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snel aan!
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Mozaïekbank bij Promenade 
Park wordt ontmoetingsplek
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Velsen - Metershoge golven, brekend op de rotsen van de pier. De stormen van de afgelopen dagen leveren mooie plaatjes op, maar zorgden ook voor veel problemen. Diverse bomen werden met 
wortel en al uit de grond gerukt of braken door de harde wind letterlijk in tweeën. In IJmuiden viel vrijdag door de storm aan de Herculesstraat een deel van de zijmuur van drie hoog naar beneden. Bij 
een woning aan Paxtonstraat in Velserbroek zijn maandag een tuinmuur en een hek omver geblazen. Daarbij raakte een geparkeerde auto beschadigd. Foto: Erik Baalbergen

Onstuimig weerbeeld laat veel sporen na in Velsen

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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Ruitenwissers 

versleten?
Lossen wij voor u op!

Zeeweg 227 | (0255) 524660 | www.G-Omakelaars.nl

VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING!

INKOOP GOUD
48 EUROPER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

 *Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
Lange Nieuwstraat 401 * 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

16 juli t/m 28 augustus





14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Inwoners van gemeente Velsen krijgen 
de gemeentelijke belastingaanslag dit 
jaar twee maanden later dan gebrui-
kelijk. Belastingsamenwerking Gouwe 
Rijnland (BSGR) verzendt de belas-
tingaanslag, met daarop vermeld on-
der andere de WOZ-beschikking, op 30 
april 2022.

De reden voor de vertraging ligt aan de 
overstap naar de nieuwe aanpak voor het 
bepalen van de WOZ-waarde. Vanaf januari 
2022 worden alle woningen in Nederland 
gewaardeerd op gebruiksoppervlakte. Eer-

der was dit op de inhoud van het WOZ-ob-
ject. Deze wijziging zorgt voor een uniforme 
aanduiding voor de grootte van woningen. 

Door de vertraging verschuift ook de datum 
waarop u moet betalen. Informatie over de 
uiterste betaaldatum leest u in de belasting-
aanslag.

Heeft u vragen over dit bericht? Neemt u 
dan contact op met Belastingsamenwerking 
Gouwe Rijnland (BSGR) via 071 – 525 6200 
of www.bsgr.nl/contact. 

Gemeentelijke belastingaan-
slag twee maanden later

De Februaristaking
De Februaristaking gaat door op het Jo-
nas Daniël Meijerplein te Amsterdam 
met een beperkt aantal deelnemers. Het 
college van burgemeester en wethoud-
ers van Velsen is hierdoor niet aanwezig. 
Namens de gemeente Velsen wordt er 
een bloemstuk gelegd om op deze manier 
stil te staan bij de historische verzets-
daad, het opkomen voor een ander en in 
verzet komen tegen onrecht. 

Live te volgen
De herdenking op vrijdag 25 februari 
is vanaf 16:45 uur te volgen via de tele-
visiezenders AT5 en Salto. 

Via februaristaking.nl, de website van 
het Comité Herdenking Februaristaking 
1941, is het programma te vinden. 

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

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

heel vaak gevraagd deel te nemen aan discus-
siegroepen. 
Voor meer informatie, ga naar de website 
www.wijkplatformsvelsen.nl en kies in de 
kaart voor de gewenste wijk. Wijkplat-
form Velsen-Noord   heeft even op non-
actief gestaan, maar starten weer per 
2 maart. Als u een vergadering wilt bijwonen: 
hier volgen de locaties en vergaderdata voor 
komende tijd.  Aanmelden is niet nodig.

  Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 2022

Wijkplatform Locatie Tijd  Datum

Velsen-Noord Clubhuis FC 19.30 2 maart
 Velsenoord 
 Rooswijk

IJmuiden-Noord Planetenweg 2 19.30 9 maart
(HuurRaad WBV)

IJmuiden-Zuid Zalencentrum 19.30 20 april
 Velserduin

Zee-en Duinwijk De Dwarsligger 19.30 23 maart

Aanwijzen accountant
Er is een Europese openbare aanbesteding 
gedaan voor de accountantsdienstverle-
ning. De beoordelingscommissie stelt de 
raad voor Deloitte Accountants BV aan te 
wijzen als de accountant voor de gemeente 
Velsen voor de komende vier boekjaren.

