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REGIO MEDIA GROEP

Velsen - Zondag, al ruim voor de middag, toen de thermometer nog nauwelijks 10 graden aanwees, trokken velen naar 
het IJmuiderstrand om te genieten van deze ruim van te voren aangekondigde lentedag. Een enkeling waagde zich 
zelfs in het water! Maar de meeste strandgangers hielden het bij een strandwandeling, de hond lekker laten rennen, 
met de kinderen zandkoekjes bakken of een beetje graven in het zand en genieten van een ‘to go’ ko�e, chocolade-
melk of een lekker hapje! De foto van het strand is van de hand van Erik Baalbergen. Mensen die een ander deel van 
onze gemeente kozen dan het strand kwamen ook overal signalen van het ontspruitende voorjaar tegen, zoals op de 
onderste foto die Arita Immerzeel maakte in Santpoort-Zuid. Ruim een week geleden hielden deze krokussen zich nog 
schuil onder een dikke laag sneeuw. Het toont aan hoe sterk de natuur is als je in staat bent om temperaturen van -16 
graden te doorstaan en kort hierna, alweer kunt shinen. Ze hebben de krokusvakantie dit jaar toch nog gehaald!

Genieten van de lente!
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  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

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

 

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

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

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

Velsen - Veel mensen en vooral 
kinderen genieten deze week volop 
van de zeldzame witte wereld. 
Sleeën, wandelen, sneeuwpoppen 
maken, een feest voor jong en oud.
Basisschool Jan Campert bleef 
maandag net als veel andere scholen 
gesloten. Mochten de scholen einde-
lijk weer open, valt er zo’n pak 
sneeuw, dat de toegangswegen zo 
goed als onbegaanbaar waren. 
Valentino (8 jaar) en Jelte (9 jaar) 
vermaakten zich evengoed opper-
best. Ze waren op de Van den 
Vondellaan sneeuw aan het ruimen. 
,,Er slipte een auto en toen kon hij 
heel moeilijk uit de sneeuwberg 
komen,” aldus Jelte. ,,Wij ruimen de 
sneeuw op!” Een grote plank op de 

slee zal hen daarbij helpen. Op de 
vraag of Jelle later zo’n sneeuw-
schuiver wil besturen zegt hij echter 
beslist van niet. ,,Ik wil later advocaat 
worden!”

Onze redactie vroeg lezers via www.
jutter.nl en onze facebookpagina foto’s 
aan te leveren van de sneeuwpret. Een 
grote selectie van deze inzendingen 
vindt u elders in deze editie.

Sneeuwpret en ijsvrij!
Genieten in Beeckestijn. Foto’s: Arita Immerzeel

Valentino en Jelte kregen ijsvrij van school en ruimen sneeuw op de Van den Vondellaan

Velsen-Noord - De politie heeft vrij-
dagavond een feestje beëindigd in 
een pand aan de Eendrachtsstraat in 
Velsen-Noord. In een bedrijfspand 
bleek een feestje aan de gang te zijn 
met 11 personen. Geen van hen hield 
zich aan de geldende regels. Het 
feestje werd beëindigd en de aanwe-
zigen ontvingen de nodige 
bekeuringen.

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

Illegaal feestje 
in Velsen-Noord: 
feestgangers bekeurd

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

De ooievaars in het nest bij de hoeve Duin en kruidberg. Foto: Ton van Steijn
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KRUISWOORDPUZZEL

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

Verticaal  1. kinderspeelplaats; 2. eerwaarde heer (afk.); 3.
pluisje op wollen stoffen; 4. olievat; 5. Europese hoofdstad; 6.
deel van voet; 7. reclamedrukwerk; 8. gecastreerd paard; 9.
voordeel; 10. bijbelse stad; 11. lekkernij; 16. plaats in Brazilië
(afk.); 18. Europeaan; 20. Union Européenne de Radiodiffu-
sion (afk.); 21. Chinese vermicelli; 23. wending; 25. azijn; 26.
werklust; 27. insect; 29. iemand die van zijn geld leeft; 32. rij-
den in een gestolen auto; 34. Raad voor Economische Aan-
gelegenheden (afk.); 36. soort antilope; 37. ik (Lat.); 39.
plaats in Japan; 40. kleine onderbroek; 42. hemelgeest; 43.
grafmonument; 45. soort papegaai; 46. bekende strandjutter;
51. gewicht; 53. eikenschors; 54. open portaal voor de deur
van een huis; 55. doorzichtige harde stof; 56. grappige die-
ren; 57. insnijding; 59. kleine gemeente; 60. onvermengd
(puur); 62. koude drank met ijs; 63. proper (schoon); 66. bin-
nenvaartuig; 67. bloeimaand; 69. Zuid-Koreaans automerk;
71. Spaanse uitroep; 73. (zelfgemaakt) vaartuig; 74. melk-
klier; 75. deel van een huis; 78. plaaggeest; 80. kippenloop;
82. familielid; 85. vogel.

  ELDERS IN DEZE KRANT

PUZZEL MEE!  
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Brantjes Velsen

Benieuwd wat uw woning waard is?
Speelt u wel eens met de gedachte om te verhuizen? De belangstelling voor woningen in uw buurt blijft onveranderd groot. 

Geregeld spreken wij mensen die graag naar uw wijk zouden willen verhuizen. Er zijn namelijk nog steeds veel zoekers op 

de woningmarkt. In de afgelopen jaren zagen we dat de woningmarkt ‘droog kookte’. Zo lang er nog veel zoekers zijn, 

verwachten we niet dat de prijzen van woningen zullen dalen. Hier kunt u uw voordeel mee doen!

Wij zijn u graag van dienst bij de verkoop van uw woning of de aankoop van uw nieuwe woning. We beginnen met een 

mooi aanbod: een vrijblijvende waardebepaling zodat u precies weet waar u aan toe bent. 

VUL UW GEGEVENS IN EN LEVER DEZE VOUCHER AF OP ONS KANTOOR.

VIA DE POST KAN OOK: BRANTJES MAKELAARS, ANTWOORDNUMMER 828, 

1940 VG HEEMSKERK. EEN POSTZEGEL IS NIET NODIG.

LIEVER ONLINE? GA NAAR WWW.BRANTJESMAKELAARS.NL EN VRAAG DAAR DE 

VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN.

Cheque
VOOR EEN VRIJBLIJVENDE 

WAARDEBEPALING VAN
UW WONING
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Maak een afspraak 
en wij komen bij u thuis

Bel 06-10748656
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GLADDE WEGEN?
MONTEER WINTERBANDEN!
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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Voorzichtige verruiming lockdown 
 

De coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Het kabinet wil besme
ingen voorkomen maar ook  
perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.

23 februari 2021

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen 
en bibliotheken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
open. 
 
 
Voortgezet onderwijs en mbo per  
1 maart gedeeltelijk open. 
 
 
Onderwijs op afstand voor hbo en 
wo. 
 

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur 
niet naar buiten.  

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en 
rij-instructeurs toegestaan.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
A�alen en bezorgen van bestellingen 
mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.  
Winkelen op afspraak en a�alen en 
bezorgen van bestellingen mogelijk. 
 
 
Essentiële winkels zoals 
supermarkten, groentewinkels en 
drogisterijen open. 

 
Geen verkoop van alcohol na 
20.00 uur.

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

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

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

Sport

Buiten: bij sportaccommodaties 
voor iedereen t/m 26 jaar 
toegestaan. Vanaf 27 jaar met 
max. 2 personen op 1,5 meter 
afstand. 
 
 
Binnen: sportaccommodaties 
dicht. 
 
 
Wedstrijden verboden.

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Blijf zoveel mogelijk thuis.  

 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 

 
Blijf in Nederland en maak en  
boek geen reis naar het buitenland 
in de periode t/m 31 maart.

 .
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Wie zijn we in Velsen? Wat is het karakter 
van elke woonkern? Wat zijn onze ambi-
ties? Dit zijn nog maar een paar vragen die 
we vorig jaar gesteld hebben aan inwoners, 
ondernemers, maatschappelijke organisa-
ties en buurgemeenten tijdens een Velsens 
Forum, gesprekken in de woonkernen, in-
terviews en via het Burgerpanel. 

Hoe nu verder?
Voordat de gemeenteraad de Visie op Velsen 
2050 vaststelt, willen we met u in gesprek over 
belangrijke keuzes die we voor de toekomst van 
Velsen moeten maken. Bijvoorbeeld over de 
vraag hoe moet de gemeente in de wijk en regio 
zichtbaar zijn, hoe dragen we in de toekomst al-
lemaal ons steentje bij, hoe kunnen we thuis en 
op het werk verduurzamen en hoe benutten we 
(informatie)technologie. Verder willen we u de 
resultaten van alle gesprekken uit 2020 delen. 
U kan dan vragen stellen over de resultaten en 

gaat in gesprek met de gemeenteraad. 

Wanneer vindt de bijeenkomst plaats?
Op maandagavond 8 maart aanstaande organi-
seren we een digitale bijeenkomst van het Vel-
sens Forum. De bijeenkomst begint om 20.00 
uur en duurt tot 22.00 uur.  Wij nodigen u van 
harte uit voor deze bijeenkomst. 

Aanmelden
Stuur een mail naar visieopvelsen@velsen.
nl. U krijgt dan van ons een link voor de zoom-
meeting en het programma van de bijeenkomst.
Tot maandagavond  8 maart bij het Velsens Fo-
rum!

Bijeenkomst Visie op Velsen 2050

Verkiezingen Tweede Kamer 
Op 15, 16 en 17 maart zijn de Tweede Kamer-
verkiezingen. Ook in deze coronatijd zorgen 
we ervoor dat iedereen kan stemmen. Er 
zijn dit jaar daarom extra mogelijkheden om 
uw stem uit te brengen. Zo zijn een aantal 
stemlokalen al open op 15 en 16 maart, mo-
gen kiezers van 70+ ook per brief stemmen, 
heeft u coronaklachten dan kunt u iemand 
machtigen om voor u te stemmen en speci-
aal voor deze verkiezingen mag iemand drie 
volmachten mee nemen in plaats van twee.

Coronamaatregelen op stembureaus
 De coronamaatregelen die op het stembureau 
gelden, zijn volgens de op dat moment geldende 
RIVM-richtlijnen. Dit geldt zowel voor de kie-
zers als voor de stembureauleden, zodat ieder-
een veilig kan stemmen en werken op het stem-
bureau.

Maatregelen op de stembureaus:
•  Aangegeven looproutes, spatschermen en 

een aparte in- en uitgang.
•  Het desinfecteren van uw handen bij bin-

nenkomst is verplicht. 
•  Iedere kiezer krijgt een  ‘rood potlood’ om 

te stemmen. Deze wordt na gebruik gedes-
infecteerd.

•  Stembureauleden dragen zorg voor de af-
standsregels.

•  Materialen zoals kuchschermen en stem-
hokjes worden periodiek schoongemaakt. 

•  Het gebruik van mondkapjes is verplicht.

Wie mag er stemmen?
Om te stemmen voor de leden van de Tweede 
Kamer moet u 18 jaar of ouder zijn. U moet op 1 
februari 2021 (dag kandidaatstelling) de Neder-
landse nationaliteit hebben. U ontvangt vanaf 
deze week uw stempas en de kandidatenlijst.

Meer informatie
Op www.velsen.nl/verkiezingen vindt u meer 
informatie over de Tweede Kamerverkiezingen. 
U leest hier o.a. alles over vervroegd stemmen, 
briefstemmen, iemand machtigen om voor u te 
stemmen en vindt u het overzicht van stembu-
reaus in de gemeente Velsen. 

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

Moet ik nuchter zijn als ik mij laat vac-
cineren?
 
Het is niet nodig om nuchter te zijn voor het 
vaccineren.
Als u wordt gevaccineerd is juist het advies 
om op normale tijden te eten en te drinken.

Ik ben bang voor naalden. Is er een an-
dere manier om mij te laten vaccineren?
 

Het corona vaccin moet worden toegediend in 
een spier. Dit betekent dat bij het vaccineren 
gebruik wordt gemaakt van een naald. U kunt 
op de dag van vaccinatie aangeven dat u bang 
bent voor naalden.Wij kunnen u dan op een 
rustige plek in de vaccinatiestraat vaccineren. 
Wij nemen dan alle tijd voor u.
 
Zit er ook HEK239 in het Pfi zer vac-
cin? En zijn genetisch gemodifi ceerde 
menselijke embryonale 293-niercellen 
(human embryonic kidney, HEK) niet 
gevaarlijk? En waarom wordt hierover 
niet meer geïnformeerd aangezien dit 
WEL in het AstraZeneca vaccin zit? htt-
ps://www.astrazeneca.nl/content/dam/
az-nl/pdf/2021/nl-epil-AZD1222%20
(NL-6652exp_02-2023).pdf
 
Het coronavaccin van Pfi zer/BionTech  is een 
mRNA vaccin. Dit vaccin wordt volgens een 
andere technologie geproduceerd dan het As-
traZeneca vaccin. Hierbij wordt geen gebruik 
gemaakt van HEK cellen (human embry-
onic kidney) cellen. Bij het productieproces 
van  het Astrazeneca vaccin wordt gebruik 
gemaakt van HEK cellen. Deze HEK cellen 
worden eruit gezuiverd en in het eindproduct, 
het covid vaccin, zitten er geen HEK cellen. 

Uw vragen over vaccinatie 
beantwoord

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

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

50 warmtescans uitgevoerd bij 
woningen in Velsen
De energiecoaches van lokale energieco-
operatie Energiek Velsen hebben de afge-
lopen weken ruim 50 warmtescans uitge-
voerd bij Velsense woningen.  

Hans de Kiefte, een van de energiecoaches van 
de coöperatie licht toe: “Voordat de zon op-
komt is het beste moment om met onze spe-
ciale warmtecamera de scan van buiten en 
binnen in de woning te doen. We vragen de be-
woners om in de nacht ervoor de verwarming 
aan te laten, zodat we met de warmtecamera 
kunnen zien waar er eventueel warmte uit de 
woning ontsnapt. Dan weet je waar je maat-
regelen kunt nemen om uiteindelijk meer gas 
(en geld) te besparen en meer comfort in huis 
te houden”.

Afgelopen vrijdag 19 februari was er onder 
meer een woning in Velserbroek aan de beurt 

voor een gratis warmtescan. De woningeige-
naar heeft zelf mee kunnen kijken en kunnen 
zien waar er nog wat kleine ingrepen gedaan 
kunnen worden, en om te bekijken of het zin-
nig is om de beglazing aan te gaan passen.

De beste periode om een warmtescan uit te 
voeren is nu bijna voorbij, er is voldoende 
warmteverschil nodig tussen de buiten- en 
binnentemperatuur. Echter voor geïnteres-
seerden is het mogelijk zich op de wachtlijst 
te plaatsen. In het najaar komt er een nieuwe 
ronde, waarvan een deel gratis aangeboden 
kan worden door de energiecoöperatie, dank-
zij een subsidie.

Informatie en aanmelden via het formulier op: 
https://www.energiekvelsen.nl/warmtescan-
huis/
Samen gaan we vo or een duurzaam Velsen.
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Nieuws van de raad

Besproken in de sessies

   Ontwikkelingen Jeugdhulp
  Het gebruik van en de kosten voor de 

jeugdhulp in Velsen zijn sinds 2019 toe-
genomen. Hiermee is het tekort op het 
budget voor jeugdhulp opgelopen en is 
er noodzaak ontstaan om steviger in te 
zetten op sturing en kostenbeheersing. 
De raadsleden stelden diverse vragen 
over de invoering van een budgetplafond 
en de e�ecten van corona op jongeren. 
Er is duidelijk aangegeven dat jongeren 
niet tussen wal en schip mogen vallen. 
Dit onderwerp komt later dit jaar terug 
bij de raad.   

   Samenvoeging woningmarktregio’s
  Sinds eind 2018 is het lokale systeem 

voor het verdelen van sociale huurwo-
ningen opgegaan in een regionaal sys-
teem voor IJmond en Zuid-Kennemer-
land. Er is ook een rapport waarin deze 
samenvoeging is geëvalueerd voor de 

woningzoekenden in de regio. De raads-
leden kregen een toelichting op de cij-
fers over woningzoekenden in Velsen. 
Er zijn nog diverse vragen gesteld, bij-
voorbeeld de voor- en nadelen van de 
huidige regels omtrent urgentie. 

   Participatiekader
  De gemeente Velsen streeft naar goede 

(burger)participatie. De uitgangspun-
ten hiervoor worden vastgelegd in het 
beleidskader participatie. Om dit op 
te kunnen stellen is de gemeente in ge-
sprek met de samenleving over de we 
nsen en verwachtingen die zij hebben  
op participatie. De gemeente Velsen is 
dan ook druk bezig met het opstellen  
van het beleidskader participatie. De 
raadsleden zijn positief over de voort-
gang, maar zien graag nog een verdere 
uitwerking. Dit onderwerp komt later 
terug bij de raad. 

Agenda van de raad

  Subsidieaanvraag gemaakte  
kosten onderzoeken niet  
gesprongen explosieven 2020

  In de gemeente Velsen is in 2020 een 
aantal onderzoeken en werken uitge-
voerd, waarbij opsporing van oude ex-
plosieven uit de Tweede Wereldoorlog 
noodzakelijk was. De gemeente kan een 
subsidie aanvragen voor deze werk-
zaamheden. De gemeente moet een sub-
sidieaanvraag voor 1 april indienen. 

  Bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Velsen-Noord 

  Voor de bedrijventerreinen Velsen-
Noord is een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld. Het huidige bestemmings-
plan is 10 jaar oud. Inmiddels zijn er 
nieuwe soorten bedrijvigheid ontstaan. 
Het nieuwe bestemmingsplan maakt 
het mogelijk voor deze bedrijven om 

zich in het gebied te vestigen. De raads-
leden zijn positief over het voorstel en 
diverse raadsleden zijn ook blij met de 
zienswijzen die zijn ingediend. 

  Bestuursopdracht Lokaal Klimaat-
akkoord

  De gemeente Velsen werkt aan de am-
bitie om een Lokaal Klimaatakkoord af 
te sluiten met inwoners, organisaties en 
het bedrijfsleven. Het Lokaal Klimaat-
akkoord moet leiden tot 49% CO2-re-
ductie in 2030. Deze bestuursopdracht 
heeft als doel om afspraken te maken 
over het proces en de rol van raad. De 
wethouder gaf aan dat de ambities van 
de raad in het Lokaal Klimaatakkoord 
kunnen worden meegenomen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 25 februari 
2021.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

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

IJmuiden
De Roemerstraat 27, plaatsen dakopbouw 
(15/02/2021) 19900-2021
M.K. Hofstedestraat 48, uitbreiden 1e ver-
dieping (achterzijde), kappen 8 bomen 
(16/02/2021) 20442-2021
Lange Nieuwstraat 775, tijdelijk afwijken be-
stemmingsplan i.v.m. tijdelijke standplaats 
oliebollenkraam (18/02/2021) 21691-2021
perceel 3900 nabij Margadantstraat, tijdelijk 
plaatsen van reclame (18/02/2021) 21531-
2021

 
Velsen-Zuid
Rijksweg 116, gebruik deel park als terras 
(19/02/2021) 21907-2021

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 15, plaatsen dakopbouw 
(17/02/2021) 20748-2021
Vlietweg 20, brandveilig gebruik (interne ver-
bouwing n.a.v. brandschade) (10/02/2021) 
18742-2021

Driehuis
Hiëronymus van Alphenlaan 7,grootschalig 
verbouwen woning (16/02/2021) 20495-2021  

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

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Velsen maken bekend dat zij van de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning de 

beslistermijn hebben verlengd met 6 weken. 
De datum van verzending van de verlenging is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Sam Vlessinghof 1 t/m 84, aanpassen en-
treekozijn/luifel, gevels en vervangen kozij-
nen/hekwerken, plaatsen PV (zonne)panelen 
(16/02/2021) 138221-2020
Jan Pieterszoon Coenstraat 117, bouwen aan-
bouw, vergroten 1e verdieping (16/02/2021) 
136669-2020
Houtmanstraat 2, dichtzetten balkon 
(18/02/2021) 139926-2020
 
Velsen-Zuid
Stelling 54, tijdelijk (1 jaar) gebruiken voor 
praktijklessen door Maritiem College IJmond 
(18/02/2021) 129760-2020

Velsen-Noord
Concordiastraat naast nr. 30, bouwen be-
drijfspand (16/02/2021) 137391-2020  

Wijkerstraatweg 274, legaliseren plaat-
sen dakopbouw (achtergevel) (16/02/2021) 
137288-2020
Noorderlaan 5, verbouwen voormalige school 

tot 20 appartementen (16/02/2021) 109195-
2020
Schulpweg 23, legaliseren aanbouw (zijgevel) 
(18/02/2021) 138468-2020

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 224, wijzigen gebruik van winkel 
naar yogastudio (16/02/2021) 130961-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, bou-
wen erfafscheiding, metselen muur-
tjes, aanbrengen verharding, omtimme-
ren airco (18/02/2021) 137774-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B 0001,  plaatsen LED-
reclamebord (18/02/2021) 91276-2019

Ingetrokken ingediende aanvragen stand-
plaatsvergunningen APV artikel 5:15

IJmuiden
Standplaats MO (verkoop gegrilde kip, braad-
worsten), op alle dagen van de week , locatie: 
Kennemerplein 21 (naast Vomar supermarkt) 
(16/02/2021) 2694-2021

Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-

durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van burgemeester en wet-

houders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-

giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 

Besluiten



Infopagina

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

BR Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien er 
ook een bezwaarschrift is ingediend. De 
verzenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
Sam Vlessinghof 1 t/m 84, aanpassen en-
treekozijn/luifel, gevels en vervangen ko-
zijnen/hekwerken, plaatsen PV (zon-

ne)panelen (16/02/2021) 138221-2020
Boerhaavestraat 7, plaatsen dak-
opbouw (16/02/2021) 6197-2021
ten zuiden van Kennemerboulevard, uit-
voeren werkzaamheden voor glasve-
zelaanleg (16/02/2021) 121656-2020

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 14, kap-
pen 3 bomen (16/02/2021) 6064-2021
Kluijskenslaan 2, plaatsen stalen portaal (in-
tern) (16/02/2021) 5577-2021

Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 1, plaatsen dakka-
pel (voorzijde), rechtop trekken achtergevel 

(16/02/2021) 3994-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning –
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij voornemens zijn een omge-
vingsvergunning te verlenen voor:

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17 te Velsen-Zuid, het brand-
veilig gebruik hotel (20/02/2020) 23152-2020

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en 
de bijhorende stukken liggen met ingang van
26 februari 2021 gedurende zes weken ter in-
zage bij de Domein Fysiek Leefomgeving, 

Team Vergunningen Toezicht Handhaving.

