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Bewoners sociale
huurwoningen vechten
tegen overlast achterstallig
onderhoud
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Deze show had echt twee avonden volle zalen verdiend! Foto: Henk Groen

Gruwelijke voorstelling De Jonge Stem
Velsen - Het leek er sterk op dat De
Jonge Stem de musical The Addams
Family niet zou uitvoeren, niet in
november 2020, niet in november
2021 en niet in februari 2022. En toen
was er ineens een gaatje: de voorstelling kon onder strenge voorwaarden
zaterdag voor 125 toeschouwers
toch doorgaan mede dankzij de inzet
van Stadsschouwburg Velsen. Het
enige probleem was dat er op dat

moment nog maar 3 weken voorbereidingstijd waren.
En dan zet zo’n groep als De Jonge
Stem zijn tanden erin en laat het niet
meer los. Alle hulp werd ingeroepen
en veel vrijwilligers en professionals
waren bereid om een tandje bij te
zetten. De musicalgroep zette
zaterdag toch weer een geweldige
show neer, waarvan de 125
toeschouwers alleen naar konden

genieten. Een voorstelling waarbij
ook het plezier van het podium
spatte. Gomez, Morticia, Wednesday,
Lucas, oom Fester, Grootje en Lurch,
Annelies en Maarten en Itt, vergezeld
van een hele groep creepy voorouders lieten op het goede moment de
slechtste kant van zichzelf zien en
dat was ook de bedoeling! De
grappen vielen goed, er werd goed
gezongen, de dans, de belichting, de

kostuums, de minimalistisch maar
effectieve decors, het viel allemaal op
zijn plaats. En op de achtergrond
steeds weer de geesten van de voorouders, wit gekleed en geschminkt,
die constant voor een spooky sfeer
op het toneel zorgden. Deze show
had echt twee avonden volle zalen
verdiend!
En tijd om uit te rusten is er niet,
want in november staat De Jonge

Stem met Joseph and the Amazing
Technicolor Dreamcoat alweer op de
planken! Een totaal andere musical
met heel veel grote en kleine rollen.
Wie erover denkt om een keer mee te
doen: kom 27 februari naar de open
repetitie in het Ichthus Lyceum. Meld
je aan via secretaris.dejongestem@
outlook.com of via Facebook. Kijk
ook op de website www.dejongestem.nl.
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Mededelingen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt
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gemvelsen
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Vraag de Rots in de
branding-speld aan
Als Velsenaar kunt u gratis een uniek
Rots in de branding-speldje aanvragen
voor iemand die veel voor u betekent.
Iemand die u helpt, steunt, voor u
zorgt of iets anders liefs doet. Kortom;
iemand die het verschil maakt!
De rotsen in de branding. We hebben ze zo
nodig. Tot de storm afneemt en de zee weer
kalm wordt.
U kent vast zo iemand met en groot hart,
iemand die u lief is. Aan wie geeft u deze
Rots in de branding-speld als blijk van
waardering? Vraag hem nu aan via
velsen.nl/producten/rots-in-de-branding-speld

91 extra bomen op Velserbroekse/Santpoortse Dreef
Sinds 14 januari is aannemer De Bie Buitenwerk bezig met het planten van 91 bomen op de Velserbroekse Dreef. Deze vergroening wordt gefinancierd door Tennet,
als compensatie van verwijderd groen op
het Tata Steel Terrein. Tennet heeft toegezegd 0.5 hectare groen te vergoeden in
gemeente Velsen.
De gemeente heeft ervoor gekozen om dit
groen op de Pontweg en op de fly-over van Velserbroek te plaatsen. In januari is de Pontweg
aangepakt en vorige week is de aannemer begonnen met voorbereidende werkzaamheden

bij de Velserbroekse dreef. De werkzaamheden
zullen ongeveer drie weken in beslag nemen.
Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer, De Bie Buitenwerk, zoveel mogelijk rekening met het verkeer. Indien nodig worden verkeersbegeleiders ingezet.
Herplant voor Velserbroekse Dreef
In Velserbroek wordt het nieuwe groen op beide kanten van de taludhellingen van de fly-over
geplaatst. Er komen bomen die in de directe
omgeving ook aanwezig zijn: Zilverlinde, Amerikaanse Linde, Witte Els en de Ruwe Berk.

Digitale hulpwijzer uitgebreid met de vraagwijzer
Om inwoners en zorgprofessionals beter
te ondersteunen heeft gemeente Velsen
de digitale hulpwijzer (Velsenwijzer)
uitgebreid met een extra onderdeel: de
vraagwijzer.
De vraagwijzer geeft informatie over organisaties die binnen Velsen werken op het
terrein van wonen, welzijn en zorg, jeugd
en gezin en werk en inkomen. De vraagwijzer werkt met een vraaggestuurde navigatie
waarbij alle benodigde informatie op één
pagina in blokken wordt weergegeven. Dat
maakt zoeken nog makkelijker en verdwalen
kan niet meer.

bruiken, buttons met afbeeldingen in te zetten. Inwoners zijn op deze manier slechts een
paar klikken verwijderd van het antwoord op
hun vraag.”
Klik op www.velsenwijzer.nl/vraagwijzer.

ONDERBUIKGEVOELENS VAN
ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT?

MELD HET!

SAMEN DRAGEN WE DE VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR EEN VEILIG HAVENGEBIED.

Je kunt een melding doen via onderstaande organisaties:

0900-8844

0800 - 7000

Indien geen spoed.

Meld anoniem.

112

Indien spoed.

Contact met de wijkagent?

Digitaal

Scan de QR-code!

Scan de QR-code!

(anoniem) Melden via de gemeente?

Wethouder Marianne Steijn: “De vraagwijzer
speelt in op de behoefte van inwoners. Om op
de hoogte te blijven, moeten zij vaak online
het antwoord vinden op hun vraag. En daar
gaat het weleens mis. Een grote brij aan informatie overrompelt hen en ontmoedigt om
verder te zoeken. Dat lossen wij met de vraagwijzer op door in plaats van veel tekst te ge-

14 0223

14 0255

088 - 321 5000

NIEUWS VAN DE RAAD
Stemwijzer
18 Februari gaat Mijn Stem live! Mijn stem
is een handige stemhulp die inwoners
helpt erachter te komen welke partij het
beste aansluit bij hun voorkeur. De link
voor de stemhulp is www.mijnstem.nl/
velsen.
Verkiezingskrant
Op 3 maart zal de verkiezingskrant uitgebracht worden. In de verkiezingskrant
kunnen inwoners onder andere interviews
lezen met de lijsttrekkers van de politieke

partijen, en algemene informatie rondom
de gemeenteraadsverkiezingen.
Kinder- en jongerendebat 9 maart in
de Schouwburg
9 Maart wordt in samenwerking met RTV
Seaport een kinder- en jongerendebat
gehouden in de Stadsschouwburg. Hier
kunnen kinderen en jongeren in debat
gaan over de onderwerpen die zij belangrijk vinden. De griffie is nog hard op zoek
naar scholen die hierbij aan mee willen
doen. Interesse? Stuur dan een mail naar
griffie@velsen.nl.

Lijsttrekkersdebat
Tevens wordt er op 9 maart het Slotdebat: Hete Hangijzers georganiseerd. Dit
is hét debat voor alle partijen die zich
verkiesbaar hebben gesteld in de gemeente
Velsen. Lijsttrekkers zullen gaan debatteren over belangrijke onderwerpen die
Velsenaren raken. Het debat zal vervolgens
uitgezonden worden via RTV Seaport.
Verkiezingsmarkt
Zaterdagmiddag 12 maart kunnen inwoners van Velsen alle politieke partijen in
Velsen ontmoeten in het gemeentehuis.

Doe mee met het speeddaten met een
raadslid of laat weten wat je de nieuwe
raad wil meegeven voor de nieuwe raadsperiode. Naast rondleidingen en debatten
in de Raadzaal wordt onder andere de film
Visie op Velsen getoond! En er is nog meer
waaronder leuke kinderactiviteiten.
Tot zaterdag 12 maart!
Ga voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen naar https://www.velsen.
nl/verkiezingen.
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Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen
Informatie over vaccinatie
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden
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Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden:
• Canopusplein 11, plaatsen dakkapel
(07/02/2022) 16965-2022
• Lierstraat 48, wijzigen constructie (intern) (07/02/2022) 18539-2022
• Siriusstraat 8, verhogen nok, plaatsen
van dakkapellen (voor- en achtergevel)
(07/02/2022) 17309-2022
• Kennemerstrand (nabij 200 - 472),
plaatsen 18 meerpalen (10/02/2022)
18790-2022
• Grote Beerstraat 33, plaatsen dakkapel
(10/02/2022) 18943-2022
• Celsiusstraat 6, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (11/02/2022) 19706-2022
Velsen-Zuid
• Van Hogendorplaan 5, plaatsen toegangspoort (06/02/2022) 16821-2022
• Van Tuyllweg 24, legaliseren plaatsen
erfafscheiding (07/02/2022) 171192022
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 168, plaatsen zonnepanelen, veranderen gevelkozijn (achtergevel), wijzigen constructie (intern)
(10/02/2022) 19042-2022 (Gemeentelijk monument)
Santpoort-Zuid
• Duinweg of Duivelslaan 33, kappen
boom (05/02/2022) 16741-2022
Santpoort-Noord
• Spanjaardsberglaan 18, bekleden kopgevel (10/02/2022) 18685-2022
• Hoofdstraat 268,
bouwen mantelzorgwoning (11/02/2022) 19728-2022
Driehuis
• Anna Kaulbachhof 9, bouwen aanbouw
(06/02/2022) 16827-2022
Velserbroek
• De Kamp 49, vervangen kozijnen en
deur (voorgevel) (07/02/2022) 173882022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• nabij Kennemermeer, tijdelijk (7
jaar) plaatsen micro windmolen
(10/02/2022) 119172-2021
Velsen-Noord
• Coymansstraat 5. (achter Wijkerstraatweg 177), bouwen woning
(08/02/2022) 110056-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• Langevlak 3, plaatsen dakkapel (voorgevel) (04/02/2022) 16232-2022
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg ong., kappen 7 bomen
(10/02/2022) 7850-2022
Santpoort-Noord
• Kweekerslaan 21, kappen 4 bomen
(03/02/2022) 13120-2022 (Gemeentelijk monument)

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

IJmuiden
• “Strand6Daagse 2022”, van 27 juli
11:00 uur tot 28 juli 2022 11:00 uur, locatie: route over strand en overnachting bij voetbalvereniging SVIJ Planetenweg (09/02/2022) 18234-2022
Velsen-Zuid
• “PIV Festival”, op 21 mei van 12:00 tot
23:00 uur en 22 mei van 13:00 tot 23:00
uur, locatie: De Ven (Spaarnwoude)
(11/02/2022) 19692-2022

Draag een mondkapje
waar nodig.

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Hoest en nies
in je elleboog.

Ingetrokken aanvragen evenementenvergunningen

IJmuiden
• ‘Dirtrace at the beach’ op 6 maart
2022 van 10.00 tot 17.00 uur, locatie:
IJmuider strand (zone 1) (10/02/2022)
154064-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Dokweg ong. (tussen 21 en 27), bouwen 16 bedrijfsunits met kantoor
(08/02/2022) 124946-2021
• Kanaalstraat 56-58, verbouwen bedrijfsruimte naar 2 woningen (en
balkon bovenwoning) (08/02/2022)
152465-2021
• Breskensstraat tegenover 2, tijdelijk (2
jaar) plaatsen opslaghal (08/02/2022)
153637-2021
• Zeeweg 266, kappen 2 bomen
(08/02/2022) 10718-2022
• Middenhavenstraat 35, verbouwen
naar 3 bedrijfsruimten, intern wijzigen, plaatsen dakvensters en gevelkozijnen (10/02/2022) 150561-2021
• Acaciastraat 12, plaatsen dakopbouw
(10/02/2022) 150694-2021
• IJmuiderstraatweg 149,plaatsen dakopbouw (10/02/2022) 154841-2021
• Lange Nieuwstraat t.o. 755, tijdelijk (5
jaar) afwijken bestemmingsplan i.v.m.
standplaats oliebollenkraam (5 jaar
tijdelijk van oktober t/m december)
(10/02/2022) 8186-2022

Santpoort-Noord
• “Avondvierdaagse Basisschool Parnassia Santpoort-Noord 2022”, van 17 t/m
19 mei 2022 van 18:00 tot 20:00 uur en
20 mei 2022 van 18:00 tot 21:00 uur,
locatie: routes door Santpoort-Noord
met start- en eindpunt Wulverderlaan
3 te Santpoort-Noord (09/02/2022)
18042-2022

Velsen-Noord
• Noorderlaan 5, verbouwen voormalige
school tot 20 appartementen, plaatsen
van dakkapellen (10/02/2022) 1091952020

Driehuis
• “Koningsdag”, op 27 april 2022 van
10:00 tot 21:30 uur, veld aan de Aagte-

Velserbroek
• Engels Gras 17, bouwen erker
(10/02/2022) 152950-2021

Santpoort-Noord
• Kennemergaardeweg 3, kappen boom
(10/02/2022) 12065-2022

gebruiken.
Blijf zelftesten
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vonklaan (08/02/2022) 18159-2022

Klachten? Blijf thuis
en doe een test.

of boosterprik.
Haal een vaccin
of boosterprik.
Haal een vaccin
of boosterprik.
Haal
een vaccin

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Lange Nieuwstraat 453, plaatsen dakkapel (achter), verbouwen bovenwoning in 2 woningen (10/02/2022)
141804-2021

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
Velserbroek
• Zwanebloembocht 180, plaatsen
dakkapel (voorzijde) (08/02/2022)
136344-2021

Verleende ontheffing voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 4:4

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben een ontheffing verleend voor:
Velsen-Noord
• Spoorwegovergang Wenckebachstraat,
vernieuwen spoorwegovergang van 22
april 2022 23:00 uur t/m 26 april 2022
05:00 uur (15/02/2022) 8737-2022
Santpoort-Noord
• Spoorwegovergang Kennemergaardeweg, vernieuwen bovenleiding balken
op spoorwegovergang van 25 maart
2022 van 01:15 uur tot 28 maart 2022
05:15 uur (15/02/2022) 11266-2022

Overige bekendmakingen
•
•

Individuele gehandicaptenparkeerplaats Kruisberglaan 219, 1974 NB
IJMUIDEN
Vastgesteld wijzigingsplan Dokweg
short stay II

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

Meer weten?
Ga naar:
Duurzaamvelsen.nl,
of word lid van de
nieuwsbrief van
Duurzaam
Velsen

17 februari | 14 0255 | duurzaam@velsen.nl | duurzaamvelsen.nl |

gemeente velsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

Duurzaam Velsen in 2021

‘Er gebeurt al heel veel, en er kan nog veel meer!’
100 laadpalen voor elektrische auto’s in Velsen,

een duurzaam Velsen. Ik wil jullie oproepen na te denken

135 afvalscans bij bedrijven en meer dan 81.000

over initiatieven die je kunt nemen om Velsen duurzamer

zonnepanelen in Velsen. De duurzame trein komt op

te maken. En denk daarbij ook eens of je het misschien

snelheid in Velsen. Een actie van een inwoner om in

samen met de buurt kan regelen, omdat het dan goed-

de hele straat geveltuintjes te leggen. En een andere

koper kan bijvoorbeeld. Wij helpen je graag!

inwoner die zich inzet om in een hele wijk de schuur-

Vergeet het ons niet te laten weten via velsengoedbezig.nl.

daken te vergroenen. Zomaar een greep uit wat er

Voor elk initiatief dat jij neemt om CO2 te besparen,

afgelopen jaar in Velsen gebeurde qua verduurzaming.

planten wij namelijk een boom!

Ik ben trots op wat jullie allemaal al doen om duurzamer
te wonen, werken en leven. Ook op Velsengoedbezig.nl
is goed te zien dat jullie druk bezig zijn met isoleren,

Groene groeten, Sebastian Dinjens
(wethouder klimaat & duurzaamheid)

duurzaam verwarmen en elektrisch rijden. Er gebeurt
dus al heel veel. Maar er kan en moet natuurlijk nog veel
meer. Daarom gaan we in 2022 samen verder richting

Benieuwd naar wat er in Velsen in 2021 allemaal is
gebeurd op het gebied van duurzaamheid? Kijk op
duurzaamvelsen.nl voor het visuele jaarverslag!

Voordelig en vakkundig zonnepanelen installeren

Zonnepanelenactie Velsen
Na het succes van vorige jaren, organiseert gemeente

met een energiebespaarlening. Kijk hiervoor op energie-

Velsen dit jaar weer een zonnepanelenactie. Door een

bespaarlening.nl. In maart ontvang je een brief met daarin

samenwerking met vakkundige, regionale installateurs kun

uitgelegd hoe je mee kunt doen. Honderden inwoners van

je tegen een zeer gunstige prijs zonnepanelen op je woning

gemeente Velsen zijn jou al voorgegaan bij eerdere ge-

laten installeren. Goed voor het milieu én goed voor je

zamenlijke inkoopacties. Zij besparen direct op de energie-

portemonnee. Binnenkort ontvang je hierover een brief

kosten, maar dragen ook bij aan een duurzaam Velsen.

van gemeente Velsen.

De actie wordt gesteund door de gemeente en de lokale

Met deze actie maken regionale zonnepanelenspecialisten

energiecoöperatie Energiek Velsen. Iedereen die gebruik-

voor jou een aanbod op maat. Je kunt geheel vrijblijvend

maakt van het actieaanbod is automatisch een jaar gratis

én gratis één van de specialisten langs laten komen voor

én vrijblijvend lid van Energiecoöperatie Energiek Velsen.

advies. Hierbij onderzoekt de specialist de geschiktheid

Mariëlle van Warmerdam,

van jouw dak en kun je je eigen wensen bespreken.

Kijk voor meer informatie

Initiatiefneemster groene daken Velserbroek

De zonnepanelen kunnen eventueel gefinancierd worden

op www.energiekvelsen.nl.

Wat is er mooier dan uitzicht op een groene daktuin?
Uitzicht op heel veel groene daktuinen! Dankzij een
buurtinitiatief van Mariëlle van Warmerdam vergroenen
tientallen schuurdaken van de Floraronde en de
Zwanenbloembocht. Dat is goed nieuws voor de buurt
én voor het klimaat. Meedoen kan nog!
Met gemak somt Mariëlle alle voordelen op van een
groen schuurdak. Minder saai, vindt ze allereerst, maar
het spreekt haar ook erg aan dat groene daken een
toevluchtsoord zijn voor bijen en vlinders. Ook houden
de daken regenwater goed vast, zodat er minder kans is
op grote plassen in tuinen en stegen.

Lees het hele verhaal van
Mariëlle online; scan de code
of kijk op duurzaamvelsen.nl

Duurzaam verwarmen
met een warmtepomp,
wanneer kan dat?
We krijgen veel vragen over warmtepompen.
Bijvoorbeeld wat het is, waarom en wanneer
je deze kunt installeren.
Meer informatie over wat een
warmtepomp is en waarom je
dit zou doen, vind je hier:
Benieuwd of je huis nu al geschikt is voor een
warmtepomp? Check het stappenplan hieronder.

Sebastian
ging in januari op
bezoek bij Klimaatpartner Lineage Logistics,
voorheen Kloosterboer.
Wat doen zij aan
verduurzaming?

Pilotproject Groen Thuis:

Maar isoleren
loont altijd!

Gasvrij wonen in Velsen 2022
Twintig verschillende huishoudens, één doel: eind 2022

welke begeleiding het meest passend is voor inwoners

aardgasvrij wonen en leven. Het pilotproject Groen Thuis

die aardgasvrij willen wonen. Hierbij staan de wensen van

is gestart. Dit jaar gaan twintig inwoners uit de IJmond

de inwoners voorop. Groen Thuis gaat uit van individuele

hun woning aardgasvrij maken met ondersteuning van

wensen vóór techniek.

adviseurs van Duurzaam Bouwloket en de Huizendokter.
Met deze bijeenkomst gaat voor zowel Omgevingsdienst

Wil je op de hoogte blijven van het proces en de

IJmond als de inwoners het aardgasvrije avontuur van

ervaringen van de woningeigenaren? Meld u aan

start. Omgevingsdienst IJmond wil met deze pilot leren

voor de nieuwsbrief via www.odijmond.nl/groenthuis.

49% CO2 besparen

1 initiatief = 1 boom!
Samen 49% CO2 besparen door te verduurzamen en te
compenseren, dat is wat we doen met het Lokaal Klimaat
Akkoord Duurzaam Velsen. We roepen iedereen op om
initiatieven in te dienen via Velsengoedbezig.nl. En om
jullie te belonen dat jullie goed bezig zijn, planten wij voor
elk initiatief dat je na 1 januari 2021 hebt uitgevoerd en

Een aardgasvrij Velsen,
hoe gaan we dat doen?

ingediend, 1 boom!
Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent

Peter de Bie,

Dus ben jij al goed bezig? Vul dan snel je initiatief om CO2

dat we op een andere manier gaan koken en op

te besparen in op www.velsengoedbezig.nl. Nog niet

een andere manier onze huizen gaan verwarmen.

begonnen met verduurzamen, maar wel nieuwsgierig?

Het betekent ook dat alle woningen in Velsen van

Kijk dan op dezelfde website hoe je kunt beginnen.

het aardgas af moeten. Wat betekent dit voor jou
als inwoner?

strandpaviljoeneigenaar
Vanaf de eerste week maart beginnen we met het planten

Op 28 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de

IJmuiden Strand het eerste energie-neutrale strand van

van de eerste bomen! Initiatiefnemers informeren we hier

Transitievisie warmte (TVW) voor Velsen vast-

Nederland? Strandpaviljoeneigenaar Peter de Bie gaat

binnenkort over.

gesteld. Hierin staat beschreven op welke manier
wijken in Velsen aardgasvrij kunnen worden. Hierover

ervoor. Zelf geeft hij het goede voorbeeld: zijn Beach Inn
behoort tot de meest duurzame strandtenten van het
land. Dit mooie verhaal begon op een inktzwarte dag…
Peter was begin februari 2012 net iets meer dan een jaar
eigenaar van Beach Inn, toen door oververhitte bedrading
een grote brand uitbrak. De brandweer liet het ‘gecontroleerd uitbranden’, want door de aanwezige propaan-

vind je een kaart op velsen.nl/aardgasvrij. De komen-

Laat ons weten
wat jij doet op het
gebied van isoleren,
verbouwen, vervoer
of vergroenen en wij
planten 1 boom!

de jaren gaan we als gemeente aan de slag om
inwoners te helpen hun woning aardgasvrij te maken.
Beginnen met isolatie
De eerste stap naar een aardgasvrije woning is isoleren. Hiermee kun je zelf al aan de slag. Daarnaast

flessen was blussen té gevaarlijk. Hij moest machteloos

zal je hier direct geld mee besparen op je energie-

toezien hoe zijn hele zaak in de as werd gelegd. Een ding

rekening. Energiek Velsen, Duurzaam Bouwloket

wist hij daarna zeker: geen propaanflessen meer.

en Milieucentraal kunnen je hierbij helpen.