Subsidieaanvraag gemaakte kosten 
onderzoeken niet gesprongen explo-
sieven 2021
In de gemeente Velsen worden diverse 
werken (bouw- en graafactiviteiten) uit-
gevoerd waarbij opsporen en ruimen van 
niet gesprongen explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog noodzakelijk is. Door middel 
van een jaarlijks raadsbesluit wordt een 
vergoeding (voor een deel van de gemaakte 
kosten) aangevraagd bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties. 

Recycle-tarief
Om ook in Velsen de hoeveelheid restafval 
terug te dringen, heeft het college de raad 
gevraagd om de intentie uit te spreken 
voor het invoeren van een recycletarief, 
dit in verband met de verdere voorberei-
ding hiervan. Bij de behandeling van de 

perspectiefnota 2023 wordt een defi nitief 
voorstel aan de raad voorgelegd.

Rekenkamerrapport sturing op grote 
projecten
De rekenkamercommissie heeft een on-
derzoek uit laten voeren naar de sturing 
op grote projecten. Uit het onderzoek zijn 
diverse aanbevelingen gekomen. De raad 
wordt voorgesteld de aanbevelingen uit het 
onderzoek over te nemen. 

Nota Dierenwelzijn 2022-2025
Door een bezuinigingsbesluit uit 2020 is 
het noodzakelijk om het Dierenwelzijns-
beleid aan te passen. In de nota Dierenwel-
zijn wordt onder andere omschreven wat 
de regelgeving en gemeentelijke wettelijke 
taken zijn op het gebied van dierenwelzijn. 
De raad wordt gevraagd de nota met de 
daarin opgenomen bezuinigingsstrategie 
vast te stellen. 

Evenementenlocatiebeleid Velsen 
2022
De raad wordt gevraagd de notitie ‘Eve-
nementenlocatiebeleid Velsen 2022’ vast 
te stellen. In de notitie evenementenlo-
catiebeleid worden de ruimtelijke kaders 

vastgesteld voor evenementen die in 
Velsen worden georganiseerd (de locaties 
in Spaarnwoude maken geen onderdeel uit 
van het beleid, omdat voor die locaties al 
eerder een afzonderlijk traject is gestart).

Na het lezen van de samenvatting 
snapt te lezer:
De kern van het besluit. Wat merkt de 
inwoner ervan?
Het belangrijkste argument voor het ne-
men van het besluit

NB: De voorzitter van de sessie/raadsver-
gadering leest de samenvatting aan het 
begin van de sessie/vergadering voor!

Stedenbouwkundig Programma van 
Eisen Waal- en Dolfi jnstraat te IJmui-
den
Het stedenbouwkundig Programma van 
Eisen voor de Waal- en Dolfi jnstraat wordt 
ter besluitvorming voorgelegd. Hierin zijn 
de kaders opgesteld voor het kiezen van 
een derde partij die de Waal- en Dolfi jn-
straat gaat ontwikkelen. 

Bomenbeleidsplan Velsen 2022-2037 
De raad wordt gevraagd het bomenbe-
leidsplan van Velsen vast te stellen. Het 

bomenbeleidsplan Velsen 2022-2037 is 
bedoeld om een kader en ambities te for-
muleren voor de gemeentelijke bomen en 
beschermwaardige particuliere bomen. 

Fractieverantwoording 2021
De raadsfracties ontvangen jaarlijks een 
fractievergoeding. Voor de besteding van 
deze vergoeding zijn regels opgesteld in de 
verordening op de fractieondersteuning 
2021. De raad wordt gevraagd om deze 
verantwoording vast te stellen.  

Evaluatie raadsakkoord
De gemeenteraad Velsen heeft deze 
periode gebruik gemaakt van een raadsak-
koord. In het raadsakkoord stond een aan-
tal belangrijke maatschappelijke thema’s 
waarmee de raad aan de slag wilde gaan. 
De evaluatie van het raadsakkoord wordt 
nu ter besluitvorming voorgelegd. 

Uitdaagrecht
Het uitdaagrecht kan gezien worden als 
een aanvullende manier om meer zeggen-
schap voor inwoners mogelijk te maken. 
De raad wordt gevraagd in te stemmen 
met een proefperiode van twee jaar om het 
instrument in de praktijk in te zetten. 