Zienswijzen:
Tijdens deze periode van terinzagelegging, 
kan een ieder naar keuze mondeling of schrif-
telijke zienswijzeninbrengen tegen de ont-
werp besluit omgevingsvergunning. Ziens-
wijzen moeten worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van Velsen, 
Domein Fysieke Leefomgeving, Team Ver-
gunningen Toezicht en Handhaving, Postbus 
465,1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken 
van mondelinge zienswijzen kunt u contact 
opnemen met Team Vergunningen Toezicht 
en Handhaving, telefoon 140255.
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De dranghekken maakten aan het 
einde van de week plaats voor boom-

stammen, die parallel aan de Zeeweg 
langs het terrein zijn gelegd. Op een 

vraag die via Facebook aan de 
gemeente werd gesteld, kreeg een 
omwonende als antwoord dat het 
terrein eigendom is van Zorgbalans 
en dat de afzetting geplaatst is om 
een einde te maken aan onveilige 
situaties. Uit het bericht bleek dat er 
inderdaad niet meer geparkeerd zou 
mogen worden. Bij Zorgbalans is 
evenwel niets bekend van deze maat-
regel. Een woordvoerster van die 
organisatie bevestigt desgevraagd 
dat het terrein inderdaad door Zorg-
balans wordt beheerd, maar dat er 
geen opdracht voor een afsluiting is 
gegeven. Wel is enkele maanden 
geleden overleg met de gemeente 
Velsen geweest in verband met stuif-
zand op het terrein. Toen is de optie 
ter sprake gekomen om de grond te 
bestraten of er bijvoorbeeld rijplaten 
neer te leggen. Dat heeft nog niet tot 
een concreet plan geleid. Van een 
afsluiting was geen sprake. 
Inmiddels is duidelijk dat de afsluiting 
door de gemeente Velsen is uitge-
voerd. Maandag was overigens één 
van de paaltjes tussen de boom-
stammen weer verwijderd, zodat 
auto’s er weer geparkeerd kunnen 
worden.

IJmuiden - Vorige week werd het braakliggende terrein langs de Zeeweg, 
tussen de Appelboomstraat en Velserduinweg, afgesloten met drang-
hekken. Daardoor kon niet meer op het terrein, dat formeel Notenboom-
plein heet, geparkeerd worden. Het leidde tot vragen van omwonenden, 
die niet op de hoogte waren van deze maatregel en nu meer moeite 
hadden om een parkeerplaats te vinden.

Verwarring over afsluiten 
parkeerterrein Notenboomplein

Het terrein is nu afgezet met boomstammen en paaltjes. Het middelste paaltje werd 
later weer verwijderd. Foto: Jeroen van Duijn

Santpoort - Jochem Dobber uit 
Santpoort-Zuid heeft zondag 21 de 
bronzen medaille veroverd op de 400 
meter op het Nederlands Kampioen-
schap Indoor Atletiek. De atleet van 
atletiekvereniging Suomi snelde in 
een razend spannende �nale naar de 
derde plaats in een nieuw persoonlijk 
record van 46,51 seconden.
Liemarvin Bonevacia won in een 
geweldige tijd van 45,99 seconden, 
waarmee hij het Nederlands Indoor-
record op zijn naam zette. Tony van 
Diepen wist het zilver te bemach-
tigen met een tijd van 46,17 
seconden.
Met deze topprestaties behoren de 
Nederlandse atleten inmiddels bij de 
top acht van Europa. Dit belooft wat 
voor het EK Indoor begin maart in 
Polen, waar zij niet alleen individueel 
uitkomen op de 400 meter maar ook 
zijn uitgenodigd als snelste 4 x 400 
meter estafetteteam.

Jochem Dobber pakt brons 
op NK Indoor Atletiek

Suomi-atleet Jochem Dobber verbeterde zijn persoonlijk record. Foto: Atletiekunie

Velsen - Op diverse strategische plekken in Velsen zijn weer verkiezings-
borden geplaatst, waarop posters van politieke partijen geplakt zijn. Er zijn al 
31 verkiezingsa�ches op de Velsense borden te zien, waar 37 partijen mee 
gaan doen aan de Tweede-Kamerverkiezingen. In Velsen-Noord is het verkie-
zingsbord met posters van de politieke partijen, waarop medio maart 
gestemd kan worden, te vinden op de kruising van de Wijkerstraatweg en 
Stratingplantsoen. Foto: Arita Immerzeel

Verkiezingsborden staan er weer

IJmuiden - Zoals een tennisscheidsrechter hoog op zijn stoel het speelveld 
overziet, zo blikt deze aalscholver gemoedelijk over het Noordzeekanaal. 
Niemand die hem iets maakt, zo dicht aan de waterkant. Het dier oogt 
ontspannen, maar is ongetwijfeld alert op een smakelijke prooi die voorbij 
komt zwemmen. Intussen lijkt hij volop te genieten van het lenteachtige weer 
waarvan we allemaal sinds het afgelopen weekeinde kunnen genieten. 
Foto: Frits Houtgraaf

     Zo heerlijk rustig… 
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VERSCHIJNT DONDERDAG

EDITIE 8 
VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. 
EN SANTPOORT-N.
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Mobiel 06-33836478 
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann

Directie
Frits Raadsheer

Bladmanager
Veroni Pereboom 

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
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Door Ingeborg Baumann

Birgitta Pijnaker begeleidt tijdens de 
lockdown als ‘hoofdjuf’ vijftien 
kwetsbare scholieren in wijkcentrum 
De Stek in Velsen-Noord. ,,Zet je er 
wel bij dat ik dat absoluut niet alleen 
doe? Zonder Yoeki de Ruiter, Shady 
Daoud, Jeroen de Groot, Casper 
Fakhouri en Iza Ozga en jeugdwerker 
Lars Steenken zou ik natuurlijk 
nergens zijn.’’ De groep bestaat uit 
jongeren van verschillende nationa-
liteiten die thuis niet de mogelijk-
heid hebben om de online lessen te 
volgen. Hun ouders kunnen niet 
helpen omdat ze de Nederlandse 
taal in woord en geschrift niet 
genoeg machtig zijn. Ze hebben 
geen idee wat het kofschip is en 
kunnen de lap tekst tijdens bijvoor-
beeld geschiedenis echt niet volgen. 
En die hulp was tijdens de lockdown 
wel nodig, zullen veel vaders en 
moeders inmiddels beamen. 

School’s Cool
Birgitta is in dit project gerold via 
School’s Cool. School’s Cool biedt 
mentorhulp aan brugklassers 
waarvan de school verwacht dat ze 
moeite te gaan krijgen op de 
middelbare school. ,,Gertjan vroeg of 
het niets voor mij zou zijn, dat Huis-
werkbegeleiding PLUS. En ik vind 
het zo vreselijk leuk! Ik heb wel wat 
met die pubers. Ik kom uit een heel 
ander beroep maar begeleidde mijn 
eigen zoon zijn schooltijd door. Hij 
heeft dyslexie maar volgt nu een 
HBO opleiding. De uitdaging om te 
snappen wat leerlingen niet 
snappen vind ik heel bijzonder en ik 
zie dat er dingen in kinderen zitten 
die er zonder begeleiding niet 
uitkomen. Natuurlijk ben ik niet 
almachtig. Van wiskunde snap ik zelf 
ook niets. Maar daar hebben we dus 
onder andere dat team voor.’’ Het is 
heel duidelijk dat Birgitta razend 
enthousiast is en verschrikkelijk trots 
op alles wat de scholieren, haar team 
en zij toch maar bereikt hebben. 

Zelfs in die moeilijke lockdown 
periode.

Kleine pauze  
Rond kwart voor 11 iedere dag, in de 
‘kleine pauze’, start het klasje in De 
Stek. Vijftien meisjes en jongens met 
ouders van verschillende nationali-
teiten, andere culturele achtergrond, 
verschillende klassen en scholen en 
op verschillend niveau. Ga er maar 
aan staan. Birgitta vertelt: ,,We 
redden het met z’n allen. Maar het 
kind moet het wel zelf willen. Het 
komt ook voor dat ze zeggen: ‘het 
moet maar ik wil niet’. Dan zeg ik: 
‘dus je wilt blijven zitten’. Dat willen 
ze natuurlijk niet. Of ze zijn gewoon 
bang, dat komt ook voor. Ik vertel ze 
dan dat ze niet bang hóeven zijn. 
Lars zit ook in De Stek als jeugd-
werker en die helpt veel. Er worden 
bijvoorbeeld in elke pauze leuke 
dingen georganiseerd. Biljarten, een 
gezonde snackbar, een quiz en 
noem maar op. In principe is het 
eigenlijk leuker dan alleen op je 
kamer achter je computer. Ik heb 
ook regelmatig contact met de 
ouders om ze te coachen. Het blijkt 

dat de ouders daar echt prijs op 
stellen.  Vaak met mijn neef Shady, 
die spreekt Arabisch en dan is het ijs 
vaak meteen gebroken. Er zitten hier 
echt alle nationaliteiten door elkaar. 
Kinderen met een Syrische, Iraanse, 
Afghaanse en Marokkaanse achter-
grond onder andere. En verder doe 
ik, vaak samen met de vader of 
moeder, de mentorgesprekken op 
school.’’

Weglopen
,,Ze lopen weg met me!’’, zegt 
Birgitta. ,,Hoe dat komt? Ik denk 
omdat ik heel direct ben. Nergens 
doekjes om wind. Ik ben natuurlijk al 
wat ouder en als ik wil kan ik heus 
wel diplomatiek zijn maar het zit niet 
bepaald in mijn karakter. Soms noem 
ik mezelf Eucalypta, weet je nog, die 
heks. Dat hebben de kinderen opge-
zocht en ze lagen dubbel. Maar het 
zijn niet allemaal mijn kinderen, ik 
ben de moeder niet en ik ben de 
oma niet. Ik heb wel ervaring, ook 
levenservaring. De ouders bepalen 
samen met het kind wat er gebeurt 
en wat er belangrijk is. Ik help alleen 
maar.’’ 

Vruchten 
Dat helpen werpt zijn vruchten af. 
Als we over niveaus spreken dat zijn 
er in het groepje vijf kinderen die 
een schoolniveau hoger kunnen 
gaan doen. Bijvoorbeeld van VMBO 
naar HAVO. Hartstikke knap natuur-
lijk. Belangrijker misschien wel is het 
dat het negatieve zelfbeeld van de 
scholieren sterk verbetert. Ze 
worden zelfverzekerd. Ook al omdat 
ze in een groepje zitten met 
kinderen die dezelfde moeilijkheden 
ondervinden en ze geen uitzonde-
ring zijn. Birgitta geeft een voor-
beeld: ,,Een van de meisjes doet 
Mavo en met een 9 voor Engels en 
Frans vroeg ik me af of ze geen 
niveau hoger aan zou kunnen. Maar 
school had gezegd: ‘daar heb je geen 
zelfvertrouwen genoeg voor’. Terwijl 
er uit de test kwam dat ze HAVO/
VWO aan zou kunnen. Je begrijpt dat 
ik onwijs trots ben als dat dan wel 
lukt. Samen met ons. Maar helemaal 
op eigen kracht. Ik begeleid en 
signaleer alleen.’’

Moeilijk
Natuurlijk is het niet alleen maar 
rozengeur, maneschijn, lieve kindjes 
en tienen op het rapport. Natuurlijk 
is het soms een moeilijke groep. Die 
kinderen hebben allemaal een 
andere achtergrond en opvoeding 
en ze hebben het niet allemaal 
makkelijk gehad in hun jonge 
leventje. Birgitta en haar vijf begelei-
ders hebben vaak de handen vol en 
moeten improviseren om zaken niet 
uit de hand te laten lopen. Maar 
Yoeki, Shady, Jeroen, Casper, Iza en 
jeugdwerker Lars zijn zelf nog jong, 
heel betrokken en misschien wel een 
beetje helden in de ogen van de 15 
leerlingen. En Birgitta zegt: ,,Ik heb 
ook de steun van José, de ervaring 
en kennis van Gijs en de coördine-
rende kwaliteiten van Inge hard 
nodig soms. Vooral als ik te veel als 
‘moeder’ ga denken.’’ 

Er zit wel een gelukkige Birgitta te 
vertellen over haar ‘kinderen’, een 
trotse Birgitta laat rapporten en 
foto’s zien en een bevlogen Birgitta 
blijft positieve zaken benoemen. 
Mooi voorbeeld dat met samenwer-
king en enthousiasme een stok-
paardje van onze Gertjan, partici-
patie en inclusiviteit, zo goed 
uitpakt. Een prachtige erfenis.

Velsen - Behalve de leegte die Gertjan Huijbens achterlaat in Velsen, laat hij ook een grote erfenis achter op 
maatschappelijk/sociaal gebied. Een erfenis waar we allemaal trots op zijn en die zijn vrouw José, samen met 
een hecht team, voortzet. In zijn geest met een vleugje José eraan toegevoegd. Study Consultancy zetelt nu in 
het Bolwerk en startte nog voor het overlijden van Gertjan het project Huiswerkbegeleiding PLUS in samenwer-
king met de gemeente Velsen. Want iedere leerling heeft recht op hulp bij school en studie, ongeacht de porte-
monnee en de leefomstandigheden van de ouders. Tijdens de lockdown nam Huiswerkbegeleiding PLUS een 
bijzondere vorm aan waar José ‘retetrots’ op is. En zij niet alleen.

Erfenis Gertjan Huijbens tijdens 
lockdown een dikke PLUS

Iedere leerling heeft ongeacht de omstandigheden recht op hulp bij school of studie. Foto: aangeleverd

Tijdens de lockdown nam Huiswerkbegeleiding PLUS een bijzondere vorm aan. Foto: aangeleverd
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Door Ingeborg Baumann

#lichtvoordathetuitgaat
Het gaat om een landelijke actie van 
de Nederlandse Cosmetica Vereni-
ging (NCV). Het doel is om als 
branche gezamenlijk te strijden voor 
het behoud van de kapsalons. In 

Velsen deden heel veel kappers mee 
in de hoop dat het licht niet voor-
goed uitgaat. De kappers in Duits-
land en België zijn al open, met uiter-
aard maatregelen om een kappers-
bezoek veilig te laten zijn. Hairplace 
IJmuiden, op het Willemsplein, heeft 
gedurende de lockdown eigenlijk 
altíjd het licht aangehad. Esmee laat 
het hoofd niet hangen en zegt: ,,Ik 
ben elke dag met de zaak bezig want 
stilzitten en janken helpt gewoon 
niet. We zijn helemaal voorbereid op 
een nieuwe manier van plannen van 
de afspraken en het knippen en 
kleuren van onze klanten. Inmiddels 
geven we ook trainingen aan andere 
kappers, zelfs in België.’’ 

Oplossingsgericht
Esmee is een bevlogen hairstylist en 
de zaak bestaat al twintig jaar. Ze kan 
als geen ander aangeven hoe de 
kappersbranche weer veilig en wel 
open kan gaan. ,,We moeten oplos-
singsgericht denken en onder alle 
omstandigheden de klant en hun 
gezondheid centraal stellen. Daar 
hebben we absoluut onze gedachten 

over. In principe kan alles gecontro-
leerd worden en ben je veiliger in de 
kapsalon dan bij de supermarkt. Toch 
ben ik er bijna 99 % zeker van dat we 
2 maart niet open mogen. En dat is 
vreselijk jammer, niet alleen voor ons 
maar ook voor de klanten. Er is zo’n 
behoefte aan een kappersbezoek. En 
dan bedoel ik niet alleen voor je 
coronakapsel, je uitgroei of je dode 
punten. Maar ook mentaal doet het 
wat met je. Als je er onverzorgd 
bijloopt en jezelf gaat verwaarlozen 
word je onzeker. En dat kunnen we in 
deze tijd niet gebruiken.’’ Afgelopen 
dinsdag bij de persconferentie heeft 
Esmee hopelijk te horen gekregen 
dat haar vrees niet bewaarheid 
wordt.

Trappelen
Bij Haarstudio Westerop & Ko in Sant-
poort-Zuid staan ze ook al maanden 
te trappelen. Angelique Koomen 
vertelt: ,,Inmiddels heb ik al drie keer 
mijn pensioenpotje opgemaakt. 
Eerste keer tijdens de economische 
crisis, en nu al twee keer gedurende 
de lockdowns. Ik heb zeven man in 
dienst en de netto lonen worden wel 
vergoed maar dan hou je natuurlijk 
geen droog brood meer over. Het is 
allemaal minimaal of net niet. De 
huurbaas denkt heus mee maar in 
principe schuif je de kosten alleen 
maar vooruit. En er zijn geen reserves 
meer. Hoe moet je dat allemaal gaan 
oplossen straks? Stiekem kappen is 
nog niet in mijn hoofd opgekomen 
en ik erger me groen en geel aan 
personeel van kapsalons die dat wel 
doen. Maar goed, ik ben nog blij dat 
we niet in een ander land wonen. Ik 
gebruik deze tijd dan maar bewust 
om een beetje tot rust te komen en 
me voor te bereiden op de 
heropening.’’ 

We moeten door
Cosmo Hairstyling Velserbroek is een 
franchiseorganisatie. Winnie de Waal 
is eigenaar en uiteraard heeft Cosmo 
meegedaan aan #lichtvoordathetuit-
gaat. ,,Het is zo heftig allemaal. Ik 
snap het natuurlijk wel, het gaat om 
de gezondheid. Maar onze kosten 
worden niet gedekt. We hebben alle 
maatregelen altijd in acht genomen, 
heel erg ons best gedaan. Deze 
tweede lockdown zagen we niet 
aankomen. Maar we moeten door! 
We hopen op heropening drie maart 
en zijn er klaar voor. Misschien 
kunnen we lering trekken uit hoe het 

nu gaat in België en Duitsland. De 
�nanciële steun die we krijgen is niet 
toereikend want ook pensioen en 
ziektekosten gaat gewoon door. 
Maar ik hou hoop, al heb ik grote 
twijfels. Uiteindelijk komt alles goed.’’ 

Knipabonnement 
Sabine Meinema van salon Tjeerd 
Meinema op de Terrasweg in Sant-
poort-Noord vindt de situatie waarin 
kappers verkeren heel schrijnend. 
,,We houden maar moeizaam het 
hoofd boven water. Het enige wat we 
kunnen doen is creatief omgaan met 
de situatie. Zo hebben we een knip-
abonnement in het leven geroepen 

voor als we straks weer open gaan, 
dat zorgt voor een beetje liquiditeit. 
Heel veel klanten doen daar aan mee 
en zo hebben we iets meer lucht. 
Maar de noodzaak om open te gaan 
is er. Ook mentaal, we hebben soms 
een bijna psychologische job. Vooral 
voor ouderen en alleenstaanden zijn 
we erg belangrijk. Want weet je, als je 
verslonst aan de buitenkant van je 
hoofd is de kans groot dat de 
binnenkant van je hoofd ook niet 
gelukkig is. Onze hoop is groot en we 
zijn trots op onze collega’s in Velsen. 
In deze tijd bestaat er alleen nog 
maar collega’s en gaat het sociale 
belang voor.’’