Lees het hele verhaal van
Peter online; scan de code
of kijk op duurzaamvelsen.nl

Aan de slag met je eigen huis gasvrij maken
Wil je zelf alvast aan de slag om tot een
aardgasvrije woning te komen?
Duurzaam bouwloket en milieucentraal kunnen je verder helpen.
Volg bijvoorbeeld het stappenplan
van Duurzaam Bouwloket

Duurzame energie voor industrie rond Noordzeekanaal

Waterstof in het Noordzeekanaalgebied

Hans van Leeuwen,
duurzame inwoner

Bedrijven en overheden in het Noordzeekanaalgebied

Plan naar ministerie

werken samen om te verduurzamen. Ook gemeente Velsen

Nu de nieuwe versie van dit plan (de CES) akkoord is

denkt mee hoe de industrie CO2 neutraal kan worden.

bevonden door de bedrijven en overheden in het Noord-

De nieuwe plannen van Tata Steel om groen staal te maken

zeekanaalgebied, wordt het aangeboden bij het ministerie

met behulp van waterstof vragen om grote hoeveelheden

van Economische Zaken en Klimaat. Niet alleen het Noord-

elektriciteit en waterstof. Op 1 februari heeft het college

zeekanaalgebied moet verduurzamen, maar ook andere

van B&W akkoord gegeven op de actualisatie van het plan

grote industriegebieden moeten aan de slag.

(CES) waarin wordt toegelicht hoe waterstof in het Noord-

Het ministerie van EZK voegt de verschillende plannen

zeekanaalgebied een plek krijgt en welke energie-infra-

van die industriegebieden samen om zo een beeld te

structuur daarvoor nodig is.

krijgen van de vergroening van de industrie en de daar-

Het doel is om in Nederland in 2030 bijna de helft (49%)

voor benodigde energie-infrastructuur. Met als uiteindelijk

minder CO2 uit te stoten dan in 1990. De industrie heeft

doel om als Nederland in 2050 energieneutraal te zijn.

een groot aandeel in deze uitstoot. In de IJmond is zelfs

Dat betekent dat er dan geen uitstoot meer is.

95% van de CO2 afkomstig van de industrie. Daarom
werken overheden en bedrijven samen aan een plan hoe

Meer informatie over dit plan vind je

Hans en Marjan van Leeuwen maken van hun IJmuidense

ze die uitstoot drastisch kunnen verminderen. In het Noord-

op www.noordzeekanaalgebied.nl

woning uit 1927 een duurzaam droomhuis. Niet met één

zeekanaalgebied is één van de oplossingen om gebruik te

grote verbouwing, maar met een meerjarenplan, waar-

maken van waterstof.

mee ze van mijlpaal naar mijlpaal stappen. Nu komt er

Waterstof

een groot moment aan: de gasleiding wordt afgekop-

Groene stroom nodig

Waterstof is geen energiebron, maar een zogenoemde

peld. “Het kan wél!” is dan ook het motto van Hans.

Om waterstof te maken, is heel veel groene energie nodig.

energiedrager. Het wordt gemaakt met water en

Dit moeten we opwekken met hulp van bijvoorbeeld wind-

elektriciteit. Bij dit proces, genaamd elektrolyse,

Al in 2008 had het echtpaar vergevorderde plannen voor

turbines en zonnepanelen. Om alle industrie aan het Noord-

komt geen CO2 vrij. Waterstof kan heel veel energie

een CO2-neutrale wijk in collectief particulier opdracht-

zeekanaalgebied van voldoende waterstof te voorzien,

bevatten, meer dan elke andere stof. Bij verbranding

geverschap in Velserbroek. Bouwen bleek echter op die

moeten er installaties gebouwd worden die samen per uur

geeft waterstof de energie vrij. Dit kan de industrie

plek niet mogelijk. Daarna kochten ze deze woning aan

1GigaWatt stroom om kunnen zetten in waterstof.

gebruiken voor hun productieprocessen.

de Zeeweg, met de gedachte ‘dan gaan we het hier doen’.
Vanaf het begin hadden ze een eindplaatje voor ogen.

Lees het hele verhaal van
Hans online; scan de code
of kijk op duurzaamvelsen.nl

Nieuw radioprogramma over
duurzaamheid in de IJmond!
Luister vanaf 3 maart elke donderdagavond van
18:00 tot 19:00 mee naar een nieuwe radioshow
over een duurzame IJmond op RTV Seaport
(radiofrequentie 107.8).
Radiopresentator Beerend Westers gaat met
interessante gasten in gesprek over duurzaamheid.
Hij nodigt bijvoorbeeld inwoners, ondernemers,
scholen en duurzame instanties uit. Luister je mee?

Platform voor ondernemers

Duurzame ondernemers willen elkaar inspireren op circulair gebied
GreenBiz IJmond is verheugd dat steeds meer onder-

Succesverhalen inspireren

circulaire wetgeving en afvalmanagement te downloaden.

nemers circulair willen ondernemen. ‘Om hen op weg

Nu is het tijd voor de volgende stap. “Voor de nieuwe

Bovendien gaan we hier resultaten uit maatwerkadviezen

te helpen, gaan we een digitaal platform opzetten’,

website van GreenBiz IJmond ontwikkelen we momenteel

delen. Ook plaatsen we doorlinks naar handige informatie.

vertelt Erna Hilbers. ‘Met onder meer succesverhalen

een digitaal platform. We zullen daar onder meer succes-

Neem bijvoorbeeld de website watrest.nl, die aangeeft

en handige tools willen we het regionale bedrijfsleven

verhalen van circulaire initiatieven uit de IJmond plaatsen.

waar je met waardevolle grondstoffen terecht kunt en

circulair inspireren.’

Dat is niet alleen een ideale manier om andere onder-

hoe je er voor jezelf waarde kunt uithalen.”

nemers te laten zien wat circulaire kansen zijn, maar ook
Sinds de startconferentie van het Europese project

om hen te inspireren om circulair aan de slag te gaan”,

Wil je als ondernemer deelnemen aan het digitale

Upcycle Your Waste in februari 2021 heeft GreenBiz

zegt Hilbers.

platform? Dan kunt u contact opnemen met Erna Hilbers
via ehilbers@odijmond.nl of 06-51383692.

ook de pijler Circular uitgerold. “Ons doel is dat we bij
minimaal honderd deelnemende IJmond-bedrijven een

Verzamelplaats informatie

afvalreductie van 20 procent gaan bereiken”, legt Erna

Stel: ondernemer A heeft glazen over en bedrijf B heeft

Hilbers uit. “Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we

ze juist nodig, hoe kun je zorgen dat vraag en aanbod

bedrijven afgelopen jaar geïnformeerd dat een deel van

bij elkaar komt? “We willen partijen graag verbinden,

hun bedrijfsafval vaak kan worden hergebruikt als het

zodat ze producten circulair kunnen uitwisselen”, vervolgt

wordt omgezet naar nieuwe grondstoffen. Bovendien

Hilbers. “Maar op het platform kun je ook je circulaire

hebben we 220 afvalscans uitgevoerd.”

kennis verbeteren via e-learning of door informatie over

DUURZAAM

Aardgas past niet in een duurzame gebouwde omgeving
Om klimaatverandering te stoppen
gebruiken we voor het verwarmen
van onze huizen in de toekomst alleen
nog duurzaam opgewekte warmte
en duurzaam opgewekte elektriciteit.
De alternatieven zijn er en moeten
op grote schaal toegepast gaan worden. Dit is een flinke verandering van
de manier waarop we onze huizen
verwarmen. Dat doen we niet zonder
reden: aardgas heeft in een duurzame
toekomst geen rol omdat het gepaard
gaat met veel CO2-uitstoot.
In 2019 zorgde het verwarmen van
gebouwen met aardgas voor ruim 23
Megaton aan CO2-uitstoot. Dit staat
gelijk aan vijftien procent van de totale
broeikasgasemissies in Nederland. Het
grootste deel van het aardgasverbruik
in Nederland komt door het gebruik
van de aardgasketel. Daarvan worden
er jaarlijks nog meer dan 400.000 verkocht. Een daling van de uitstoot gaat
eigenlijk te traag.
Het verduurzamen van woningen is
belangrijk voor het klimaat. We staan
aan het begin van de transitie en het is
belangrijk dat iedereen mee kan doen.
Of er nu een grote stap wordt gezet, of
een kleine. De overheid is aan zet om
de randvoorwaarden te scheppen zodat consumenten de stap naar duurza-

me alternatieven makkelijker, comfortabeler, zorgenvrij en goedkoper kunnen
maken. Daar zet Natuur & Milieu zich
voor in. De belangrijkste onderwerpen
waar we ons mee bezig houden zijn
isolatie, natuur bij woningen, (hybride)
warmtepompen en warmtenetten.
Isolatie
De eerste stap voor het verduurzamen
van de woning is het verminderen van
de warmtevraag, dus energie besparen.
Dit kan met name door ramen, muren,
plafonds en vloeren te isoleren. Door
te isoleren wordt de woning comfortabeler, daalt de gasrekening en de
CO2-uitstoot. Ook wordt de woning
klaargemaakt voor nieuwe vormen
van warmte, zoals de warmtepomp en
duurzame warmtenetten. In Nederland
staan 2,7 miljoen slecht geïsoleerde
woningen. We richten ons vooral op
die woningen en pleiten voor verbetering van isolatiesubsidies en extra isolatiebeleid om het isolatietempo met
een factor drie te laten toenemen. De
Rijksoverheid moet hier voor zorgen
door een Nationaal Isolatieprogramma
op te zetten waarbij woningeigenaren
maximaal worden gestimuleerd om de
woning te isoleren.
(Hybride) Warmtepomp
Een stap voor woningeigenaren is

BEENHAKKER TEGELS & BOUWSTOFFEN

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1904

om een warmtepomp te installeren
in huis. Dit is vooral verstandig als
de woning tot label B is geïsoleerd.
Hiermee kan een huis volledig worden
afgesloten van het aardgas en neemt
de uitstoot van het verwarmingssysteem met de jaren af doordat de
stroomvoorziening verduurzaamt.
Voor de meeste mensen is de warmtepomp momenteel nog te duur. Een
kleine stap met een groot effect is de
hybride warmtepomp. Een combinatie van een warmtepomp en een hrketel voor koude dagen. Daarmee kan
tot zeventig procent CO2-uitstoot kan
worden voorkomen als een huis goed
is geïsoleerd. Als de hybride warmtepomp na vijftien jaar vervangen moet
worden, is de stap naar een aardgasvrije oplossing een stuk kleiner.
Warmtenetten
Een andere manier om een woning
van het aardgas af te halen is via een
warmtenet. Als woningeigenaar heb
je niet veel invloed of er een warm-

tenet in je wijk komt, maar een warmtenet is in ieder geval een belangrijke
stap vooruit qua CO2-uitstoot. De
komende jaren worden bestaande
warmtenetten verder verduurzaamd
en worden steeds meer duurzame
warmtenetten bijgebouwd.
Natuur bij woningen
Daarnaast richten we onze omgeving
dusdanig in dat de natuur ook de
ruimte krijgt. Tussen 2020 en 2030
moeten er een miljoen woningen bij
gaan komen en dit zorgt voor druk
op de natuur en onze beleving van
onze woonomgeving.
Nieuwe woningen moeten zo veel
mogelijk natuurinclusief worden gebouwd, door diversiteit in beplanting
en corridors tussen het groen aan te
leggen om een biodiverse en voor de
mens gezonde omgeving te creëren
met ruimte voor bijvoorbeeld vogels,
egels, vleermuizen en bijen. (Bron:
Natuur & Milieu)

Tegels gaan een lange periode mee, waardoor de
milieu-impact geminimaliseerd wordt.

KERAMISCHE TEGELS: DUURZAME KEUZE

Keramische tegels zijn een duurzame keuze als
vloer in de woonkamer en op de wand en vloer
in de badkamer of toilet. Keramische tegels
bestaan bijna geheel uit (gerecyclede)
natuurlijke materialen. De productie van
keramische tegels is efficiënt waardoor er zo min
mogelijk co2 vrijkomt. Daarnaast kunnen
keramische tegels gerecycled worden wanneer
deze uit de woning verwijderd worden. Hierdoor
zijn minder natuurlijke materialen nodig.

CO2 GECOMPENSEERDE KERAMISCHE TEGELS

Keramische tegels van goede kwaliteit kunnen wel 20 of 30 jaar lang
gebruikt worden, zelfs langer is mogelijk. Doordat keramische tegels een
lange levensduur hebben, wordt de impact op het milieu minimaal.
Daarnaast compenseren wij van de merken Imola, La Faenza en Leonardo
Ceramica de co2 die vrijkomt bij de productie van de tegels. Bij deze
fabrikanten is de co2 uitstoot ongeveer 7,6 kg co2 per m2 tegels. Beenhakker
Tegels compenseert deze uitstoot door het planten van bomen. Zo wordt de
grootste milieu impact van tegels gecompenseerd en worden tegels nog
meer een duurzame keuze.

IMOLA KUNI BS 20x120
Keramisch parket
Ideaal in combinatie met
vloerverwarming
€ 44,95 per m2
Inclusief co2
compensatie productie

Dokweg 36 - 1976 CA IJmuiden - Telefoon: 0255-514010
info@beenhakkertegels.nl - www.beenhakkertegels.nl

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

transport van tegels minimaal te
houden.
Daarnaast probeert het bedrijf zelf
ook zo duurzaam mogelijk te
werken. De showroom en het magazijn aan de Dokweg in IJmuiden
worden door LED verlicht, waardoor
het stroomverbruik minimaal is. De
stroom die wel wordt verbruikt is
milieuvriendelijk, doordat deze van
windstroom afkomstig is. Daarnaast
wordt het gasverbruik van Beenhakker Tegels co2 gecompenseerd
en gebruiken zij zelfs biogas. Ook
probeert de tegelhandel de hoeveelheid restafval te minimaliseren door
zoveel mogelijk afval te scheiden.
Door al deze maatregelen probeert
Beenhakker Tegels het kopen van
tegels zo duurzaam mogelijk te
maken. Foto: aangeleverd
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Provincie investeert in zonnepanelen op parkeerterreinen
Park the Sun
Met de in 2020 ontwikkelde tool
Park the Sun kan iedereen zien
welke parkeerterreinen in NoordHolland geschikt zijn voor het
opwekken van zonne-energie.
Parkeerplaatsen overkapt met
zonnepanelen, de ‘solar carports’,
zijn nu nog een innovatieve en
soms kostbare toepassing van
zonne-energie. Om de drempel bij
initiatiefnemers te verlagen, stelt
Edward Stigter, gedeputeerde
Klimaat en Energie: ,,De potentie van de provincie geld beschikbaar
voor verder onderzoek naar de
overkappingen met zonnepanelen
haalbaarheid van solar carports
boven parkeerterreinen in NoordHolland is enorm. Als we die potentie op potentiële locaties. Ook kan
subsidie aangevraagd worden voor
benutten, leveren wij niet alleen
het realiseren van de Solar Carport
een bijdrage aan de CO2-reductie
zelf. In vergelijking met traditionele
door het plaatselijk opwekken van
toepassingen van zonne-energie op
duurzame energie, maar kan het
parkeerterrein hiermee ook voldoen daken en velden, is een solar carport
aan zijn eigen elektriciteitsbehoefte. nu duurder. De daarvoor nodige
Denk aan laadpalen voor elektrische draagconstructie en eventueel
benodigde versteviging van de
auto’s of verlichting op het eigen
fundering kan flink drukken op het
terrein. Bovendien staat je auto op
zonnige dagen lekker in de schaduw budget van een initiatiefnemer,
waardoor die het niet altijd aandurft.
en wordt schaarse ruimte optimaal
benut. Een mooie win-win situatie
voor iedereen. We merken helaas dat Als een initiatiefnemer tijdelijke
het realiseren van deze zogenoemde opslag van elektriciteit in de
carport wil realiseren, bijvoorbeeld
‘solar carports’ nog een kostbare
met een batterij, dan komt die
zaak is en initiatiefnemers het nog
ook in aanmerking voor subsidie.
niet altijd aandurven. Wij helpen
daar graag bij.’’
,,Met de huidige drukte op het
elektriciteitsnet gaat opgewekte
De provincie NoordHolland wil stimuleren dat
meer parkeerterreinen met
zonnepanelen worden overkapt.
Met een financiële impuls van 1,5
miljoen euro hoopt de provincie
initiatiefnemers over de streep te
trekken om plannen te realiseren bij
parkeerterreinen die daar geschikt
voor zijn.

Een voorbeeld van zonnepanelen als overkapping van een parkeerterrein aan zee.
Foto: Provincie Noord-Holland
energie vaak verloren, omdat het
nergens naar toe kan als het net
op een zonnige dag al ‘vol’ blijkt te
zitten. Met tijdelijke opslag gebeurt
dat niet en kan het op een ander
moment gebruikt worden’’, aldus
gedeputeerde Stigter.
Aanvraag subsidie
Gemeenten, energiecoöperaties,
parkeermanagementorganisaties,

ondernemers en maatschappelijke
instellingen in Noord-Holland
kunnen subsidie aanvragen. De
regeling ‘Uitvoeringsregeling zonneenergieleverende parkeerterreinen
Noord-Holland’ geldt in 2022 en
2023. Subsidie kan vanaf 15 februari
2022 aangevraagd worden in
het Subsidieloket. De provincie
beoordeelt de aanvragen op
volgorde van ontvangst.

Studenten geven advies over
verduurzamen Gasservice Velserbroek
Derdejaars studenten van de opleiding Junior Consultant Duurzaamheid van het Nova College hebben
een advies gegeven over het verduurzamen van het gebouw van Gasservice Velserbroek. In de opleiding
Junior Consultant Duurzaamheid leren studenten onder andere hoe je woningen en utiliteitsgebouwen
kunt verduurzamen. De studenten zijn voor dit project op bezoek geweest bij Gasservice Velserbroek,
hebben een analyse gedaan, schrijven een advies en presenteren dit aan het bedrijf.
Samen met de Klimaatroute is een groep studenten onder leiding van Rein Noordover, docent Bouwkunde bij het Nova College, op bezoek geweest bij Eric de Kriek van Gasservice Velserbroek. Rein vertelt: “Voor
een opname loopt je niet zomaar even een rondje door het gebouw, dit is complexer dan je denkt. Je let
op alles wat je ziet, denk aan geïsoleerd glas, welke installatiesystemen zijn er, welk type plaatje heeft het
systeem, waar dient het systeem voor en hoeveel vermogen heeft het daarvoor nodig. Met alle gegevens
die zijn verzameld heeft de Klimaatroute het energielabel bepaald. Met dit label en alle gegevens die zijn
verzameld tijdens de opname zijn de studenten aan de slag gegaan. Zo is gekeken hoeveel energie er
wordt gebruikt in welke ruimte. Deze gegevens komen in een softwaresysteem terecht en op basis van
de data wordt bepaald, door het maken van warmteverliesberekeningen, welke maatregelen en toepassingen nodig zijn om het gebouw duurzamer te maken.”
Heb jij interesse in de energietransitie en milieu? Hou je van techniek in combinatie met economie? Kies
dan voor de opleiding Junior Consultant Duurzaamheid van het Nova College.
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Lezen papieren krant
duurzamer dan online lezen
Meerdere malen per jaar besteden
we in deze krant aandacht aan het
thema duurzaamheid. Maar hoe duurzaam werken we zelf? Onze kranten
worden gedrukt door Janssen/Pers
en ook daar staat een duurzame bedrijfsvoering centraal. Primair maakt
het bedrijf bij elke bedrijfsbeslissing
een afweging tussen de verschillende
maatschappelijke en economische
effecten hiervan. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen gaat niet
alleen over het verduurzamen van
de bestaande bedrijfsactiviteiten.
De drukker van deze krant gaat net
als veel bedrijven een stap verder en
richt zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor
mens, maatschappij en milieu. Een
belangrijk aspect hierbij is de inzet
van papier uit verantwoord beheerde
bossen. In 2018 heeft Janssen/Pers
115.891 zaailingen geplant in samen-

werking met SCA (Svenska Cellulosa
Aktiebolaget), een grote Zweedse
producent van hout, celstof en papier.
Online lezen belast het milieu
Dat papieren kranten een grotere
belasting zouden vormen voor het
milieu dan online nieuwsmedia, klopt
niet. Alleen wanneer je er nauwelijks
in zou lezen, zou dit het geval zijn.
Maar kranten zijn er juist om gelezen te worden en dat wordt dan ook
volop gedaan. De computers en datacenters die nodig zijn om het nieuws
online te lezen, belasten het milieu en
dat geldt net zo voor de elektriciteit,
bouw en afval van die apparaten.
Daarom kiezen wij er als uitgever
bewust voor om te blijven investeren
in de papieren krant. Dat is dus een
stuk duurzamer dan je wellicht zou
verwachten!

Tweede kans voor mooie
dames- en herenkleding bij
i am vintage
Duurzaam shoppen en toch de leukste mode-items scoren? Daarvoor ga je naar
‘I Am Vintage’ aan de Kennemerlaan 65. Onder het motto ‘Duur doen kan altijd
nog’ hangt hier de mooiste vintage kleding voor prijzen vanaf 14,95 euro! De
term ‘vintage’ staat voor ‘van een goed jaar’ en dat past prima bij de collectie in
de winkel. Mooie kleding van hoge kwaliteit, die nog een hele tijd mee kan.
Leuke items van decennia geleden, maar ook merkkleding uit collecties van
vorig jaar en leuke accessoires als hoeden, petten, sjaals en riemen! De parels uit
het grote aanbod worden in de winkel getoond, maar de overige items worden
niet zomaar weggegooid. Ze gaan in een postzak, waarin klanten na een
aankoop mogen graaien. Zo krijgen veel kledingstukken een tweede leven en
belanden ze niet op de afvalberg. En: ,,Je hebt altijd iets unieks, want niet één
item is hetzelfde.’’

i am vintage

Dames & heren merkkleding altijd vanaf €14,95
Duur doen kan altijd nog!