AGENDA VAN DE RAAD

hvcgroep.nl

mondkapjes en 
handschoenen?
Alle soorten horen bij het restafval.

16 juli t/m 28 augustus

Subsidie voor activiteiten kinderen in Velsen: Zomerpret! 

Meld uw organisatie snel aan!
Het college heeft de subsidieregeling 
‘Zomerprogramma Velsen 2022’ vast-
gesteld. Organisaties kunnen een aan-
vraag doen om aanspraak te maken op 
deze subsidie. De regeling is bedoeld om 
organisaties te stimuleren activiteiten 
aan te bieden voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar, onder de noemer Zomerpret. 
Gemeente Velsen wil hiermee een pro-
gramma realiseren waardoor kinderen 
in Velsen zich ook dit jaar weer kunnen 
aanmelden voor allerlei zomerse activi-
teiten van 16 juli 2022 t/m 28 augustus 
2022.

Van 25 februari 2022 tot en met 3 april 2022 
kunnen organisaties een aanvraag indienen. 
Bent u een organisatie op het gebied van 
kunst, cultuur, scouting of sport? En wilt u 
een activiteit aanbieden? Laat het ons dan 
snel weten! We verdelen het subsidiebudget 
op volgorde van binnenkomst.

Daarnaast is vorig jaar middels een enquête 
gekeken naar de behoeften van kinderen. We 
hebben gevraagd aan welke activiteiten kin-
deren het meeste behoefte hebben. Kinderen 
van 4 tot 12 jaar hebben vooral behoefte aan 
sportactiviteiten tijdens de zomervakantie, 
ze noemen hierbij zwemmen, voetballen, 

klimmen en freerunnen. Daarnaast willen de 
kinderen graag iets met muziek, toneel/thea-
ter en dans doen. Ze hebben ook interesse in 
museum- en scoutingactiviteiten. 

Organisaties kunnen zich aanmelden door 
het aanvraagformulier volledig in te vullen, 
via velsen.nl/zomerpret. Let op: hierbij geldt 
dat de aanvraag volledig moet zijn. De subsi-
dieregeling en de voorwaarden staan ook ver-
meld op de website. 

Vragen kunt u sturen naar 
zomerpret@velsen.nl  
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IJmuiden - Ook tijdens de stormen 
van de afgelopen dagen stonden 
de vrijwilligers van het Reddings-
team Zeedieren (RTZ) Velsen paraat. 

In Zandvoort werd op 19 februari 
melding gemaakt van een zeehond 
die in de duinen lag. Het dier is 
door vrijwilligers teruggebracht 
naar de vloedlijn en zwom vervol-
gens direct weg. Dezelfde dag werd 
bij Beach Inn in IJmuiden een grijze 
zeehond gespot die daar al een half 
uur op dezelfde plek lag. Het dier 
leek niets te mankeren, dus werd 
het met rust gelaten. Op 20 februari 
meldden vrijwilligers van de 
Dierenambulance Velsen dat ook bij 
IJmuiden een zeehond tussen de 
duinen lag. Het dier is meege-
nomen naar de zuidpier en daar 
uitgezet.

Zeehonden zoeken beschutting in duinen

De plek waar de zeehond werd gevonden. Als het dier verder het duin in zou vluchten op zoek naar beschutting, bestaat de kans dat het van het duin valt en niet meer 
zelfstandig terug kan komen. Foto: RTZ Velsen

GEMEENTE



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• Tuindersstraat 125, plaatsen dakop-

bouw (14/02/2022) 20226-2022
• Lange Nieuwstraat 503, plaatsen 

dakkapel (voor- en achtergevel) 
(14/02/2022) 20286-2022

• Fidelishof 55, 56 en 57, wijzi-
gen gebruik bedrijf naar woning 
(14/02/2022) 20305-2022

• Kotterkade ong. (achter Logger-
straat 100), bouwen bedrijfspand 
(14/02/2022) 20396-2022

• De Ruyterstraat 83, splitsen woning 
naar 2 woningen (14/02/2022) 20491-
2022

• Kolebossenlaan 1, kappen boom 
(16/02/2022) 21300-2022

Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 7, plaatsen dakkapel 

(achtergevel) (15/02/2022) 20662-
2022

• Driehuizerkerkweg 15D, kappen boom 
(noodkap) (17/02/2022) 22094-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg naast 150, bouwen 2 

appartementen (15/02/2022) 20792-
2022

• Wijkermeerweg 6, legaliseren overkap-
ping (16/02/2022) 21481-2022

• Wijkerstraatweg ong. (kavels 5, 
6, 8, 9 en 10), bouwen 5 woningen 
(17/02/2022) 22193-2022