Velsen – Donderdag 18 februari hadden nagenoeg alle kappers in Velsen 
twee uur lang het licht aan in hun inmiddels al twee maanden gesloten 
salons. Met de hashtag #lichtvoordathetuitgaat lieten de kappers weten 
dat het water ze aan de lippen staat en dat ze vechten voor heropening 
van hun zaak. De overheidssteun is bij lange niet toereikend en de onder-
nemers voelen zich alleen staan in hun strijd. Met deze actie vestigen ze 
de aandacht op hun situatie. Op het moment van schrijven is er sprake 
van versoepelingen voor de contactberoepen. Wél met bepaalde maatre-
gelen. De kappers in Velsen zijn inmiddels strijdbaar, proactief en zitten 
vol ideeën om veilig en verantwoord hun vak weer uit te oefenen. ,,We 
hebben jullie nodig en jullie hebben ons nodig. Er moet heel snel een 
oplossing komen.’’

Velsense kappers krijgen haar op de tanden

Esmee en Brahim van Hairplace IJmuiden zijn voorbereid op een nieuwe manier van 
werken.

Het team van Westerop & Ko staat al maanden te trappelen om te beginnen.

,,We moeten dóór, uiteindelijk komt alles goed’’, is de mening van Cosmo 
Velserbroek. Foto’s: aangeleverd

Sabine Meinema is trots op de 
collega’s in Velsen en blijft strijdbaar. 

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

De  Marnixschool stond op de hoek van de Nobelstraat (daar 
was de ingang) en de Stephensonstraat. Er zouden in de hele 
buurt rond de school onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd 
worden. Dat betekende een tijd lang opgebroken straten, puin 
en bergen zand rondom het gebouw. Het schoolleven ging 
echter normaal door.
Na afronding van de werkzaamheden roken we af en toe een 
vaag luchtje in school. We schonken er niet echt aandacht aan. 
Er hingen wel vaker vage luchtjes in zo’n oude school. 

Na verloop van tijd kwam het luchtje ook uit de gootsteentjes 
in de klassen en uit de kindertoiletten.
,Toch meer de ramen in de school open zetten, dachten we. 
In het personeelstoilet beneden in de gang was de lucht 
duidelijker aanwezig. Er moest dus beter schoongemaakt 
worden, was onze conclusie.
Het stonk langzamerhand in de hele school. Wat was de 
oorzaak hiervan? Zo’n  lucht hadden we nog nooit gehad. Een 
echte rioollucht! En een heftige! We stonden voor een raadsel.
Het schoonmaakteam werd verzocht vaker bleekmiddelen in 
de toiletten te gebruiken.
Op een gegeven moment was de rioollucht niet meer te 
harden, ondanks de grote hoeveelheden bleekmiddelen die 
door de toiletten gespoeld werden. In het personeelstoilet was 
het echter het ergste. Hoe raakten we die lucht kwijt?
Een expert gaf als advies: ” Gewoon een scheutje…. Lysol in de 
toiletpot”. Een collega van ons hield niet van halve maatre-
gelen en spoelde de inhoud van een grote �es Lysol... in één 
keer door het personeelstoilet! 

De rioollucht was daarna inderdaad verdwenen. Maar iets 
anders kwam er voor in de plaats.
In rap tempo nam een Lysollucht de rioollucht over. En niet 
alleen in de toiletten. In de gangen, in de lokalen, in het 
keukentje, in de personeelskamer, overal hing de penetrante 
geur van Lysol. Zelfs de schriften en leerboeken van de 
kinderen roken naar ontsmettingsmiddel. De lucht bleef ook in 
je kleren zitten en ging er niet uit in de was. Ik had speciale 
schoolkleren, “Lysolkleren”.
Als je ergens op visite ging, vroeg men of je op bezoek was 
geweest in het ziekenhuis. Die lucht heeft lang in school 
gehangen. De gemeente deed, op verzoek, onderzoek naar de 
oorzaak van de oorspronkelijke stankoverlast.
De uitslag van het onderzoek was, dat men na het vervangen 
van de riolering van de woningen in de Stephensonstraat en 
omgeving, vergeten was de Marnixschool opnieuw aan te 
sluiten op het riool.   

Kortom:  Marnixschool……. open riool!

Scheutje Lysol

41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester Serné. 
Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte voor Het 
Kompas. Honderden IJmuidenaren hebben bij hem in de 
schoolbanken gezeten tussen 1974 en 2015. Ongezien 
over straat lopen is er dan ook niet bij voor deze 68-jarige 
IJmuidenaar. Met enige regelmaat haalt hij herinneringen 
op in de Jutter/Hofgeest. Deze week:
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De winkel van Menist
Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van 
de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze 
a�evering aandacht voor de winkel van Menist.

Door Erik Baalbergen

Neerlands laatste hoop. De ijzerhandel die nooit nee 
verkoopt. Als Max het niet heeft, kun je het wel 
vergeten. Wat God niet heeft, verkoopt Menist. Dit 
zijn zo maar wat kreten die je hoort of leest als het 
over de voormalige winkel van Max Menist gaat. 
Menig IJmuidenaar heeft goede herinneringen aan 
deze bijzondere zaak aan de Lange Nieuwstraat, in 
het pand waar tegenwoordig Foto Michel zit. 
Max en zijn vrouw Nellie - of “paps” en “mams”, zoals 
ze elkaar noemden - wisten perfect de juiste spulle-
tjes te vinden in de propvolle zaak met de wanden vol 
houten laadjes en de potkachel ponti�caal in het 
midden. Als je iets zocht en het nergens anders kon 
vinden, dan ging je naar Menist. Velen zijn ook wel ‘ns 
door hun kersverse baas voor plintenladders, vierkan-
tegatenboren, veilenvet of ooievaarskuitenvet naar 
Menist gestuurd…

Radio
De vader van Max, Leo Menist opent in 1920 de eerste 
zaak aan de Zeeweg, met ‘electrische artikelen en 
radio’. Leo deelt de technische wonderen graag met 
anderen. In 1926 nodigt ‘Leo Menist van het electro-
techische bureau aan den Zeeweg’ een grote groep 
plaatsgenoten uit om gezamenlijk naar een “draad-
loze” uitzending op het radiostation Hilversum te luis-
teren, waarin plaatsgenoot C. Zwanenburg drie 
ouvertures op zijn harmonica speelt. 
In 1927 krijgt Leo vergunning voor het verbouwen 
van een woon-winkelhuis aan de Zeeweg. 
Drie jaar later krijgt hij vergunning voor het 
verbouwen van de twee waarschijnlijk aan weers-
zijden van het eerste pand gelegen woonhuizen tot 
woon-winkelhuizen.
In 1932 installeert Leo een luidsprekerinstallatie rond 
het wedstrijdterrein van V.S.V., met ‘een radio, een 
inrichting voor het geven van muziek aan twee 
kanten en een microfoon, voor het doen van mede-
deelingen aan het publiek.’ 
Hij zit ook dikwijls zelf achter de microfoon. Bij allerlei 
bijeenkomsten in de dertiger jaren verzorgt Leo het 
geluid en de muziek. Leo is ook actief betrokken bij 
de lokale voetballerij. Hij is onder meer bestuurslid 
van V.S.V. en later scheidsrechter. En blijkbaar zijn ook 
onroerende goederen Leo niet vreemd; eind jaren 
dertig worden zeven woonhuizen van hem aan de 
Van Speijkstraat verkocht.

Max en Nellie
Zoon Max komt, nadat hij de HBS heeft doorlopen en 
zijn militaire dienstplicht heeft vervuld, in 1937 op 
twintigjarige leeftijd in de zaak werken. In 1940 
trouwt hij met Nellie de Vries. In 1943 wordt het pand 
samen met een groot deel van de buurt op last van 
de Duitsers afgebroken ter verkrijging van 
schootsveld. 

In 1945 heropent Leo Menist zijn zaak, in een 
gedeelte van café Flora, het latere La Belle, aan de 
Zeeweg. In 1951 verhuist Menist zijn zaak naar een 
nieuw pand aan de Lange Nieuwstraat. Hier wordt 
een winkel met magazijn ingericht. 
Op 4 april 1952 wordt de nieuwe zaak (‘ijzerhandel en 
electr. artikelen’) op het adres Lange Nieuwstraat 785 
geopend. 
Later wordt een schuur bijgebouwd en wordt de 
grote kelder onder het pand ingericht.

Op YouTube is het oude �lmpje “Max Menist een 
begrip in IJmuiden e.o.” te vinden. Hierin vertelt Max 
op zijn eigen manier over zijn zaak. Hij geeft aan dat 
hij nooit de naam en de bedoeling heeft gehad om 
goedkoop te zijn. Ja, soms vergeet hij iets over te 
prijzen en dan lijkt het alsof het goedkoop is. Zijn 
motto is: de prijs is snel vergeten, de kwaliteit blijft 
heel lang. 

Over klandizie hebben Max en Nellie niet te klagen. 
Jan de werkman, de hoogovenwerker, de dokter, de 
chirurg, de notaris, allemaal komen ze in zijn winkel. 
En ze komen overal vandaan, uit de hele provincie, 
het hele land en zelfs Duitsland. En of het nou iets is 
voor een paar centen of duizend gulden, Max 
verkoopt het graag. ‘Een klant die je helpt aan een 
boutje voor een paar centen, wordt later een klant als 
‘ie iets knaps nodig heeft.’

Herinneringen
Zelf heb ik in mijn jongere jaren diverse onmogelijke 
dingen, zoals borgringetjes (halvemaantjes, zoals Max 
deze noemde) en Zeewijkbouten van niet-gangbare 
afmetingen, kunnen scoren bij Max. Een winkel als die 
van Menist kent IJmuiden helaas niet meer. Max is 
ruim dertig jaar geleden overleden. Later huist een 
�liaal van de discountdrogisterij Schlecker in het 
pand. In 2010 komt damesmodezaak Joossies en 
sinds 2013 zit Foto Michel in het pand. 

Er bestaan diverse mooie foto’s van Max en Nellie aan 
het werk in de winkel, maar helaas zijn de publicatie-
rechten daarvan in verband met de strengere 
auteurswet van 2018 ingetrokken. 

Gelukkig hebben we de herinneringen aan deze 
typisch IJmuidense zaak en het eerdergenoemde 
�lmpje nog!

Het pand van de zaak van Menist is nog steeds duidelijk te herkennen aan de Lange Nieuwstraat. Foto: Erik Baalbergen

De afgelopen maanden is door een 
klein team gewerkt aan verschillende 
scenario’s om een coronaproof 
evenement te organiseren. Het 
scenario van een zogenaamd door-
stroomevenement lag het meest 
voor de hand. Daarbij wordt het 
publiek in kleine groepen en op 1,5 
meter afstand langs de schepen en 
kramen geleid. Zonder hoofdpo-
dium, want daar zou het snel te druk 
worden.
De coronamaatregelen kosten zoveel 
geld dat het bestuur in een vroeg 
stadium heeft besloten het festival 
een jaar door te schuiven. ‘Dat 
hebben we ook gedaan omdat het in 
coronatijd lastiger is sponsors aan 
ons te binden’, voegt Notenboom 
toe. Havenfestival IJmuiden is vrijwel 
volledig afhankelijk van sponsorin-
komsten. De stichting komt niet in 
aanmerking voor het steunpakket 
voor de evenementenbranche om 
alvast te kunnen starten met de 
voorbereidingen, want dit is alleen 
bedoeld voor (commerciële) festivals 

die na 1 juli worden georganiseerd.
,,We vinden het ontzettend jammer 
dat we net als vorig jaar met PreSail 
een streep door ons evenement 
hebben moeten zetten, maar helaas 
biedt de onzekerheid over het 
verloop van de coronapandemie te 
weinig houvast om aan de slag te 
gaan met de voorbereidingen. Wij 
vinden het daarom verstandiger 
direct na de zomer aan de slag te 
gaan met de voorbereiding van een 
fantastisch festival in 2022. Daar gaan 
we voor!’ ‘
Er komt dit jaar geen virtueel festival, 
zoals dat vorig jaar wel gebeurde 
toen alle evenementen werden afge-
last. Wel onderzoekt Citymarketing 
Velsen, de vaste promotiepartner van 
Havenfestival IJmuiden, de mogelijk-
heid om in september een dag te 
organiseren waarop culturele instel-
lingen en bedrijven hun deuren 
openen voor het publiek. 
De volgende editie van het Havenfes-
tival IJmuiden vindt plaats op 17, 18 
en 19 juni 2022.

Havenfestival IJmuiden 
gaat dit jaar niet door
IJmuiden - Havenfestival IJmuiden 2021 gaat niet door. Het bestuur 
verwacht op basis van de routekaart coronamaatregelen dat er voor 1 juli 
geen grote evenementen plaats kunnen vinden in Nederland. ‘Zelfs als 
het tegen die tijd mag wegen de kosten niet op tegen het aantal bezoe-
kers dat we met inachtneming van de coronamaatregelen op de kade 
kunnen toelaten’, zegt voorzitter Jerry Notenboom. Het Havenfestival 
stond gepland op 19 en 20 juni 2021.

HEEL VELSEN LEEST

Alweer een maand voorbij in 2021. Gelukkig komen er nu langzaam ook 
weer nieuwe kinderboeken uit. Ik ben groot fan van Pettson en Findus. 
Toen onze middelste zoon geboren werd kregen wij een prachtig pren-
tenboek van dit duo. Nu is er een heus �apjesboek uit van de kat Findus 
en zijn baasje Pettson. Het boek is van Sven Nordqvist en uitgegeven 
door Davidsfonds infodok.
Vandaag bouwen Pettson en Findus een auto. Maar eerst moet Findus 
Pettson wakker krijgen. Help jij hem?
Het leuke aan dit boek is dat jij, als lezer, de deken van Pettson af kunt 
halen. Je kunt hem helpen met zagen, en je kunt Findus hard laten rond 
racen in zijn zelfgemaakte auto door de tuin van Pettson. Het is een inter-
actief boek. Het verhaal is zeer geschikt voor kinderen van 2 tot 5 jaar. De 
�apjes en draaischijven zijn wel wat kwetsbaar. Maar samen lezen en 
kijken wat er allemaal te zien valt is wel echt heel leuk met dit boekje.

Deze week kwam ook het boek ‘Liefs van de krijtjes’ uit. Geschreven door 
Oliver Je�ers, en uitgegeven door Uitgeverij de Fontein. Dit boekje over 
de vrolijk gekleurde krijtjes is een warm en liefdevol vervolg op ‘De krijtjes 
staken’. In dit boek laten de krijtjes zien wat iedere kleur betekent in de 
liefde.
Ondanks dat ik even moest zoeken naar deze boodschap, is het wel een 
�jn kleurrijk boekje geworden. Ik zeg bewust ‘boekje’, het is een boekje op 
ongeveer A5-formaat. Handzaam voor de peuters, voor wie dit boekje 
uitermate geschikt is.

Ik wens jullie allemaal weer veel leesplezier!

Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is 
onderwijsassistent op Waldorf aan Zee, leest haar drie kinderen 
maar al te graag voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er voor 
haar werk een blog over en iedere maand een column in deze 
krant.
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Santpoort - Elke eerste donderdag 
van de maand vindt in de rouwhuis-
kamer van 11.00 tot 12.00 uur het 
uitvaartspreekuur plaats van Alice 
Loeters persoonlijke uitvaartzorg. U 
kunt er terecht voor al uw vragen op 
het gebied van uitvaart en rouw. 
Vragen als: Kan ik zonder kist 
worden begraven? Wat zijn de 
kosten en ben ik voldoende verze-
kerd? Kan ik in de natuur worden 

begraven? Wat betekent persoon-
lijke uitvaartzorg? Tevens kunt u 
kennismaken met de medewerkers 
en een kijkje nemen in de 
rouwhuiskamer.
 
Het eerstvolgende spreekuur is 
donderdag 4 maart. U bent van 
harte welkom. Adres: Frans 
Netscherlaan 12 in 
Santpoort-Noord.

Uitvaartspreekuur Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg

Velsen - Ze zijn samen, al meer dan 
50 jaar. En gelukkig nog gezond en 
mobiel dus laten we dit vooral zo 
houden. Maar meneer en mevrouw 
Verbeek zijn nuchter en denken 
vooruit en weten beiden dat er een 
moment zal komen dat er één van 
beide alleen voor komt te staat.
Ze hebben geen kinderen helaas en 
niet veel naaste familie. En die familie 
is natuurlijk ook van hun eigen leef-
tijd. Ook hebben ze nog een mooi 
sociaal netwerk. Maar niet iemand 
waar je persoonlijke wensen een 
behoeftes mee deelt.
En zo kwam het echtpaar Verbeek 

terecht bij levens-executeur Karin 
Rutte. ,,Ik vertel ze van het levensdos-
sier, een dossier waar ik al hun 
persoonlijke reilen en zeilen in 
verwerk’’, vertelt Karin. ,,Hun 
behoeftes en voorkeuren, hun 
hobby’s en favoriete plaatsen, 
levenseinde-wensen en �nanciële 
ontzorging, echt alles komt erin. Als 
we een levenstestament op laten 
stellen dan kunnen zij elkaar een 
volmacht geven zodat de wensen 
door de ander kunnen worden uitge-
sproken. En als er één van beide 
ontvalt dan kan ik voor de ander 
zorgen. En natuurlijk voor het echte 

einde leggen wij hun wensen vast 
omtrent hun nalatenschap. Het gaat 
geen zoektocht worden naar verre 
familieleden maar het komt terecht 
bij een goed doel dat hun betrokken-
heid heeft. En wederom zorg ik voor 
de uitvoering. Ik hoop dat ze nog 
jaren kunnen genieten van elkaar. Ze 
genieten in ieder geval van de 
gedachte dat de ander goed 
verzorgd achter blijft. Dat noem ik 
nog eens ‘zorgen voor’.’’
Meer informatie: www.karinrutte.nl 
of 06-55178475. Hoofdstraat 1A, 
2071EA Santpoort-Noord, karin@
karinrutte.nl.

Zorgen voor de ander met 
behulp van de levens-executeur

COLUMN GGD KENNEMERLAND

‘Praat over je gevoelens. Zorg voor 
jezelf en elkaar’. Dat is de bood-
schap van de GGD Kennemerland 
campagne die u deze week in alle 
huis aan huisbladen en op straat in 
de bushokjes ziet. Het lijkt de 
normaalste zaak van de wereld om 
over je gevoelens en mentale 
gezondheid te praten. En dat is het 
natuurlijk ook. Ons geestelijk 
welzijn is een essentieel onderdeel van onze gezondheid. Nu het virus 
ons al meer dan een jaar in zijn greep houdt en wij ons in onze vrij-
heden ernstig beperkt zien, is het niet vreemd dat het even helemaal 
niet zo goed gaat.
Wij Nederlanders zijn een nuchter volk. Als iemand vraagt of alles goed 
gaat, zeg je ja en ga je over tot de orde van de dag. Ook als je op die 
dag even niet zo lekker in je vel zit. Doe maar gewoon, dan doe je gek 
genoeg. De pandemie is ongekend en de e�ecten hiervan duren nu zo 
lang, dat we onze gevoelens niet moeten willen negeren, maar dat het 
juist belangrijk is om signalen te herkennen en bespreekbaar te maken. 
Om langdurende schade te voorkomen, is het belangrijk dat we onder-
werpen als hoe je je voelt bespreekbaar te maken en geen taboe te 
laten zijn.    

Diezelfde nuchterheid zien we ook terugkomen als het gaat om testbe-
reidheid. Deze week publiceerde het RIVM de resultaten van een 
gedragsonderzoek met als titel ‘Redenen om niet te laten testen bij 
klachten’. 63% van de mensen noemt als reden om zich niet te laten 
testen dat ze heel milde klachten hebben, of dat hun klachten volgens 
hen niet voelen als een COVID-19 besmetting.
En dat terwijl mensen vanaf het begin - bij milde klachten - juist zeer 

besmettelijk zijn.
Zelf moest ik een kennisje over-
tuigen om zich te laten testen. Ze 
had ‘slechts’ een loopneus en 
vond dat geen reden tot paniek. 
Uiteindelijk bleek ze gelukkig 
negatief. ‘Zie je wel!’, liet ze mij 
later weten. Maar juist dat is de 
verkeerde insteek. Niemand wil 
een ander besmetten en om het 
virus zo goed mogelijk in kaart te 
brengen, is testen essentieel. 
Ook met een negatieve uitslag 
draag je bij aan een e�ectieve 
bestrijding van het virus. Als het 
gaat om onze gevoelens en 
lichte fysieke ongemakken, is dit 
het moment om onze nuchter-
heid even achterwege te laten. 
Relativeer en maak grappen, 
maar neem het wel serieus. 