Energiek Velsen van en voor Velsenaren
Wil je je huis verduurzamen en kun je wat hulp gebruiken?
Bij onze lokale duurzame energiecoöperatie kun je onder meer terecht voor:
> Warmtescan van je woning
> Spouwmuurisolatie
Kennemerlaan 65
> Energiecoachgesprek
> Zonnepanelen op een gezamenlijk dak of je eigen woning
1972 EH IJmuiden
> Maar ook gebruik van de elektrische deelauto
> En nog meer..

+31 (0) 255 577 865
www.iamvintage.nl

Energiek Velsen wil het verschil maken

Samen met andere inwoners van Velsen
gaan we voor minder
energieverbruik
Onze energiecoöperatie
blijft zich
inzetten om samen met andere inwoners stellen: dat bespaart veel gas en dus kosten. Maar ook: als je kookt hou de
en
een
duurzamer
Velsen!
actief mee te werken minder energie te verbruiken. Een van de dingen
keukendeur dicht en ventileer na het koken. Dat scheelt vochtopbouw in de
die wij ook doen is met onze energiecoaches de wijken in te gaan en
mensen
op op
wegwww.energiekvelsen.nl
helpen. Zoals hier op 14 februari in Velsen-Noord waar
Kijk
we bij huurders langs zijn geweest. Vanuit buurtcentrum De Stek hebben
we ons verzameld en zijn we de wijken ingegaan. De energiecoaches
geven tips, zoals de CV ketel vanaf het voorjaar op 60 graden in te

Energiek Velsen van en voor Velsenaren
Energiek Velsen van en voor Velsenaren

woning. En een vochtige woning kost veel meer energie om te verwarmen
dan wanneer de lucht droger is. Ook helpen de energiecoaches met tips
over tochtstrips en andere isolatie.
Meer weten? www.energiekvelsen.nl

Wil je je huis verduurzamen en kun je wat hulp gebruiken?
Wil je je huis verduurzamen en kun je wat hulp gebruiken?
Bij onze lokale duurzame energiecoöperatie kun je onder meer terecht voor:
Bij onze lokale duurzame energiecoöperatie kun je onder meer terecht voor:
> Warmtescan van je woning
>
> Spouwmuurisolatie
Warmtescan van je woning
>
> Energiecoachgesprek
Spouwmuurisolatie
>
Zonnepanelen
op een gezamenlijk dak of je eigen woning
> Energiecoachgesprek
> Zonnepanelen
Maar ook gebruik
van gezamenlijk
de elektrische
deelauto
>
op een
dak
of je eigen woning
> Maar
En nog
meer..
>
ook
gebruik van de elektrische deelauto
> En nog meer..
Samen met andere inwoners van Velsen
gaan
wemet
voor
minder
energieverbruik
Samen
andere
inwoners
van Velsen
en
een
duurzamer
Velsen!
gaan we voor minder energieverbruik
en een duurzamer Velsen!
Kijk op www.energiekvelsen.nl
Kijk op www.energiekvelsen.nl
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Welke maand levert
de meeste zonuren op?
Wanneer je zonnepanelen op je dak
hebt liggen, kijk je wellicht regelmatig naar het schermpje waarop je
kunt zien hoeveel elektriciteit ze al
hebben opgewekt. Heb je de panelen recent aangeschaft? Dan zul je
wellicht enigszins teleurgesteld zijn
over het resultaat. Geen nood, want
dat komt in de komende maanden
beslist goed. We zitten nu nog even
in een relatief donkere periode,
maar elke week krijgen we er dagelijks weer wat meer zonlicht bij.
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begin van de lente te laten plaatsen.
Juist dan profiteer je meteen van de
hogere opbrengst in die maanden.

Elke maand telt mee
Hoewel in de wintermaanden de
opbrengst van zonnepanelen minder groot is, wordt ook dan gewoon
elektriciteit opgewekt. Het is dus
niet zo dat je die maanden helemaal kunt verwaarlozen. Weliswaar
zijn december en januari de minst
interessante maanden, maar samen
zorgen ze alsnog voor ongeveer
Mei, juni en juli
acht procent van de totale jaaropHet zal je waarschijnlijk niet verbabrengst. En wist je dat in maart het
zen dat mei, juni en juli de topmaan- rendement van je panelen al bijna
den zijn waar het de opbrengst van
drie keer zo groot is als in januari?
zonnepanelen betreft. Bijna veertig
Natuurlijk hangt de opbrengst niet
procent van de jaaropbrengst wordt alleen af van de tijd in het jaar. Het
in die drie maanden gerealiseerd.
gaat ook om de wijze waarop ze
Misschien verwachtte je ook augus- zijn geplaatst. Bedenk ook dat een
tus in dit rijtje, maar in die maand is zonnepaneel na verloop van tijd alde opbrengst al wat minder, doordat tijd iets van zijn capaciteit verliest.
de dagen korter worden. Het is dus
Fabrikanten garanderen doorgaans
in financieel opzicht interessant om
een minimale opbrengst na tien of
nieuwe zonnepanelen net voor het
vijfentwintig jaar.

Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest

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

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

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

Snelle stijger in verkoop
Batavus en Sparta
IJmuiden - Precies een jaar nadat Chris en Aniek van Bugnum aan de Planetenweg 40 hun
zaak The Bike Guru openden, heeft het bedrijf een bijzondere mijlpaal bereikt. Fietsenfabrikant Accell Group, het moederbedrijf van onder meer Batavus en Sparta, kwam begin deze
maand onverwacht langs met een grote taart. De reden: The Bike Guru Van Bugnum staat in
de top 5 van snelst stijgende dealers van Batavus en Sparta.

Taart voor het bereiken van de top 5 van snelst stijgende
dealers van Sparta en Batavus! Foto: aangeleverd

Een grote verrassing voor het IJmuidense bedrijf, dat
de familietraditie van Jan van Bugnum voortzet. Hij
startte in 1961 in hetzelfde winkelpand zijn fietsenwinkel en zijn kleinzoon runt nu de zaak op deze
locatie. Topmerken als Gazelle, Sparta, Batavus en
BSP staan er in de showroom en worden door het
bedrijf niet alleen verkocht, maar ook onderhouden
en waar nodig gerepareerd. Het overgrote deel van
de verkochte fietsen is tegenwoordig voorzien van
elektrische ondersteuning. Chris van Bugnum: ,,Ik
schat dat zo’n tachtig procent van wat we verkopen

e-bikes betreft. Daarnaast zie je ook steeds meer
mensen kiezen voor het leasen van een fiets. Wij zijn
aangesloten bij zowel BOVAG als ANWB en in samenwerking met hem bieden wij deze service aan.’’
In het kader van duurzaamheid wordt de traditionele scooter met een benzinemotor steeds vaker in
de ban gedaan. Mensen kiezen nu liever voor een
elektrische scooter en ook daarvoor kun je bij The
Bike Guru Van Bugnum terecht. Chris: ,,Met de accu’s
van de nieuwste modellen van Vespa haal je tegenwoordig al een actieradius van honderd kilometer.
Maar ook de scooters van Niu die wij verkopen, presteren heel goed met een actieradius van tachtig kilometer.’’ Natuurlijk
geldt ook voor deze
e-scooters dat The
Bike Guru Van
Bugnum het benodigde onderhoud in
eigen huis uitvoert.
Meer weten? Kijk op
www.bikeguru.nl
voor uitgebreide
informatie.

Planetenweg 40 • IJmuiden • 0255 - 51 52 90 • info@bikeguru.nl

WWW.BIKEGURU.NL

Fietslease
Oog voor het milieu?
Neem de BOVAG Leasefiets voor
uw werknemers!
Als het gaat om woon-werk verkeer of lokaal zakelijk
verkeer motiveren werkgevers, vanuit het MVO beleid, hun
werknemers om steeds meer de auto te laten staan. Een fiets
of (high speed) e-bike als alternatief voor de auto of openbaar
vervoer scheelt tijd, ruimte en geld voor parkeren. Er zijn geen
wachttijden, geen files en het past bovendien prima bij een
gezondere levensstijl. Met een (high speed) e-bike kun je
grotere afstanden overbruggen dan met een conventionele
fiets.
De BOVAG Leasefiets wordt door middel van een operationele
lease constructie aangeboden. Uw werknemer kan zelf een
fiets uitzoeken bij een lokaal BOVAG-fietsbedrijf, Dit kan iedere
fiets of (high speed) e-bike zijn met een consumentenprijs
vanaf € 500,-.
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In Sluis 751 komt alles samen en vaart verder
IJmuiden – In 2019 ging het project al van start, het avontuur en de droom van wethouder Marianne Steijn. In
Sluis 751 komt haar hele portefeuille plus nevenfuncties als collegelid samen. En afgelopen donderdag was het
zo ver: de deuren van Sluis 751 zijn officieel geopend. Een open, toegankelijke en gastvrije locatie waar iedere
inwoner van Velsen welkom is. Voor vragen of te nemen barrières op het gebied van zorg en welzijn. Voor
dagbesteding die in eerste instantie maakt dat je je wat waard voelt en wellicht kan zorgen voor betaald werk.
Maar in de allereerste plaats is er ruimte voor ontmoeting, voor verbinding. Voor begeleiding als er vragen zijn
over werk, gezin, inkomen of zorg. Deze sluis zal niet de grootste van de wereld zijn maar wel weer een mijlpaal
voor de gemeente Velsen.
Door Ingeborg Baumann
Steijn is oprecht bewogen en met
reden: ,,Het project heeft een hele
ontwikkeling dorgemaakt. Het werd
een ander pand, de naam is drie keer
gewijzigd en er zijn partners gezocht
-en gevonden- die dit avontuur met
mij aan wilden gaan. Inwoners met
een vraag over werk, dagbesteding,
vrijwilligerswerk, gezin, inkomen of
zorg hoeven niet meer naar allerlei
verschillende instanties voor het
antwoord op hun vraag. Al die organisaties werken namelijk samen in dit
mooie pand. En dat betekent heel veel
voor inwoners die niet weten waar ze
naartoe moeten met hun vragen. Er is
geen drempel, er zijn geen obstakels.
De kans dat problemen zich opstapelen en men wanhopig van hot naar
her wordt gestuurd wordt veel kleiner.’’

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven

Iedereen werkt samen
Clemens de Jager begeleidde het
Druk
project van Sluis 751. Hij vertelt trots
Janssen/Pers Rotatiedruk
dat van het pand waar voorheen ABN
Verspreiding en
Amro herbergde alle hoeken en gaten
bezorgklachten
zijn benut. Zélfs de oude vloerbedekwww.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
king van de bank maar die kleurt best
leuk. Er zijn diverse ruimtes, spreekkaUitgave van
mers, ruimtes voor dagbesteding,
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van
horeca en een fijne keuken. Allemaal
Regio Media Groep B.V.
hartje centrum IJmuiden op de Lange
Oplage de Jutter|Hofgeest: 31.400
Nieuwstraat. Nummer 751 dus. Waar je
gewoon ook binnen kunt lopen voor
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
een kopje koffie of thee. De ruimtes
ondertekend te zijn en voorzien van
zijn heel leuk ingericht, een grand café
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
waardig, en zoals dat hoort: gerecycled
brieven worden niet in behandeling
dus duurzaam. Huismeester Ron
www.lijfengezondheid.nl/registreren
genomen. De redactie behoudt zich het
Wegman vertelt: ,,Ik heb een heleboel
recht te weigeren dan wel te redigeren.
tweedehands horecameubilair op de
Let op
kop getikt.’’ Fotograaf Mattijs Kuijper
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
verzorgde de blow ups van foto’s aan
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal
de wanden. In de horeca kunnen
niet beschikbaar wordt gesteld aan derden. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of
Velsenaren in en binnenkort ook

buiten op het terras van Sluis 751
genieten van lokale producten.
Lokaal Netwerk
Reakt, Buitengewoon, IJmond Werkt!,
het Sociaal Wijkteam Velsen, Welzijn
Velsen, Lunchroom Sluis 751, Mee & de
Wering, RIBW K/AM, Socius, EdINOVA
en De Herstelacademie werken in Sluis
751. En dat de gemiddelde Velsenaar
nu niet weet wat al die organisaties en
instellingen nu precies doen en wat ze
kunnen betekenen voor mensen is
door Sluis 751 dus opgelost. Ga er
maar van uit dat al deze instellingen
ervoor zorgen dat wat de vragen of
obstakels ook zijn, ze kunnen je verder
helpen en begeleiden. Je wordt niet
van het kastje naar de muur gestuurd
want ze zitten allemaal op een plek.
Een ideale plek ook voor workshops en
vergaderingen. Ook zijn er kleinere
bedrijven te vinden die inwoners
financieel en gezond vooruit kunnen

helpen.
Buitengewoon trots
Zo helpt Reakt mensen met psychische
problemen of een verslavingsachtergrond op weg in hun dagelijks leven.
Bijvoorbeeld bij het vinden en
behouden van werk, bij het vergroten
van het sociale netwerk of bij het
leiden van een gezonder leven. En
BuitenGewoon vindt dat iedereen
recht heeft op een menswaardig
bestaan. Ook mensen met een beperking of psychische problemen voor
wie het leven best heel ingewikkeld
kan zijn. EdINOVA is één van de
weinige organisaties in Nederland die
een integrale begeleiding aanbiedt
aan statushouders en gezinsmigranten. Marian Langeveld, Coördinator Sociaal wijkteams gemeente
Velsen vat het samen: ,,Dit is een
warme en bruisende plek om contact
te maken. Want dat is voor alles de

eerste stap.’’ Norbert Leijtens, manager
werk& mobiliteit bij IJmond Werkt! is
ook heel blij dat deze organisatie bij
Sluis 751 betrokken is. Zo heeft
Telstar@work, een samenwerkingsproject tussen UWV, IJmondWerkt! en
S.C.Telstar, onder aanvoering van
projectleider en jobcoach Bart ten
Napel, al drie mensen met een achterstand op de reguliere werkmaatschappij aan een betaalde baan
geholpen door de verregaande
samenwerking tussen de organisaties
en instanties.
Inclusie
Het kernbegrip in dit alles is inclusie.
Ieder lid van onze samenleving, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond,
financiële middelen en geestelijke of
lichamelijke hoedanigheid heeft recht
op het zo prettig mogelijk deelnemen
aan de maatschappij. Een inclusieve
samenleving is een samenleving
waarin mensen volwaardig kunnen
participeren. Met Sluis 751 wordt de
weg daar naartoe geëffend en men
wordt begeleid en gesteund. Om in
sluistermen te spreken, daar hebben
we inmiddels alle verstand van, de
vaargeul is uitgediept, de deuren staan
open en er zijn loodsen om je te begeleiden van niveau naar niveau.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid
en maak elke maand kans op mooie prijzen!

anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Meld je aan voor de

De opening van een sluis gebeurt natuurlijk met een champagnefles. Marianne Steijn gooide deze pittig tegen de deur.
Foto: Reinder Weidijk

Tata Steel laat onderzoek doen naar zware
aantijgingen over steenkoolresten in zee

nieuwsbrief van Lijf & gezondheid
en maak elke maand kans op mooie prijzen!
Milieu
Onze
krant wordt volledig gedrukt
www.lijfengezondheid.nl/registreren
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Velsen - Tata Steel maakte dit weekend bekend een onderzoek in te
stellen naar de aantijgingen die vrijdag 11 februari in het Noordhollands
Dagblad naar voren kwamen over het vermeend ‘bewust laten lozen van
steenkoolresten vanaf schepen’. Het onderzoek zal worden uitgevoerd
door een externe expert.
Tata Steel heeft in de krant vrijdag
laten weten zich niet te herkennen in

het geschetste beeld als zouden
‘duizenden kilo’s grondstoffen willens

en wetens in de zee verdwijnen’. De
aantijgingen, waaronder ook ‘omkoping’, ‘crimineel gedrag’, en ‘bewust
vervuilen’, zijn dermate zwaar dat een
gericht onderzoek noodzakelijk is.
De leiding van het betreffende
bedrijfsonderdeel bij Tata Steel heeft
vrijdag onmiddellijk een instructie

uitgedaan waarin nog eens wordt
benadrukt dat alle procedures en
processen bij het lossen van kool en
erts strikt dienen te worden gevolgd.
Dat geldt ook voor de interne
controle daarop. Tevens wordt
bekeken of en waar verbeteringen in
het proces nodig zijn.

Gratis taxatiedag in Bloemendaal

Meld je aan voor
de nieuwsbrief van
Lijf & gezondheid en
maak elke maand kans
op mooie prijzen!
www.lijfengezondheid.nl/
registreren

Bloemendaal - Die lade met wat
oude sieraden en goud, is dat nog
wat waard? Waar zijn de munten van
pa eigenlijk gebleven? Moesten die
biljetten niet ingeleverd worden bij
de bank? Herkenbaar?
U bent niet de enige met vragen
over een verzameling munten, oud
papiergeld, gouden sieraden of oud
zilver. Vaak gekregen van familie,
vrienden of zelf verzameld. Het ligt
er al jaren maar wat is het eigenlijk
waard?
Om die vraag te beantwoorden,
houdt Heritage Auctions Europe in

Bloemendaal een gratis taxatiedag
voor munten, bankbiljette, goud,
zilver en sieraden op dinsdag 22
februari. Wie deze dag zijn of haar
verzameling deskundig wil laten
beoordelen, kan zonder afspraak
tussen 11.00 en 15.00 uur terecht in
‘Vanouds het Dorpshuys’, Donkerelaan 20 in Bloemendaal. Kom langs
op deze gezellige dag en wie weet
blijkt u de eigenaar te zijn van een
kostbaar stuk!
Voor meer inlichtingen:
030-6063944.

Dit briefje van 50 gulden herkennen veel mensen nog wel. Wat is het waard?
Foto: aangeleverd
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TYPISCH IJMUIDEN
Het tegeltableau van Henk Schoorl
Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmuidens onderwerp aan de hand van een foto en 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 het tegeltableau van Henk
Schoorl.
Door Erik Baalbergen

Marijke Gemser staat voor PvdA Velsen op plek 4 voor de gemeenteraadsverkiezingen
en wil zich inzetten voor goede zorg, dichtbij mensen. Foto: aangeleverd

PvdA Velsen wil zorggelden
effectiever inzetten
Velsen - Sinds 2014 is de gemeente
verantwoordelijk voor de WMO en
Jeugdzorg. Hier gaat veel geld in om
en een goede controle is belangrijk.
Maar er is geld tekort en de PvdA
vindt het belangrijk dat het beschikbare geld terecht komt bij de mensen
die het nodig hebben.
Marijke Gemser staat voor PvdA
Velsen op plek 4 voor de gemeenteraadsverkiezingen en wil zich inzetten
voor goede zorg, dichtbij mensen. ,,Ik
geloof dat preventie de oplossing is
voor de alsmaar stijgende zorgkosten.
Als je er op tijd bij bent, kun je duurdere, intensieve zorg voorkomen.”
Onderzoek wijst uit dat binnen de

WMO en Jeugdzorg ruim 30 procent
van de kosten opgaan aan administratieve verplichtingen. Gemser: ,,De
gemeente heeft een controlerende
taak, maar we moeten ook vertrouwen
op professionals. De mensen die het
dagelijks werk doen. Zij doen dit over
het algemeen met passie en een hart
voor mensen. Geef hen vertrouwen en
besteed het beschikbare geld echt
aan de zorg.”
,,We kunnen besparen door te investeren in Welzijnswerk. Als kinderen en
jongeren eerder in beeld zijn en een
plek hebben om naartoe te komen, is
zorg dichterbij. Wijkgericht werken
met aandacht voor diversiteit is het
antwoord.”

Aan de Kompasstraatzijde van het IJmuider Zee en
Havenmuseum aan de Havenkade hangt een kleurig
tegeltableau. Het kunstwerk toont een vrolijk ogend
vissersmannetje met een zuidwester. In zijn linkerhand
houdt hij een eveneens vrolijk ogende vis bij de staart
omhoog. Over zijn rechterschouder hangt een visnet.
Rond zijn hoofd vliegt een kokmeeuw. In het water aan
zijn voeten spartelt een vis en scharrelen een kreeft en
een krab. Een typisch IJmuider tafereel met een
minstens net zo typisch IJmuider achtergrond!
IJmuidens ontwerp
Een informatiebordje rechtsonder het tableau onthult:
‘Dit geveltableau is ontworpen door Ben van der Kolk.
Het heeft jarenlang de gevel gesierd van het gebouw
van Henk Schoorl aan de Halkade in IJmuiden’. De
visliefhebber herkent in het mannetje met vis en net
ongetwijfeld het logo van de vishandel van Henk
Schoorl, dat jarenlang aan de Halkade gevestigd is
geweest. De bekende en artistieke IJmuidenaar Ben
van der Kolk (1932-2012) heeft het tableau begin jaren
negentig voor de firma Henk Schoorl ontworpen.
In de linkeronderhoek van het tableau lezen we het
bijna cryptische: ‘St. Joris Beesel Herm Driessen 1994’.
Op basis van het ontwerp van Van der Kolk vervaardigt
beeldend kunstenaar Herm (Herman) Driessen het
tegeltableau in 1994. Herm Driessen is in dienst van het
Atelier St. Joris, onderdeel van de Keramische Industrie
St. Joris in het Limburgse Beesel.
Zeeviscentre
Het tegeltableau krijgt een prominente plek in de
buitengevel van het nieuwe, in augustus 1994
geopende Zeeviscentre van Henk Schoorl halverwege
de Halkade. In dit opvallende gebouw zitten de Netto
Vismarkt en het Petit Restaurant van Henk Schoorl, een
vergader- en partycentrum en het visrestaurant Imko’s.
IJmuidenaren weten jarenlang de weg naar Henk
Schoorl te vinden voor een lekker visje. Het veelgeprezen Imko’s Restaurant van chef-kok Imko Binnerts
heeft in de jaren 1999-2003 zelfs een Michelinster.
Ongetwijfeld vanwege de verpaupering in het omliggende havengebied loopt de klandizie van Imko’s
terug. Imko wil het sterrenrestaurant verkopen maar
weet geen koper te vinden en moet in 2004 de deuren
sluiten. Henk Schoorl wil het ook rustiger aan gaan

Het tegeltableau in de noordelijke gevel van het IJmuider
Zee en Havenmuseum. Foto: Erik Baalbergen

doen na een leven van hard werken in de vis. Hij
verkoopt de zaak aan een investeringsmaatschappij.
Deze maatschappij heeft blijkbaar weinig met vis want
de zaak wordt al snel gesloten.
Bewaard
Vanaf dat moment slaat de verkrotting toe en valt het
gebouw ten prooi aan vandalisme en zwervers. In 2011
wordt het gebouw gesloopt. Het sloopbedrijf weet het
tegeltableau ongedeerd uit de gevel te redden. In de
keuken van het gesloopte pand bevindt zich ook nog
een geglazuurde afbeelding van het bedrijfsembleem.
Volgens een krantartikel heeft de sloper deze ook
grotendeels weten te redden. Ik heb nog niet kunnen
vinden of dit kunstwerk bewaard is gebleven. Van het
zeeviscentre zelf rest niets meer dan een braakliggend
stukje grond, naast het op enkele panden na leegstaande Les Halles.
Het tegeltableau wordt aan het IJmuider Zee en Havenmuseum aangeboden en krijgt een prominente plek in
de buitengevel van de voormalige gemeentelijke visserijschool. Op maandag 29 oktober 2012 onthult Ben
van der Kolk het opnieuw geplaatste kunstwerk, in
aanwezigheid van onder anderen de heer en mevrouw
Schoorl.
Zo is een tastbare herinnering aan een mooi IJmuider
visbedrijf, met elke dag heel veel soorten verse vis, voor
heel IJmuiden zichtbaar bewaard gebleven!