Driehuis
• tussen Nieuw Velserduin en het 

Ichthus Lyceum, kappen 6 bomen 
(14/02/2022) 20168-2022

Velserbroek
• Floraronde 17, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (12/02/2022) 19780-2022
• Wilhelmina Druckerstraat 11, plaat-

sen dakkapel (voor- en achtergevel) 
(15/02/2022) 20945-2022

• Wagenmakerstraat 31, wijzigen con-
structie (intern) (18/02/2022) 22290-
2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• J.P. Coenstraat 87, plaatsen dakop-

bouw inclusief dakkapel, vergroten 1e 
verdieping (15/02/2022) 151642-2021

• Zeeweg 229, veranderen gevelkozij-
nen, plaatsen spiltrap (17/02/2022) 
125665-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Driehuis
• nabij Wol� en Dekenlaan (kadastraal 

H8507), kappen4 bomen (15/02/2022) 
16511-2022

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Kermis IJmuiden”, van 22 t/m 

27 april 2022, locatie: Plein 1945 
(16/02/2022) 21292-2022

Velsen-Zuid
• “Strong Viking Trailrun”, op 7 mei 

2022 van 08:00 tot 21:00 uur, lo-
catie: Valleiweg te Spaarnwoude 
(14/02/2022) 20422-2022

• “Competitiewedstrijd Telstar - NAC 
Breda”, op 18 februari 2022 van 18.00 
- 22.00 uur, locatie: BUKO Stadion 
(Minister van Houtenlaan 123) 22436-
2022

Velsen-Noord
• “Wandel 4-daagse”, van 13 t/m 16 juni 

2022 van 17:00 tot 21:00 uur locatie: 
diverse routes omgeving Velsen-Noord 
(16/02/2022) 21387-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Van Wassenaerstraat 68, plaatsen dak-

opbouw (15/02/2022) 153262-2021
• Willemsbeekweg 56, vergroten 1e ver-

dieping, verplaatsen trap (15/02/2022) 
145250-2021

• Ahornstraat 2, plaatsen dakopbouw 
(15/02/2022) 140400-2021

• Orionweg 345, bouwen aanbouw (zij-
gevel) (17/02/2022) 139430-2021

• 3e Industriedwarsstraat 5, plaatsen 
overheaddeur (17/02/2022) 140753-
2021

• Slingerduinlaan 4, verplaatsen 
toegangshek, verlengen hekwerk 
(17/02/2022) 11510-2022

• Lagersstraat ong. (kavel 06), bouwen 
woning (17/02/2022) 134616-2021

Velsen-Zuid
• Park Velserbeek (kadastraal H5178), 

kappen boom (17/02/2022) 16497-
2022 (Rijksmonument)

• Velserdijk 36, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (17/02/2022) 7963-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg tussen nrs, 119 

en 191 (westzijde) , kappen boom 
(15/02/2022) 14840-2022

Santpoort-Noord
• nabij Hoofdstraat 234, tijdelijk (30 juni 

t/m 28 juli 2022) plaatsen po�ertjessa-
lon (15/02/2022) 15054-2022

• Narcissenstraat 31, bouwen aanbouw 
(17/02/2022) 7629-2022

• Kweekerslaan 21, kappen 4 bomen 
(17/02/2022) 15155-2022(Gemeente-
lijk monument)

Velserbroek
• Zadelmakerstraat 140, plaatsen 3 vlag-

genmasten (15/02/2022) 146319-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
Velsen-Noord
• Coymansstraat 5. (achter Wij-

kerstraatweg 177), bouwen woning 
(15/02/2022) 110056-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
Velsen-Noord
• Gildenlaan 68, plaatsen kap op garage 

(17/02/2022) 145155-2021

Verleende standplaatsvergunnin-
gen APV artikel 5:15 
IJmuiden
• ‘Verkoop Syrische snacks’, op maan-

dag, dinsdag, vrijdag, zaterdag van 1 
maart 2022 tot 1 maart 2027, locatie: 
Velserduinweg - Lange Nieuwstraat 
(09/02/2022) 151940-2021