 Nuchterheid

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

Negen jaar lang voetbalde Danny 
Muhl zelf bij AZ, daarna wekte hij de 
interesse van Vitesse, waar hij nog 
drie jaar actief is geweest. Ook 
maakte hij deel uit van alle nationale 
jeugdvoetbalteams, maar na meer 
dan vier jaar blessureleed hakte hij 
vorig jaar de knoop door en stapte 
hij uit de professionele voetballerij. 
Hij vertelt: ,,Ik heb tien keer mijn 
enkelbanden gescheurd en drie keer 
mijn hamstring. Dan moet je naar 
jezelf toe reëel zijn en jezelf afvragen 
of het wel mogelijk is om door te 
gaan. Ik heb ervoor gekozen om te 
stoppen en naar iets anders te 
zoeken waar ik gelukkig van word. 
Maar voetbal is en blijft natuurlijk 
mijn passie, vandaar dat ik begonnen 
ben met DM Talentschool.’’ Danny 
weet als geen ander hoe zwaar het is 
om carrière te maken als profvoet-
baller. Natuurlijk moet je dan 
beschikken over het nodige talent, 
maar: ,,Met alleen talent kom je er 
niet. Voetbal is niet alleen voetbal, er 
komt veel meer bij kijken. Het gaat 
ook over mentaal welzijn en het 
omgaan met blessures. Maar ook 
hele praktische zaken, zoals hoe je 

jezelf het beste kunt voorbereiden 
op een training.’’

In het voorjaar van 2020 zou DM 
Talentschool van start gaan, maar 
toen brak het coronavirus uit en 
moesten de plannen worden door-
geschoven. Uiteindelijk was op 20 
september - nota bene zijn eigen 
verjaardag - de eerste training een 
feit. BVC Bloemendaal had de eer om 
het eerste traject te mogen facili-
teren. Met twaalf enthousiaste jonge 
voetballertjes werd een voorzichtige 
start gemaakt en inmiddels is het 
tweede traject gestart met vijftig 
kinderen. ,,Ik wil de grootste voetbal-
school van Nederland worden’’, zegt 
Danny ambitieus. Van half werk 
houdt hij niet, dus de zaken worden 
groot aangepakt. Hij verzamelde een 
team van ervaren trainers om zich 
heen. ,,Eén van de trainers komt uit 
het beste straatvoetbalteam ter 
wereld, een ander heeft bij Ajax 
gevoetbald en we hebben ook een 
zeer talentvolle trainster in het team. 
Verder wil ik in elk traject een prof-
voetballer laten langskomen om zijn 
verhaal te laten vertellen. Wat houdt 

het in om profvoetballer te zijn en 
hoe pas je daar je hele leven op aan? 
De kinderen mogen dan ook met 
diegene op de foto. Voor hen is dat 
een mooie ervaring om mee te 
maken.’’

En Danny gaat zelfs nog een stap 
verder: ,,In samenwerking met 
Performance Guys (performance-
guys.nl) uit Haarlem geven we 
kinderen van 10 jaar en ouder de 
mogelijkheid om drie keer per jaar 
gecheckt te worden van top tot teen. 
Ze krijgen een persoonlijk 
programma om blessures te voor-
komen, zodat ze lekker kunnen door-
trainen. Verder bieden we een 
voedingsschema op maat, blessure-
behandeling, enzovoort. Dat is alle-
maal niet verplicht, het zijn mogelijk-
heden die we aanbieden.’’ Jongens 
en meisjes van 6 tot 16 jaar die zelf 
graag voetballen en zich daarin opti-
maal willen ontwikkelen, kunnen 
zich inschrijven voor een nieuwe 
reeks van tien trainingen op de 
velden van RKVV Velsen. De eerste 
training zal plaatsvinden op 24 maart 
en vanaf dan wordt elke woensdag-
middag getraind. Afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen worden er 
eventueel meer groepen opgestart. 
Via www.dmtalentschool.nl kunnen 
belangstellenden zich aanmelden. 
,,Wij willen iedereen de kans bieden 
om een betere voetballer te worden, 
ongeacht de mate waarin iemand 
getalenteerd is.’’

Driehuis - Zijn droom om zelf als topvoetballer wereldfaam te maken, 
heeft Danny Muhl (22) inmiddels opgegeven. Meerdere blessures hebben 
ervoor gezorgd dat hij er fysiek niet meer goed toe in staat is om mee te 
kunnen komen op het allerhoogste niveau. Maar die kans gunt hij de 
nieuwe generatie voetballers maar al te graag. Daarom is hij vorig jaar 
gestart met DM Talentschool en zet hij zich ervoor in om kinderen met 
voetbalambities te laten trainen als een professional. Binnenkort start hij 
met deze trainingen bij RKKV Velsen.

DM Talentschool: train als een prof!
Gehuld in het tenue van de DM Talentschool trainen de jonge voetballertjes als een prof. Foto: Dennis Gouda Fotogra�e

IJmuiden - Leden van het FNV-
netwerk Haarlem en IJmond gaan 
aanstaande zaterdag weer de straat 
op om aandacht te vragen voor de 
hoogte van het minimumloon. De 
vakbond wil dat het minimumloon 
verhoogd wordt tot veertien euro 
per uur vanaf 1 januari volgend jaar. 
Actievoerders bezoeken zaterdag 
tussen één en vijf uur in de middag 
het winkelcentrum op het Zeewijk-
plein in IJmuiden. Met spandoeken 
en pam�etten zullen ze het winke-

lend publiek een stemadvies geven. 
Een dergelijke actie werd onlangs 
ook al gehouden. Volgens de FNV 
groeit de steun voor de actie nog 
steeds. De vakbeweging stelt dat 
twee miljoen Nederlanders niets 
hebben gemerkt van de economi-
sche groei van de afgelopen 
decennia. Het optrekken van het 
minimumloon naar veertien euro is 
de eerste stap die volgens de FNV 
moet leiden tot een eerlijker verde-
ling van de rijkdom in Nederland.

Weer actie voor verhogen 
minimumloon
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Lunchroom Bart is een bekende 
locatie in het havengebied van 
IJmuiden. Gewoonlijk is het er een 
drukte van belang, maar al maanden 
wordt er nauwelijks omzet gedraaid. 
Horecabedrijven mogen geen 
gasten ontvangen, maar zelfs al zou 
dat wel mogen, dan nog was het 
voor Bart moeilijk om zijn bedrijf 
weer te laten �oreren. Een groot 
deel van zijn omzet wordt gereali-
seerd door bestellingen die werkne-
mers van de omliggende bedrijven 
plaatsen. Maar veel van die mensen 
werken thuis en eten daar hun 
broodje. Van de vier medewerkers in 
het bedrijf heeft hij er al één moeten 
ontslaan. Met pijn in het hart, maar 
een andere oplossing zag hij niet. 
De steun vanuit de overheid? Onvol-
doende. Voor heel 2020 kwam er 
vanuit het rijk hooguit 15.000 euro 
binnen, terwijl in dat jaar een verlies 
van 50.000 euro in de boeken werd 
gezet. Momenteel bedraagt de 
bedrijfsomzet nog maar twintig 

procent van wat het is geweest.
Afgelopen vrijdag besteedde Forum 
voor Democratie (FVD) in een video 
aandacht aan de schrijnende situatie 
van Bart. De politieke partij voert 
campagne voor de verkiezingen en 
trekt daarin ten strijde tegen het 
huidige coronabeleid. Nederland 
moet volgens FVD zo snel mogelijk 
weer open om te voorkomen dat 
ondernemers als Bart hun bedrijf 
moeten opdoeken en in een 
uitzichtloze situatie belanden. Eén 
stem hebben ze in elk geval met 
deze actie binnen, die van lunch-
roomeigenaar Bart. Hij reageert: ,,Ik 
heb nog nooit gestemd, maar nu 
stem ik op Forum voor Democratie. 
Ze doen toch hun best voor me en 
dat waardeer ik. Ik ben zelf niet zo 
politiek gericht, ik heb zelfs nog 
nooit gestemd, maar mijn zoon zit 
bij deze partij.’’ Of hij zijn bedrijf nog 
zal kunnen redden, zal de tijd 
moeten leren. ,,Ik had zelf niet 
gedacht dat het allemaal zo lang 

zou duren. Toen we weer dicht 
moesten, dacht ik dat het voor een 
paar maanden zou zijn.’’
Het pand, waarin de lunchroom is 
gevestigd, is eigendom van Bart zelf. 
,,Daar heb ik nog mazzel mee, want 
ik betaal geen huur.’’ Helemaal koste-
loos is het echter ook niet, want er 
rust nog wel een hypotheek op het 
pand. 

Maandag werd Bart gebeld door 
Vonne, een dame die spontaan een 
inzameling voor Bart is begonnen 
op internet. Via Getfunded.nl. ,,Ik 
ken die dame niet, maar ik vind het 
wel heel mooi wat ze heeft gedaan.’’ 
Er werd meteen enorm veel gedo-
neerd, de teller stond dinsdag aan 
het begin van de middag al op 7558 
euro. Het streefbedrag, dat door de 
initiatiefneemster werd ingesteld, is 
10.000 euro. Kan Bart daar iets mee? 
,,Ik heb ook geld uit de verkoop van 
mijn huis in de zaak gestoken. Zo 
kan ik het nog een paar maanden 
redden.’’ 

Twee weken geleden hebben 
Velsen, Beverwijk en Heemskerk 
gezamenlijk een brief naar het 
ministerie van economische zaken 
gestuurd waarin ze oproepen om 
ondernemers een perspectief te 
bieden.

IJmuiden - Nog een maand of vier kan Bart zijn bedrijf misschien over-
eind houden. Als er voor die tijd geen versoepeling van de coronaregels 
komt, ziet hij geen andere uitweg dan het faillissement aan te vragen 
voor zijn lunchroom. Na drieëntwintig jaar keihard werken staat hij dan 
op straat, met helemaal niets meer. Zijn huis heeft hij al moeten 
verkopen en om zijn bedrijf te redden heeft hij zich inmiddels �ink in de 
schulden moeten steken. En Bart is niet de enige ondernemer voor wie 
het water tot aan de lippen staat.

Spontane inzameling voor 
noodlijdende ondernemer

Lunchroom Bart is gevestigd aan de Trawlerkade 83 in IJmuiden. Foto: Jeroen van Duijn

Eigenaresse Anne Loef kwam door 
de coronacrisis tot de conclusie dat 
het roer omgegooid moest worden 
om weer omzet te kunnen gaan 
draaien. Tegelijk kwam ze, na de 
geboorte van haar zoontje, ook tot 
het besef dat werken in een horeca-
bedrijf een zware wissel trekt op het 
gezinsleven. Dat zette haar aan het 
denken, met als resultaat het nieuwe 
concept dat ze met haar team vanaf 
komende dinsdag presenteert. In de 
winkel aan de Hoofdstraat 190 kan 
iedereen voortaan terecht voor 
diverse lekkernijen uit deze streek, 
zoals honing, diverse dressings en 
jams. Elke donderdag en vrijdag zal 
de Duintuin uit Heemskerk verse 
groenten en fruit aanleveren, 
daarmee wordt Laantje een nieuw 
vast verkooppunt voor de aldaar 
gekweekte producten. De patisserie 
en broodjes die voorheen in de bras-
serie werden geserveerd, zullen 
terugkeren in een afhaalconcept.
Ook de zeer succesvolle high tea 
voor thuis blijft in het assortiment. 

Voor 17,50 per persoon wordt een 
mooi pakket samengesteld met een 
soepje, broodjes en allerlei zoete 
lekkernijen. ,,Je hoeft alleen nog 
maar water te koken voor de thee en 
dan kun je gaan zitten om lekker te 
genieten’’, vertelt Anne enthousiast. 
Verder zal er geen vaste menukaart 
worden opgesteld, maar wil het team 
eerst even aftasten waar vraag naar 
is. Anne overweegt bijvoorbeeld om 
in de toekomst ook salades te gaan 
maken. Veel huisgemaakte 
producten, zoals de chutneys, 
tomaten op olie, chai siroop en ook 
de koekjes en granola, worden 
verkocht in glazen potten die gere-
tourneerd kunnen worden in ruil 
voor een korting. Zo helpt Laantjes 
Lekkers mee de afvalberg te 
verkleinen. Drie medewerksters uit 
het oorspronkelijke team van de 
brasserie staan vanaf volgende week 
klaar om de klanten te helpen. Laan-
tjes Lekkers is van dinsdag tot en met 
zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur 
geopend.

Laantjes Lekkers: het adres 
voor mooie streekproducten
Santpoort - Het team van brasserie Laantje gooit het vanaf volgende 
week over een heel andere boeg  en gaat verder onder de naam Laantjes 
Lekkers. Geen horecabedrijf meer, maar een essentiële winkel met mooie 
streekproducten. Vijf dagen per week kan iedereen er terecht voor 
gezonde en eerlijke voeding uit deze regio. De toppers van de vroegere 
menukaart blijven daarnaast beschikbaar om af te halen.

Regio - Kinderen opvoeden is leuk, al 
is het soms een uitdaging. Bij Home-
Start trekt een getrainde vrijwilliger, 
die ervaring heeft met opvoeden, 
samen met jou op. 
Hiba woont sinds drie jaar met haar 
man in Beverwijk. In een nieuw land 
waarvan zij de taal niet spreekt, op 
een plek waar niets vertrouwd is, 
waar zij niemand kent. Het consulta-

tiebureau brengt haar in contact met 
Home-Start en Maartje werd het 
gezinsmaatje van Hiba. Als ervarings-
deskundig is Hiba nu zelf gezins-
maatje geworden. Ze volgde onlangs 
de training en heeft ook al kennisge-
maakt met ‘haar gezin’.
Bij Home-Start zijn nieuwe vrijwilli-
gers altijd welkom. Kijk voor meer 
informatie op www.home-start.nl.

Gezinsmaatjes Home-Start 

Maartje werd het gezinsmaatje van Hiba. Foto: aangeleverd

Deze en vele andere lekkernijen zijn vanaf dinsdag verkrijgbaar bij Laantjes Lekkers. 
Foto: aangeleverd

Op camerabeelden is te zien dat de 
bestelbus in de nacht van 8 op 9 
december kort vóór vier uur komt 
aanrijden over de Velserweg en dan 
parkeert op de Koningstraat. Twee 
personen, vermoedelijk mannen, 
stappen eruit en lijken iets te zoeken. 
Uiteindelijk lopen ze via de Konings-
traat naar de Zeestraat en dan naar 
de Breestraat, waar ze in de richting 
van het winkelcentrum Beverhof 
gaan. Rond half vijf rijdt de bestelbus 
achteruit de Koningstraat weer uit. 

De politie is op zoek naar deze witte 
bestelbus. Het gaat om een type dat 
tussen 2013 en 2020 moet zijn gele-
verd. Het is geen verlengde bus en 
opvallende details zijn een lucht-
rooster in het dak en het ontbreken 
van de stootrand aan de linkerzijde.
De inzittenden van de Mercedes 
Sprinter hebben vervolgens rond half 
vijf een ontmoeting gehad met 
iemand in een ander voertuig. Auto-
deskundigen die de beelden van die 
auto bestudeerd hebben, menen dat 

het gaat om een Dacia Sandero 
Stepway. Mogelijk heeft deze 
persoon niets met de andere twee 
mannen te maken en was het 
iemand die toevallig op dezelfde 
locatie was. Uiteraard komt de politie 
dan graag met deze persoon in 
contact. Na de explosie heeft een 
ooggetuige een man zien 
wegrennen vanuit de richting 
Beverhof. Deze man had een tas in 
zijn hand en stapte in een auto, 
vermoedelijk een Mercedes Station 
C-klasse. Gezien het tijdstip 
vermoedt de politie dat deze man 
iets met de explosie te maken heeft. 

De uitzending van Crime Desk kan 
via RTLXL.nl bekeken worden.

Politie toont camerabeelden inzake 
aanslagen Poolse supermarkten
Beverwijk - De politie heeft maandagavond in het televisieprogramma 
Crime Desk bij RTL5 camerabeelden getoond van een witte Mercedes 
Sprinter. Het vermoeden bestaat dat deze bestelbus gebruikt is door de 
daders van de twee aanslagen op de Poolse supermarkt in het Bever-
wijkse winkelcentrum Beverhof.





20 inderegio.nl • 25 februari 2021NIEUWS

LEZERSPOST

Afgelopen weekend, genietend van 
het mooie weer en het natuur-
schoon van park Beeckestijn, werd 
onze aandacht getrokken door op 
diverse bomen aangebrachte infor-
matie�yers. De geplasti�ceerde 
documenten in A3 formaat bleken 
een vogelspeurtocht te bevatten, 
door het Pieter Vermeulen Museum 
uitgebracht.
Vermoedelijk heeft deze instantie de 
�yers ook aangebracht op de 
bomen en dat is naar onze mening 
niet op een natuur-verantwoorde 
wijze uitgevoerd. De �yers waren 
namelijk met spijkers in de boom 
genageld, nou is dat nog tot daar aan toe maar de spijkers bleken ook 
nog eens van koper te zijn!
Het is vrij algemeen bekend dat als mensen van bomen af willen zij daar 
koperen spijkers in slaan...
Vandaar dat ik daar even de aandacht op wil vestigen, want naar mijn 
mening dient met name zo’n soort instantie duurzaam en vooral milieu-
vriendelijk te werk te gaan en als voorbeeld te fungeren!
 
Ard Molenkamp

Koperen spijkers in bomen

IJmuiden - Gewaarschuwd voor de door Sahara-stof in de atmosfeer mogelijk extra gekleurde zonsopkomsten en 
-ondergangen en de aangekondigde mooie lentedag met hoge sluierbewolking, keek fotograaf Erik Baalbergen 
zondagmorgenvroeg rond het eerste ochtendgloren naar buiten. En ja hoor, al snel kleurde de hemel in het zuidoosten 
rood. Hup in de kleren en de wandelschoenen, en gewapend met camera naar het havengebied om het veelkleurige 
spektakel -50 tinten ochtendglorenrood - vast te leggen. Deze prachtige foto nam Erik vanaf de Trawlerkade, met 
silhouetten van enkele aangemeerde visserschepen. 

Sahara-stof zonsopkomst

Vanuit de Armoedevisie komt het 
project Samen op Maat voort. Er is 
nog altijd sprake van een grote 
toename van mensen met schulden-
problematiek. Dit leidt tot veel maat-
schappelijke problemen, zoals 
armoede, sociale uitsluiting en 
gezondheidsproblemen. Schulden 
hebben doet iets met een mens. Het 
zorgt voor stress, waardoor je minder 
goed functioneert en het ontneemt 
ook gelijke kansen voor kinderen. 
Om de inwoner te helpen is het 
belangrijk dat de juiste ondersteu-

ning wordt geboden. Hiermee wordt 
de meest passende, minst verstrek-
kende ondersteuning bedoeld. Dit is 
maatwerk. De bedoeling is dat de 
inwoner wordt begeleid naar lichtere 
ondersteuning en uiteindelijk zelf-
redzaam wordt.
 
Wethouder Marianne Steijn: ,,Als 
gemeente hebben wij de wens om 
inwoners beter te ondersteunen. Om 
beter aan te sluiten op de hulpvraag 
van een inwoner met �nanciële 
problemen is een goede samenwer-

king met bewindvoerders belangrijk. 
Ik ben blij om te kunnen zeggen dat 
we nu met 25 bewindvoerders 
afspraken hebben gemaakt over de 
samenwerking en kwaliteit van de 
gezamenlijke dienstverlening. We 
hebben dit nu o�cieel vastgelegd in 
een convenant en daar ben ik trots 
op.”
 
In verband met de coronamaatre-
gelen vond de bijeenkomst digitaal 
plaats. Om de ondertekening goed in 
beeld te brengen, zette wethouder 
Marianne Steijn haar handtekening 
op een grote poster. Het convenant 
en de poster zijn door de bewind-
voerders op een eerder moment, 
afzonderlijk van elkaar, ondertekend.

Velsen - Woensdagmiddag 17 februari ondertekende wethouder Mari-
anne Steijn het convenant Samen op Maat (SOM). Tijdens een online 
bijeenkomst sprak zij met 25 bewindvoerders uit de regio en bekrach-
tigde zij met haar handtekening de samenwerkingsovereenkomst.

Wethouder Marianne Steijn ondertekent 
convenant Samen op Maat (SOM)

Wethouder Marianne Steijn: ,,Ik ben blij om te kunnen zeggen dat we nu met 25 bewindvoerders afspraken hebben gemaakt over 
de samenwerking en kwaliteit van de gezamenlijke dienstverlening’’. Foto: Gemeente Velsen/Reinder Weidijk

IJmuiden - Opnieuw een triest voor-
beeld van de kwalijke gevolgen die 
het dumpen van afval in zee kan 
hebben voor de natuur. Deze 
zeehond werd maandagmiddag 
gespot bij de zuidpier van IJmuiden 
met een grote bos touw om zich 
heen. Via SOS Dol�jnen werd een 
melding gemaakt, waarna een vrij-
williger van het Reddingsteam 
Zeedieren (RTZ) Velsen in actie 

kwamen. Toen deze vrijwilliger met 
de dierenambulance ter plaatse was, 
bleek echter dat de zeehond niet op 
de rotsen lag, maar wegzwom, met 
nog altijd het touw om zich heen. De 
zeehond zwom om de zuidpier heen 
in de richting van Bloemendaal. 
Mogelijk strandt het dier alsnog in de 
loop van de week ergens in deze 
regio. Ook de andere teams van RTZ 
zijn daarom geïnformeerd.