Eerste Informatiebeurs Erfrecht en
Uitvaart van Nederland in Heemskerk
Dit wil LGV in Velsen bereiken
Velsen - De partij LGV (Levendig en Gezond Velsen) wil:
-Versnelling van de Woningbouw met betaalbare huurwoningen vooral voor
starters.
-Wederom aandacht besteden aan kwetsbare en oudere medeburgers.
-Naast algemeen beleid per wijk bekijken wat er speelt. Inwoners meer
betrekken bij beslissingen over de eigen wijk.
-LGV zet alles op alles om de luchtkwaliteit in Velsen te verbeteren.
-Geen extra verhogingen OZB.
-Duurzaamheid en Energietransitie betaalbaar voor de inwoners van Velsen.
-Blijven inzetten op verbinding over water tussen Velsen en Amsterdam.
-Geen enkele bewoner van Velsen mag gebukt gaan onder armoede en
niemand mag tussen wal en schip geraken.
-Betaalbare kinderopvang
-Ouderen stimuleren te bewegen en indien noodzakelijk uit hun isolement
weghalen om eenzaamheid tegen te gaan.
-Met wijkplatforms regelmatig contact onderhouden om zodoende de gevoelens en problemen uit de wijk in een vroeg stadium boven tafel te krijgen.
-Actief beleid voeren om bedrijven, nationaal en internationaal, met een interessant vestigingsbeleid.
Logo: aangeleverd

Regio - Op dinsdag 22 februari vindt in cultureel centrum Jansheeren in
Heemskerk de allereerste informatiebeurs op het gebied van erfrecht en
uitvaart plaats. Diverse organisaties met specialisaties op dit gebied
presenteren zich die dag door middel van kraampjes en presentaties aan
het publiek. De beurs is zowel overdag als ’s avonds te bezoeken en de
toegang is gratis.
Erfrecht en uitvaart zijn zaken
waarmee iedereen in zijn leven een
keer te maken krijgt, maar waarvan
de meeste mensen niet voldoende
weten om de beste keuzes te
kunnen maken. Deze beurs vormt
voor iedereen de perfecte gelegenheid om informatie in te winnen en
contact te leggen met de juiste
mensen. Het initiatief voor de beurs
komt van Erfrechtinfo, het bedrijf
dat kosteloos adviseert over erfrecht
en daaraan gelieerde thema’s.
In samenwerking met Geld uit de
Stenen en Wanmaker Uitvaart heeft
Erfrechtinfo een compleet

programma samengesteld, waarbij
ook diverse andere organisaties
betrokken zijn. Zo komt een vertegenwoordiger van Hospice Beverwijk langs om te vertellen over de
terminale zorg in huiselijke sfeer die
men biedt in het hospicehuis. De
Nederlandse Vereniging voor een
Vrijwillig Levenseinde (NVVE) geeft
uitleg over de mogelijkheden om
zelf de regie in handen te nemen
met betrekking tot het levenseinde.
APMS Thanatopraxie informeert
over de mogelijkheden tot lichte
balseming van een overledene,
zodat opbaring zonder koeling
mogelijk is.

Door Erfrechtinfo worden presentaties verzorgd over schenken op
papier, belasting besparen in een
(levens-)testament en de Wet langdurige zorg. Wanmaker Uitvaart licht
toe hoe de persoonlijke begeleiding
bij afscheid en uitvaart geregeld is
en Geld uit de Stenen geeft
adviezen over het benutten van de
overwaarde van een woning. Een
zeer veelzijdig programma dus, dat
van 10.00 tot 21.00 uur wordt
aangeboden. Verder zijn er kraampjes van onder meer Koffertje
Troost, Stichting Laat Uw Huisdier
Na, Stichting Erfrechtloket Nederland en Levana Urnen. Bezoekers
hoeven zich niet vooraf te registreren. Cultureel centrum Jansheeren is gevestigd aan het Maltezerplein 1 in Heemskerk. Het tijdschema van alle presentaties is op
www.erfrechtinfo.com te vinden.
Vragen? Bel: 085 0601070.
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D66Velsen zet onderwijs
centraal voor jong en oud

Velsen - Scholen moeten inspirerende en veilige plekken zijn waar
leren en ontdekken voorop staat.
D66Velsen zet daarom in op een
gezond binnenklimaat, groene
schoolpleinen en goed onderwijs,
ook voor volwassenen. Wij willen
door goed onderwijs voor jong en
oud zorgen dat iedereen de beste
versie van zichzelf kan worden en
mee kan blijven komen in een veranderende maatschappij.
Joanna van der Zanden is steunfractielid voor D66Velsen en staat op
plek 4 op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen en zet zich in voor
gelijke kansen. “Iedereen moet eigen
talenten kunnen ontdekken en
ontwikkelen om dromen na te
kunnen jagen. Daar kunnen we
elkaar ook bij helpen. Zelf ben ik
betrokken bij het Repair Café waar
bewoners elkaar helpen bij het repareren van spullen. Met een nieuws-

Joanna van der Zanden staat op plek 4 op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen en zet zich in voor gelijke kansen. Foto: aangeleverd

gierige houding kom je heel ver. Je
bent nooit te oud om te leren!”
D66Velsen wil cultuur- en natuuronderwijs versterken en meer aandacht
voor techniek. Velsen kan door haar
ligging en technische kennis een

centrale rol spelen in de energietransitie. D66Velsen wil de samenwerking
tussen scholen, bedrijven, inwoners
en gemeente daarvoor versterken.
Wij zetten ons in voor een leven lang
(door)leren en eerlijke kansen voor
iedereen!

COLUMN

Vragen van de
praktijkassistente

Lars Bottelier tikt aan na 500 banen te hebben gezwommen. Zijn missie is geslaagd.
Foto: aangeleverd

Lars Bottelier voldoet aan
limiet voor WK en EK
Velsen/Würzburg - Openwaterzwemmer Lars Bottelier heeft vrijdag
voldaan aan de limiettijd voor de Wereld- en Europese kampioenschappen tijdens de 25 kilometer. Bottelier had 4 uur, 47 minuten en 56
seconden nodig om de 500 banen te zwemmen, dit was ruim sneller dan
de vastgestelde limiet van 4:52:52.
IJmuidenaar Bottelier heeft zich de
laatste jaren omhooggewerkt als
sterke kracht op de langste officiële
afstand in het open water, namelijk
de 25 kilometer. Om zich dit jaar te
kwalificeren voor de belangrijke
toernooien stond er een ‘time trial’
op het programma én moet daarbij
voldaan worden aan de limiet van 4
uur, 52 minuten en 52 seconden
vastgesteld door de KNZB.
Bottelier deed zijn time trial poging
in het 50 meter bad van zijn zwemvereniging in Würzburg, Duitsland.
De club waar hij inmiddels 1,5 jaar
traint onder begeleiding van coach
Sebastian Greß. Om half 11 ’s
ochtends stond het team klaar en
dook Bottelier te water. Aanvankelijk
leek het spannend of Bottelier de
tijd zou halen, maar bij het 12 kilometerpunt ging pas echt het gas
erop. ,,Mijn coach gaf iedere 100
meter de tussentijden aan. Bij de
start was dit regelmatig 1.09 per 100
meter, maar vanaf dat punt zwom ik

‘steady’ rondjes 1.08’, aldus Bottelier.
Vanaf dat moment ging het steeds
sneller. ,,Ik wilde graag sterk
afsluiten en heb met ingang van de
laatste twee kilometer alles
gegeven. Dat was enorm zwaar,
maar daardoor had ik wel een sterk
eindschot.’’ Bottelier kan naar eigen
zeggen alleen maar tevreden zijn
met deze tijd. Vorig jaar was hij twee
minuten langzamer op dezelfde
afstand.
Het is nog wel even afwachten voor
Bottelier. Officieel is hij namelijk nog
niet gekwalificeerd. Andere gegadigden kunnen ook een poging
doen om de limiet te zwemmen en
wanneer zij sneller dan Bottelier zijn,
kan dit ten koste gaan van zijn plek.
Hij zal nog moeten wachten tot de
sluiting van de kwalificatieperiode,
die op 1 april 2022 is. Als er dan
niemand sneller is dan Bottelier,
mag hij officieel deelnemen aan het
komende WK en EK.

Sommige bellers zullen wel
denken: ‘die assistente bemoeit
zich overal mee. Altijd maar
vragen waarom ik bel...’
Best een begrijpelijke reactie.
Sommige klachten kunnen voor
de patiënt vrij gênant zijn.
Echter is het de taak van de praktijkassistente om door het stellen
van een aantal vragen, zo snel
mogelijk duidelijk te krijgen of u
met spoed gezien moet worden
of niet. Zij zijn hier ook voor
opgeleid. Geheel volgens de
richtlijnen die het Nederlands
Huisartsen Genootschap in het
leven heeft geroepen.
Op basis van dit systeem worden
de agenda’s van de huisartsen
gevuld met klachten die nu, of
op langere termijn gezien
moeten worden.
Het kan dus zijn dat een langer
bestaande klacht pas over een
paar dagen wordt ingepland.
Zo kunnen we juist snel ingrijpen
als u een acuut probleem heeft!
www.westbroekerplas.nl

‘Koken voor Kerels’
in De Brulboei
IJmuiden - Bij voldoende belangstelling wil De Brulboei in de maand april
starten met een kookgroep voor
mannen. Deze kookgroep is bedoeld
voor iedere man die wil leren koken of
het leuk vindt om te koken. Na het
koken wordt de maaltijd gezamenlijk
genuttigd. De geplande startdatum is
woensdag 6 april van 17.00 tot 19.00
uur. De cursusduur is 6 bijeenkomsten
en de kosten bedragen 30 euro. Dat is
exclusief de ingrediënten van het
eten. U krijgt een boodschappenlijstje
in de week voor aanvang digitaal of u
kunt het bij De Brulboei ophalen. Voor
informatie en/of aanmelding: De Brulboei, Kanaalstraat 166, IJmuiden. Tel.
0255 510652.
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COLUMN GGD KENNEMERLAND
30 dagen gezonder
Onlangs heb ik toegezegd ambassadeur te worden van het project
30dagengezonder. In de maand maart ga ik elke dag minimaal een half
uur wandelen ten behoeve van mijn gezondheid. Nu probeer ik dat
sowieso te doen, maar met lange werkdagen en soms oneindige vergaderingen zit ik ook te lang binnen. En dat is niet goed voor de gezondheid. Als extra dimensie wil ik tijdens elke wandeling kort spreken met
een buurtbewoner om erachter te komen wat gezondheid voor diegene
betekent.
Als GGD Kennemerland dagen wij alle inwoners uit de regio uit om in
maart mee te doen met de actie. Iedereen, jong en oud, kan mee doen.
Ieder met een eigen uitdaging. Denk aan elke dag een ommetje, koud
afdouchen, 30 dagen groente en fruit eten, niet snoepen, alcoholvrij, elke
dag 10.000 stappen of elke dag je smartphone een uurtje uit. De actie
wordt samen met vijf andere GGDen uitgezet.
Naast mensen die zich individueel aanmelden, kunnen ook bedrijven en
scholen mee doen en met hun team of klas de uitdaging aan gaan. Voorgaande edities telden bijna 7.500 deelnemers. Dat is een mooi aantal,
maar staat nog steeds in schril
contrast tot de ruim 500.000 inwoners die we alleen al in onze regio
hebben. Laten we er daarom naar
streven dit aantal alleen al in
Kennemerland en Haarlemmermeer
te halen.
Gemiddeld kost het 66 dagen om
een nieuwe gewoonte aan te leren
(of in ieder geval te constateren dat
het is gelukt). Zie deze 30 dagen
dan ook vooral als een opstapje
naar een permanente verbetering
van uw eigen gezondheid. U bent
dan tenslotte al op de helft. De
komende weken zal ik mijn bevindingen met u delen en hopelijk
kom ik in onze regio veel mensen
Bert van de Velden (GGD GHOR).
tegen die de uitdaging zijn
Foto: aangeleverd
aangegaan.

Overhandiging van het boek aan directeur Wouter Sommers van de Bosbeekschool
voorafgaand aan de online les Brederode in de klas! Foto: PR

Ruïne van Brederode in de klas
voor Velsense basisscholen
Velsen - Dankzij de gemeente Velsen
krijgen niet alleen alle basisscholen
het spannende boek ‘Juffrouw
HendriKS, De vloek van de Ruïne van
Brederode’, maar mogen Rob Kortekaas (beheerder) en Angelique
Schipper (schrijfster) de klassen in
om over het boek en de geschiedenis
van Brederode te vertellen en voor te
lezen. Vanwege corona is de eerste
proef met een online-les in groep 7
van de Bosbeekschool gehouden.
Nadat Rob en Angelique aan directeur Wouter Sommers op school
buiten het boek hadden overhandigd werd de les online voortgezet in
de beheerderswoning. Zo konden
Rob en Angelique laten zien waar de
beheerder woont en waar het boek is
geschreven. Een uniek ‘binnenkijkje’,

want de boekenkast speelt een
belangrijke rol in het verhaal en
vanuit het oude zijraampje met de
tralies zie je het verwoeste kasteel.
‘Een duidelijke meerwaarde’ vond juf
Gerry. De kinderen hadden ademloos
geluisterd naar het voorlezen uit het
boek door Angelique en stelden Rob
en Angelique allerlei vragen.
Alle basisscholen in Velsen worden
in de gelegenheid gesteld om Rob
en Angelique voor twee bovenbouwklassen op hun school uit te nodigen
en krijgen dan ook het boek. De
scholen ontvangen daarover een
persoonlijke mail. Vanaf maart is de
Ruïne van Brederode weer geopend.
Zie de website ruinevanbrederode.nl
voor meer informatie.

Sponsorloop basisschool
de Vuurtoren en De Klipper
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Vrijdag 18 februari 2022 organiseert basisschool de Vuurtoren in
samenwerking met basisschool de Klipper en Stichting SportSupport
Kennemerland een sponsorloop. Alle kinderen van beide scholen
gaan onder begeleiding van buurtsportcoach Roos de Boer rondjes
rennen in het parkje naast de school (Kanaaldijk/Kanaalstraat/Kerkstraat). In het park is onlangs een looproute uitgezet van 400 meter.
Dit is de Daily Mile route. De Daily Mile is een activiteit waarbij de
leerkrachten en kinderen proberen een aantal keer per week 1,6 km te
rennen/wandelen.
De sponsorloop wordt ingezet om geld op te halen om het schoolplein van de scholen nog aantrekkelijker te maken en bewegen te
stimuleren. Buiten spelen en fit blijven is belangrijk, daarom ook de
Daily Mile om iedereen dagelijks in beweging te krijgen.

Peuterinstuif
Veel en gevarieerd bewegen is belangrijk voor jonge kinderen en het
is ook nog is erg leuk! Kom daarom 25 februari met uw peuter samen
bewegen in Sporthal Zeewijk in IJmuiden.
De buurtsportcoaches zetten verschillende beweegsituaties klaar zoals
mikken, klimmen, springen en bewegen op muziek. Ook verzorgd korfbalvereniging DKV een onderdeel. Wist u dat DKV ook voor de kleinste
sportaanbod heeft op zaterdagochtend in Sporthal Zeewijk?
Kijk op www.dkv-ijmuiden.nl/kangeroes voor meer informatie.
Aanmelden voor de Peuterinstuif kan op www.sportpasvelsen.nl/
activiteiten.

Glow in the dark Sportmix

Wethouder Bram Diepstraten zal deze dag om 12:00 uur de sponsorloop en Daily Mile route officieel openen. Hierna zullen de kinderen
van beide basisscholen in verschillende tijdsblokken van start gaan.
De laatste groep vertrekt rond 13.45 uur.

Schoolbasketbal
Zondag 27 februari vindt het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi
plaats in sporthal IJmuiden-Oost. Op deze laatste dag van de voorjaarsvakantie, gaan 20 teams van de groepen 6, 7 en 8 van verschillende basisscholen uit de gemeente met elkaar strijden om de titel:
“Schoolbasketbalkampioen Velsen”.
Het toernooi wordt georganiseerd door VBC Akrides in samenwerking met Sportloket Velsen. De opzet van het spel is dit jaar veranderd. We gaan namelijk de 3 tegen 3 vorm van basketbal spelen. Deze
vorm van basketballen was afgelopen zomer voor het eerst te zien
bij de Olympische Spelen en wordt vooral veel buiten op pleintjes
gespeeld.
De halve finales en finales vinden plaats op zaterdag 19 maart vanaf
18.00.
Supporters zijn welkom om de teams aan te moedigen!
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Gratis schaatsen voor
kinderen van de basisschool!

Neem
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Kinderen uit de gemeente Velsen krijgen de kans geboden om
gratis gebruik te maken van de leenschaatsen via Sportloket
Velsen! 3 scholen uit Velserbroek hebben intussen van onze
schaatsen gebruik gemaakt, dit scheelt de scholen enorm veel
kosten. De kinderen genieten van deze winterpret en schaatsen
is een leuk alternatief voor de gymles of een actief schooluitje.

Dinsdag 22 februari 2022 organiseren de buurtsportcoaches van
gemeente Velsen de Glow in the Dark SportMix. Bewegen in blacklight, hoe gaaf is dat! Er worden verschillende leuke activiteiten
aangeboden zoals trefbal, lasergame (groep 5 t/m 8) & Air hockey!
In de ochtend kunnen kinderen uit groep 1 t/m 4 lekker bewegen.
In de middag kinderen uit groep 5 t/m 8.

Dit is dan ook de reden dat we deze schaatsen faciliteren, om
kinderen kennis te laten maken met de schaatssport. Wie weet
groeit 1 van de kinderen uit tot een nieuwe Patrick Roest, of een
Irene Schouten…

Meld uw zoon/dochter aan voor de Glow in the Dark SportMix op
www.sportpasvelsen.nl

Wilt u ook met uw basisschool gebruik maken van onze GRATIS
leenschaatsen, neem dan contact op via sportloket@velsen.nl

Clubkadercoaching BC Velsen
In de maand februari start BC Velsen als eerste vereniging in Velsen
met clubkadercoaching. De vereniging wordt gedurende één seizoen
door de clubkadercoaches van gemeente Velsen begeleidt. Het doel
van deze begeleiding is het ontwikkelen van een duurzaam pedagogisch sportklimaat. Tijdens het traject wordt een jeugdcommissielid

opgeleid tot trainersbegeleider en jeugdtrainers gecoacht in het
duurzaam ontwikkelen van hun pedagogische kwaliteiten. De trainers
kunnen hun sporters dankzij de coaching beter begeleiden. Hierdoor
zullen de sporters op hun beurt gemotiveerder worden, meer plezier
ervaren en meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Een mooie stap!

Wist je dat Velsen een Sport- en Preventieakkoord? In deze rubriek
zetten we elke keer een mooi project in de spotlights.
Tennisbaan Velserbeek
Uurtje tennissen?
Dat kan op tennispark Velserbeek. Het tennispark beschikt over 2
prachtig gelegen gravelbanen inclusief kleedruimten met douche. De
banen zijn van 1 april tot 1 oktober te huur.
Heeft u interesse in het huren van een baan op tennispark Velserbeek?
Neem dan contact op met Sportloket Velsen tel: 0255-567666 of mail
naar: sportloket@velsen.nl

De MQ-scan gemeente breed uitgerold in basisonderwijs Velsen
Onderzoek laat een dalende trend zien in de motorische fitheid van
kinderen. Er wordt steeds minder bewogen en het is van belang
om dit probleem al op jonge leeftijd aan te pakken. De MQ-scan is
een screeningstool om deze motorische vaardigheden in kaart te
brengen. Inzicht maakt het mogelijk om vroegtijdig bij te sturen
of in te grijpen en zodoende helpt de MQ-scan de motoriek te
verbeteren.
In de gemeente Velsen is er vanuit het lokale Sport- en Preventieakkoord budget vrijgemaakt om de MQ-scan gemeente breed uit
te rollen. “Zes basisscholen zijn daardoor dit schooljaar begonnen
met screenen, vijf deden al mee en gaan ook dit jaar weer door”,
zegt Tessa van der Zee, buurtsportcoach van Stichting SportSupport Kennemerland. Zij is samen met Jerry van Akkeren aanjager
van de MQ-scan in Velsen.
Extra beweegaanbod
Wijst de uitslag op een mogelijke motorische achterstand? Dan verwijzen we door naar kinderfysiotherapie voor verder onderzoek –
in nauw overleg met de vakleerkracht. Voor kinderen met een score
net onder het gemiddelde is er extra beweegaanbod beschikbaar.”
Dat wordt gefinancierd vanuit het Sport- en Preventieakkoord
Velsen en verzorgd door de buurtsportcoaches van SportSupport.
Tien weken lang, één keer per week na schooltijd, op locaties in
IJmuiden, Velsen-Noord en Santpoort-Driehuis.