• ‘Verkoop visproducten’, op woensdag 
van 2 maart 2022 tot 2 maart 2027, 
locatie: Velserduinweg - Lange Nieuw-
straat  (08/02/2022) 149514-2021

Overige bekendmakingen 
• Individuele gehandicaptenparkeer-

plaats Maan Bastion 300, 1991 RE  Vel-
serbroek

• Parkeerverbodszone in te stellen in 
Santpoort-Zuid

• Parkeerverbod inkorten aan het Haze-
vlak te IJmuiden

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

Bekendmakingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

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

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

Coronanieuws

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

EDITIE 8
VELSEN-NOORD, IJMUIDEN, 
VELSEN-ZUID, DRIEHUIS, 
V E L S E R B R O E K ,  S A N T P O O R T -
NOORD EN SANTPOORT-ZUID

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

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

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

Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Tel. 06-33836478 
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage de Jutter|Hofgeest: 31.400

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

Afgelopen vrijdag werd het glossy 
magazine gepresenteerd. Hoewel 
we hier in Velsen een storm meestal 
een briesje noemen werd het 
buitenprogramma uit voorzorg 
toch maar naar binnen verplaatst. 
Een van de mensen die Velsen-
Noord in zijn hart heeft gesloten is 
burgemeester Frank Dales die, 
samen met wethouder Marianne 
Steijn, een diepte-interview mocht 

hebben met vier leerlingen uit 
groep 7. Breaking! Er werd geen 
onderwerp geschuwd. Zo komen 
Tata, de jeugd van de burge-
meester, hoe ze hun conditie op 
peil houden en waarom ze gekozen 
hebben voor de politiek aan bod. 
Burgemeester Dales is dan ook in 
vol ornaat aanwezig en loopt 
gezellig de, dit keer halve, ‘Daily 
Mile’, mee. Zonder een appel te 
pakken uit de door de lokale Deka-
Markt geschonken manden met 

appels overigens, de burgemeester 
blijkt allergisch voor deze gezonde 
snack.

In zijn hart
Dales zegt eerlijk dat het wel eens 
lijkt of Velsen-Noord te weinig 
aandacht krijgt en verzekert 
iedereen dat dat echt niet zo is. ,,Ik 
weet dat de inwoners van Velsen-
Noord soms het Calimero gevoel 
hebben maar dat is echt niet waar. 
Ik heb dit dorp in mijn hart 

gesloten, het is een boeiende en 
sociale gemeenschap. En De Stek is 
een van de mooiste panden van 
Velsen.’’ Verder zegt Dales: ,,Ik was 
doordat ik vaak verhuisd ben 
meestal het ‘nieuwe jongetje in de 
klas’ en besef als geen ander hoe 
belangrijk het is om vriendjes te 
hebben en ergens bij te horen. 
Letten jullie een beetje op elkaar? 
Betrek anderen erbij, vraag of 
iemand méé wil spelen. De functie 
van de school is heel belangrijk, hier 
komt alles samen. Dat is het sociale 
aspect en samen met gezondheid 
heel belangrijk. Dat je je gezond 
voelt in je eigen lijf.’’

Fier en Gezond
,,’Fier’ is een ander woord voor ‘trots’. 
Trots-zijn op wie je bent, wat je doet 
en waar je woont, helpt om je beter 
en gezonder te voelen. Bij het 
maken van dit blad hebben we veel 
kinderen en volwassenen ontmoet 
die trots zijn op hun dorp. Als je 
door FIER bladert zie je dat: het 
enthousiasme spat ervan af!’’, aldus 
het voorwoord van het magazine. 
Behalve het interview met Dales en 
Steijn staan er nog veel meer �jne 
artikelen in. Zo vertelt meester 
Arjan over het verleden van Velsen-
Noord, vertellen vrienden over 
elkaar waarom vriendschap zo 
belangrijk is en verhaalt Milan hoe 
hij zich dankzij Buurtgezinnen nu 
thuis voelt bij twee gezinnen. Het is 
een magazine geworden waar 
iedereen hartstikke trots op kan zijn 
en dat nog lang op de salontafel in 
heel veel gezinnen zal liggen. Groot 
compliment aan de makers die dit 
samen voor elkaar boksten. Het 
magazine wordt in de week van 21 
februari huis aan huis verspreid in 
Velsen-Noord. Online is het maga-
zine te lezen op www.ggdkenne-
merland.nl vanaf vrijdag 18 februari.