Zeehond verstrikt in bos touw
De zeehond kon niet van de bos touwen bevrijd worden. Foto: A’mieke

Driehuis - De presentatie van de 
plannen voor het bouwen van 
woningen op het terrein van het 
Missiehuis heeft de nodige reacties 
losgemaakt. 

Vorige week gaf de ontwikkelaar van 
het plan Missiehuis Park online een 
presentatie. Omwonenden hebben 
naar aanleiding hiervan hun vragen 

naar het Wijkcomité Driehuis 
gestuurd. Voorzitter Ab Kraaijeveld 
laat weten dat men druk bezig is alle 
vragen en opmerkingen te inventari-
seren. ,,We zullen daar uitgebreid op 
terugkomen, maar op dit moment is 
het nog te vroeg voor een goede en 
volledige reactie.’’ Op www.wijkcomi-
tedriehuis.nl is uitgebreide infor-
matie over het bouwplan te vinden.

Veel vragen over 
bouwplan Missiehuis
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Regio - GGD Kennemerland heeft in 
totaal inmiddels ruim 18.000 
ouderen en zorgprofessionals 
gevaccineerd, bleek uit de weke-
lijkse update op vrijdag 19 februari. 
Ook is gestart met het AstraZeneca 
vaccin voor medewerkers langdu-
rige zorg.
 
De komende weken blijft de GGD 
opschalen om zoveel mogelijk inwo-
ners te vaccineren op een e�ciënte 
wijze. Daarvoor is men afhankelijk van 
het aantal beschikbare vaccins. Voor-
uitlopend op een toename in het 
aantal vaccins en doelgroepen die 
later volgen, worden in de regio meer-
dere vaccinatielocaties ingericht. 
Komende maand openen twee nieuwe 
vaccinatielocaties in Haarlem en 
Beverwijk. Daarnaast wordt gekeken 
naar ondersteunende locaties in 
Uitgeest, IJmuiden en Zandvoort. Het 
persbericht hierover staat op www.
ggdkennemerland.nl.   
 
Wekelijkse cijfers
Van 11 tor en met 17 februari zijn er 

8.771 testen afgenomen door GGD 
Kennemerland. Een lichte stijging ten 
opzichte van de week ervoor. Van de 
afgenomen tests waren 690 (8,4%) 
uitslagen positief. Het percentage 
positieve testen is hiermee aanzienlijk 
gestegen ten opzichte van de week 
ervoor.
 
Ook bij (winterse) verkoudheids-
klachten testen
Vorige week publiceerde het RIVM de 
resultaten van een gedragsonderzoek 
met als titel ‘Redenen om niet te laten 
testen bij klachten’. 63% van de 
mensen noemt als reden dat ze heel 
milde klachten hebben, of dat hun 
klachten volgens hen niet voelen als 
een COVID-19 besmetting. Tegelijker-
tijd zou 90% van de ondervraagden 
het heel erg vinden wanneer zij 
iemand anders besmetten.

Mensen zijn vanaf het begin, en dus 
ook al bij milde klachten (zeer) 
besmettelijk. Daarom is het belangrijk 
om milde klachten niet af te wachten 
maar om te testen en thuis te blijven. 

Hierbij geldt dus dat ‘even aanzien’ – 
hoe logisch ook in andere situaties – 
bij COVID-19 niet de juiste aanpak is.
Ook als iemand al eens negatief getest 
is met vergelijkbare klachten, betekent 
dit niet dat latere klachten geen 
COVID-19 kunnen zijn. GGD Kenne-
merland roept inwoners dan ook op 
om zich bij verkoudheids- en andere 
milde klachten te laten testen. De 
medewerkers van de GGD staan zeven 
dagen per week voor u klaar.    
 
Pilot stoppen met roken
Donderdag 25 februari start GGD 
Kennemerland bij de corona testbus 
een experiment waarin aan wach-
tenden gevraagd wordt of zij meer 
informatie willen over stoppen-met-
roken ondersteuning. Wanneer dit het 
geval is, ontvangen zij meer informatie 
over de Stoplijn van het Trimbos Insti-
tuut waar mensen geholpen worden 
om de voor hen best passende rook-
stopondersteuning te vinden.  
Wanneer dit experiment succesvol 
blijkt, wordt bekeken of het ook op 
andere plaatsen uitgerold kan worden.

Update coronacijfers in Kennemerland

Direct na haar vermissing werd door 
de politie een oproep gedaan via 
Burgernet, maar dat leverde geen 
resultaat op. Een uitgebreide zoek-
actie in de regio, ondersteund door 
gespecialiseerde speurders met 
drones en speurhonden, bracht 
evenmin nieuwe aanwijzingen. Gea 
verdween tijdens de zeer koude 
periode van anderhalve week 
geleden, hetgeen de familie extra 
bezorgd maakte over haar lot. Overal 
in de regio werden posters opge-

hangen, in de hoop meer tips te 
krijgen over haar verblijfplaats.

Zaterdag aan het begin van de avond 
werd het lichaam van Gea aange-
tro�en in het ijskoude water bij het 
sluizencomplex. Nader onderzoek 
wees uit dat er geen aanwijzingen 
voor een misdrijf zijn gevonden. De 
familie heeft via Facebook verzocht 
om rust, zodat men de gelegenheid 
heeft om dit verlies te kunnen 
verwerken.

Lichaam vermiste Gea gevonden 
in water bij sluizencomplex
IJmuiden - In het water bij de Noordersluisweg heeft de politie zaterdag-
avond het lichaam van de vermiste Gea Vegelien-Widurski uit Beverwijk 
gevonden. De 57-jarige vrouw werd sinds 9 februari vermist, nadat ze in 
verwarde toestand het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk had verlaten.

Met behulp van posters werd de hulp van inwoners ingeroepen om tips te krijgen. 
Foto: Bos Media Services

Door Marja Korbee

In de 6e minuut mag FC Eindhoven 
een hoekschop nemen. Telstar werkt 
de bal niet goed weg. Bogaers pikt 
het ronde speeltuig op. Hij schiet van 
ver maar de bal belandt net naast de 
paal. Eén minuut later is Plet sterk 
aan de bal. Zijn schot gaat ver naast. 
In de 14e minuut waagt De 
Keersmaecker een schotpoging. Zijn 
inzet wordt door Schendelaar met de 
vuisten gekeerd. Drie minuten later 
zijn de Eindhovenaren dicht bij de 
0-1. Donkor leidt de counter in. Hij 
speelt de bal naar Botermans. Zijn 
schot wordt door een Telstarverde-
diger over de achterlijn gewerkt. Uit 
de hoekschop van De Keersmaecker 
schiet Van der Sande de bal tegen de 
paal aan. In de 23e minuut bereikt 
een diepe bal Fernandes. Hij speelt 
het leer naar Plet. Met een aantal 

schijnbewegingen zet hij Vermeulen 
op het verkeerde been. Zijn schot in 
de korte is te machtig voor Swinkels: 
1-0. Twee minuten later is de thuis-
club weer gevaarlijk voor het vijan-
delijke doel. Het schot van Cagro 
wordt door een Eindhovenaar 
gekraakt. De bal rolt voor de voeten 
van Pattynama. Hij speelt de bal door 
naar Dijkstra. Zijn inzet wordt door 
Swinkels gepakt.  In de 29e minuut 
waagt Najah van wel heel ver een 
doelpoging. Zij schot vliegt net 
naast. Vlak voor rust krijgt Cagro een 
geweldige kans. Hij is door Dijkstra 
vrij voor het Eindhovense doel gezet. 
De middenvelder schiet de bal tegen 
een tegenstander aan. 
Na de rust wordt het spel er niet 
beter op. Telstar krijgt de beste 
kansen. Zo ook in de 58e minuut. 
Bronkhorst wordt diep gestuurd. 
Vermeulen is een sta in de weg voor 

hem. In de 75e minuut gaat Bronk-
horst weer diep. Hij haalt de achter-
lijn, kapt een tegenstander uit en legt 
de bal prima terug op Fernandes. Zijn 
inzet wordt door Vermeulen gekeerd. 
Acht minuten verder probeert João 
van ver Schendelaar te verrassen. De 
bal spat uiteen op zijn vuisten. Zestig 
tellen later zet Botermans de bal 
voor. Schendelaar reageert alert. De 
goalie is eerder bij de bal dan Van der 
Sande. In de drie minuten extra 
speeltijd krijgt Telstar de deksel op 
zijn neus. Bourdouxhe zet de bal 
voor. Invaller Biemans springt het 
hoogste. Schendelaar tast mis op zijn 
kopbal: 1-1. Niet veel later �uit de 
heer Vos voor het einde van de 
wedstrijd. 

Opstelling Telstar: 1. Jasper Schende-
laar, 2. Ilias Bronkhorst, 4. Farouq 
Limouri, 5. Redouan El Yaakoubi, 7. 
Rashaan Fernandes, 9. Glynor Plet 
(84e min. 12. Robin Eindhoven), 13. 
Vincent Regeling, 21. Anass Najah 
(79e min. 16. Niels van Wetten), 23. 
Cas Dijkstra (60e min. 30. Ozan 
Kökcü), 25. Shayne Pattynama (84e 
min. 11. Anthony Berenstein) en 28. 
Welat Cagro. 

Velsen - Telstar heeft de 1-0 voorsprong die op het scorebord stond in de 
thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven afgelopen vrijdag niet kunnen vast-
houden. In de 23e minuut schoot Plet de Velsenaren op voorsprong. De 
rest van de wedstrijd was er voor Telstar niets aan de hand. Tot de derde 
minuut van de extra speeltijd. Biemans kopte FC Eindhoven naast Telstar: 
1-1. Waar de drie punten hard nodig zijn, hield Telstar één punt over aan 
dit duel. Zuur, heel zuur.

Telstar komt niet verder dan 
gelijkspel tegen Eindhoven

Zuur, heel zuur dat Telstar in de derde minuut van de extra speeltijd FC Eindhoven toch nog langszij liet komen. 
Foto: www.1963-pictures.nl

Velsen-Zuid - Een lezeres, die liever anoniem wil blijven, wees onze redactie 
erop dat het storten van vuil naast de ondergrondse containers niet alleen een 
probleem is in Zeewijk of Oud-IJmuiden. Ook in Velsen-Zuid kunnen ze er wat 
van, getuige deze foto genomen vlakbij het stadion van Telstar. Foto: 
aangeleverd

Vuildump niet alleen een 
probleem in IJmuiden
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Corona dwingt tot creativiteit in  
uitvaartzorg; het wordt een stuk intiemer  
en er ontstaan nieuwe rituelen
De dood is onlosmakelijk verbonden aan het leven 
en houdt geen rekening met maatschappelijk aan-
zien of status. Voor de dood is iedereen gelijk. 

Het gaat erom dat iedereen dát afscheid krijgt, dat 
hem of haar recht doet. 
“Ik zorg dat het afscheid bijzonder wordt en past bij 
de overledene én de nabestaanden. Ik fungeer als 
houvast en heb oog voor alle betrokkenen. Bij een 
bezoek aan de nabestaanden voel ik meteen bij 
binnenkomst wat mijn rol kan zijn. Alle puzzelstukjes 
bijeenbrengen, bescheiden en op gepaste afstand 
blijven, aanwezig zonder zichtbaar te zijn. Zo facili-
teer ik het proces na een overlijden tot aan de dag 
van het afscheid. Maar óók daarna ben ik beschik-
baar voor zorg en vragen.”, aldus Yvonne Reichrath. 

In deze coronatijd wordt veel ‘digitaal’ besproken. 
Het persoonlijke contact is belangrijk voor Yvonne om 
haar werk goed te kunnen doen; en daarbij is zij er 
graag voor de mensen. 

“Tijdens de eerste coronagolf hadden we géén idee 
wat ons te wachten stond. Verpleeghuizen gingen 
plots dicht, samenkomsten werden beperkt en men-
sen konden niet altijd meer bij het afscheid zijn; het 
leidde tot angst, woede en onbegrip.” Een ongeloof-
lijk ingewikkelde periode brak aan toen de horeca 
dicht moest. Hierdoor konden condoleances niet 
meer plaatsvinden. Families moesten opeens kiezen 
wie ze wel of niet op een uitvaart wilden uitnodigen. 
“Je voelde de opstandigheid op de voorgrond en de 
emoties op de achtergrond.” 

Het was zaak om met creativiteit te zoeken naar 
mogelijkheden binnen de grenzen van het toelaat-
bare. Denk bijvoorbeeld aan een ‘borrel-to-go’ op de 
begraafplaats om samen het leven te vieren en de 
dierbare te herdenken, walk-by condondoleances én 
livestream. 

“Het in goede banen leiden van 
de plechtigheid met de huidige 
beperkingen voelt tegennatuurlijk 
en blijft ingewikkeld.” Gaandeweg 
merkte Yvonne wel dat mensen 
makkelijker accepteerden dat 
uitvaarten intiemer en kleiner 
werden en het zelfs ook gingen 
waarderen.  De erehaag kennen 
we al, maar is nu een vaak voor-
bijkomend verzoek. Hierbij rijdt de 
rouwstaatsie door de straat van de 
overledene om de achterblijvers 
de kans te bieden afscheid te 
nemen. Losse bloemen worden 
op de rouwauto gelegd. Het eer-
betoon aan de overledene om 
de vlag halfstok te hangen heeft 
Yvonne nog nooit zo vaak meege-

maakt als in deze periode. 

“In alle stilte wordt zo een moment van onschat-
bare waarde gecreëerd.” Daarnaast wordt er veel 
meer geschreven. Belangstellenden die niet bij het 
afscheid aanwezig kunnen zijn, schrijven brieven met 
herinneringen en verhalen. De onuitgesproken woor-
den op de uitvaart zelf worden nu vervangen door 
tastbare herinneringen gekoesterd door de nabe-
staanden.

“Afscheid nemen is niet loslaten, maar een andere 
wijze van vasthouden”. Tijdens een afscheidscere-
monie wordt de basis gelegd verhalen te delen en 
het is belangrijk verhalen te blijven delen, grote of 
kleine verhalen. “Het lichaam wordt losgelaten maar 
alle mooie verhalen neem je met je mee.” 

Elke cultuur kent een andere omgang met de dood. 
De diversiteit is fascinerend en dwingt eigen 
opvattingen bij te stellen en open te staan voor 
andere gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een 
Creools-Surinaamse uitvaart, waarbij geloof hand in 
hand gaat met verdriet én blijdschap of de 
gezamenlijkheid tijdens een begrafenis in 
Moslim-traditie waarbij het graf door alle mannen 
samen wordt dicht geschept. Zo gelden bij elke 
cultuur andere rituelen met andere betekenissen. 

Een uitvaart is een kruispunt in een mensenleven en 
een goed verloop ervan is belangrijk voor het verdere 
verwerkingsproces. Het is niet het eindpunt, maar het 
begin om het leven in de toekomst weer te kunnen 
omarmen.  

Tenslotte vraagt deze tijd om flexibiliteit en solidari-
teit! “Wat is er mooier dan er voor elkaar te zijn, juist 
op de momenten dat je medemens het moeilijk 
heeft. Voor mij is het belangrijk dat we goed op 
elkaar letten, nu meer dan ooit!”

EEN MOOI AFSCHEID...
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Rouw om broer 
of zus

Het unieke van de relatie 
tussen broer en zus is dat 
het de langstlopende relatie 
in hun leven is. Het is een 
levenslange band. Dit klinkt 
nogal romantisch. Relaties 
tussen broer en zus kun-
nen ook gebrouilleerd zijn 
en dan zijn andere woorden 
passend.

Als een broer of zus over-
lijdt krijgen de meest nabije 
dierbaren veel aandacht. Zij 
zijn de opdrachtgever en 
beslissen hoe het afscheid 
wordt vorm gegeven. Niet 
altijd is er oog voor, dat 
minder nabije dierbaren 
ook veel verdriet hebben. 
Misschien hebben zij be-
hoefte betrokken te zijn en 
willen zij iets doen? Een 
toespraakje houden waarin 
herinneringen worden op-
gehaald uit de gezamen-
lijke kindertijd en jeugd? 
Misschien is er de wens 
om als broers en zussen bij 
elkaar vooraan in de aula 
zitten, zodat ze zichtbaar 
als familie aanwezig zijn? 
Misschien stellen ze het op 

prijs om op de rouwkaart 
genoemd te worden?

Mijn ervaring is dat wan-
neer broer of zus in een 
toespraak ervaringen delen 
uit de kindertijd of jeugd dit 
als heel verrijkend wordt 
ervaren. Er komen aspec-
ten aan bod die niet bekend 
waren. Dat maakt het beeld 
over de overledene com-
pleter omdat hiermee het 
hele sociale systeem van de 
overledene wordt gezien en 
benoemd. Daar gaat grote 
troost vanuit.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

EEN MOOI AFSCHEID...
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Uitvaartzorg Jessica IJzer:
 “De achterkant van rouw is liefde”
Bloemendaal - Uitvaartzorg Jessica IJzer bestaat 
nu ruim tien jaar. Het bedrijf heeft zich ontwik-
keld van ‘eenpitter’ tot een gerenommeerde uit-
vaartondernemer in de regio Kennemerland. 

Genoemde regio is het werkgebied voor Uitvaart-
zorg Jessica IJzer, hoewel het bedrijf ook uitvaarten 
buiten de regio verzorgt. Oprichter Jessica IJzer is 
geboren in Haarlem en opgegroeid in Overveen. 
Deze omgeving is haar dierbaar, en ze is er goed 
bekend met de mensen en wensen. Ze begon 
op een zolder in Overveen en tegenwoordig is de 
uitvalsbasis het huiselijke kantoor in de Bloemen-
daalse Hofstede Sparrenheuvel. 
 
“Na een opleiding uitvaartverzorging heb ik bij 
twee grote landelijke uitvaartorganisaties gewerkt, 
maar in deze kleine setting komt mijn eigen aan-
pak beter tot z›n recht. De achterkant van rouw is 
liefde, zei Bert Hellinger, grondlegger van de fami-
lieopstellingen, eens. Die uitspraak is uit mijn hart 
gegrepen. Het is erg mooi als je de liefde voor de 
overledene naar boven kunt brengen en dat op 
een goede manier tot uiting kunt laten komen.” De 
combinatie van oprechte emoties en de prakti-
sche en zakelijke kant maken uitvaartverzorging tot 
een prachtig vak, vindt ze. “Als iemand is overle-
den, staat de ziel van de nabestaanden open. Zij 
kunnen dan op maar één manier communiceren: 
puur en oprecht. Ik vind het heel bijzonder dat wij 
daarin mogen meedelen.”
 
Meer informatie: www.uitvaartzorgijzer.nl

Ineke Smit uitvaartverzorging 
Liefdevol en betrokken
Wist u dat…

•	 Wij 24 uur bereikbaar zijn op telefoonnummer 06-
54661799.

•	 Nooit op de voorgrond staan, maar aanwezig zijn 
waar nodig. 

•	 Wij een prachtig mooi afscheidshuisje hebben 
aan de Zomerkade 161 in Haarlem.

•	 Wij prachtige en sfeervolle afscheidskamers heb-
ben in de Oosterkerk in Haarlem.

•	 Wij prachtige en sfeervolle afscheidskamers heb-
ben op de Oostenrijklaan in Haarlem.

•	 U 24 uur per dag terecht kunt in onze afscheidska-
mers met een eigen sleutel. 

•	 U op deze manier de mogelijkheid heeft om in 
een rustige en huiselijke omgeving op respect-
volle en persoonlijke manier afscheid te nemen 
van uw dierbare. 

•	 U als familie de rouwwagen zelf mag rijden.

•	 Wij uitvaarten verzorgen in crematorium Haarlem, 
Sterrenheuvel en Westerveld.

•	 Wij ook uitvaarten op alternatieve locaties verzor-
gen.

•	 Wij geen opslag rekenen op de producten.

•	 Ons team bestaat uit ervaren vrouwelijke uitvaart-
begeleidsters.

•	 Wij uw uitvaart kunnen verzorgen, hoe u ook ver-
zekerd bent.

•	 Wij altijd rekening houden met uw budget.

•	 Wij gespecialiseerd zijn in de omgang met de-
menterende mensen.

•	 Wij kosteloze voorgesprekken verzorgen.

Groet van Ineke Smit en haar team.



Een bosgraf in de Kennemerduinen 
Voor begraven in de natuur… 
… biedt begraafplaats Duinhof de moge-
lijkheid om begraven te worden in een 
bosgraf, een plekje voor 2 midden in de 
natuur. De huurperiode is 40 jaar met 
een opti e tot verlenging. Ook bestaat de 
mogelijkheid tot het bijplaatsen van een 
oplosbare urn (bv. van maismeel).  