Bewustwording
Hoewel de MQ-screening geldt voor alle basisschoolleeftijden, is
het extra beweegaanbod alleen bedoeld voor de groepen 1 tot
en met 4. “Juist op die jonge leeftijd is het belangrijk om vroeg in
te grijpen”, benadrukt Tessa. “Zijn er onder gemiddelde scores bij
de oudere kinderen, dan vragen we de gymdocent om in gesprek
te gaan met die leerlingen en hun ouders. Met het doel om
bewustwording te creëren over het belang van blijven sporten en
bewegen.”
Kijk voor meer informatie en het filmpje over het Sport- en Preventieakkoord op: https://www.sportloketvelsen.nl/sportakkoord
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Vernieuwde editie
Sport- en beweeggids
volwassenen
Bewegen draagt niet alleen bij aan een goede
gezondheid, maar is ook leuk om te doen! De
Gemeente Velsen heeft een groot aanbod: van
wandelen en tennis tot aan valpreventie-cursus en
yoga. Benieuwd naar de beweeg- en sportactiviteiten?
De vernieuwde editie van de Sport- en beweeggids
voor volwassenen is vers van de pers: een perfecte
timing nu de maatregelen omtrent sporten en
bewegen zijn opgeheven!
Volgende maand wordt de gids officieel gelanceerd. De
verspreiding is in volle gang. De gids is verkrijgbaar op
publieke locaties (denk aan bibliotheken, buurtcentra
en de hal in het gemeentehuis), in de sporthallen en
tevens bij de meeste huisartsen en fysiotherapeuten.
Het is onze wens dat de Sport- en beweeggids een
aanzet mag zijn tot activering met als doel zoveel
mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Sporten
is een gezonde uitlaatklep, bevordert de algemene
conditie en verhoogt de sociale contacten. Redenen
te over om iedereen, jong en oud, met of zonder
beperking, op recreatief of competitief niveau, blijvend
aan te moedigen om te bewegen.
Neem ook eens een kijkje op www.sportpasvelsen.nl
Behoefte aan persoonlijk advies?
Dan is Sportloket Velsen bereikbaar op: sportloket@
velsen.nl
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Dankzij de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) kan iedereen
die daarvoor in aanmerking komt begeleid worden. Het is kosteloos,
omdat de GLI onderdeel uitmaakt van de basisverzekering en er is
geen eigen risico van toepassing is. Het enige wat u nodig heeft is een
verwijzing van de huisarts.
In Velsen zijn meerdere leefstijlcoaches actief. Deze keer Sonja Winter
aan het woord:
Sonja is leefstijlcoach bij IJMed. Ze ondersteunt en helpt als coach cliënten
om in hun dagelijkse leven betere keuzes te gaan maken. Sonja richt zich

bij die ondersteuning
op vijf pijlers: voeding,
beweging, stress,
ontspanning en slaap.
“Tijdens het coachen
begeleid ik mensen bij
het maken van hun
éigen keuzes, ik leg ze
die níet op. Want om
een goede gezondheid en een gezond
gewicht te bereiken en
te houden, móet je echt de door jezelf ontwikkelde leefstijl gaan volgen,
geen opgelegde leefstijl. Jij moet je huidige eetpatroon veranderen
naar een verantwoord en gezond eetpatroon, een stijl die bij je past en
daardoor ook op lange termijn vol te houden is. Een gezonde leefstijl is
dan ook geen dieet. Want een dieet is iets tijdelijks, met vaak een tijdelijk
resultaat. Een leefstijlverandering is voor altijd, met een resultaat dat blijft.
Ik vertel mijn cliënten daarbij wel dat leefstijlverandering géén kwestie
van ‘gewoon doen’ is, maar dat je stap voor stap moet werken naar een
blijvende gedragsverandering.”
Geïnteresseerd? Kijk op www.gli-velsen.nl voor meer informatie en alle
leefstijlcoaches in Velsen.

Ik Sport Lokaal
Binnenkort start de campagne ‘Ik Sport Lokaal’. Ten tijde van Corona
is het belangrijk dat de band tussen leden en vereniging blijft of
wordt versterkt. Sportloket Velsen zal iedere Velsense sportvereniging 100 polsbandjes ter beschikking stellen. Deze polsbandjes mogen uitgedeeld worden aan leden en draagt bij aan jullie onderlinge
BAND. Verenigingen worden gevraagd om een promotiefilmpje te
maken, welke we via diverse social mediakanalen gaan verspreiden.
Dat betekent gratis promotie van de club en van de sport in Velsen!

3X3 basketball in de Kennemerzaal
Na een succesvol programma in de zomer van 2022 in IJmuiden en
Velsen-Noord is 3X3 Unites afgelopen vrijdag met een binnenprogramma gestart in de Kennemerzaal.
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Leefstijl coaching is een manier om gezonder te gaan leven. Het is een
effectieve aanpak voor overgewicht en andere leefstijl gerelateerde
klachten of aandoeningen. Maar wat doet een leefstijlcoach en waarom is het zo effectief?
95 procent van ons gedrag komt voort uit een onbewuste keuze.
En omdat we leven in een wereld vol ongezonde verleidingen, zijn
onbewuste keuzes vaak niet de gezondste. Het is daarom belangrijk
dat we weerstand opbouwen tegen die verleidingen maar er ook
voor zorgen dat die onbewuste keuzes, betere en gezonde keuzes
worden. Dat klinkt simpel, maar in de praktijk is dat een enorm lastige
klus. Want gedragsverandering realiseer je niet zomaar, goede hulp is
daarom onmisbaar.

Wil jij graag middels een filmpje (max 30 sec.) jouw vereniging onder
de aandacht brengen?
Stuur dan een mail naar buurtsportcoachzwembad@velsen.nl
Doe mee en win misschien wel een van de mooie prijzen die we ter
beschikking stellen!
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Begeleiding naar een gezonde leefstijl voor alle Velsenaren

Volgende week ontvangt iedere vereniging per e-mail meer informatie omtrent de verspreiding van de ‘Ik Sport Lokaal’ bandjes.
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Tot 73% subsidie voor duurzame
maatregelen sportverenigingen
Wil je als Velsense sportvereniging werkzaamheden laten uitvoeren aan
de accommodatie of investeren in duurzaamheidsmaatregelen? Dan zijn
er diverse subsidiemogelijkheden waarvan jouw vereniging gebruik kan
maken.
Duurzaamheid lijkt altijd geld te kosten. Voor de goede zaak, maar toch.
Veel besturen van sportverenigingen denken na over duurzame maatregelen bij hun club. Ledverlichting, van het gas af, afvalscheiding en
zonnepanelen zijn een paar voorbeelden waarover wordt gedacht.
De provincie NH heeft een Uitvoeringsregeling Verduurzaming Sportaccommodaties 2022 verlengd en de regeling verbeterd voor het verduurzamen van bestaande sportaccommodaties. Dit kan zijn: zonnepanelen,
LED verlichting, isolatiemateriaal, apparatuur voor warmte-/ koude
terugwinning, warmtepomp etc.
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten vanaf € 5000 tot
maximaal € 25.000
Vanaf 15 februari 2022 kun je een subsidieaanvraag indienen via Provincie Noord Holland.

Extra recreatief zwemmen
in De Heerenduinen
Tijdens de voorjaarsvakantie zijn er verruimde
openingstijden voor het
recreatieve zwemmen
in zwembad De Heerenduinen. Er worden ook
nog leuke activiteiten
georganiseerd!
Kijk op www.zwembadvelsen.nl voor de actuele informatie.

3X3 basketball is de officiële benaming voor de urban variant van
basketball. Deze laagdrempelige sportvorm wordt in korte wedstrijden gespeeld door twee teams van 3 spelers op 1 basket. 3X3 heeft
een simpele set regels, kan overal gespeeld worden waar een basket
aanwezig is en geeft je als deelnemer de vrijheid om zelf te bepalen
met wie, wanneer en hoe jij wilt spelen! Er komt dus geen club of
contributie bij kijken. Bij straatsporten zoals 3X3 vormen zich vaak
groepen deelnemers rondom een court, met een veilige en open
cultuur; communities. Onze communities worden ondersteund door
opgeleide 3X3 Leaders. Deze toppers proberen deelnemers nieuwe
technieken te leren over 3X3 basketball, maar ook de elementen naar
boven te halen die je uit een sport leert en die je in de rest van jouw
leven kunt gebruiken.
Het mooiste? Iedereen is welkom om mee te doen!
Onder leiding van 3X3 Leaders Jord Hofland en Pascal Visser stonden
vrijdag 11 februari 12 enthousiaste jongeren uit de wijk klaar om 3X3

te spelen in de gymzaal tegenover de skatebaan bij de Vomar. De
groep, bij elkaar gebracht door de Leaders in combinatie met jongere
3X3 spelers uit de wijk, speelde 2 uur lang enthousiast 3X3 en zagen
na afloop allemaal kansen om dit spel ook te gaan spelen met hun
vrienden en vriendinnen.
Omdat onze Leaders samen met onze lokale community bedenken
hoe ze de situatie in de zaal inrichten, word jij als deelnemer betrokken bij het maken van plannen en mag je ideeën aanbrengen die wij
eventueel ten uitvoer gaan brengen. Je kunt dus niet alleen sportief
een onderdeel worden van ons proces, maar ook op een hele andere
manier iets tofs toevoegen aan wat wij met onze Leaders neerzetten.
Ons motto is niet voor niets: We Win Together.

‘ABC van Valpreventie’ informatiebijeenkomst bij ABC Kops IJmuiden
In samenwerking met Sportloket Velsen en IJMed Fysiotherapie
organiseert ABC Kops een 10-weekse cursus Valpreventie en Zeker
Bewegen.
Senioren is een net woord voor mensen die de middelbare leeftijd
voorbij zijn en merken dat hun lichaam niet alles meer kan wat voorheen met gemak en zonder na te denken wel kon. Vooral die voeten
beginnen behoorlijk ver weg te zitten als je je nagels wilt knippen en
je sokken of je schoenen wilt aandoen. Souplesse en behendigheid
beginnen steeds meer terug te lopen. Het opstaan vanuit een lage
bank of autostoel gaat steeds lastiger en iets van de grond oppakken
vereist meer moeite. Ook bij het uit balans raken merk je dat je minder
snel je evenwicht kunt herstellen waardoor we soms vallen.
Vallen doen we allemaal en soms ook nog wel regelmatig. Iedere dag
belanden er in Nederland 282 senioren op de Spoed Eisende Hulp in
het ziekenhuis. Dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen
van ouderen (Veiligheid.nl).
Valpartijen kunnen een grote impact hebben op je (kwaliteit van)
leven als je al wat ouder bent en zeker als je nog alleen bent. Denk
vooral aan grote afhankelijkheid van hulp. Daarom is het belangrijk
zoveel mogelijk schade te voorkomen door beter in balans te bewegen, behendig te zijn en vallen te trainen. Daarom bieden wij het ABC
van Valpreventie.

ABC van Valpreventie. De A staat voor Ademhaling, die bewegingen
efficiënter kunnen doen zijn. De B staat voor Balans, die gevonden
wordt door vanuit je lichaamscentrum te bewegen en de C staat voor
Coördinatie en Concentratie, die nodig is om evenwichtig te bewegen, schadeloos te vallen en efficiënt van de grond weer te kunnen
opstaan.
Kunt u nog zelfstandig op de grond knielen of zitten, dan bent u
van harte welkom op de cursus bij ABC Kops. Redt u dat niet meer,
maar is er een valgeschiedenis waar hoognodig iets aan gedaan
moet worden, dan kunt u rekenen op de persoonlijke hulp bij IJMed
Fysiotherapie.
Informatiebijeenkomst. Al met al genoeg redenen om je alvast op
te geven voor een gratis informatie sessie. Deze worden gehouden
op dinsdag 15 maart of vrijdag 18 maart van 10-11 uur. De lessen
worden ook op deze tijden gegeven bij: ABC Kops IJmuiden, Betelgeuzestraat 4 (t.o. de Lidl), IJmuiden. Aanmelden via: ijmuiden@
abckops.nl
Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie vanuit het Preventieakkoord.
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AGENDA
DONDERDAG 17 FEBRUARI

De kledingbeurs in Het Kruispunt
Velserbroek is open van 10.00 tot
12.00 uur.

Filmtheater Velsen: geen
programma vanwege
theatervoorstelling.
Stadsschouwburg Velsen: Percossa,
weergaloos slagwerk vol knetterende ritmes, 19.30 uur. www.stadsschouwburgvelsen.nl.
VRIJDAG 18 FEBRUARI

Kabaaltje Jutter|Hofgeest
opgenomen in Taalkalender

Filmtheater Velsen: geen
programma vanwege
theatervoorstelling.

Klaverjasdrive bij tennisvereniging
LTC De Heerenduinen op de Heerenduinweg 12 in IJmuiden, 13.30 uur.
Iedereen welkom, vrije inloop. Foto:
Pixabay
Stadsschouwburg Velsen: de spannende familievoorstelling Oorlogswinter (10+), 13.30 uur. www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Velsen - Op vrijdag 11 februari waren zogenaamde taalkronkels te lezen op de
scheurkalender van Onze Taal, beter bekend als de Taalkalender. Het is alweer
de 29e editie van deze kalender voor taalliefhebbers. Tussen andere taalkronkels stond bovenstaande tekst van een kabaaltje uit de Jutter|Hofgeest te
lezen! Ja, een echte taalkronkel!

ZoMiPo in De Dwarsligger aan de
Planetenweg in IJmuiden, 14.00 uur.
Zanger/muzikant Gerrald Beute
treedt op. Kaarten à 5 euro reserveren op 0255-510652.

Gratis taxatiedag voor munten,
bankbiljetten, goud, zilver en
sieraden in ‘Vanouds het Dorpshuys’,
Donkerelaan 20, Bloemendaal,
11.00-15.00 uur. Info: 030-6063944.
Foto: aangeleverd
Filmtheater Velsen: 19.30 uur House
of Gucci (12+). www.filmtheatervelsen.nl.
WOENSDAG 23 FEBRUARI

Kringloopwinkel OIG-IHD op de
Industriestraat 66 is open van 09.00
tot 12.00 uur.
“Honeymoon Show” van het Delta
Combo tijdens ‘Week van de Liefde’
in Velserduin. Foto: aangeleverd
Stadsschouwburg Velsen: Huub
Stapel met hilarische solo over het
huwelijksleven, 19.15 (!) uur. www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

‘t Mosterdzaadje: de pianist Mkhitar
Ghazaryan speelt muziek van:
Charles Azanavuryan (la Bohème),
Arno Babadjanyan, Komitas/
Andreasyan, Arno Babadjanyan en
ook Frederic Chopin, 15.00 uur.
www.mosterdzaadje.nl. www.
mosterdzaadje.nl. Foto: aangeleverd

Telster-NAC 20.00 uur.
Iedere kunstenaar in de dop mocht een eigen raam inrichten. Foto: aangeleverd

Leerlingen kunstklas
Bosbeekschool exposeren
Santpoort-Noord - Een aantal leerlingen van de Bosbeekschool hebben
zich verder bekwaamd in teken- en
handvaardigheidstechnieken onder
leiding van een vakdocent van
Kunstform. Deze leerlingen van de
kunstklas mochten afgelopen vrijdag
hun werk exposeren voor hun
ouders, grootouders en andere
belangstellenden. Voor de veiligheid

was een unieke expositievorm
gekozen. Iedere kunstenaar in de
dop mocht een eigen raam inrichten
zodat de belangstellenden buiten op
veilige afstand het werk konden
bewonderen.
De leerlingen vertelden vol trots over
de door hen geleerde technieken.
Het resultaat mocht er zijn!

Voorbereidende
werkzaamheden bouwlocatie
Hofgeest Buiten
Velserbroek - In het voorjaar wordt
door CV de Hofgeester Gronden
begonnen met de bouw van 242
nieuwbouwwoningen op de
nieuwbouwlocatie Hofgeest
Buiten in Velserbroek. Vooraf
worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder de kap van 24 bomen langs
de Broekeroog en de Hofgeesterweg. De kap gebeurt tussen 24
en 28 februari.
In de westelijke berm van de Broekeroog worden 10 populieren gekapt
om ruimte te maken voor de aanleg
van de bouwinritten naar de nieuwbouwlocatie. Omdat de inritten zijn
gepland op de plaats waar de
toekomstige woonwijken worden
ontsloten, worden er geen bomen
onnodig gekapt. Voor de toekomstige aanleg van dat kruispunt is kap
namelijk ook al nodig. De bomen

ZATERDAG 19 FEBRUARI

In de noordelijke berm van de
Hofgeesterweg worden 14 wilgen
gekapt om de aanleg van kabels en
leidingen voor de nieuwbouwlocatie
mogelijk te maken. Het gaat om 12
bomen ter hoogte van de voormalige
panden van Holleman en 2 bomen
ter hoogte van Hugaartskamp. De
bomen hebben een stamdiameter
die varieert van 10 tot 44 centimeter.
Of er ter compensatie van de kap
langs de Hofgeesterweg nieuwe
bomen worden bijgeplant, hangt af
van de uitwerking van de plannen
van de herinrichting. Deze plannen
zijn nog niet klaar. Maar in de nieuwbouwwijk met veel groene ruimte,
worden er maar liefst zo’n 250
bomen geplant, in een gevarieerd
assortiment.

Première van ‘2Doc: Tussen Vis en
Staal’ waarin Telstar centraal staat
om 18.30 uur in Stadsschouwburg
Velsen. Tickets via www.stadsschouwburgvelsen.nl.
MAANDAG 21 FEBRUARI

Wervingsdag bij IJVV Stormvogels
(7-17 jaar), 11.00-13.00 uur.
Aanmelden: jeugdactiviteiten@
stormvogels.nl.

hebben een stamdiameter die varieert van 16 tot 45 centimeter.

IVN-strandexcursie Zuidpier
IJmuiden start 11.00 uur bij de eindpunt van bus 382 achterin de jachthaven. Aanmelden: www.np-zuidkennemerland.nl. Foto:
aangeleverds
ZONDAG 20 FEBRUARI

Filmtheater Velsen: geen
programma vanwege
theatervoorstelling.
Drs. Klaas Laan geeft om 10.30 uur
in De Kapel, Potgieterweg 4, 2021
CT in Bloemendaal een lezing met
als thema: Onvoltooide goden.
www.dekapel-bloemendaal.nl.

DONDERDAG 24 FEBRUARI

Filmavond ‘IJmuiden wat vertel je
me nou’ in De Brulboei, 19.30 uur.
Kaarten zijn 3,50 euro per stuk en
zijn verkrijgbaar bij Buurthuis De
Brulboei, Kanaalstraat 166 in
IJmuiden. Tel. 0255-510652. Alle info
vindt u ook op www.welzijnvelsen.
nl.
Stadsschouwburg Velsen: The
Dashboard Danglers, de nieuwe
band van Jaco van der Steen, veertien jaar een van de kopmannen
van de succesformatie The Dutch
Eagles. Zij mixen in hun show ‘Take
Me Home’ gouden classic country
en pop/rocksongs van o.a. Dolly
Parton, Kenny Rogers, John Denver
en Linda Ronstadt. Aanvang 19.30
uur. www.stadsschouwburgvelsen.
nl.

‘t Mosterdzaadje: de violiste Emma
Roijackers en de pianiste Riëtte
Olthof spelen werk van Grieg
(vioolsonate nr 3), Schumann
(Fantasiestücke), Debussy (vioolsonate) en Arvo Pärt (Passacaglia),
20.00 uur. www.mosterdzaadje.nl.
Foto: aangeleverd

Filmtheater Velsen: 14.00 uur The
Truffel Hunters (AL), 16.15 uur The
Worst Person in the World (14+)
19.30 uur Spider-Man: No Way
Home (12+). www.filmtheatervelsen.nl.

Stadsschouwburg Velsen: Woezel &
Pip-Sing Along (2+), 14.00 uur. www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Stadsschouwburg Velsen: Vuile
Huichelaar. De koninginnen van het
meezing-cabaret, Paulette Willemse
en Saskia van Zutphen gaan in deze
show volledig los. Aanvang 19.30
uur. www.stadsschouwburgvelsen.
nl.
DINSDAG 22 FEBRUARI

Informatiebeurs op het gebied van
erfrecht en uitvaart in cultureel
centrum De Jansheeren in Heemskerk (Maltezerplein 1). Diverse organisaties met specialisaties op dit
gebied presenteren zich die dag
door middel van kraampjes en
presentaties aan het publiek. De
beurs is van 10.00 tot 21.00 uur te
bezoeken. Entree gratis. Info: www.
erfrechtinfo.com of 085 0601070.

EXPOSITIES

Pieter Vermeulen Museum: alles
over dino’s. Open dinsdag tot en
met vrijdag en zondag van 13.0017.00 uur. www.pietervermeulenmuseum.nl.
Museumhuis Beeckestijn is open op
vrijdag, zaterdag en zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 6 euro.
Tickets uitsluitend online via www.
museumhuizen.nl.
Zee- en Havenmuseum is open op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. In
de voorjaarsvakantie extra geopend
op dinsdag 22, donderdag 24 en
vrijdag 25 februari (13.00-17.00).
Exposities: ‘IJmuiden van badplaats
tot cruiseport’ en ‘125 jaar papier
maken in Velsen’. ‘Vier speurtochten
en escapespel (12+). Nieuwe audiotour met BN-ers. www.zeehavenmuseum.nl.
Hoogovensmuseum in VelsenNoord is open op woensdagmiddag
van 13.00-16.00 en zaterdag en
zondag van 10.30-16.00 uur.
Escaperoom-spel voor kinderen.
www.hoogovensmuseum.nl.