Velsen-Noord - Nog voor corona vroeg de gemeente Velsen aan de GGD om samen met basisschool De Plataan 
aan de slag te gaan met gezondheid. ‘Normaal’ had zich dat waarschijnlijk vertaald in gezellige sportdagen, 
ontbijtjes op school en andere manieren om kinderen te stimuleren om lekker te bewegen, veel groenten te 
eten, vooral water te drinken en om beter te slapen. Dat kon allemaal niet. Maar ze zijn daar in Velsen-Noord 
niet voor één gat te vangen en GGD Kennemerland heeft in samenwerking met de gemeente Velsen en basis-
school De Plataan een magazine gemaakt over gezond opgroeien in Velsen-Noord. En dat is een magazine 
geworden om heel erg �er op te zijn!

Hartstikke FIER op Velsen-Noord
Een diepte-interview met de burgemeester en wethouder met heel goede vragen. Foto: Je�rey Koper VRK

Kijk ze allemaal trots zijn op het magazine FIER! Foto: Je�rey Koper VRK

IJmuiden - Morgen start bij Stormvo-
gels ook de klaverjasvereniging weer. 
Na een maandenlange stilstand als 
gevolg van de coronamaatregelen, 
pakt de klaverjascommissie de kaart 
(draad) weer op. Elke vrijdag om 
20.00 uur vindt dit plaats in de 
kantine van IJVV Stormvogels aan de 
Zuiderkruisstraat. Er wordt gespeeld 
om cadeaubonnen en andere prijzen. 
U wordt ontvangen met een kopje 
thee of ko�e. Uiteraard wordt tussen 
de kaartrondes door ook gezorgd 
voor de inwendige mens en is er een 
loterij. Iedereen is welkom op deze 
kaartavonden, ook wanneer u geen 
lid bent van de voetbalverenging. 
Vragen en/of aanmelden? Bel Gerrit 
Jongejan (06 50923741).

Klaverjassen bij 
IJVV Stormvogels 
weer van start
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TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een 
IJmuidens onderwerp aan de hand van een foto 
en naar aanleiding van de actualiteit, een bijzon-
dere gebeurtenis, een evenement of gewoon een 
van de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In 
deze a�evering aandacht voor de voormalige 
Gregoriuskerk aan de Kanaalstraat.

Door Erik Baalbergen

In de jaren na de opening van het Noordzeekanaal in 
1876 komen veel vissers uit andere vissersplaatsen 
met hun gezinnen in IJmuiden worden. Velen nemen 
hun geloof mee. Onder hen bevinden zich veel 
rooms-katholieken uit onder meer Volendam en Den 
Helder. Aanvankelijk gaan de rooms-katholieke 
IJmuidenaren vooral in Driehuis ter kerke. Het jonge 
IJmuiden is onderdeel van het Bisdom Haarlem en 
valt onder de St. Engelmundusparochie van 
Driehuis.

Van zaaltje naar neogotische kerk
Na enkele jaren wordt een ruimte van 11 bij 6 meter 
op de bovenverdieping van het kantoor van het 
sleepvaartbedrijf Zurmühlen in de Kanaalstraat 
gehuurd voor bijeenkomsten. Na de plechtige inwij-
ding op 23 december 1880 door pastoor Mosmans 
van de St. Engelmundusparochie van Driehuis wordt 
hier op zon- en feestdagen de mis opgedragen. 
Speciaal voor de bezoekers uit de Breesaap ten 
noorden van het kanaal worden houten trappen aan 
beide zijden van het kanaal gemaakt. Deze zoge-
naamde ‘kerktrappen’ liggen iets ten oosten van het 
huidige Witte Theater. Voor en na de samenkomsten 
vaart hier speciaal het ‘kerkveer’.

Omdat het aantal rooms-katholieken in IJmuiden 
intussen is gegroeid tot zo’n vijfhonderd, aangevuld 
met soms wel tot honderd vissers uit Volendam, 
besluit de bisschop van Haarlem een kerk in 
IJmuiden te bouwen. Architect Evert Margry (1841-
1891) ontwerpt een kerk in neogotische stijl met – 
op zeer dringend verzoek van de bisschop van 
Haarlem – een toren. Margry is één van de eerste 
leerlingen van Pierre Cuypers, ontwerper van veel 
kerken en van onder meer het Rijksmuseum en het 
Centraal Station in Amsterdam.