Monument
Om deze plek zo natuurlijk mogelijk te hou-
den krijgt ieder graf een boomschijf met de 
naam van de overledene. De boomschijven 
zijn zoveel mogelijk identi ek om de unifor-
miteit in het bos te bewaren. U mag ook 
zelf een kleine zwerfk ei  plaatsen. 

Beplanti ng 
Als beplanti ng op de graven kunt u  na-
tuurlijke planten zoals bosvarens, vinger-
hoedskruid, lelietjes van dalen, speen-
kruid of daslook planten.

Uitvaartplechti gheid
Voor een plechti gheid in de natuur kunt 
u gebruik maken van onze prachti ge bui-
tenaula.  

Brasserie Des Dunes
Na de plechti gheid kunt u  samen  komen 
in Brasserie Des Dunes of op het sfeer-
volle terras. Voor meer informati e kunt u 
kijken op  www.desdunes.nl .

Begraafplaatsen van de gemeente Velsen
De Biezen    Duinhof   Westerbegraafplaats
Santpoort-Noord   IJmuiden   IJmuiden 
Kweekerslaan 21   Slingerduinlaan 4  Havenkade 

    
De drie begraafplaatsen van de gemeente Velsen bieden de mogelijkheid tot begraven, as verstrooiing, 
of het (bij)plaatsen van een urn. Ook kunnen de begraafplaatsen alleen de cremati eplechti gheid verzor-
gen,  waarna de cremati e ergens anders plaatsvindt. Ons gastvrije team staat voor u klaar om informa-
ti e te geven en met u te kijken naar de mogelijkheden en uw wensen.
Voor meer informati e en tarieven vindt u op  www.velsen.nl en volg ons op de Facebookpagina Velsen-begraafplaatsen.



AFSCHEID NEMEN IN HUISELIJKE SFEER.

Het afscheidshuis aan de Bergweg 60 in Bloemendaal 
heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die na-
bestaanden in een moeilijke tijd toch een gevoel van 
warmte zal geven. Niet iedereen vindt het prettig om de 
overledene thuis op te baren, of heeft daar ruimte voor. 
Het Afscheidshuis biedt hierin een oplossing.

De familie kan eigen spulletjes neerzetten en krijgt ook 
de sleutel van het huis. Zo kunnen de nabestaanden bij 
hun dierbare zijn wanneer ze dat willen. Het Afscheidshuis 
stelt nabestaanden in de gelegenheid op intieme, 
respectvolle en persoonlijke wijze afscheid te nemen van 
een overleden dierbare.

U kunt vrijblijvend het afscheidshuis aan Bergweg 60 te 
Bloemendaal komen bekijken. Om er zeker van te zijn 
dat er voldoende tijd voor u is, willen we u vragen om 
hiervoor een afspraak te maken.

Bergweg 60 
Bloemendaal 
06.46223155 
info@afscheidshuisbloemendaal.nl 
www. afscheidshuisbloemendaal.nl

ADV Het Afscheidshuis 89,5 x 273 .indd   1 31-01-19   16:07
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EEN MOOI AFSCHEID...

U staat niet dagelijks stil bij uw uitvaartwensen. Toch is het wel verstandig om er al-
vast over na te denken. Een mooi afscheid vormt namelijk een nieuwe herinnering. 
Een belangrijke eerste stap in de periode van rouw die volgt, waar uw nabestaan-
den met een goed gevoel op terugkijken. Want alleen u kent uw laatste wens. Wilt 
u bepaalde keuzes aan uw nabestaanden overlaten? Ook dan is het goed om 
dat vast te leggen, zo blijven zij niet met onverwachte vragen achter.

Wij bieden u de mogelijkheid om samen uw wensen door te spreken en deze vast 
te leggen. Met oprechte betrokkenheid, professionele kennis en aandacht voor u. 

Graag maken wij een afspraak met u voor een vrijblijvend gesprek. Ook als u niet 
of elders verzekerd bent. Voor meer informatie bel Monuta Jonker en Rengers 
06 46223155.

Uw afscheid goed geregeld 
in een persoonlijk gesprek

Het perfecte rouwboeket
Een rouwboeket samen-
stellen is echt een heel 
specifi ek karwei. De bloe-
men vertellen in feite het 
verhaal van de overle-
dene. Er bestaan eigenlijk 
geen normen of regels 
voor de samenstelling. 
Alles mag en niets is raar. 
Door het rouwboeket 
een persoonlijk karakter 
te geven, kun je gevoe-
lens uitdrukken en een 
overledene echt waardig 
gedenken.
 
Maak het persoonlijk
Denk bij het samenstel-
len van een rouwboeket 
na over de overledene 
en diens specifi eke ken-
merken. Maak wat korte, 
kernachtige aantekenin-
gen om mee te nemen 

naar de bloemist. Bepaalde specifi eke karaktereigenschappen, hobby’s of andere 
bijzonderheden zijn aanknopingspunten om het boeket te kunnen samenstellen. 
Schroom niet om specifi eke wensen te uiten, in veel gevallen kunnen die geho-
noreerd worden. Wil je bijvoorbeeld bloemen uit de eigen tuin van de overledene 
laten verwerken in het boeket? Breng dat dan zeker ter sprake.

Kleurstelling
Ook voor de kleurstelling bestaan in feite geen regels. Hield de overledene van 
een bepaalde kleur bloemen of van een bepaald type bloem? Dan ligt het voor 
de hand om die bloemen in elk geval te laten verwerken in het rouwboeket. Soms 
krijgt elke bezoeker tijdens een uitvaartplechtigheid een losse bloem uitgereikt, om 
die vervolgens bij de kist neer te leggen bij het brengen van de laatste groet. Ook 
dergelijke zaken kun je met de bloemist bespreken. Een andere toegepaste vorm is 
het laten maken van een klein boeketje dat mee gaat in de kist.
 
Na afl oop
Wanneer de uitvaart-
plechtigheid achter 
de rug is, blijven de 
boeketten, die op de 
kist en rond hebben 
gelegen, natuurlijk ge-
woon beschikbaar. Als 
nabestaande bepaal 
je zelf wat er met die 
bloemen gebeurt. Ook 
dit is iets om alvast 
vooraf over na te den-
ken. Er kan bijvoorbeeld 
voor worden gekozen 
om ze mee te nemen 
naar huis, maar het is 
ook mogelijk om ze uit 
elkaar te (laten) halen 
en er kleinere boeket-
jes van te maken, om 
te verdelen onder de 
nabestaanden. Kortom 
over het rouwboeket 
valt heel wat te vertel-
len. De bloemist heeft 
veelal nuttige tips vanuit 
de dagelijkse praktijk.

Vakmanschap, ervaring en creativiteit.
 

“Een persoonlijk afscheid is 
het begin van 

een mooie herinnering“
 
 

Hoofdstraat 160, 2071 EM Santpoort-Noord, 023-5371609
WWW.BIJTHEO.NL

Adrichem Bloemisten



EEN MOOI AFSCHEID...

Elk seizoen kent een eigen schoon-
heid. Ook in ons gedenkpark, waar 
de natuur mee verandert en geen 
dag hetzelfde is. Een sprookjes-
achtig sneeuwlandschap of 
kleurige voorjaarsbloemen; het 
park is bijzonder op elk moment.

Verzorgde plek
Het aankleden van een graf 
met bloemen en planten is al 
eeuwen een troostrijke traditie. 
Wij kunnen samen met u 
een gedenkplek inrichten, 
beplanting aanleggen en ook 

het onderhoud verzorgen, maar 
natuurlijk kunt u het ook zelf doen.

Alles is bespreekbaar. Wij 
vertellen u graag meer over 
monumenten, gedenkplekken 
en beplanting.

EEN PRACHTIGE LOCATIE 
OM TE GEDENKEN

Westerveld is een uniek gedenkpark. 
Natuur en monumenten wisselen 
elkaar af en vormen een prachtig 
decor voor elke gedenkplek. Wist 
u dat u altijd zelf een plek kunt 
uitkiezen? Een plek die past bij u en 
uw dierbare, een plek die goed voelt.

BEGRAAFPLAATS 
& CREMATORIUM
WESTERVELD

Duin en Kruidbergerweg 2-6
1985 HG Driehuis
P  Postbus 45  
     1970 AA IJmuiden
T  0255 - 514843  
E  info@bc-westerveld.nl 
www.bc-westerveld.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Veelzijdig 
Westerveld

,,Westerveld hoort bij de mooiste gedenkparken van 
Nederland”, vertelt Carla Bosua, directeur van Begraaf-
plaats & Crematorium Westerveld. ,,De historie is terug te 
vinden in het hele park, met achter elk monument een 
eigen verhaal. Maar er is meer dan historie, want Wes-
terveld is natuurlijk geen museum. Ook moderne graven 
vinden hun plek, net als allerlei verschillende urnen en 
urnenmonumenten. Eigenlijk is alles mogelijk; we moedi-
gen mensen juist aan om te kiezen voor een persoonlijk 
monument, iets dat bij ze past. Want dat is uiteindelijk het 
belangrijkste; de gedenkplek moet een eigen plek zijn, 
een plek die goed voelt om te bezoeken. Voor naasten, 
familie en vrienden.”

Inspiratielaan
Carla Bosua: ,,Wanneer wij met familie door het ge-
denkpark wandelen krijgen zij vaak al een idee wat er 
allemaal mogelijk is en waar hun voorkeur naar uitgaat. 
Een klein deel van het gedenkpark, onze inspiratielaan, 
is zelfs ingericht met talloze voorbeelden van gedenk-
tekens, maar ook met beplanting. Medewerkers geven 
advies over monumenten en beplanting aangezien niet 
alle beplanting overal kan. De inspiratielaan laat zien dat 
er heel veel mogelijk is, en kan helpen om tot een eigen 
keuze te komen”.

Meer informatie
Westerveld biedt alle ruimte voor ongekende mogelijk-
heden. Persoonlijke wensen, op welke manier dan ook, 
staan altijd voorop. 
Kijk voor meer informatie op www.bc-westerveld.nl of 
bezoek de facebookpagina van Westerveld.

‘We moedigen mensen juist aan om te kiezen voor een 
persoonlijk monument, iets dat bij ze past.’
 Foto’s: aangeleverd

Driehuis - Alle soorten bomen en planten in een glooi-
end duinlandschap. Prachtige monumenten, omringd 
door rust en stilte. Voor velen is Westerveld een bijzon-
dere plek om te gedenken.



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

Samen maken we 
er een mooie, 
gedenkwaardige 
dag van.

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

Florien Bausch

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

      dag en nacht bereikbaar

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

&
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Waarom is Nabestaanden Ontzorgd een 
belangrijke voordelige aanvulling bij het 
afhandelen van een nalatenschap?

Uit gesprekken met nabestaanden blijkt dat zij 
bijna altijd geconfronteerd worden met verschil-
lende problemen bij de afhandeling van een 
nalatenschap. Een dierbare overlijdt. Er komt 
heel veel op de nabestaanden af en dat stopt 
niet na de uitvaart. Dan moeten er opeens al-
lerlei zaken geregeld worden en ontstaan er ook 
veel vragen.
Soms gaat het om relatief eenvoudige zaken 
zoals het omzetten van een mobiele telefoon 
of het beëindigen van een lidmaatschap, maar 
ook complexere zaken komen aan de orde. 
Moet ik de erfenis (benefi ciair) aanvaarden 
of verwerpen? Is een verklaring van erfrecht 
noodzakelijk? Moet er een boedelbeschrijving 
gemaakt worden? Hoe doe ik aangifte erfbelas-
ting?
Daarnaast wil je bij de afhandeling van de erfe-
nis ook liever geen onenigheid binnen de fa-
milie. Is er een testament of codicil? Wie kan dit 
deskundig en onafhankelijk begeleiden?

Nabestaanden Ontzorgd biedt een totaaloplos-
sing aan voor het afhandelen van de gehele 
administratieve rompslomp na overlijden. Via 
een uniek systeem van i-executeur kunnen we 
op een effi ciënte en kostenbesparende manier 

alle zaken op een deskundige manier netjes van 
A-Z afhandelen.
Wij handelen niet alleen de papieren adminis-
tratie af zoals het omzetten of beëindigen van 
abonnementen en verzekeringen, maar helpen 
ook bij het op orde brengen van de nieuw ont-
stane fi nanciële situatie en het afhandelen van 
de digitale nalatenschap: staan er nog foto’s en 
fi lmpjes in de cloud en moeten accounts van 
Facebook, PayPal of e-mail worden opgezegd? 
Om dit allemaal in goede banen te leiden werkt 
Nabestaanden Ontzorgd systematisch met hel-
dere overzichten voor alle betrokken nabestaan-
den. Niet met een uurtarief, maar wel tegen een 
vooraf vastgestelde voordelige projectprijs.

Zo kunt u zonder administratieve zorgen weer 
verder met het verwerken van uw verlies.
Voor een korte introductie zie het animatiefi lmpje 
op www.nabestaandenontzorgd.nl

Als uitvaartbegeleiders horen wij vaak: 
“Had zij die mooie woorden zelf nog 
maar gehoord. Of: hij had moeten zien 
hoeveel mensen er om hem gaven.”
Dit bracht ons tot het initiatief om cliën-
ten in staat te stellen afscheid te nemen 
van familie en vrienden terwijl ze elkaar 
nog in de ogen kunnen kijken. 

SPEECHES AAN JOU, NIET OVER JOU
Er is toch niets mooiers dan nog eens 
terug te kijken op je leven, samen met 
de mensen die daar deel van uitmaak-
ten. En door al die verhalen te beseffen 
hoe goed je leven was!
Bovendien kun je zelf ook nog eens zeggen hoe belangrijk iedereen 
voor jóú is geweest.

AFSCHEID BIJ LEVEN EEN ZEGEN
De dood en ook doodgaan zelf, het wordt meer bespreekbaar. 
Steeds meer mensen nemen de regie over hun uitvaart in eigen 
hand. Ze overleggen zelf met ons wat ze willen qua sfeer, locatie, 
sprekers. Daar is dit idee uit voortgevloeid. Waarom zou je het jezelf 
niet gunnen erbij te zijn? 
Afscheid nemen bij leven is een zegen voor de persoon zelf, maar 
ook voor de nabestaanden die hun dierbare zien genieten.

De vorm kan net als een uitvaart groots of intiem zijn. Als een on-
dernemer groots geleefd heeft en hij wil in de tuin lange tafels met 
Italiaans eten om hem heen, dan regelen we dat. Ook al kan hij zélf 
zijn bed niet meer uit.

Bausch&Schultz uitvaarten
Afscheid bij dood én leven
website: www.bausch-schultz.nl

Afscheid nemen bij leven, een 
nieuwe dienstverlening

EEN MOOI AFSCHEID...



Team Patty Duijn

Vragen?  Een overlijden melden?  06 300 93 482
  info@pattyduijn.nl   |   www.pattyduijn.nl   |

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

Lisette Mayke Natasja Evelyne Patty

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl
023 - 5 371 375
06 - 25 077 451

Samen naar een waardig afscheid..

Ruud Kerkhoff  Uitvaartzorg
Alweer 15 jaar dichtbij
Voor een betaalbare uitvaart..

•  Unieke en sfeervolle aula  
•  Ook geschikt voor een 

plechtigheid in klein gezelschap  
•  Mogelijkheden tot opbaring en 

rouwbezoek  
•  Vernieuwd en uitgebreid 

cateringassortiment  

Yarden Crematorium Haarlem  
Vergierdeweg 271 

2026 BJ  Haarlem 

Voor informatie: yarden.nl/haarlem 

T 088 927 2360 

Welkom bij  

Crematorium Haarlem  

Een goed  
afscheid helpt  
je verder  

In onze prachtige vernieuwde 

aula kan een afscheid 

plaatsvinden met foto's, film & 

muziek. Een livestream 

verbinding is ook mogelijk, 

zodat vrienden, familie en 

collega's, online kunnen 

meekijken met de 

plechtigheid.  

U kunt contact met ons 

opnemen voor een afspraak om 

alle opties te komen bekijken. 

Het team van Crematorium 

Haarlem denkt graag met u 

mee en staat voor u klaar! 
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Welkom bij Crematorium Haarlem
Bij ons kunt u terecht voor een 
waardig afscheid, in intieme of in 
grotere kring. Vanwege de huidige 
Covid-19 maatregelen geldt er 
voorlopig een maximum aantal 
van 50 bezoekers bij een uitvaart. 
Wij doen er alles aan om de Co-
rona maatregelen na te leven op 
locatie. Handen moeten worden 
gedesinfecteerd, mondkapjes zijn 
verplicht, iedereen houdt 1,5 meter 
afstand en kan ook die afstand zit-
tend bewaren, in de aula en in de 
condoleanceruimte.

Onze locatie beschikt over: 
•	 Grote,	lichte,	aula	voor	een	

plechtigheid	of	een	condole-
ance

•	 Mogelijkheid	tot	livestreaming	van	
de	plechtigheid

•	 Familiekamer	voor	een	afscheid	
in	intieme	sfeer	(zie	foto)

•	 Mogelijkheid	om	de	overledene	
te	begeleiden	naar	de	oven-
ruimte.	In	overleg	mag	u	ook	bij	
de	invoer	aanwezig	zijn

•	 Ruime	condoleanceruimten	met	
uitgebreide	cateringmogelijkhe-
den

•	 Mogelijkheden	voor	rouwbezoek	
of	condoleance	voor	kleine	of	
grote	groepen

Wist	u	dat	u	bij	Crematorium	Haar-
lem	de	plechtigheid	ook	in	de	bui-
tenlucht	kunt	laten	plaatsvinden	in	
onze	afgeschermde	binnentuin?	Een	
condoleance	op	ons	buitenterras	
bestaat	ook	tot	de	mogelijkheden,	
eventueel	met	verwarming.	
Voor	de	condoleance	hebben	wij	
een	uitgebreid	cateringassortiment.	
Dit	kunt	u	vinden	op:	www.yarden.nl/
etenendrinken	

Mocht	u	buiten	ons	assortiment	an-
dere,	gepersonaliseerde,	wensen	
hebben,	dan	kunt	u	dit	altijd	bespre-
ken	met	ons.	Wij	zijn	te	bereiken	via:	
088-9272360	of	via	de	mail:	cre.
haarlem@yarden.nl

EEN MOOI AFSCHEID...
Geen oversterfte meer
Het	aantal	sterfgevallen	in	Nederland	ligt	
weer	op	het	gemiddelde	niveau.	Dat	
blijkt	uit	cijfers	van	het	Centraal	Bureau	
voor	de	Statistiek	(CBS).	Wekelijks	wordt	
bijgehouden	hoeveel	mensen	in	ons	
land	overleden	zijn	en	dat	getal	wordt	
vergeleken	met	het	gemiddelde	over	
meerdere	jaren.	Hierdoor	kan	worden	
vastgesteld	in	hoeverre	er	meer	mensen	
overlijden	dan	gebruikelijk.	In	week	6	(de	
week	van	8	tot	en	met	14	februari)	over-
leden	in	Nederland	naar	schatting	3400	
mensen.	Dat	aantal	komt	overeen	met	
de	verwachting	op	basis	van	historische	
cijfers.	Het	is	voor	het	eerst	sinds	week	39	
van	2020	dat	het	sterftecijfer	niet	hoger	
ligt	dan	de	berekende	verwachting.	Voor	
de	leeftijdsgroep	80+	geldt	dat	het	aan-

tal	sterfgevallen	lager	ligt	dan	verwacht.	
Overigens	wil	dit	alles	niet	zeggen	dat	
er	geen	mensen	meer	aan	het	COVID-
19-virus	overlijden.	In	week	6	werden	
door	het	RIVM	293	overlijdens	geteld	die	
gerelateerd	zijn	aan	COVID-19.	Daar-
mee	kan	echter	niet	concreet	worden	
gesteld	dat	het	virus	in	de	betreffende	
week	verantwoordelijk	is	geweest	voor	dit	
aantal	sterfgevallen.	Die	conclusie	valt	
gedurende	de	hele	coronapandemie	
op	geen	enkel	moment	te	trekken.	om-
dat	niet	duidelijk	is	of	patiënten	wellicht	
ook	zouden	zijn	overleden	als	ze	niet	met	
het	COVID-19-virus	besmet	zouden	zijn	
geweest.	In	veel	gevallen	is	er	immers	
sprake	van	een	combinatie	met	andere	
aandoeningen.
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VELSEN VROEGER

Velsen - Veel lezers sturen onze redactie af en toe spontaan een foto van vroeger van Velsen. Als we een 
gaatje hebben, proberen we deze foto’s te plaatsen.

Deze week een foto van Frits Houtgraaf. Een foto uit de jaren ‘70 door hem genomen uit de toren van het gemeen-
tehuis. Op de achtergrond het schip de Arosa Sun, het hotelschip dat van1961 tot 1974 werknemers van Hoog-
ovens huisvestte. Het telde 680 bedden. Ernaast ligt de Casa Marina, een woonoord met vijf verdiepingen op een 
ponton dat ook voor dit doel werd gebruikt. ,,Een plaatje dat veel herinneringen oproept bij IJmuidenaren’’, 
volgens de fotograaf. 
Foto’s van vroeger kunnen met een klein verhaaltje erbij gestuurd worden naar redactie@jutter.nl.