Laura Sinnema helpt cliënten in hun zoektocht
naar herstel, balans en rust
Laura Sinnema runt inmiddels sinds 2010 een eigen praktijk, Body Stress Release
Kennemerland. Ze heeft haar Bachelors degree aan de hogere hotelschool gehaald
en is daarna 10 jaar werkzaam geweest als salesmanager bij grote verzekeraars
in de divisies Zorg en Arbodienstverlening. Naast deze carrière is ze erg reislustig en ondernemend. Ze houdt van reizen en heeft sinds 2006, al meer dan 5 jaar
van haar leven reizend doorgebracht. Met name het continent Afrika heeft haar
hart gestolen. Ze is met eigen vervoer door 18 Afrikaanse landen gereisd en heeft
gewoond, gewerkt en gestudeerd in Tanzania, Zuid-Afrika en Zambia.
In 2010 besloot Laura het roer om te gooien. Haar eigen zoektocht in de complementaire gezondheidszorg tijdens haar jeugd en gezondheidsklachten van haar
toenmalige partner hebben haar in contact gebracht met vele verschillende
vormen van natuurgeneeskunde.
In 2010 heeft zij de opleiding Body Stress Release aan de BSR Academy in ZuidAfrika afgerond.
,,Mijn nieuwsgierigheid over de werking van het menselijk lichaam heeft mij doen
besluiten om me verder te verdiepen in de basis natuurgeneeskunde, Complementaire Therapie, Life Science therapie, Orthomoleculaire geneeskunde, KPNItherapie, Trauma Prevention en Intermittent Living. Samen met Body Stress en
deze aanvullende kennis heb ik ervaren dat ik beter begrijp hoe blokkades, met
als gevolg klachten, in een lichaam kunnen ontstaan. In de praktijk probeer ik mijn
inzichten, kennis en eigen ervaring te delen om mijn cliënten zo te helpen en te
inspireren dat ook zij hun weg vinden in hun zoektocht naar herstel, balans en
rust.”
Kijk voor meer informatie op www.bsrkennemerland.nl.

Een nieuw kunstgebit

Je hoeft het niet
alleen te doen!

Een kunstgebit dat prachtig oogt en vooral ook comfortabel draagt; dat is een waar kunstwerk. Voor een
nieuwe kunstgebit bent u bij ons aan het juiste adres.

www.dickclaassen.nl • Tel. 06-26752108

Implantaten en tandheelkundeImplanteren en tandheelkundige mogelijk op afspraak
op onze praktijk in samenwerking met Dhr. Rox van de Rietgors mondzorg praktijk

Reparatie nodig, bel direct

Heeft u voetklachten?

Beide praktijken in Haarlem en IJmuiden van Tandprotheticus Fred van der Linde beschikken
over een eigen spoedreparatieservice!
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Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvende informatie!
Tandprothetische Praktijk Fred W. van der Linde
Planetenweg 52 • IJmuiden • 0255-520035

www.kunstgebitservice.info

Voet- en houdingsklachten
kennen diverse oorzaken.
Podozorg Driehuis helpt u bij
het vinden van de oorzaak
en behandelt deze.
Afspraak maken?
Podozorg Driehuis
Erica Last, Registerpodoloog
en MSU echografist
Driehuizerkerkweg 93
1985 HA Driehuis
T: 0255-515733
www.podozorg-driehuis.nl
driehuis@podozorg.nl
Aangesloten bij stichting LOOP

Afspraak met de spoed tandarts
Er is sprake van een tandheelkundig spoedgeval wanneer er buiten reguliere
openingstijden om sprake is van acute mondklachten. Heb je ernstige last van je
tanden, tandvlees of kaken, bijvoorbeeld na een ongeval, ontsteking of operatie?
Het is belangrijk dat je voor dergelijke klachten zo spoedig mogelijk wordt
behandelt. Zo wordt meer schade aan het gebit voorkomen. Omdat in dergelijke
situaties vaak niet gewacht kan worden op de eerstvolgende mogelijkheid tot
behandeling zijn er spoedbehandelingen die plaatsvinden in de avond, in het
weekend, en op feestdagen.
Wanneer is een spoedafspraak noodzakelijk?
Mogelijke redenen om een spoedafspraak te maken zijn een losse of afgebroken
tand, een uitgevallen tand door letsel, nabloeding na een ingreep of hevige pijn
door ontsteking. Indien het gaat om een tand welke door letsel of trauma is
uitgevallen kan de tand in sommige gevallen teruggeplaatst worden. Reinig de
tand in dit geval, bewaar deze en neem direct contact op met je tandarts. Als je
last hebt van acute pijn vanwege een ontsteking kan je paracetamol of ibuprofen
nemen om de pijn te verminderen. Bel daarna je tandarts. Die kan je precies
vertellen welke stappen je dient te nemen om te voorkomen dat de ontsteking
andere gebieden van het gebit aantast.
Ongemakken als een gaatje, een loszittende kroon of brug, verkleuringen,
tandvleesontsteking of gevoelige tanden kunnen de eerstvolgende dag of na het
weekend behandeld worden. Indien je geen hevige pijnklachten ervaart is een
spoedafspraak vaak ook niet nodig. Twijfel je, of heb je toch liever advies van je
tandarts? In dat geval kan je natuurlijk altijd contact opnemen. De dienstdoende
arts zal je dan voorzien van advies en kan je vertellen of je langs moet komen. Wat
kost een spoedbehandeling? De kosten van een spoedbehandeling zijn hetzelfde
als bij een reguliere, geplande behandeling. Deze tarieven zijn bepaald door de
overheid en variëren van 50 tot 250 euro, afhankelijk van de behandeling. Je kan
altijd de tandarts vragen naar een kostenindicatie. Het kan namelijk voorkomen
dat je de kosten, of een deel hiervan, direct dient te betalen. Spoedafspraken
kunnen ook als je geen klant bent In de meeste gevallen kun je bij iedere spoed
tandarts in Amsterdam terecht wanneer je klachten ervaart, ook wanneer dit niet
je vaste tandartspraktijk betreft. De tandarts zal je dan eenmalig behandelen. Na
de spoedbehandeling wordt je terugverwezen naar je eigen tandarts, die vanaf
dat moment verantwoordelijk is voor eventuele vervolgbehandelingen en nazorg.
Spoedeisende mondzorg valt niet onder de basisverzekering en wordt dus ook
niet vergoed. Beschik je over een aanvullende tandartsverzekering? Dan worden
spoedeisende behandelingen meestal door de zorgverzekeraar op zich genomen.
Hoeveel deze vergoeding bedraagt is afhankelijk van het soort verzekering waar
je over beschikt. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar. Tot 18 jaar
wordt (spoedeisende) tandheelkunde vergoedt vanuit de basisverzekering, met
uitzondering van orthodontie en kroon- en brugwerk. Hiervoor hoeft ook geen
eigen risico betaald te worden.

‘De p   e 
BREDE MONDZORG
BINNEN ÉÉN PRAKTIJK

• Algemene
tandheelkunde
• Mondhygiëne
• Implantologie
• Tandprotheticus
• Jeugdtandverzorging
• Invisalign (dé onzichtbare beugel)
• Professionele angstbegeleiding
Wist u dat wij nog nieuwe patiënten aannemen?
Kon. Wilhelminakade 221 - IJmuiden
Tel: 0255 512 219 - info@klinieknoordzee.nl
www.klinieknoordzee.nl

Goed om te weten:
Consulten in de praktijk BSR
Kennemerland worden vergoed
door diverse zorgverzekeraars
door lidmaatschap VBAG, RBCZ
en BSRAN (Body Stress Release
Associatie Nederland).

Optimaal presenteren door
maximale ontspanning!
Het klinkt zo gemakkelijk: maximale ontspanning, maar hoe dan?
Veel mensen maken nu een emotionele zware tijd door, of hebben
een veel eisende baan, zijn net geopereerd of hebben een ongeluk
gehad. Het is wetenschappelijke bewezen dat stress/emoties in je
lichaamscellen wordt opgeslagen. Wanneer stress wordt opgeslagen in je lichaam zijn de spieren die als eerste verkrampen. Eigenlijk
beschermt het lichaam tegen deze vormen van stress door spierspanning vast te zetten. Helaas is het lichaam niet altijd in staat om
deze spierspanning, 'body stress', weer zelfstandig los te laten. Denk
dan eens aan Body Stress Release.
Body Stress Release (BSR) is een
zachte maar effectieve techniek die
het lichaam helpt om de vastgezette spierspanning los te laten.
BSR-practitioner Laura Sinnema: 'Je
hoeft geen genoegen te nemen met
pijn en ongemakken en te leven met
spanning in je lichaam.
Dit was ook de wens van Maud (43),
cliënt in de praktijk Body Stress

Release Kennemerland. Maud: “Vijf
jaar geleden heb ik tijdens het skiën
een ongeluk gehad. Daarboven
op kwam een stressvolle periode
in mijn privé leven het gevolg veel
lage rug en knie klachten. Dat leek
allemaal wat rustiger te worden dus
kon ik eindelijk mijn droom gaan
verwezenlijken, een halve marathon!
Niks is minder waar ik bleef blessure
gevoelig en die halve marathon bleef

ik maar vooruit schuiven. Ik snapte
er niks van. In de wachtruimte van de
huisarts viel mijn oog op een folder
van Body Stress Release.
Na twee jaar worstelen met die blessure gevoeligheid was ik radeloos en
heb ik contact opgenomen met de
praktijk BSR Kennemerland. Laura
heeft mij heel goed uitgelegd waarom je alleen optimaal kan presteren
als je lichaam maximaal kan ontspannen. De behandelingen en de
adviezen die Laura mij heeft gegeven
waren heel waardevol. Inmiddels heb
mijn doel bereikt en dat zonder blessures! Body Stress Release heeft mij
erg geholpen. Inmiddels ga ik een
paar keer per jaar voor een check
up naar Laura. Dit houdt mij lichaam
maximaal ontspannen en zorgen
voor optimale sport prestaties”!

Sinds 2010 heeft Laura Sinnema
een eigen praktijk aan Heussensstraat 2A in Haarlem. ‘BSR is er
voor iedereen, voor jong en oud.
Cliënten zoals Karen zijn voorbeelden van mensen die ik vaak in de
praktijk zie. Ze zitten niet lekker
in hun vel en hebben uiteenlopende klachten waar de huisarts
niet zoveel mee kan. Soms zijn er
onderzoeken geweest, foto’s of
scans gemaakt, maar is er niets te
vinden. Dan is de kans groot dat ze
spierspanning hebben opgebouwd.'
Laura benadrukt dat BSR niets zweverigs is. ‘BSR is een aanvullende
gezondheidstechniek. Het kan prima naast reguliere zorg. Ik ben blij
dat ik al zoveel mensen heb mogen
helpen met deze techniek. Ze zitten
weer lekker in hun vel, en gaan met
plezier sporten, werken en spelen.'

Laura Sinnema
BSR Kennemerland
Heussensstraat 2A,
2023 JR Haarlem
06-17407274
info@bsrkennemerland.nl
www.bsrkennemerland.nl

Tekenen van Body Stress:
• vermoeidheid • pijnklachten of
tintelingen in rug, nek, schouders of
ledematen • hernia, spit, ischias •
onrustige benen • hoofdpijn, migraine,
duizeligheid of oorsuizing
• blaasproblemen • darmklachten
• menstruatie-, zwangerschaps- of
overgangsklachten • vaginisme •
brandend maagzuur • slaapproblemen
• concentratieproblemen • huilbaby •
groeipijnen bij kinderen • problemen
met zindelijk worden ondersteunend
bij onder andere AD(H)D

16 NIEUWS

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. weleer (voorheen); 7. jonge klare; 12. maat
voor kolen; 13. bamboebeer; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. klein kind; 17. ver (in samenst.); 19. bundel twijgen;
21. personal computer (afk.); 22. halsboord; 24. vuurwapen;
27. afgemat; 28. schor; 30. vragend voornaamwoord; 31. mensengeslacht; 32. zeer warm; 33. houten drinkbakje; 35. uitbouw aan een huis; 37. eenvoudig voertuig; 38. eerwaarde
grijsaard; 41. stapel hout; 42. Europees land; 44. god van de
liefde; 46. zeilbotenfestival in Amsterdam; 47. níet erg breed;
48. iemand die een gebod overtreedt; 49. cafébediende; 50.
niet deskundige; 52. tijdperk van honderd jaar; 54. gebalde
vuist; 56. lidwoord; 58. jeugdig persoon; 61. vangwerktuig; 62.
Europees land; 64. soort dakbedekking; 65. boerderijdier; 67.
tuimeling; 68. raad voor economische aangelegenheden
(afk.); 70. bladader; 72. roem of lof; 73. informatietekst op tv;
76. klein hertje; 77. muzieknoot; 78. familietwist; 79. niet
tegen; 81. inhoudsmaat (afk.); 82. in de grond levend zoogdier; 83. belangrijk punt (thema); 84. organisatie van Amerikaanse staten (afk.); 86. gekookte deegslierten; 87. het dalen
van vliegtuigen.
Verticaal 1. een stortbad nemen; 2. sadomasochisme (afk.);
3. fopspeen; 4. behaagziek; 5. mengsel van cement en zand;
6. schrijfvloeistof; 7. katachtig roofdier; 8. onvriendelijk; 9.
plechtige belofte; 10. veiligheidsraad (afk.); 11. totale entreegelden; 16. boerderijdier; 18. windvrije zijde; 20. grote bijl; 21.
Amerikaanse schrijver; 23. deel van camera; 25. geweidragend dier; 26. opening in een vestingmuur; 27. binnenste van
botten; 29. kunstmaan; 32. Amerikaanse feestdag; 34. duw of
zet; 36. kraamvrouwen drank; 37. steen; 39. plaats in Drenthe;
40. roosvormig versiersel; 42. militair hoofddeksel; 43. Nederlandse prinses; 45. kledingstuk; 46. son altesse eminentissime
(afk.); 51. Europeaan; 53. nachtroofvogel; 54. soort bowlen;
55. verbond (liga); 56. golfputje; 57. zachte (zwakke); 59.
inwendig orgaan; 60. vol losse draden; 62. vorsenverblijf; 63.
huid om de nek; 66. tijdperk; 67. smeermiddel; 69. onaangepast persoon; 71. vertragingstoestel; 73. zie 17 horizontaal;
74. toetsing; 75. jongensnaam; 78. oude lap; 80. wiel; 82.
mobiele eenheid (afk.); 85. muzieknoot.
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Puzzel mee en win een TC-Cryo behandeling van Beauty & Afslankstudio Velserbroek!
Mail de oplossing voor maandag 21 februari naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Win een TC-Cryo behandeling van
Beauty & Afslankstudio Velserbroek
Klompenmakerstraat 7 in
Velserbroek tel. 023-5490556
DCIJ komt sterk uit lockdown
Velsen - Net toen Damclub IJmuiden (DCIJ) op stoom kwam in de nationale competitie met een verrassende overwinning op titelkandidaat
Samen Sterk ging Nederland weer in lockdown. Meer dan twee maanden
later kon er pas weer in teamverband gedamd worden. Ditmaal ontving
DCIJ een andere titelkandidaat, Heijmans Excelsior uit Rosmalen. Ook nu
kwam DCIJ goed voor de dag.
De IJmuidenaren kwamen wel nog
op achterstand. Cees van der Vlis liet
een vijandelijke voorpost toe en
kreeg daarna een dodelijke doorbraak tegen. Max Doornbosch zorgde
voor een verrassing en pakte na een
gelijkwaardige partij een punt tegen
een veel hoger ingeschatte tegenstander. Daarna kwam DCIJ langszij.
Krijn ter Braake zag zijn voorpost
steeds sterker worden en liet zijn
tegenstander vastlopen. Hiermee

boekte Ter Braake alweer zijn vijfde
overwinning en voert hij de topscorerslijst van de klasse aan.
Nestor Kees Pippel bracht de IJmuidenaren op voorsprong. Na offers
heen en weer kon hij, toen zijn opponent in een val trapte, met een
tempozet naar dam doorbreken.
Daarna werd de voorsprong lang
vastgehouden. Martin van Dijk kwam
tegen een Surinaamse grootmeester
niet in de problemen en pakte een

punt. Conall Sleutel werd in de verdediging gedrukt, maar sleepte wel een
punt binnen. Stijn Tuijtel speelde een
flankaanval tegen. Na een curieuze
omklemming wikkelde hij met een
grote slagenwisseling naar remise af.
Jacqueline Schouten, onlangs derde
bij het NK vrouwen, wist haar goede
vorm niet mee te nemen en kon niet
voorkomen dat haar stand vakkundig
gespleten werd. Voorzitter Jesse Bos
had daarna, na een partij uit één stuk,
de genadeklap kunnen geven. Direct
nadat hij de winnende zet gemist
had, moest hij in remise berusten.
Bram van Bakel haalde daarna met
een puntendeling de 10-10 binnen:
wederom een goed resultaat voor
DCIJ.

Max Doornbosch (rechts) zorgde voor een verrassing en pakte na een gelijkwaardige
partij een punt tegen een veel hoger ingeschatte tegenstander. Foto: aangeleverd

NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!
Marelle Worm nieuwe
hoofdtrainer Telstar Vrouwen

Jeugduitslagen
Uitslagen zaterdag 12 februari
Koninklijke HFC O21 - Telstar O21 2-0
Telstar O18 - Nieuwerkerk O18. 7-0
Telstar O16 - DEM O16 9-1
Uitslagen dinsdag 15 februari
SDZ O16 - Telstar O16 0-2
Programma zaterdag 26 februari
De Treffers O21 - Telstar O21 Aftrap
13.00 uur, in Groesbeek
Beloften Telstar - Beloften Excelsior
Aftrap 14.30 uur, BUKO Stadion

Marelle Worm is aangesteld als hoofdtrainer van Telstar Vrouwen. Met
haar team zal Marelle met ingang van komend seizoen deelnemen aan de
Pure Energie Eredivisie Vrouwen.

Telstar O18 gepromoveerd!

TELSTAR
VS. NAC BREDA
VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022
AANVANG: 20.00 UUR
SHIRTSPONSOREN:

KAARTEN VERKRIJGBAAR VIA
TELSTARTICKET.NL
BROEKSPONSOREN:

MOUWSPONSOR:

BALSPONSOR:

WEDSTRIJDSPONSOR:

MOTM SPONSOR:

NEDERLOF
FISH

Zaterdag 12 februari was de laatste
wedstrijd van de najaarscompetitie
voor Telstar 018 tegen Nieuwerkerk.
De wedstrijd werd gespeeld in het
BUKO Stadion en bij winst zou de
O18 promoveren naar de 4e divisie.
De eerste helft was stroef en het
tempo lag niet al te hoog. Mischien
waren de mannen van trainer Rory
Roubos toch een tikkeltje
gespannen. De wedstrijd werd open
gebroken door een vrije trap randje
16 die Stef Bleiji feilloos binnenschoot 1-0. Nog geen vijf minuten
later lag de bal op de stip voor Nieuwerkerk. De strafschop werd gepakt

door doelman Mauro Moriconi die
zijn eerstewedstrijd speelde na lang
blessureleed.
Na de rust begon de O18 te voetballen en lieten de mannen bij
vlagen zien wat ze in hun mars
hebben. De bevrijdende 2-0 en 3-0
volgden snel door Tiago da Silva en
Stef Bleiji, beide bediend door
Zinedine Aanzi. Uiteindelijk scoorden
Ouamar(2), Koubini en Kocuvie-Tay
nog en stond er 7-0 op het
scorebord.
Promotie naar de 4e divisie is een
feit! Allemaal van harte gefeliciteerd.
Foto: 1963-pictures.nl

Documentaire ‘Tussen Vis en Staal’
in stadsschouwburg en op tv
Donderdag 24 februari is de documentaire 2 Doc: ‘Tussen Vis en Staal’,
waarin Telstar centraal staat, te zien op NPO 2. De première is zondag 20
te zien in Stadsschouwburg Velsen. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar via
www.stadsschouwburgvelsen.nl.
Telstar is een absolute underdog in
het Nederlandse betaalde voetbal.
De flamboyante, ambitieuze voetbalclub probeert onder de rook van
Hoogovens zowel sportief als financieel overeind te blijven in de
wereld van betaald voetbal. Telstar
is meer dan een biertje langs de lijn,
joelen en voetbal kijken: Telstar is
een club van het volk. Maar in het
seizoen 2020-2021 zijn de tribunes
grotendeels leeg vanwege corona.
In deze periode volgde documentairemaker Joris Postema een jaar
lang het wel en wee binnen de club
en met name hoofdtrainer Andries
Jonker en voorzitter Pieter de Waard
die in hun ambities zowel naast als
tegenover elkaar staan. Hoe overleeft een club in zwaar weer? Wat
betekent het voor de gemeenschapszin, de ambities van de
spelers, de vechtlust van de club en
de supporters? Lukt het Telstar, dat
op miraculeuze wijze al sinds de
oprichting in 1963 het hoofd boven
water heeft weten te houden,
opnieuw te overleven? Haar maat-

schappelijke bestaansrecht ontleent
de club aan een uitzonderlijke
groep mensen, die met inventiviteit,
humor, dromen en verantwoordelijkheid het onderscheid maken.
‘Ongeslagen in Europa sinds 1963!’
De eigenzinnige voorzitter Pieter de
Waard (62) wil, net als zijn vader, de
club vooral behoeden van de
ondergang en verzint voortdurend
ludieke acties om mensen bij de
club te betrekken. Hij verzint een
parfumlijn, verpakt hoogstpersoonlijk de pakketten uit de fanshop en
hij weet bondscoach Louis van Gaal
te verleiden om als hoofdprijs op te
treden in een clubloterij. Ondertussen werkt trainer Andries Jonker
(59) keihard aan de sportieve ambities met een spelersgroep die zich
voornamelijk richt op één ding; een
contract verdienen in een hogere
divisie. Voor de spelers is Telstar
geen doel op zich maar vooral een
springplank, een kans naar hoger,
beter, meer. Maar hoe hoger Telstar
voetbalt, des te groter wordt ook de
uitdaging om het hoofd financieel

en organisatorisch boven water te
houden.
‘2Doc: Tussen Vis en Staal’ is
donderdag 24 februari om 22.15 uur
te zien bij BNNVARA op NPO 2. Op
zondag 20 februari is de première
om 18.30 uur te zien in Stadsschouwburg Velsen. Tickets via
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Van voetballer naar trainer
Een onbekende in de Eredivisie is
Marelle Worm niet. Zes seizoenen
lang kwam zij als speelster uit voor
ADO Den Haag. ,,Ik heb hele mooie
seizoenen gehad maar helaas ook
veel blessureleed. Nadat ik voor de
vierde keer mijn kruisband
afscheurde, moest ik helaas stoppen
als voetballer. Wel was ik er inmiddels achter gekomen dat ik het trainerschap leuk vond dus die stap was
toen een logische.’’
Marelle deed de opleidingen CIOS
en ALO en werkt op dit moment
naast haar werk als voetbaltrainer als
docent lichamelijke opvoeding op
een middelbare school. ,,Toen ik op
het CIOS zat, haalde ik mijn eerste
trainersdiploma. In die tijd liep ik
stage bij voetbalteams en dacht ik al,
als ik klaar ben als voetballer, dan
word ik trainer. Ik was toen een jaar
of 17, 18. Het liefst had ik wat langer
op professioneel niveau gevoetbald.’’
Marelle haalde na haar eerste
papiertje ook haar UEFA B en UEFA A
trainersdiploma’s en inmiddels is zij
drie jaar hoofdtrainer van DSS
vrouwen 1. Met deze ploeg promoveerde zij naar de topklasse en
beleefde zij al veel succesvolle
momenten. Onlangs speelde zij met
DSS voor de achtste finale van de
KNVB beker tegen Feyenoord die net
aan met 2-3 werd verloren.
Nu gaat Marelle met Telstar Vrouwen
naar de Eredivisie. ,,Bij DSS heb ik
een hele mooie tijd gehad. Dat is
moeilijk om achter te laten maar met
Telstar naar de Eredivisie is een hele
mooie stap.’’
Trainer
Op de vraag wat het leukste is aan
trainer zijn antwoordt Marelle: ,,Het
is echt het hele plaatje. Samen met

de staf en
alle individuele
spelers een
team
maken,
een gezamenlijk
doel
nastreven,
het beste
in elkaar naar boven halen. Om dat
met een groep te bereiken is een
mooi proces. Het is dus niet een
onderdeel maar alles samen.’’
Aanloop nieuwe seizoen
Telstar Vrouwen zal komend seizoen
na jaren weer uitkomen in de Pure
Energie Eredivisie Vrouwen. Achter
de schermen is door verschillende
mensen erg hard gewerkt om dit te
bereiken. Het betekent dat Marelle
vanaf het begin betrokken is bij de
opbouw van het team en het
aantrekken van de staf. ,,Het is
bijzonder om zo te beginnen. We
zijn nu bezig om de staf in orde te
maken en speelsters te benaderen
voor het team. De voorbereidingen
zullen onder andere afhankelijk zijn
van de start van het seizoen.
Komende zomer staat het EK in
Engeland op het programma.
Daarom is het op dit moment nog
niet duidelijk wanneer de Eredivisie
zal starten.’’
Nadat een spelersgroep is samengesteld kan Marelle beginnen met de
voorbereiding. ,,Elkaar heel goed
leren kennen en de speelwijze onder
de knie krijgen zullen daarbij in
eerste instantie centraal staan. Ik
heb er enorm veel zin in. Samen met
de staf mooi voetbal neerzetten en
er een geheel van maken.’’
Foto: aangeleverd