St. Gregorius
De bouw van de kerk in IJmuiden start in 1883. Om 
de kosten te dekken wordt maandelijks gecollec-
teerd langs de deuren van de parochianen. Op 15 
mei 1884 wordt de St. Gregoriuskerk aan de Kanaal-
straat ingewijd door de Bisschop van Haarlem. De 
kerk krijgt de naam ‘St. Gregorius van Utrecht’. De 
naamgever Gregorius (ca. 707 - ca. 776) is lange tijd 
naaste medewerker van Bonifatius. Rond 750 wordt 
Gregorius abt van het klooster in Utrecht en hoofd 
van de abdijschool aldaar. Na de dood van Bonifatius 
in 754 gaat Gregorius het bisdom Utrecht leiden en 
neemt het missionariswerk onder de Friezen op zich.

Het werkgebied van de St. Gregoriusparochie wordt 
het eerder tot de parochie van Driehuis behorende 
gedeelte ten westen van de spoorlijn Haarlem-
Uitgeest. Het Noordzeekanaal vormt de noordgrens. 
De zuidgrens wordt gevormd door de Stationsweg, 
Kalverstraat, Oosterduinweg en verder een rechte 
lijn naar strandpaal 57. De eerste pastoor van de 
parochie is Van ’t Westeinde. Deze moet na enkele 
jaren om gezondheidsredenen stoppen. Blijkbaar is 
het pastoorschap in IJmuiden een zware aangele-
genheid; tot in februari 1920 zijn er negen pastoors 
geweest…

Dubbeltjes
In 1899 wordt een mechanisch smeedijzeren 
uurwerk in de toren gemonteerd. Het kerkorgel 
wordt in 1901 geplaatst. De kerk wordt in 1906 
aangesloten op het waterleidingnet en in 1908 op 
het elektriciteitsnet. Het onderhoud van de kerk kost 
veel geld. Door de wind en de zoute zeelucht zijn er 
regelmatig lekkages en is er veel onderhoud nodig 
aan de ijzeren raamstijlen en het leien dak.

De parochie heeft bijna altijd geldgebrek. In het 
begin komen de inkomsten vooral uit collecten en 
het innen van plaatsgeld bij de Heilige Mis: twee 
dubbeltjes voor een zitplek op de drie voorste 
banken en een dubbeltje voor een andere plek. 
Buitenlandse zeevaarders zijn vrijgesteld van plaats-
geld. Het stallen van een �ets in de �etsenstalling 
kost ook een dubbeltje. De parochie groeit �ink. In 
de kerk worden steeds banken bijgeplaatst. In 1919 
zijn er zelfs plannen om een nieuwe kerk bij het 
Kennemerplein te bouwen, maar zover is het nooit 
gekomen.

Opknappen, opknappen, …
De Tweede Wereldoorlog doet het kerkgebouw geen 
goed. In maart 1943 worden op last van de Duitsers 
de kerk en de bijbehorende gebouwen ontruimd. De 
inventaris wordt opgeslagen in de Kathedrale Basi-
liek St. Bavo in Haarlem. De Duitsers houden �ink 
huis in de kerk; ze beschadigen de ramen en de 
beelden en ze vorderen de klok. Het bombardement 
van 26 maart 1944 levert extra schade op.

Al snel na de bevrijding wordt de kerk met veel inzet 
en geld van de parochianen van binnen en van 
buiten opgeknapt. Als dank voor het gespaard 
blijven van de kerk van direct oorlogsgeweld wordt 
begin 1947 een kapel ter ere van O.L.V. van Fatima 
ingewijd. Enkele maanden later dat jaar zijn de 
herstelwerkzaamheden voltooid.

Na de oorlog groeien IJmuiden en de parochie �ink, 
met veel nieuwe bewoners in de nieuwbouwwijk 
Duinwijk. De rooms-katholieken van die wijk vinden 
de Gregoriuskerk te ver weg. In 1954 koopt de paro-
chie grond voor de bouw van een nieuwe en veel 
grotere kerk in Duinwijk. In 1958 start de bouw en 
op 1 maart 1960 wordt de Petruskerk ingezegend 
door de bisschop van Haarlem.