‘Lastige Ouders’ is inmiddels bijna 
200 keer in theaters en op locatie in 
het land te zien geweest. De laatste 
serie optredens werd uitgezonden 
als livestream. De vraag hiernaar 
deed de theatergroep besluiten 
nogmaals online te gaan.

‘Lastige Ouders’ is het verhaal van 
een moeder en een vader. Zij zijn de 
ouders van Faas, de liefste jongen ter 
wereld. Hij kan vreselijk goed 
zwemmen en kijkt recht in je ziel. 
Veertien jaar is hij. Maar zijn hoofd zit 
zo vol herrie dat hij misschien wel 
altijd twee zal blijven. Zeven jaar lang 
proberen zijn ouders thuis voor Faas 
te zorgen. Uiteindelijk moeten ze 
toegeven dat het niet langer gaat. En 
wat dan?

Dagboeken van actrice 
Marike van Weelden 
Als moeder van een verstandelijk 
gehandicapt kind is actrice Marike 
van Weelden ervaringsdeskundige. 

Gebaseerd op haar dagboeken 
schreef zij samen met Pieter Tiddens 
‘Lastige Ouders.’ 
Acteur Pieter Tiddens zegt over 
Marike van Weelden: “Marike is een 
sterk fysieke speler, heerlijk om naar 
te kijken. Ik bewonder haar om haar 
waarachtigheid en ben gek op haar 
humor. Ze is een genadeloos actrice, 
heel veeleisend voor zichzelf. Zij 
krijgt terecht niets dan lof voor deze 
voorstelling.”
De regie van ‘Lastige Ouders’ is in 
handen van Esther Scheldwacht. Net 
als bij reguliere voorstellingen in 
theaters, is er na de livestream gele-
genheid voor toeschouwers om in 
gesprek te gaan met de spelers. 

Kaarten
Kaarten voor de online voorstelling 
van ‘Lastige Ouders’ zijn à € 10,- per 
link te koop via het boekingskantoor 
jolanda@krachtvanbeleving.nl. Na 
aanmelding ontvangt iedereen een 
link naar de presentatie.

Voorstelling ‘Lastige Ouders’ 
online te zien
Regio - Eigen Werk Theaterteam speelt de voorstelling ‘Lastige Ouders’ in 
een livestream op donderdag 25 februari om 20.00 uur. In deze voorstel-
ling, voor iedereen van 8 tot 100 jaar, vertellen acteurs Pieter Tiddens en 
Marike van Weelden hoe het is om met een kind te leven dat voortdu-
rende zorg nodig heeft. Een persoonlijk verhaal over hoe groot liefde en 
geluk kunnen zijn.

Regio - Ben je zwanger en wil je 
borstvoeding gaan geven? Dan is de 
informatiebijeenkomst van het 
Spaarne Gasthuis op dinsdag 9 maart 
een prima start! Je krijgt informatie 
over hoe borstvoeding werkt, je leert 
hoe je kunt zien wanneer je baby 
honger heeft, hoe je je baby aanlegt 
en hoe je weet of je baby genoeg 
gedronken heeft. Ook bespreken ze 
wat je kunt doen als het geven van 
borstvoeding niet loopt zoals je had 
gehoopt. Ze geven veel praktische 
informatie en laten �lmpjes zien. Er is 
volop ruimte om vragen te stellen. Zo 
kun je een goede start maken met 
het voeden van je baby.

Vanwege de landelijke richtlijnen van 
het RIVM over het coronavirus lukt 
het niet om echt bij elkaar te komen. 
Daarom biedt men de bijeenkomst 
digitaal aan. Dit gebeurt in samen-

werking met JGZ Kennemerland via 
het programma Zoom. Hiervoor 
moet je je wel aanmelden.

Datum, tijd en locatie
Datum: dinsdag 9 maart
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: via Zoom

Aanmelden
Wil je de bijeenkomst bijwonen? 
Schrijf je dan in via het formulier op 
de website spaarnegasthuis.nl/
agenda. Een aantal dagen voor de 
bijeenkomst krijg je van ons een mail 
met daarin de gegevens over het 
inloggen en deelnemen via Zoom.

Vragen?
Bel de afdeling patiëntenvoorlichting 
op telefoonnummer (023) 224 2060 
of stuur een mail naar patientenvoor-
lichting@spaarnegasthuis.nl.

Informatiebijeenkomst 
over borstvoeding

‘Lastige Ouders’ is inmiddels bijna 200 keer in theaters en op locatie in het land te 
zien geweest. Foto: Joke Schot Met de bijdrage van het landelijke 

Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) 
wil Plein C verbeteringen die voor 213 
scholen in het primair onderwijs zijn 
gestart verder ontwikkelen. Daarnaast 
wordt er geïnvesteerd in het onder-
wijsaanbod op 114 basisscholen en 
12 middelbare scholen waar nog 
weinig aandacht is voor cultuur.

Aan dit plan doen 26 kleine en 
middelgrote gemeenten mee, die zijn 
georganiseerd in 15 lokale projecten. 
Plein C heeft coördinerende taken en 
verzorgt een provinciaal programma 
met trainingen, visietrajecten, work-
shops en kennisdeling, dat ondersteu-
nend en versterkend is voor de lokale 
partners. Plein C zorgt ook voor 
provinciale afstemming en 
kennisdeling. 
Daarnaast biedt zij, vanuit een 
opdracht van de provincie in het 
kader van kansengelijkheid onder-
steuning aan scholen in de 
gemeenten die niet meedoen aan  
het programma Cultuureducatie met 

Kwaliteit (CmK). 

Directeur Plein C, Karin Geelink: ,,Of 
een kind nu in een dorp of grote stad 
opgroeit, voor elk kind is cultuur op 
school een verrijkende en stimule-
rende ervaring. Want wie geniet van 
een leuke theatervoorstelling of 
tentoonstelling, zelf een rol speelt, 
danst, muziek maakt, verhalen 
bedenkt of met een 3d printer een 
eigen ontwerp uitprint, ervaart 
cultuur én de eigen creativiteit. En zo 
ontdekken kinderen waar ze goed in 
zijn, wat ze leuk vinden, samen of 
alleen, met het hoofd, hart en 
handen. Door grenzen te verleggen 
en te experimenteren, bouwen 
kinderen ook zelfvertrouwen op. 

Plein C zet zich samen met partners 
als provincie, gemeenten, scholen en 
culturele instellingen in voor betere 
cultuureducatie.  Juist in deze tijd is 
het belangrijker dan ooit gebleken 
om cultuureducatie in te zetten voor 
de ontwikkeling van kinderen.”

De provincie Noord-Holland draagt in 
de periode 2021-2024 elk jaar 7,5 ton 
bij aan het provinciaal CmK 
programma. 
Gedeputeerde cultuur Zita Pels: ,,Door 
cultuureducatie ontwikkelen kinderen 
veel vaardigheden en ontdekken zij 
hun talenten. Ze leren meer over hun 
eigen geschiedenis en andere 
culturen. De provincie vindt het 
belangrijk dat iedereen ongeacht 
plaats, achtergrond of onderwijsni-
veau cultuuronderwijs krijgt. Door de 
inzet van Plein C is het cultuuronder-
wijs op heel veel scholen al beter 
verankerd in het lesprogramma. De 
komende jaren richten wij ons meer 
op het ondersteunen van leerlingen 
voor wie cultuur minder binnen hand-
bereik is, denk aan leerlingen die 
speciaal onderwijs volgen. Ook zijn er 
nog nauwelijks vmbo –leerlingen 
bereikt, daar willen wij blijvend veran-
dering in brengen.”
 
Cultuureducatie met Kwaliteit: 
doorpakken na 8 jaar bouwen
Het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit is gestart in 2013 en opgezet 
door Ministerie OCW als stimulerings-
programma voor kinderen om te 
pro�teren van goed cultuuronderwijs 
waarin ze belangrijke vaardigheden 
leren en plezier hebben.

Regio - Plein C, het kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Noord-
Holland, heeft een subsidie van bijna 3,5 miljoen euro gekregen vanuit 
het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). De provincie Noord-
Holland en de Noord-Hollandse gemeenten verdubbelen dit bedrag. Met 
het geld wordt het cultuuronderwijs op alle scholen in Noord-Holland de 
komende 4 jaar verbeterd. 

Inspirerend cultuuronderwijs voor 
alle Noord-Hollandse leerlingen

Velsen-Zuid - Woensdagmiddag is 
de kaartverkoop van start gegaan 
voor Dutch Valley op 15 augustus. De 
organisatoren zijn al een tijdje bezig 
om zich voor te bereiden op de 
tiende editie van Dutch Valley 
festival. 
Alle kaarten van 2020 blijven geldig 

in 2021. Dat betekent dat er dit jaar 
een beperktere hoeveelheid kaarten 
beschikbaar is. De organisatie is er 
van overtuigd dat Dutch Valley dit 
jaar doorgaat, maar ze kunnen 
natuurlijk niet in de toekomst kijken. 
Dus, als je een kaartje koopt betaal je 
eerst de ene helft als aanbetaling en 

later, wanneer er de�nitief groen licht 
is, betaal je de andere helft. Dat bete-
kent dat je twee keer € 24,95 (totaal € 
49,90) betaalt voor een entreekaartje. 
Gaat het festival onverhoopt niet 
door, dan kan je je aanbetaling 
terugkrijgen.
Kaarten: www.dutchvalleyfestival.nl.

Kaartverkoop Dutch Valley Festival van start
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Stichting Welzijn Velsen 
Postbus 142
1970 AC IJmuiden

Telefoonnummer: 0255 548548 
E-mail: info@welzijnvelsen.nl 
Website: www.welzijnvelsen.nl

Colofon

Wonenplus - Vindt u het steeds 
moeilijker om zelf uw belastingaan-
gifte te doen, dan kunt u via Wonen-
plus Velsen gebruik maken van het 
team belastingaangifte. Een groep 
deskundige vrijwilligers, die bij u 
thuis assistentie verleent bij het 
invullen. De vrijwilligers nemen eerst 
de tijd kennis met u te maken, want 
het gaat over persoonlijke zaken. De 
belastinghulp van Wonenplus is voor 
ouderen en mensen met een beper-
king. Die een inkomen hebben uit de 
AOW met eventueel een klein 
pensioen. Of voor mensen die een 
uitkering hebben van het UWV, of uit 
de participatiewet.
Het gaat om aangiften die betrek-
king hebben op box 1, en voor box 3 
die een vermogen hebben tot 30.846 
euro.
Let op! Velen krijgen bericht van de 
belastingdienst, dat het invullen van 
het belastingformulier niet meer 
nodig is. Het is echter aan te raden 

tóch aangifte te doen als u extra 
zorgkosten heeft gemaakt!
Om gebruik te kunnen maken van de 
belastinghulp is het noodzakelijk lid 
te zijn of te worden van Wonenplus 
Velsen. De kosten van een abonne-
ment zijn afhankelijk van uw woonsi-
tuatie. Voor huurders van het 
Woningbedrijf Velsen; Velison 
Wonen; Woningbouwvereniging 
Brederode is dit 10 euro per kalen-
derjaar. Voor alle andere leden zijn de 
abonnementskosten 20 euro per jaar. 
Meld u tijdig aan voor het invullen 
van het belastingformulier. Als u in 
maart het formulier kunt terug-
zenden dan is de teruggaaf voor 1 
juli. Wordt u in april geholpen dan is 
de teruggaaf meestal later. De 
verplichte aangifte moet voor 1 mei.
Vragen of aanmelden? Bel naar 
Wonenplus Velsen; 0255-518888 of 
via de website www.wonenplus-
velsen.nl De kosten van deze dienst 
zijn: 15 euro per formulier.

Belastingformulier invullen

Wat houdt de Belcirkel in? Iedere 
ochtend rond 9 uur belt een vrijwil-
liger de eerste persoon van de 
belcirkel. Die belt vervolgens de 
tweede, dit gaat door tot de laatste 
in de cirkel de vrijwilliger terugbelt. 
Neemt iemand niet op, dan komt de 
vrijwilliger in actie.
Voor wie is de Belcirkel? Alleen-
wonenden die het �jn vinden als er 
dagelijks even telefonisch contact is. 
Deelnemers ervaren dit dagelijkse 
contact als onmisbaar: het vergroot 
hun gevoel van veiligheid. Er zijn 
geen leeftijdscriteria of kosten aan 

verbonden. Het telefoontje in de 
ochtend is kort: er moet immers 
gebeld worden met de volgende in 
de cirkel. Het staat vrij om later op de 
dag nog even terug te bellen voor de 
gezelligheid. Om deelnemers en vrij-
willigers beter te leren kennen orga-
niseert Stichting Welzijn Velsen, de 
initiatiefnemer, 2 keer per jaar een 
bijeenkomst. Wilt u meedoen aan de 
telefooncirkel of vrijwilliger worden: 
vanDelft@welzijnvelsen.nl of bel: 
0255-510652 (helaas is dit nummer 
vanwege de Lock Down beperkt 
bereikbaar)

Belcirkel in Velsen

Het Sociaal Wijkteam Velsen staat ook in deze tijd voor u klaar! Met in acht name van de coronamaatregelen onder-
steunen we de inwoners van Velsen met vragen over geldzaken en administratie, wonen, werk, gezondheid, zorgen 
voor, sociaal netwerk. Wij luisteren, denken mee en zoeken samen naar een passende oplossing. Dit kan via de tele-
foon; 088-8876970, via de mail; contact@swtvelsen.nl , op locatie of in overleg bij u thuis. Foto: aangeleverd

‘Samen voor elkaar’

De Stek - Voor ouderen en alleen-
staanden gaan vrijwilligers in de Stek 
in Velsen-Noord twee keer per week 
aan de slag met verse ingrediënten. 
Iedere dinsdag van 16.00 tot 17.30 
uur kan een heerlijke maaltijd 
worden opgehaald voor 3,50 euro. 

De komende weken staan onder 
andere op het menu: hutspot, spits-
koolstamppot met kip en brie, spruit-
jesgehaktstamp.  Aanmelden; tot en 
met de vrijdag ervoor bij Marcel, 
06-18924347. 
Iedere donderdag van 12.00 tot 13.00 

uur kan een verse maaltijdsoep 
worden afgehaald voor 2,50 euro. In 
maart staat op het menu: kippen-
soep, uiensoep, champignonsoep en 
rode linzensoep. Aanmelden tot en 
met de dinsdag ervoor bij Marcel: 
06-18924347. 

Vers afhalen in De Stek

We horen van alle kanten dat het 
welzijn van de kinderen op de proef 
gesteld wordt. Als de kinderen hun 
verhaal d.m.v. een opstel/verhaal of 
tekening laten vertellen hebben we 
iets waar we eventueel aandacht aan 
kunnen schenken als dat nodig is en 

hebben de kinderen iets vastgelegd 
voor later. 
Stichting Welzijn, de IJmuider Courant, 
de Velsense scholen en Studyconsul-
tancy organiseren dit project geza-
menlijk. Leuke of bijzondere verhalen 
worden in de krant of op de website 

geplaatst. Bij voldoende input kunnen 
we de verhalen/tekeningen bundelen 
en er een boekwerk van maken. Een 
boekje is leuk voor later. Er wordt een 
jury samengesteld die de verhalen en 
de tekeningen beoordeeld. Meer 
weten? Bel: 06-48452562

Verhalen-/tekenwedstrijd

Een gezonde leefstijl wordt steeds 
meer aanbevolen. Gezond eten maar 
ook regelmatig bewegen is belang-
rijk voor jong en oud. Nu de sport-
scholen gesloten zijn zoeken mensen 
naar andere vormen om in beweging 
te blijven. Wandelen is eenvoudig 
maar niet altijd gezellig als je alleen 
moet gaan. Samen wandelen stimu-
leert. Stichting Welzijn Velsen helpt u 
bij het vinden van een Wandel-
maatje. Een gelijk gestemde die net 
zo lang en vaak als u wil wandelen. 
Na aanmelding ontvangt u een 

vragenlijst om wensen goed op 
elkaar af te kunnen stemmen. Zodra 
een match is gevonden volgt een 
kennismakingsafspraak om te kijken 
of het klikt. Meer info of u aanmelden 
kan via deruyter@welzijnvelsen.nl. 
Foto: Pixabay

Wandelmaatje in Velsen

De Stek - Iedere donderdag van 
10.30 tot 12.00 uur zijn de trande-
laars actief in Velsen-Noord. 
Trandelen staat voor troep opruimen 
en wandelen, dus lekker bewegen 
met als resultaat een schonere buurt! 

Trandelaars krijgen na a�oop voor 
hun inzet een heerlijke maaltijdsoep 
aangeboden in De Stek. 

Meedoen? Verzamelen voor Wijkcen-
trum de Stek om 10.25 uur. 

Trandelen in Velsen-Noord

Vanwege de aandacht voor jongeren 
in deze Corona-periode zijn de jonge-

renwerkers; Andres, Salem, Lars en 
John Lee, van Stichting Welzijn Velsen 

heel erg druk met het organiseren 
van activiteiten. De activiteiten 
worden zeer goed bezocht door de 
jongeren. Elke maandag, woensdag 
en vrijdag is er bijvoorbeeld een voet-
baltoernooi op het Cruy�court in 
Zeewijk waar iedere keer wel tussen 
de 35 en 40 jongeren op afkomen, 
zelfs als het slecht weer is. Ook zijn de 
jongerenwerkers wezen paintballen, 
kickboksen en klimmen met de 
jongeren. Dinsdag en donderdag is er 
bij de Dwarsligger kickboksen van 
16.00 tot 17.30 uur. Jongerencentra 
De Koe en Branding zijn nu meerdere 
dagen tot 20.30 uur open voor 
jongeren, ook hier is veel animo voor. 
Extra sporten werden mede mogelijk 
gemaakt door sponsoring van de 
Wintergames. Meer informatie over 
deze activiteiten kunt u opvragen bij 
SWV. Foto: aangeleverd

Jongerenwerkers SWV 
zeer actief tijdens Corona
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Regio - Tot 15 maart laat Maria van 
Veelen haar bijzondere collectie 
kleine weefgetouwtjes en bijzondere 
weefsels zien in het kleinste Museum 
van haarlem op de Gedempte Oude 
Gracht 117-121. Maria leerde al jong 
voelen, kijken en spelen met draden 
in de wolwinkel van haar ouders. Nu 
werkt ze het liefst met zijde maar ze 
gebruikt ook papier, paardenhaar, 
berkenwortels en natuurlijk wol.

In het Kleinste museum van Haarlem 
zijn allerlei soorten weefsels te zien. 
Sjaals, kleine wandkleedjes, mooie 
proefweefsels, tasjes en zelfs een 
mandje van koperdraad geweven 
zónder weefgetouw. De kleuren van 
de weefsels zijn bijzonder en harmo-
nieus op elkaar afgestemd. Daarnaast 
toont ze een aantal van haar bijzon-
dere collectie kaart- en bandweefge-
touwtjes uit verschillende landen 
zoals Letland, Nederland, Italië en 
Nieuw-Zeeland.
Het Kleinste museum van Haarlem 

presenteert 10 keer per jaar een 
unieke verzameling van min of meer 
bekende Haarlemmer(s). Het 
museum is onderdeel van Kunst 
centrum Haarlem en 24 uur per dag 
toegankelijk vanaf de stoep.

Weefsels, de verzameling van Maria 
van Veelen, Kleinste museum van 
Haarlem, 24/7 open, ook nu! Tot 15 
maart 2021, Kunst Centrum Haarlem, 
Gedempte Oude Gracht 117-121, 
Haarlem.

Bijzondere miniatuurweefsels

De provincie Noord-Holland intensi-
veert de komende 5 jaar het stimu-
leren en opschalen van circulair 
ondernemen én het circulair maken 
van grondstofketens om zo veel 
mogelijk grondsto�en te behouden. 
Met de nieuwe Actieagenda Circu-
laire Economie 2021-2025 laat de 
provincie zien welke rol zij pakt en 
wat zij in de komende 5 jaar concreet 
gaat doen om de transitie naar een 
circulaire economie te versnellen. 
Ook staat de provincie zelf aan de lat 
door zo veel mogelijk circulair in te 
kopen en aan te besteden. Zo 
worden bij de aanleg, het beheer en 
onderhoud van de provinciale infra-
structuur, circulaire toepassingen het 
uitgangspunt.