Ook Telstar O16 promoveert
Telstar staat centraal in deze boeiende
documentaire. Foto: aangeleverd

Dinsdag is Telstar O16 kampioen geworden! De ploeg van trainer Steve Olfers
won met 0-2 bij SDZ en eindigde daardoor 1 punt boven SV Hoofddorp.
Promotie naar de 4e divisie is een feit! Foto: aangeleverd
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Bewoners sociale huurwoningen vechten
tegen overlast achterstallig onderhoud

Velsen - Bewoners van sociale huurwoningen in Velsen-Noord en IJmuiden hebben zich verenigd om samen de
woningcorporaties aan te spreken op de staat waarin hun woningen verkeren. Zeker honderd huurders zouden
ontevreden zijn over de kwaliteit van de woning, waarbij met name schimmelvorming als veel voorkomend
probleem wordt genoemd. Het betreft woningen van zowel Woningbedrijf Velsen als Velison Wonen.
Door Raimond Bos
Fijn wonen voor iedereen, zo luidt de
ondertitel van de gemeentelijke
woonvisie tot aan 2040. Maar zo fijn
blijkt het wonen lang niet overal in
Velsen te zijn. Ilona Bultstra kan
erover meepraten. Ze woont sinds
oktober 2020 in een flat in IJmuiden,
die valt onder het beheer van
Woningbedrijf Velsen. Toen ze de
woning betrok, zag alles er keurig uit.
Netjes geschilderd, nieuwe deuren
en geen zichtbare gebreken. Uit een
gesprek met een vorige bewoner
werd haar al snel duidelijk dat er in
het verleden veel sprake was
geweest van vocht en schimmel in
de woning. Al vrij snel nadat Ilona er
woonde, merkte ze dat de
problemen niet verholpen waren.
,,Het viel het eerst op in de schuur.
De spullen die er stonden, kon ik
weggooien. Bij een hevige regenbui
staat mijn schuur onder water.’’ Voor
dat laatste was Ilona opmerkelijk
genoeg al tijdens de bezichtiging
gewaarschuwd. ,,Ik kreeg het advies
om alles op stellingen te zetten, maar
een stelling houdt de schimmel niet
tegen.’’
Onderzoek
Een onderzoek in opdracht van
Woningbedrijf Velsen in de woning
leverde een voor Ilona teleurstellend

resultaat op. ,,De onderzoeker
maakte een foto bij een vochtig raam
in de slaapkamer van mijn oudste
zoon. Zijn conclusie luidde dat er
geen kachel stond en het dus mijn
eigen schuld was. Maar er stond wél
een kachel, die is waarschijnlijk te
zien op de foto die hij gemaakt
heeft.’’ Uiteindelijk koos Ilona ervoor
om zelf een onderzoek te laten
uitvoeren. Daaruit werd duidelijk dat
de vocht- en schimmelproblemen
niet te wijten zijn aan bewonersgedrag. ,,Woningbedrijf Velsen
beweerde juist van wel. Ook geven
ze aan dat de ventilatieschacht
werkt, terwijl die halverwege is ingestort. Intussen groeit in de badkamer
de schimmel letterlijk op de
leidingen en komt die in de keuken
naar het fornuis toe.’’ De oudste zoon
van Ilona is inmiddels verhuisd,
omdat zijn gezondheid te lijden had
onder de situatie. Hij had last van
duizeligheid, misselijkheid en zware
hoofdpijn. Nu hij elders verblijft, is hij
vrijwel vrij van klachten. ,,Logisch,
want daar is geen schimmel’’,
reageert Ilona. Ze plaatste een
bericht op Facebook en kreeg in
twee uur tijd 182 reacties. Extra zuur
is het dat Ilona door het accepteren
van deze woning anderhalf jaar
geleden haar recht op een eengezinswoning opgaf. ,,Ik had daar zicht
op, maar ik heb dit aanbod

Vochtige muren en schimmelvorming blijkt in veel sociale huurwoningen een
probleem te zijn. Foto: aangeleverd

aangenomen.’’
Lekkage
Het verhaal van Chantal Memerda is
al even schokkend te noemen. Zij
woont in Velsen-Noord, eveneens in
een woning van Woonbedrijf Velsen.
Ook haar woning vertoont behoorlijk
wat gebreken. Chantal somt op:
,,Schimmel, vocht, tocht, kapotte
muren... Toen we hier vijf jaar
geleden kwamen wonen, was er net
een renovatie geweest. Het vuil
daarvan zit nog in de tegels en
sommige tegels zitten scheef. We zijn
er al jaren mee bezig om het op te
lossen.’’ Vorig jaar kwam er een grote
lekkage bij. Hoewel ze daar al in
januari voor het eerst melding van
maakte, kwam Woningbedrijf Velsen
volgens Chantal pas in oktober met
een concrete actie. ,,Ik werd eerst
afgewimpeld met de mededeling dat
ze wel eens op het dak zouden gaan
kijken bij betere omstandigheden. In
oktober kreeg ik iemand aan de lijn
die een technisch adviseur inschakelde. Er kwam een noodoplossing,
maar sindsdien heb ik schimmel over
mijn hele plafond.’’ Chantal heeft
kinderen van 5 en 7 jaar en een baby
van vijf maanden. Toen de lekkage
en schimmelvorming speelden, was
ze zwanger. ,,Ik kreeg te horen dat ik
de schimmel zelf moest verwijderen.
Toen ik aangaf dat ik zwanger was,
gaven ze als antwoord dat ik het dan
maar aan de buren moest vragen.’’
Keukenblok staat scheef
Niet alleen woningen van Woningbedrijf Velsen blijken in slechte staat te
verkeren. De schoonouders van
Chantal wonen elders in VelsenNoord in een pand van Velison
Wonen. ,,Daar hebben ze precies
dezelfde problemen. Bovendien zat
er ook nog asbest in de badkamer. En
er zat een hele oude keuken in,
waarvan de kastjes los zaten. Na veel
klagen hebben ze uiteindelijk een
nieuw keukenblok gekregen, maar
dat staat scheef, waardoor er water
blijft liggen. Die nieuwe keuken staat
er nog geen jaar, maar ze hebben al
drie keer de schimmel uit de
kitranden moeten verwijderen.’’ In de
meeste gevallen worden dergelijke

De schimmel staat op de leidingen in keukens en badkamers. Foto: aangeleverd

klachten gemeld vanuit woningen
die in de jaren 50 en 60 gebouwd
zijn. De kwaliteit van deze woningen
is doorgaans aanmerkelijk lager dan
we tegenwoordig gewend zijn. Toch
mag dat volgens Chantal geen
excuus zijn voor de woningcorporaties: ,,Je kunt in een auto uit 1890 ook
nog goed rijden, als je het onderhoud maar goed uitvoert.’’ Zorgelijk is
vooral ook de constatering dat haar
pasgeboren baby al na vier weken
naar het ziekenhuis moest met
gezondheidsklachten. ,,Dan vraag je
jezelf toch af: waar komt dat
vandaan?’’
Reactie Woningbedrijf Velsen
Woningbedrijf Velsen kan geen
exacte aantallen noemen als we
informeren naar de omvang van de
problematiek: ,,We weten het niet
precies, maar we weten dat het om
een groot aantal woningen gaat. Het
is een serieus vraagstuk. Daar zijn we
ons van bewust. Dit heeft alles te
maken met de grote hoeveelheid
woningen van net na de oorlog.
Deze woningen hebben op hetzelfde
moment allemaal dezelfde aanpak
en aandacht nodig. En dat is vervelend voor de bewoner die er last van
heeft.’’ De woningcorporatie noemt
het belangrijk om met de bewoners
in gesprek te blijven en zegt samen
met de bewoners naar oplossingen
te zoeken. Met drie bewoners heeft
al overleg plaatsgevonden en een
vervolgafspraak is ingepland. De
huurdersraad zal ook bij dat tweede
gesprek aanwezig zijn. Intussen gaan

technisch adviseurs bij de woningen
langs waar problemen zijn. Daarnaast is er een inventarisatie gedaan
op complexniveau. Hieruit is een
toekomstvisie gekomen die nu
verder wordt uitgewerkt. Nog dit jaar
zullen de plannen voor de huurders
zichtbaar zijn, zo belooft men.
Reactie Velison Wonen
Velison Wonen laat weten: ,,Vocht- en
schimmel klachten in woningen
komen helaas voor. Huurders kunnen
daar behoorlijk last van hebben. In
de prestatieafspraken is vastgelegd
dat de woningcorporaties actie
zullen ondernemen in geval vochten schimmelproblematiek zich voordoet. Bij een melding door een
huurder onderzoekt Velison Wonen
de aard en de oorzaak van het
probleem en zoekt samen met de
huurder naar een oplossing. Wij adviseren onze huurders om vocht- en
schimmelklachten in huis bij ons te
melden via onze reparatietelefoon of
via onze website. Wij nemen deze
klachten serieus. Bij een melding van
vocht- en schimmelproblemen
komen wij of de aannemer langs om
het probleem te onderzoeken. De
oorzaak van het probleem is niet
altijd eenduidig. We zoeken in
overleg met de huurder naar de
juiste oplossing. Afhankelijk van de
oorzaak van het probleem kan de
oplossing liggen in het geven van
duidelijk advies, een technische
oplossing (door bijvoorbeeld een
ventilator in de badkamer aan te
brengen) of een combinatie daarvan.’

Einde stemperiode BIZ Havengebied IJmuiden 2.0 in zicht
IJmuiden - Het einde van de stemperiode voor de BIZ Havengebied
IJmuiden 2.0 is in zicht. Tot vrijdag 25 februari hebben ondernemers uit
het havengebied in IJmuiden de mogelijkheid om zijn of haar stem uit te
brengen. Er zijn nog meer (positieve) stemmen welkom! Dus… nog niet
gestemd, maar wel overtuigd van de voordelen van de BIZ Havengebied
IJmuiden 2.0? Stem dan vóór!
Stembiljetten ophalen
Gedurende de stemperiode van 25
januari tot en met 25 februari 17.00
uur kunnen ondernemers uit het
havengebied hun stem uitbrengen.
Voor het uitbrengen van de stem
kunnen zij gebruik maken van een
genummerd en origineel stemformulier die persoonlijk wordt overhandigd door het bestuur en BIZambassadeurs of per post wordt

verzonden. Ook kunnen de BIZambassadeurs de stembiljetten
weer persoonlijk bij u ophalen.
Bent u niet aanwezig?
Bent u niet in de gelegenheid het
stembiljet te overhandigen? Ondernemers kunnen de stemmen ook
op de volgende manieren
uitbrengen:
1. Inleveren in de stembus bij het

gemeentehuis (publiekshal) in
IJmuiden in een gesloten retourenveloppe tot en met 25 februari 17
uur;
2. In een gesloten retourenveloppe
op de post doen. De gesloten
retourenveloppe moet uiterlijk 25
februari 2022 om 17 uur door de
gemeente Velsen zijn ontvangen.
Samenwerken aan een schoon, heel
en veilig havengebied IJmuiden? U
zegt toch ook ja?
Tot en met 25 februari 17.00 uur
kunnen ondernemers uit het
havengebied hun stem uitbrengen.
Foto: aangeleverd
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‘Week van de Liefde’ met
‘Honeymoon Show’ in Velserduin
Driehuis - Vrijdagmiddag 18 februari
treedt het Delta Combo op in Velserduin. Lily Kok en Chris van Huffelen
brengen een voorstelling vol met
liefdesliedjes: ‘De Honeymoon Show’.
Het is de feestelijke afsluiting van ‘De
Week van de Liefde’, georganiseerd
door de activiteitenbegeleiding van
Velserduin.
Lily Kok, onder andere bekend als
zangeres/danseres/revuevedette van
de Sleeswijk-revue (‘Snip & Snap’)
treedt sinds 2012 op in het Delta
Combo. Chris van Huffelen, die al
vanaf de oprichting in 1970 deel
uitmaakte van het Delta Combo,
speelde daarvoor ook al in verschillende combo’s en groepen.
Met het vele repeteren en optreden,
leerden zij elkaar beter kennen en
sloeg de vonk over. Begin september
2020 trouwden Lily en Chris. Hun
trouwdag vormt de basis voor ‘De
Honeymoon Show’ waarin o.a. liedjes

Lily Kok en Chris van Huffelen
bezingen vrijdag de liefde in
Velserduin. Foto: aangeleverd

als ‘Morgen ben ik de bruid’, ‘Mag ik
dan bij jou’, ‘Make you feel my love’
en ‘De Bruidsmars’ te horen en te
beleven zijn.
Lily vertelt: “Wij hebben het mooiste
vak van de wereld omdat het ook
onze hobby is. Muziek maakt blij en
om nu weer in Velserduin onze
Honeymoon show te spelen is echt
een cadeautje. Maar... voor alles is
een tijd en wij hebben besloten om
dit jaar te stoppen. Wanneer je terugkijkt op je leven, lijkt het een grote
puzzel. Voor de muziek heb ik het
laatste stukje gevonden en dan is de
muziek puzzel klaar. Wij hebben zo’n
62 jaar muziek gemaakt en ieder
voor zich eruit gehaald wat er in zit.
Alle fans heel hartelijk bedankt. Wij
gaan beginnen aan een kleine
afscheidstournee aan onze favoriete
verzorgingshuizen. Wij starten in
Velserduin en doen dat met heel veel
plezier!”

PvdA Velsen deelt
Valentijnsrozen uit aan kappers
Velsen - Het zijn moeilijke tijden
voor veel ondernemers. De afgelopen jaren met alle corona-maatregelen hebben veel ondernemers
het zwaar gehad. Zwaar getroffen
zijn ook de kappers. Dicht in de
drukste maanden van het jaar en
wel de verantwoordelijkheid voor
je personeel en een winkel. Ga er
maar aanstaan.

De PvdA Velsen heeft het afgelopen
weekend zoveel mogelijk kappers in
de gemeente verrast met een
Valentijnsroos voor alle medewerkers.
Foto: aangeleverd

De PvdA Velsen heeft het afgelopen weekend daarom zoveel
mogelijk kappers in de gemeente
verrast met een Valentijnsroos voor
alle medewerkers. Ahmet Karateke,
kandidaat raadslid voor de PvdA
Velsen: ,,PvdA Velsen leeft mee met
alle ondernemers die geraakt zijn
door de corona-maatregelen. De
kappers hebben het zwaar gehad,
ze hebben maanden lang geen
klanten mogen ontvangen en gaan

telkens vol goede moed weer door.”
Met deze actie hebben de kandidaat-raadsleden van de PvdA
Velsen de kapperszaken hun steun
willen betuigen. Kleine ondernemers zijn belangrijk voor de
cohesie in de verschillende
Velsense wijken.
De uitdelers spraken met de
kappers over de afgelopen en de
komende periode. Karateke: ,,We
hebben vele mooie en indrukwekkende gesprekken gevoerd. Het is
bijzonder om te zien hoe deze
ondernemers de moed erin
houden.
Vanuit de PvdA Velsen zullen we de
komende periode in nauw contact
blijven met de ondernemers in
Velsen.”

D66 reikt Valentijnstaart uit
Velsen - Elk jaar rond Valentijn zet
D66Velsen een organisatie of vrijwilligers in het zonnetje die zich
inzetten voor een sociaal, groen en
prettig Velsen. Dit jaar vielen de
trandelaars van Velsen-Noord in de
prijzen! Na een ochtendje trandelen
werden de mannen en vrouwen
opgewacht in De Stek door de
fractie van D66 met een heerlijke
taart.
De fractie spreekt haar waardering
uit voor het feit dat de trandelaars al
een aantal jaar Velsen-Noord
schoon houdt van afval dat door
andere mensen op straat is gegooid.
Wandelen en troep oprapen tegelijk! Een mooie combinatie voor als
je toch in beweging wilt zijn en van
een schone omgeving houdt.
Onder leiding van de heer van
Beusekom zijn er een kleine 10
mensen wekelijks of vaker actief. Zij
zijn de oren en ogen in de wijk geeft
een trandelaar aan, misstanden,
defecten en dergelijke worden

Van links naar rechts wethouder Dinjens, staatssecretaris Heijnen, bestuursvoorzitter
Van den Berg en gedeputeerde Olthof. Foto: aangeleverd

Staatssecretaris Heijnen op
werkbezoek bij Tata Steel
Velsen - Maandagmiddag bezochten staatssecretaris Heijnen, gedeputeerde Olthof en wethouder Dinjens de site van Tata Steel in IJmuiden. De
delegatie kreeg gedurende de tour meer informatie over de maatregelen
binnen de Roadmap Plus, alsmede een presentatie over de veranderingen die in de komende jaren op het terrein gaan plaatsvinden ten
einde groen staal te maken in de IJmond.
Groen staal in een schone
leefomgeving
Tijdens haar bezoek aan de regio
IJmond sprak staatssecretaris Vivianne Heijnen ook met Hans van den
Berg (directievoorzitter Tata Steel
Nederland), over de plannen om
groen staal te maken in een schone
leefomgeving.
Tijdens het gesprek werden ook alle
recente dossiers uitvoerig besproken.
,,Voorop staat dat we een gemeen-

schappelijk doel hebben: het verbeteren van onze processen en het
verminderen van de uitstoot zodat
we de impact op de leefomgeving
verminderen”, zegt Hans van den
Berg.
,,Ook zijn we het erover eens dat
staal belangrijk is voor de verduurzaming van onze samenleving. En ook
dat dit alleen mogelijk is als we op
een verantwoorde en duurzame
manier staal maken.”

Dieptebommen uit WO 2
onschadelijk gemaakt
IJmuiden - Bij de visafslag werd
vorige week een explosief aan land
gebracht, dat door een schip uit zee
was gevist. Het explosief zag eruit als
een roestig metalen vat vol stenen,
Een bomexpert van de politie identificeerde het projectiel als dieptebom
en schakelde de explosievenopruimingsdienst (EOD) in. Dergelijke
dieptebommen werden in de
Tweede Wereldoorlog ingezet om
onderzeeërs uit te schakelen. Ze
bevatten wel 130 kilo springstof en
zonken door hun gewicht af naar de
bodem van de zee. Als een onderzeeër erop stuitte, zorgde dat voor
een flinke ravage.
Andere media berichtten deze week
dat een tweede dieptebom in de
haven jarenlang als contragewicht

zou zijn gebruikt, zonder dat men
besefte met een explosief te maken
te hebben. Dat verhaal verwijst Eric
van der Steen, adjunct-havenmeester
van Zeehaven IJmuiden, naar het rijk
der fabelen. Hij licht toe: ,,Wij
herkenden het object dat vorige
week gevonden is als zijnde mogelijk
hetzelfde als een object dat wij
hadden staan in onze milieuopslag.
Ook dat exemplaar werd aangetroffen in zee en is maanden geleden
bij ons binnengebracht. Het werd
destijds niet als dieptebom geïdentificeerd en stond sinds die tijd in de
milieuopslag, in afwachting van wat
er verder mee zou gebeuren.’’ Wij
hebben ook de EOD om een toelichting gevraagd, maar bij het ter perse
gaan van deze krant was die reactie
nog niet bij ons binnen.

Zee- en Havenmuseum extra
open in voorjaarsvakantie

Na een ochtendje trandelen werden de mannen opgewacht in De Stek door de
fractie van D66 met een heerlijke taart. Foto: aangeleverd

gelijk doorgegeven aan de
gemeente en meestal snel opgepakt, dankzij de korte lijnen die zij

met de gemeente hebben. Kortom,
grote waardering voor deze groep
mensen!