Circulair is de norm
Gedeputeerde Circulaire Economie, 
Zita Pels: “De enige economie die op 
de lange termijn voor ons gaat 
werken is de circulaire economie. 
Daarom moeten we af van het 
onderscheid: circulair moet de norm 
zijn. Het is pure noodzaak dat we 
slimmer gebruik gaan maken van 
grondsto�en om onze planeet leef-

baar te houden. Uit de eerste ‘Inte-
grale Circulaire Economie Rappor-
tage’ van het Planbureau voor de 
Leefomgeving blijkt bijvoorbeeld dat 
Nederland amper minder primaire 
grondsto�en gebruikt dan 10 jaar 
geleden, terwijl het in 2030 dus de 
helft minder moet zijn. Daarbij 
moeten we bese�en dat circulair 
ondernemen óók �nancieel voordeel 
biedt en kansen voor innovatie, groei 
en banen. Daar gaan we als provincie 
voor!”

Circulaire ambassadeur
Er zijn in Noord-Holland al veel circu-
laire koplopers actief, maar het is nog 
niet genoeg om de ambities waar te 
maken. De provincie wil ervoor 
zorgen dat meer ondernemers circu-
lair gaan ondernemen en ook 
bestaande ondernemers onder-
steunen met het opschalen van 
circulaire innovaties. De provincie 
stelt daarom een circulaire ambassa-
deur aan die het gesprek aangaat 
met bedrijven, inspireert met voor-
beelden van circulaire businessmo-
dellen en wijst op �nanciële rege-
lingen waar bedrijven gebruik van 

kunnen maken. Ook biedt de 
provincie trainingen aan waarin 
bedrijven leren een strategie te 
ontwikkelen om over te gaan op een 
circulaire bedrijfsvoering. Circulaire 
bedrijven hebben daarnaast ook 
ruimte nodig. Omdat ruimte in 
Noord-Holland schaars is, gaat de 
provincie onderzoeken wat de 
behoefte is en waar die ruimte kan 
worden gevonden. Speci�ek wordt 
gekeken naar de mogelijkheden in 
het Noordzeekanaalgebied, de 
Boekelermeer en in de Noord-
Hollandse zeehavens.
 
Grondsto�en
Het gebruik van primaire grond-
sto�en moet afnemen door 
bestaande grondsto�en niet te 
vernietigen, maar in de keten te 
behouden. Dit doet de provincie 
door één of meer aanjagers aan te 
stellen die op zoek gaan naar moge-
lijkheden om op regionale schaal 
grondstofketens te vormen. De 
provincie richt zich daarbij op textiel, 
biomassa en voedsel, plastics en 
bouw. Om bedrijven te stimuleren 
tot het vormen van grondstofketens 
komt er ook een subsidieregeling.
 
Samenwerking
De provincie kan de ambitie van een 
volledig circulaire economie niet in 
haar eentje waarmaken. Gedepu-
teerde Zita Pels: ,,Samenwerking met 
medeoverheden, bedrijven, kennisin-
stellingen en andere partners is 
essentieel. Het versterken van de rol 
van gemeenten is een belangrijke 
aanvulling in de nieuwe aanpak van 
de provincie. Wat zijn hun ambities? 
En is er behoefte aan ondersteuning 
of samenwerking? Op basis daarvan 
stelt de provincie een subsidierege-
ling op om regio’s te ondersteunen 
bij het maken van regionale strate-
gieën en actieplannen. Door met 
elkaar de kansen te pakken die er in 
de regio liggen, zorgen we ervoor 
dat er sterke circulaire regio’s in 
Noord-Holland ontstaan.”

Bekijk de website www.noord-
holland.nl voor meer informatie.

Regio - Om de Noord-Hollandse economie volledig circulair te krijgen, wil 
de provincie af van het onderscheid tussen ‘economie’ en ‘circulaire 
economie’. Om dat te bereiken moet de lopende transitie worden 
versneld. In de provincie én in de eigen bedrijfsvoering.

Provincie Noord-Holland wil één 
economie: een circulaire economie

Het gebruik van primaire grondsto�en moet afnemen door bestaande grondsto�en 
niet te vernietigen, maar in de keten te behouden. Foto: Johannes Abeling

In de negentiende eeuw werd het in de betere kringen mode om gedurende de 
rouwperiode, thee te drinken uit een zwart servies, naar Engels voorbeeld. Het wordt 
‘Basalt Ware’ genoemd | Dit zijn onderdelen van rouwserviezen uit de Collectie 
Museum Kennemerland Foto: aangeleverd

Wat werd er gegeten, zijn er speci-
�eke gerechten die alleen in Noord-
Holland of in de regio gegeten 
werden. Was er een verschil in wat er 
op tafel kwam bij arme en rijke 
gezinnen? Hoe werd de tafel gedekt, 
wat is er in de loop der tijd veranderd 
aan het ‘tafelen’ en onze 
eetgewoontes?
 
Objecten uit de eigen collectie van 
het museum worden tentoongesteld, 
maar de verhalen en gewoontes over 
het tafelen thuis horen we graag van 
u. Zijn er gelegenheden, bijvoor-
beeld het huwelijk, feestdagen zoals 
Kerstmis en Pasen waarbij speciale 
gerechten geserveerd werden? Of 
mocht u op uw verjaardag kiezen 
wat er gegeten werd? En was er thuis 
een gerecht dat alleen in het eigen 
gezin bereid werd, een specialiteit 
van moeder of oma of een typisch 
streekgerecht? Was er een zondags 
servies en hadden de kinderen ieder 
hun eigen bordje, bestek en beker?
 
In de tentoonstelling wil men ook 

aandacht besteden aan de tijd 
waarin we nu leven.
Door corona zijn we veel meer aan 
huis gebonden. Het ritueel rondom 
eten is daarom misschien veel 
belangrijker geworden. Eten we nu 
inderdaad anders/lekkerder en is de 
maaltijd belangrijker geworden in 
deze rare tijd? Of is het juist nu nog 
lastiger om alle monden te voeden?
 
Graag hoort men uw bijzondere 
verhalen. Tijdens een coronaproof 
interview worden de verhalen opge-
nomen op band en/of �lm. Daarvan 
maken ze dan korte versies van 
ongeveer 5 minuten die in de 
tentoonstelling te beluisteren/te 
bekijken zijn. Het hele interview 
wordt als onderdeel van de Oral 
History collectie in het museum 
bewaard.
 
Wilt u uw verhaal delen of weet u 
iemand die dat ook zou willen, laat 
het weten. Meer informatie kunt u 
krijgen bij: Ton van Weel, agfvan-
weel@kpnmail.nl, 06-20407567.

Oproep voor geplande 
tentoonstelling ‘Aan Tafel’
Beverwijk - Museum Kennemerland is op zoek naar inwoners, zo divers 
mogelijk, van de regio IJmond die willen vertellen over eten en eetge-
woontes, vroeger en nu. De verhalen zijn bedoeld voor de eerstvolgende 
tentoonstelling die half juni gepland is. Onder de werktitel ‘Aan Tafel’ 
schetsen we de ontwikkeling van de tafelcultuur/eetcultuur door de 
eeuwen heen, in het algemeen maar ook toegespitst op de regio 
Kennemerland.

Regio - Tijdens een indoor limiet 
wedstrijd in het Omnisport te Apel-
doorn heeft AV Haarlem atleet 
Jurgen Wielart op de 800 meter een 
bijzonder fraaie tijd van 1.48.73 
gelopen. Hiermee heeft hij voldaan 
aan de limiet voor het EK indoor atle-
tiek dat in het weekeinde van 5 tot 7 
maart wordt gehouden in Torun in 
Polen. 

Nieuw clubrecord
Met deze tijd heeft Jurgen tevens het 
clubrecord van AV Haarlem verbe-
terd. Deze prima prestatie is een 
belangrijke stap in de door Jurgen 
gestelde doelen voor dit jaar.

AV Haarlem-atleet 
Jurgen Wielart 
haalt limiet voor 
EK indoor atletiek

Archie�oto: aangeleverd

Eén van de bijzondere weefgetouwtjes die geëtaleerd zijn. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. korte hevige windvlaag; 7. voetballer in de spits;
12. toiletartikel; 13. dun opgerold wafeltje; 14. nachtroofvogel;
15. nummer (afk.); 17. boterton; 19. zuiver; 21. rivier in Italië; 22.
gevangenverblijf; 24. zich concentreren op zijn innerlijk; 27. hori-
zon; 28. gevoel van diepe afkeer; 30. energiezuinig lampje; 31.
smalle ondiepte in zee; 32. blauwachtig wit metaal; 33. namaak
(bedrog); 35. interest; 37. mager (iel); 38. meetstok (liniaal); 41.
sporenplant; 42. plaats in Zuid-Holland; 44. Engelse universi-
teitsstad; 46. inwendig orgaan; 47. Nederlandse soapserie (afk.);
48. zomerkoninkje; 49. plaats in Noord-Holland; 50. plaats in
Gelderland; 52. optisch hulpmiddel; 54. feestelijk diner; 56. mas-
ker; 58. uitvinder van de gloeilamp; 61. plaats in Noord-Brabant;
62. zitplaats (troon); 64. Engels telwoord; 65. boomscheut (twijg);
67. uitkeringsinstantie (afk.); 68. rivier in Engeland; 70. bestand-
deel van bier; 72. in goede conditie; 73. evenementencomplex in
Utrecht; 76. gevangenis; 77. aluminium (scheik. afk.); 78. maan-
godin; 79. af te wassen eetgerei; 81. onmeetbaar getal; 82. ver-
frissing; 83. deel van een bokspartij; 84. scheepstouw; 86. heilig
boek der joden; 87. verzegelde rem in treinen.

Verticaal  1. Amerikaanse boer; 2. kosten koper (afk.); 3. gat in
het ijs; 4. hoofd van een moskee; 5. geluid bij onweer; 6. plaats in
Friesland; 7. vrouwtjespaard; 8. zandheuvel aan zee; 9. bewe-
gingsorgaan van een vis; 10. oosterlengte (afk.); 11. deel van
servies; 16. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.);
18. opstootje; 20. jongensnaam; 21. metalen staafje; 23. van gro-
te lengte; 25. hetzelfde (Lat.); 26. delfstof; 27. jong mens; 29.
openbare informatiebron via de televisie; 32. pasgeborene; 34.
hoofddeksel; 36. naderend onheil (tragiek); 37. naaldboom; 39.
boven op het gewone (toeslag); 40. heildronk; 42. rivier in Frank-
rijk; 43. muze van het minnedicht; 45. vochtig; 46. koeienmaag;
51. onderricht; 53. wereldtaal; 54. hoofdstad van Noord-Ierland;
55. boomvrucht; 56. mevrouw (afk.); 57. honingdrank; 59. teken
(signaal); 60. zilverwit metaal; 62. slagwapen; 63. plaats in Bel-
gië; 66. olie (Engels); 67. uit aller naam (afk.); 69. tijdperk; 71.
zeepwater; 73. Japanse vechtsport; 74. deel van fiets; 75. voe-
dingsmiddel bereid uit het merg van palmsoorten; 78. jong dier;
80. jongensnaam; 82. benevole lector (afk.); 85. titel (afk.).

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Oost 
west, thuis best. Een vierkant delfts blauw 
tegeltje met een wijze spreuk: vroeger waren ze 
in elk huishouden te vinden. Geïnspireerd door 
deze eeuwenoude traditie heeft Dutch Design 
Brand de tegeltjeswijsheden in een nieuw jasje 
gestoken. ‘Succes met je tentamen straks’ of ‘Ik 
zal aan je denken vandaag’: laat een lieve bood-
schap achter en creëer in deze haastige tijden 
een momentje van aandacht voor de mensen die 
je dierbaar zijn.
 
De serie tegeltjes bestaat uit negen vrolijke 
prints, voor elke gelegenheid is er wel een 

geschikt tegeltje te vinden. Nét echt, maar dan 
gemaakt van stevig en duurzaam karton. Elk 
tegeltje is 15 x 15 cm en voorzien van een handig 
gaatje, zodat je het met een schroe�e aan de 
muur kunt bevestigen. De tegels worden gele-
verd in een leuke verpakking met een white-
boardstift. Ook leuk om als cadeautje te geven 
voorzien van een persoonlijke tekst, ze passen 
door de brievenbus!
 
Wij mogen deze week drie tegeltjes verloten! 
 
www.dutchdesignbrand.com 

Zet je eigen tegelwijsheid op de muur 
met de Dutch Design Wisdom Tile
Hippe tegeltjes waar je met een marker zelf een tekst op kunt schrijven. Inspireer je huisge-
noten, vrienden of familie met een mooie quote, een kort gedichtje of een lieve wens. Om 
iemand een hart onder de riem te steken, een tip te geven of gewoon even te laten weten dat je 
aan diegene denkt. De tekst is uitwisbaar, dus steeds weer aan te passen.

Puzzel deze week mee en win een 1 van de 3 leuke tegeltjes van dutchdesignbrand.nl!   
Mail de oplossing voor maandag 1 maart naar puzzel@jutter.nl
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De raad van toezicht van de Biblio-
theek en KunstForm Velsen is van 
mening in Van Dongen een uitste-
kende opvolger te hebben gevonden 
om de beide organisaties in een 
nieuwe fase leiding te kunnen geven. 

Remco Wijnia, voorzitter raad van 
toezicht: ,,Wij zijn verheugd dat 
Maarten de nieuwe functie van direc-
teur gaat bekleden en verwachten dat 
hij met zijn persoonlijkheid en erva-
ring geschikt is om de ingezette koers 

te kunnen verdiepen en uit te bouwen. 
Wij kijken met vertrouwen uit naar de 
samenwerking en de toekomst.”

Maarten is een gedreven bestuurder 
en directeur voor organisaties met 
maatschappelijke meerwaarde. Hij 
kijkt er dan ook naar uit om met 
iedereen die betrokken is bij de Biblio-
theek Velsen en Stichting KunstForm 
te werken aan het best mogelijke 
aanbod voor de inwoners van Velsen. 
Op de vraag hoe hij het vindt om te 
starten midden in de coronaperiode 
antwoordt hij: ,,Ik wil me niet focussen 

op wat niet kan, maar vooral kijken 
naar de kansen en mogelijkheden die 
er wel zijn. Op zoek gaan naar de 
verbinding tussen beide organisaties 
en de samenwerkingen met de sociaal 
en culturele partners van Velsen en 
omstreken.”

Per 1 maart 2021 is Maarten van Dongen directeur-bestuurder van de 
Bibliotheek en KunstForm Velsen. Hij volgt daarmee Tjeerd de Kort op, 
die eind 2020 zijn vertrek aankondigde en dit jaar naar het buitenland 
vertrekt voor een nieuw avontuur. Maarten heeft veel bestuurlijke erva-
ring en is woonachtig in IJmuiden. Tot voor kort was hij directeur-
bestuurder van een stichting in het sociaal domein in Amsterdam en hij is 
momenteel ook lokaal actief als voorzitter van de raad van toezicht bij 
Atlant Basisonderwijs.

Van Dongen nieuwe directeur Bibliotheek en KunstForm

Maarten van Dongen kijkt er naar uit 
om met iedereen die betrokken is bij 
de Bibliotheek Velsen en Stichting 
KunstForm te werken aan het best 
mogelijke aanbod voor de inwoners 
van Velsen. Foto: aangeleverd
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Steeds minder afval op het strand
Er ligt nu 27% minder afval op het 
strand dan tien jaar geleden. Dat 
toont Stichting De Noordzee aan met 
het rapport Goed op weg naar een 
schone zee. Stichting De Noordzee 
analyseerde data van twintig jaar 
strandafvalonderzoek op niet-toeris-
tische stranden. Onderzoekers van 
Wageningen University & Research 
waren betrokken bij de data-analyse 
en bevestigden de signi�cantie van 
de trend. In de eerste tien jaar 
(periode 2001-2010) zijn er gemid-
deld 388 stuks afval per honderd 
meter aangetro�en, in de periode 
daarna (2011-2020) daalde het 
gemiddelde naar 282 stuks afval per 
honderd meter. In het bijzonder 
daalden ballonnen en visserijgerela-
teerd afval signi�cant. Ballonnen zijn 
daardoor verdwenen uit de top vijf 
van meest gevonden strandafval. 
Hoewel visserijgerelateerd afval nog 
steeds op nummer 1 staat, wordt het 

minder gevonden en daalt het 
signi�cant.
Het sneeuwbale�ect van bewustzijn, 
beleid en gezamenlijke actie
Stichting De Noordzee voerde een 
kwalitatieve analyse uit van de 
verschillende oorzaken. Drie belang-
rijke factoren dragen volgens de 
stichting bij aan de trendbreuk. Aller-
eerst is er steeds meer aandacht voor 
zwerfafval, vooral voor plastic in zee, 
waardoor het draagvlak voor de 
aanpak ervan groeit. Ten tweede is er 
lokaal, nationaal en internationaal 
beleid ingevoerd dat goed werkt, 
zoals gemeentes die ballonopla-
tingen verbieden, een nationaal 
verbod op gratis plastic tasjes en 
internationale wetgeving voor het 
lozen van afval op zee. Uit de data 
blijkt dat na invoering van dit beleid 
signi�cant minder ballonnen, minder 
plastic tasjes en minder afval van de 
scheepvaart aanspoelen. Ten derde 
zetten burgers, het bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties zich 
steeds meer in voor een schone zee, 
door bijvoorbeeld het strand op te 
ruimen en de faciliteiten voor afvalaf-
gifte in havens te verbeteren. Mede 
door de inzet van de Nederlandse 
visserijsector wordt er minder visse-
rijgerelateerd afval aangetro�en. Ook 
worden er jaarlijks tonnen afval 
opgevist en aan land gebracht met 
het Fishing for Litter-project.

Aanpak bij de bron blijft nodig
Stichting De Noordzee roept de over-
heid op om de Europese Richtlijn 
voor wegwerpplastic zo snel en 
e�ectief mogelijk in te voeren en 
daarbij de kans aan te grijpen om 
meer wegwerpplastic te verbieden 
en in te zetten op hergebruik. “De 
aandacht voor het afvalprobleem in 
zee is enorm gegroeid en we zien dat 
beleid om plasticvervuiling aan te 
pakken werkt. Daarom zijn we ook 
erg blij met de uitbreiding van statie-
geld op kleine plastic �esjes dat in 
juli wordt ingevoerd en het recente 
besluit over statiegeld op blik in 
2022,” zegt Van Galen. “Maar er 
belandt nog steeds te veel afval op 
het strand: over de hele periode van 
twintig jaar monitoring ligt het 
gemiddelde op 330 stuks afval per 
honderd meter. Vispluis is nog steeds 

Vorige week publiceerde Stichting De Noordzee de nieuwste cijfers van 
langdurig strandafvalonderzoek. Sinds 2001 voert de milieuorganisatie 
in opdracht van Rijkswaterstaat strandafvalmonitoringen uit langs de 
Nederlandse Noordzeekust. Met een analyse van 20 jaar strandafvalon-
derzoek is een signi�cant dalende trend vastgesteld: de stranden worden 
schoner. ,,De dalende trend is goed nieuws en geeft hoop,” vertelt 
programmaleider schone zee Ewout van Galen, ,,laten we alles op alles 
zetten om deze trend voort te zetten en een einde te maken aan afval in 
de Noordzee.”

De Noordzee wordt schoner: een kwart 
minder strandafval dan tien jaar geleden

Er ligt nu 27 procent minder afval op het strand dan tien jaar geleden.  
Foto: Stichting Noordzee

het meest gevonden afval. 
Daarom is het onder andere van 
groot belang dat er alternatieven 
voor vispluis worden ingezet, contai-
nerverlies wordt voorkomen en de 
instroom van afval via rivieren wordt 
gestopt. 

De resultaten van dit rapport zijn 
hoopgevend.  Het is noodzakelijk om 
het afvalprobleem samen bij de bron 
aan te pakken: dat is de sleutel voor 
een écht schone en gezonde 
Noordzee.”

SUZUKI SWIFT EXCLUSIVE

AL 40 jaar een begrip in de IJmond en omstreken

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

Kijk voor ons volledige occasionaanbod op onze website:

W W W . V A K G A R A G E K O E L E M E I J E R . N L

FIAT PUNTO 1.2 AIRCOOPEL MERIVA 1.4 16V MAXX COOL

€ 4.750,-

bj. 2005

bj. 2008

€ 5.995,-

MAZDA 2 1.3 SVT TOURING

bj. 2008

€ 6.750,-

HONDA ACCORD 1.8I LS AIRCO OPEL ASTRA WAGON 1.616V SPORT

€ 1.895,- € 2.795,-

bj. 2000 bj. 2002

bj. 2010

€ 3.995,-

•  Voor al uw onderhouds-
 werkzaamheden
•  APK keuringen

•  Airco onderhoud
•  Pechhulp

Dé specialist in IJmuiden e.o.

VAKGARAGE KOELEMEIJER 
een naam die staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid

06 - 27 122 388 | hdlwitgoedreparatie@gmail.com

• Reparatie en vervangen van al uw witgoed
• Topdealer van Bosch, LG, Miele en AEG

Fietsenservice Andre van Velsen
Voor al uw fietsreparaties in Velsen-Noord 
en omstreken! Meer dan 40 jaar ervaring!

Haal & brengservice (tegen een gering bedrag)
Op afspraak, binnen 1 dag gerepareerd (indien mogelijk)

Tel. 06-37357475