IJmuiden - In de voorjaarsvakantie
van 19 tot en met 27 februari is het
Zee- en Havenmuseum alle
middagen geopend van 13.00 tot
17.00 uur, behalve op maandag.
(Groot)ouders met kinderen kunnen
met een leuke speurtocht of een
escapespel door het museum lopen.
Of loop door het museum met de
nieuwe audiotour. Brigitte Kaandorp,
Jack Spijkerman, Hans Klok, Olga
Commandeur, Pieter de Waard en Cor
Oudendijk zijn te horen met een
memorabel scheepsverhaal of de
historie van het graven van het
Noordzeekanaal. Alle verhalen zijn te
beluisteren met een smartphone met
oordopjes (ook verkrijgbaar bij de
receptie). Naast de grote vaste

collectie zijn er twee tijdelijke exposities ‘125 jaar papier maken in Velsen’
en ‘IJmuiden van badplaats tot cruiseport’. De industriezaal is vernieuwd
en laat met een mooie film de
ontwikkeling zien van de industrie in
en rondom het Noordzeekanaal. In
de filmzaal draaien de hele middag
themafilms. Zaterdagmiddag 26
februari draaien in de motorenhal de
oude (scheeps)motoren.
De museumkaart is geldig. Reserveren wordt aanbevolen en kan via
de website zeehavenmuseum.nl. Op
de website staan ook alle actuele
bezoekregels en verdere informatie.
Adres: Havenkade 55 te IJmuiden,
telefoon 0255 538007.
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Klaverjassen in tennisclubhuis
IJmuiden - Zondag 20 februari is er
weer een klaverjasdrive bij Tennisvereniging LTC de Heerenduinen. De
kaarten worden vanaf 13.30 uur
geschud en iedereen is welkom.

Op zondag 20 maart is er een extra
klaverjasdrive ingelast.
U vindt Tennisvereniging LTC de
Heerenduinen op de Heerenduinweg
12 in IJmuiden.

‘IJmuiden wat vertel je me nou’
IJmuiden - Na de lockdown steekt
‘IJmuiden wat…?’ op donderdag 24
februari om 19.30 uur ook weer van
wal. De organisatoren van de filmavond laten zien hoe een olieboorplatform uit de Tarzan serie wordt geassembleerd. Allemaal groter dan groot
materiaal en dus werk voor Texaanse
rauwdouwers, die soms tot op de millimeter moeten gaan.
Na de pauze en loterij blijven de
aanwezigen dichter bij huis en stappen
ze aan boord van de SC35 (Jacob
Senior) die boven de Waddeneilanden

met spanmaat SC10 (Amrumbank) ter
visserij gaat. Alles bij elkaar weer
voldoende pekel voor deze
donderdag...! Op moment van
schrijven van deze tekst moet de
horeca om 22.00 uur sluiten. Uiteraard
houdt IJmuiden wat…? zich ook aan
die maatregel en gaan ze op die tijd
dicht. Kaarten zijn 3,50 euro per stuk
en zijn verkrijgbaar bij Buurthuis De
Brulboei, de Kanaalstraat 166 in
IJmuiden. Tel. 0255-510652.
Alle informatie vindt u ook op www.
welzijnvelsen.nl

Deze netten trof het team van RTZ Velsen aan op het strand. Foto: aangeleverd

Veel werk voor RTZ Velsen
IJmuiden - Nadat RTZ Velsen in januari
een tiental meldingen kreeg van vele
zeehonden, 2 dode bruinvissen en 17
dode vogels, waren er in de eerste
weken van februari maar liefst 48 dode
vogels te betreuren en zijn er 12
levende vogels van het strand gehaald
en deze zijn naar het Vogel Hospitaal in
Haarlem gebracht.
Een gewonde zeehond is naar de
opvang in Stellendam gebracht, de
andere gingen gelukkig weer het water
in. Op 6 februari is er een grijze dode
zeehond aangespoeld die nog geheel
in tact was, deze is voor onderzoek

naar de Universiteit voor geneeskunde
in Utrecht gebracht om te kijken waar
het dier aan is gestorven. Deze grijze
zeehond woog maar liefs 91 kilo en het
was een zware klus om deze in de
strandambulance te vervoeren. De
vogels die zijn overleden hadden géén
vogelgriep maar zijn gestorven aan
ondervoeding.
Op maandag 14 februari tijdens een
controle rit zijn er weer 2 dode vogels
aangetroffen en een enorme berg
visnetten, verstikkingsmateriaal voor
zowel zeedieren als dieren op het
strand.

Muziek op Schoot bij Soli
Santpoort-Noord - Op dinsdagochtend 1 maart start Soli met ‘Muziek op
Schoot’ voor kindjes van 1 tot 4 jaar
onder leiding van een gediplomeerde
docente. Ook op vrijdagochtend 4
maart start een nieuwe groep.
Voor kinderen is dansen en zingen
een bron van levensvreugde. Bij kleine
kinderen is dat heel puur. En prachtig
om te zien! Als deze levensvreugde
elke keer even opnieuw aangeraakt
wordt door met een kindje een liedje
te zingen, te dansen of muziek te
maken kan deze levensvreugde in
stand blijven. Zingen en dansen
maakt veel los en dit delen met een
kind is heerlijk.
Daarnaast worden er veel nieuwe
liedjes bijgeleerd, de ouders/opa’s en
oma’s hebben contact met andere
ouders/opa’s en oma’s en je (klein)
kind met andere kinderen, op een
uitstekende manier wordt gewerkt
aan de taalontwikkeling én je stimuleert het gehoor, de fijne motoriek en
de grove motoriek.
In deze groep worden liedjes aangeboden die aansluiten bij de fysieke en

cognitieve ontwikkeling van een
kindje. Er wordt veel met tastbare
materialen gewerkt: ballen, doeken,
lintjes, blokken, schoenen, hoeden,
enz. Bij deze materialen zijn de liedjes
gericht op spel. Verder zijn er liedjes
zonder materialen, bv. vliegtuiglied,
danslied, vingerspelletjes, enz., een
aantal liedjes voor beweging, bv.
kruipen, lopen, fietsen enz., een aantal
voor dagelijkse bezigheden, bv.
tanden poetsen, voeten vegen, ed.
Aan het eind van elke les wordt er elke
keer op een ander eenvoudig instrumentje gespeeld: op de fluitjes, met
de samba’s, de bellenkransen, de
ritmestokjes, de trommels, de klokjescarrousels, de xylofoontjes, de bellen,
de harmonica’s enz.
De cursus vindt plaats op dinsdagochtend 1-8-15-22-29 maart/ 5-12-19
april. Tijd 10.30-11.30 uur
Vrijdagochtend 4-11-18-25 maart/
1-8-15-22 april. Tijd 10.45-11.45 uur
De lessen worden gegeven in de
corona-proof grote zaal van het
muziekcentrum Soli aan het Kerkpad
83 in Santpoort (bij station Driehuis).
Meer informatie en opgave via opleidingen@soli.nl.

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP
41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan
ook niet bij voor deze 69-jarige IJmuidenaar. Met
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de
Jutter/Hofgeest. Deze week:

Natte handdoek
Ik heb vele jaren doorgebracht in de boven- en
middenbouw van de Marnix (veranderde later in Het
Kompas). Ik heb met de ouder wordende kinderen veel
meegemaakt. De volgende episode staat in mijn
geheugen gegrift.
In één van mijn eerste jaren op de Marnix viel er in mijn
klas (heette toen nog zo) zonder enige aanleiding, een
meisje flauw. Ik was beginnend leerkracht en schrok
daar erg van. Daar werd je op de Kweekschool, (Pedagogische Academie), niet op voorbereid!! Van een
cursus EHBO was ook geen sprake. Wat moest ik doen?
Bovendien was er een klas met dertig kinderen die ook
geschrokken waren en gerustgesteld moesten worden.
Ik ben opgegroeid in Amsterdam. Plotseling herinnerde
ik mij de woorden van mijn doortastende Amsterdamse moeder, als in ons gezin iemand flauwviel:
,,Geen paniek.. gewoon een natte handdoek in de nek
leggen!”.
In de klas had ik handdoeken bij de wastafel liggen.
Ogenschijnlijk de rust zelve, liep ik naar het flauwgevallen meisje, en stelde vast dat ze goed met haar

hoofd op haar tafeltje lag en zich niet had bezeerd. Ik
pakte een handdoek, maakte die drijfnat onder de
kraan en liep met een druipende handdoek naar het
meisje, deed de natte en koude doek om haar nek en
hals. En ….ze kwam bij! Ik was mijn moeder enorm
dankbaar voor deze tip uit mijn jeugd.
Na schooltijd heb ik het meisje in mijn ‘Lelijke Eend’
naar huis gebracht en afgeleverd bij haar moeder.
Dit voorval heeft zich nadien herhaald. De klas raakte
eraan gewend en ik ook. Haar klasgenoten zagen zo’n
flauwte aankomen. Dan werd ze bleek, haar ogen
draaiden en kort daarna viel ze met haar hoofd op haar
tafeltje.
De kinderen waarschuwden mij als ik het zelf nog niet
zag onder de uitroep: ,,Meester,ze gaat weer”. Ook
wisten ze dat een natte handdoek hielp. Een klasgenootje liep dan naar haar speciale, eigen handdoek,
maakte die door en door nat en gaf die aan mij.
Vele jaren later werden er lessen EHBO gegeven in de
groepen acht, door een professional. En ook wij als
leerkrachten moesten deelnemen aan de verplichte
Bedrijfshulpverlening cursussen, waaronder EHBO.
(BHV).
Op een gegeven moment legde ik uit wat ik enkele
keren met de natte handdoek om nek en hals had
gedaan. De schrik sloeg de mensen die de cursus gaven
om het hart.
‘Volkomen Fout…’ was de conclusie.
Maar mijn moeders ‘natte handdoek in de nek’ heeft
gelukkig wel geholpen.

Staatsloterij hoofdprijs XL van
1 miljoen gevallen in IJmuiden
IJmuiden - Bij de Staatsloterij-trekking van 10 februari is de hoofdprijs
XL van 1 miljoen euro netto gevallen
in IJmuiden. Het winnende
lotnummer BF99962 werd gekocht
bij Primera Prince.
De winnaar wordt opgeroepen om

een afspraak te maken bij Staatsloterij om zijn of haar prijs op te halen.
De winnaar ontvangt, indien
gewenst, advies en begeleiding bij
de nieuwverworven rijkdom.
Winnaars van grote geldprijzen
worden altijd uitgenodigd om langs

te komen op het kantoor van Nederlandse Loterij, waar Staatsloterij
onderdeel van is.
,,Wij hopen de winnaar snel persoonlijk te feliciteren”, aldus Cynthia van
Parreren, woordvoerder bij Nederlandse Loterij.

Ierse folkballades en cellopianoduo in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - The Lasses brengen op
vrijdag 25 februari om 20.00 uur
folkballades uit Ierland en Schotland

The Lasses: Sophie Janna en Margot
Merah. Foto: aangeleverd

in ‘t Mosterdzaadje. Twee geweldige
vertolkers in dit genre zijn Sophie
Janna en Margot Merah.
The Lasses weet elk publiek voor
zich te winnen. Centraal staat altijd
de samenzang waarbij de stemmen
elkaar perfect aanvullen en
versterken. In oktober 2019
verscheen het vierde album
‘Undone’, dat Sophie en Margot
mochten presenteren bij
tv-programma Vrije Geluiden. Hun
album bracht het tot een eerste
plaats in de Euro-Americana Chart

en werd alom met veel lof
ontvangen.
Inmiddels toeren Sophie Janna en
Margot Merah de hele wereld over
met geweldige folkballades uit de
Schotse, Ierse en Amerikaanse folktradities en intieme eigen liedjes.
Hun sterke harmonieën, ongedwongen stemgeluid en interessante repertoire maken ze een veelgevraagd duo in de internationale
folkscene
Op zondag 27 februari om 15.00 uur
treden in ‘t Mosterdzaadje op de
pianiste Femke de Graaf en de cellist
Bas de Rode. Ze voeren muziek uit
van Debussy (Sonate 1915), Fauré
(1e sonate opus 109 en Elégie) en
Beethoven (variaties op twee
thema’s uit Die Zauberflöte).
Hun samenwerking ving aan in het
Beethovenjaar en niet verrassend
dus dat ze met deze componist aan
het werk gingen om hun muzikaliteit op elkaar af te stemmen. Een
uitstekende klik. Samen ontdekten
zij de sonate van Fauré.
Femke is gespecialiseerd in liedbegeleiding en verbonden aan de
afdeling educatie van Nationale
Opera en Ballet. Vanaf haar studietijd al vormt zij een duo met Francis
van Broekhuizen die tegenwoordig
een bekende Nederlander is. Sebastiaan de Rode studeerde aan de

conservatoria van Amsterdam,
Berlijn en Rotterdam. Hij maakt deel
uit van diverse kamermuziek ensem-

Femke de Graaf en cellist Bas de Rode
Foto: aangeleverd

bles en theatergezelschappen. Hij
bespeelt een Bernadel-cello uit
1889.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord, 023-5378625. www.
mosterdzaadje.nl.
Eventueel reserveren: penningmeester@mosterdzaadje.nl
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Zorgen over toekomst
seniorencentrum Zeewijk
IJmuiden - De raadsfractie van LGV heeft in een schrijven aan burgemeester en wethouders haar zorgen geuit over de toekomst van het seniorencentrum aan het Zeewijkplein. Men wijst erop dat er nog maar vier
uur per week een beheerder aanwezig is, waardoor de druk op de vrijwilligers te groot dreigt te worden. Gevreesd wordt dat het doorgaan van
activiteiten onder druk komt te staan als die vrijwilligers wegvallen.

Hartverwarmende actie van
winkeliers voor Valentijnsdag
Velserbroek - Valentijnsdag is de dag van de liefde, maar natuurlijk ook bij uitstek een kans voor veel winkeliers om
wat extra omzet te draaien. Omzet die juist in deze tijd hard nodig is, want veel winkels moesten lange tijd de deuren
gesloten houden. En wat extra liefde kunnen we in deze tijd allemaal wel gebruiken, dus trokken de winkeliers in
Velserbroek alles uit de kast om er iets leuks van te maken. Zaterdag, twee dagen voor Valentijnsdag, kon je zomaar
deze sprankelende tafeldame tegenkomen en met haar een potje dobbelen. Met een beetje geluk leverde dat een
mooi boeket op om iemand mee te kunnen verrassen. Geen geluk in het spel? Dan waren er in elk geval lekkere chocolaatjes in de vorm van een hart! Foto: Ton van Steijn

Einde aan jarenlang gedogen
van loslopende honden
IJmuiden - De gemeente Velsen
gaat borden plaatsen in het duingebied tussen de Ampèrestraat, de
Heerenduinweg en het strand.
De borden moeten hondenbezitters
attenderen op de aanlijnplicht.
Jarenlang werd het loslopen van
honden in dit gebied gedoogd,
maar omdat het een Natura 2000-

gebied betreft, kan dat nu niet meer.
Vier jaar geleden werd bij de
provincie Noord-Holland een handhavingsverzoek ingediend en sindsdien zoekt de gemeente Velsen naar
een oplossing. Zo heeft men
bekeken of het mogelijk is om het
gehele gebied of een gedeelte
daarvan aan te wijzen als losloopge-

bied voor honden, maar dat blijkt
niet te kunnen. Misschien zou dat
wel voor een klein deel van het
terrein mogelijk zijn, maar dan zou
de gemeente het hele jaar door
onderzoek moeten doen naar de
effecten. Dat kost veel tijd en biedt
geen garanties op het krijgen van
ontheffing.

Gemeentelijke belastingaanslag
komt twee maanden later
Velsen - Inwoners van de
gemeente Velsen krijgen hun
gemeentelijke belastingaanslag dit
jaar twee maanden later dan
gebruikelijk. Het was eigenlijk de
bedoeling om de aanslagen op 28
februari te versturen, maar door
omstandigheden kan dat pas op 30
april. De reden voor de vertraging
ligt in complicaties bij het over-

stappen naar een nieuwe methode
voor het bepalen van de WOZwaarde. Vanaf dit jaar moeten
gemeenten zich daarbij baseren op
de oppervlakte van een pand in
plaats van de inhoud.
De herwaardering voor objecten in
de gemeente Velsen wordt dit jaar
voor het eerst verzorgd door de

Belastingsamenwerking Gouwe
Rijnland, maar nu blijken de aangeleverde bestanden van de
gemeente Velsen te verschillen van
die uit andere deelnemende
gemeenten. Dat moet eerst gelijk
worden getrokken. Ook kost het
omzetten naar de nieuwe waarderingsmethode meer tijd dan was
verwacht.

Het seniorencentrum valt onder de
verantwoordelijkheid van Stichting
Welzijn Velsen en de beheerder is
dan ook vanuit die organisatie aan
het werk. LGV maakt zich zorgen
omdat het aantal uren van deze
beheerder is teruggeschroefd van
vijfentwintig naar vier uur in de
week, terwijl er juist steeds meer
behoefte is aan de inloopvoorziening. LGV: ,,Omdat de bejaardentehuizen overgegaan zijn naar verzorgingstehuizen, zijn veel meer
bejaarden verplicht langer zelfstandig thuis te moeten wonen en
kunnen zij alleen nog gebruik maken
van het dienstencentrum aan het
Zeewijkplein om uit hun isolement te
geraken en sociale contacten te
blijven onderhouden.’’
In de afgelopen tijd hebben zich

Grote kettingbotsing op A9
Regio - Door een kettingbotsing
tussen twaalf auto’s is de A9 dinsdagmorgen afgesloten geweest tussen
de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein. De vertraging was daar
ruim een uur. Het incident gebeurde

rond 6.30 uur vanochtend. Verkeer
werd omgeleid over de A22 en de
A208. Er was ook extra drukte op de
A8 door de afsluiting van de A9.
De weg werd pas rond 10.00 uur
weer vrijgegeven.

Gemeenteraadsverkiezingen
Velsen - Op het gemeentehuis wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hierbij een korte
schets van het programma.
Stemhulp: Mijn Stem Velsen
Op 18 februari gaat de stemhulp live.
Mijn stem is een handige stemhulp
die inwoners helpt erachter te komen
welke partij het beste aansluit bij hun
voorkeur. De link voor de stemhulp is
www.mijnstem.nl/velsen.
Kinder- en jongerendebat
Op 9 maart wordt in samenwerking
met RTV Seaport een kinder- en
jongerendebat gehouden in de
Stadsschouwburg. Hier kunnen
kinderen en jongeren in debat gaan
over de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Het debat voor de basisscholen is van14.00 tot 15.00 uur,
voor de middelbare scholen van
16.00 tot 17.00 uur.
Hete hangijzers slotdebat
In samenwerking met RTV Seaport
wordt 9 maart het slotdebat ‘Hete
Hangijzers’ gehouden in de schouwburg. Dit debat zal waarschijnlijk om
20:00 plaatsvinden. In dit slotdebat
gaan de lijsttrekkers met elkaar
debatteren over onderwerpen die in
Velsen belangrijk zijn.

raadsperiode. Naast rondleidingen en
debatten in de raadzaal wordt onder
andere de film Visie op Velsen
getoond. En er is nog meer waaronder leuke kinderactiviteiten.
NH debat in Thalia
Op 14 maart kunnen lijsttrekkers nog
eenmaal in debat met elkaar over
stellingen die op basis van een
enquête van kieskompas door
NHnieuws bij inwoners is
opgevraagd.
14-15-16 maart
Op 14, 15 en 16 maart kunnen de
inwoners naar de stemlokalen. Er is
afgesproken dat de partijen op 16
maart geen campagne mogen voren,
14 en 15 maart wel.
Verkiezingsavond
Over de verkiezingsavond is nog niet
veel bekend. Dat is afhankelijk van de
coronamaatregelen.

WWW.PLUSWIJZER.NL

Milieuplatform IJmuiden-Noord
reageert op discussie Tata
Steel
WWW.PLUSWIJZER.NL
IJmuiden - Het zal nog vele jaren
duren voordat de gezondheid-schadende emissies vanaf het terrein van
Tata Steel zijn teruggebracht naar
een aanvaardbaar niveau. Dat stelt
het Milieuplatform IJmuiden-Noord
in een reactie op een bericht van de
provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
(ODNZKG) en de gemeente Velsen.
Men overweegt inmiddels om zich

enkele biljartclubs bij de al aanwezige clubs gevestigd en werd door de
vrijwilligers zelfs een extra biljart
geregeld om aan de aanhoudende
vraag te kunnen voldoen. Verder zijn
er regelmatig filmvertoningen en
optredens van artiesten. LGV: ,,Veel
vrijwilligers hebben de afgelopen
jaren hun diensten aangeboden en
met vereende krachten de activiteiten voor de ouderen uitgevoerd.
Een beheerder stuurde de vrijwilligers altijd aan en was altijd het eerste
aanspreekpunt voor deze vrijwilligers
en de ouderen.’’
De fractie vraagt het college om de
situatie met Stichting Welzijn Velsen
te bespreken en te komen met een
passende oplossing om eenzaamheid onder senioren in deze omgeving te voorkomen.

bij de strafzaak te voegen die Bénétingen de windturbines van het
dicte Ficq heeft aangespannen tegen
windpark Ferrum stil te zetten en een
de directie van Tata Steel. ,,De inwoaanvullend onderzoek te gelasten
ners van IJmuiden-Noord worden
naar het mogelijk cumulatieve effect
naast de al toegebrachte schade van
dat het windpark Spuisluis van
27% meer longkanker nog eens extraWWW.PLUSWIJZER.NL
ENECO hier nog op kan of zal
blootgesteld aan toenemende
hebben. De roterende bewegingen
concentraties schadelijk stoffen als
van de windturbines hebben effect
PAK’s en fijnstof’’, zo concludeert
op de mate waarin schadelijke
men. Het platform vraagt tevens om
stoffen neerslaan op het gebied rond
bij noordwestelijke windwindrichTata Steel.

Verkiezingsmarkt
Zaterdagmiddag 12 maart kunnen
inwoners van Velsen alle politieke
partijen in Velsen ontmoeten in het
gemeentehuis. Inwoners kunnen
gaan speeddaten met een raadslid of
laten weten wat ze de nieuwe raad
willen meegeven voor de nieuwe

30 maart Afscheidsraad
Op 30 maart zal de afscheidsraad
plaatsvinden. Hier nemen de raadsleden afscheid en is het tevens de
laatste keer dat deze samenstelling
van de raad bij elkaar zal komen.
31 maart Installatieraad
Op 31 maart zal de installatieraad
plaatsvinden. Hier nemen alle nieuwe
raadsleden hun plek in de raad en
wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.
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