De Gregoriuskerk zal dan naar verwachting binnen 
enkele jaren buiten gebruik gesteld gaan worden in 
verband met de saneringsplannen van Oud-
IJmuiden, de hoge onderhouds- en stookkosten en 
het afnemende aantal parochianen in de buurt. Maar 
de kerk blijft open. Veel vrijwilligers steken in 1960 
onder leiding van hulpkoster Bertus Hermans de 
handen uit de mouwen om de Gregoriuskerk weer 
op te knappen en te behouden voor Oud-IJmuiden. 
In oktober 1960 wordt een twee meter hoog kruis op 
de toren geplaatst.

Sluiting en sloop
In 1974 fuseert de St. Gregoriusparochie met de St. 
Laurentiusparochie van IJmuiden-Oost. In 1975 
wordt de St. Gregoriuskerk na een brand in de 
verwarmingsruimte tijdelijk gesloten. Omdat het 
herstel en hoognodige onderhoud nu echt te veel 
gaan kosten en het aantal parochianen te klein is 
geworden, wordt de Gregoriuskerk de�nitief 
gesloten en aan de gemeente verkocht. Deze laat 
het kerkgebouw in 1979 slopen. De beelden in de 
kerk zijn dan al door plaatselijke vandalen gesloopt. 
Het torenuurwerk krijgt een nieuw leven in de 
Dorpskerk van Uitgeest. Op de plek van de voorma-
lige Gregoriuskerk staat nu het complex met buurt-
huis De Brulboei en twee basisscholen. Wat het kerk-
gebouw betreft moeten we het doen met foto’s en 
herinneringen.

De voormalige Gregoriuskerk aan de Kanaalstraat gezien in 
noordoostelijke richting in 1966. Op de voorgrond het 
plantsoen aan het Koningsplein. Foto: Noord-Hollands 
Archief/Beeldcollectie van de gemeente Velsen, inv. no. 
KNA001019073.

De voormalige Gregoriuskerk 
aan de Kanaalstraat

Mike Rijkers is steunfractielid voor 
D66Velsen en staat op plaats 3 voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Hij 
zet zich in voor schone lucht en een 
duurzame economie. ,,Ik ben 
geschrokken van de rapporten die de 
afgelopen jaren zijn uitgekomen over 
de luchtkwaliteit hier. Binnenkort ga 
ik ook met mijn gezin met twee 
kinderen in IJmuiden wonen. Ik zet 
me ervoor in dat de lucht zo snel 
mogelijk schoner wordt en iedereen 
open en eerlijke informatie krijgt 
over de luchtkwaliteit!’’

Volgens D66Velsen is een duurzaam 
en schoon bedrijfsleven ook essen-
tieel voor voldoende werkgelegen-
heid. In Velsen zijn we goed in tech-
niek en hebben we de kennis, kunde 
en locatie om een centrale rol te 
spelen in de energietransitie. ,,Wij 
zetten daarom in op versterking van 
technisch onderwijs en verbinding 
naar bedrijven via Techport. Zo is 
Velsen straks onmisbaar in een 
nieuwe duurzame economie en zorgt 
D66Velsen voor schone lucht in 
Velsen!’’

D66Velsen zet in op duurzame 
economie en schone lucht
Velsen - De luchtkwaliteit in Velsen staat zwaar onder druk. D66Velsen 
zet gezondheid op één en zet zich in voor schone lucht en een duurzame 
economie in Velsen. ,,Daarom willen we zo snel mogelijk groen staal bij 
Tata Steel en willen we beter onderzoek naar de luchtkwaliteit.’’ Verder 
investeert D66Velsen vol in het programma gezondheid en luchtkwaliteit 
in Velsen.

Mike Rijkers. Foto: aangeleverd

Naast de klassiekers als ‘Stairway to 
Heaven’, ‘Whola Lotta Love’, ‘Immi-
grant Song’, ‘Since I’ve been loving 
you’ en ‘Kashmir’ zal de band ook 
wat onbekender werk spelen. 
Het optreden zal minimaal 2.15 uur 
duren en de reeds gekochte kaarten 
van 23 september vorig jaar blijven 
geldig. Wil je erbij zijn en heb je nog 
geen kaarten? Haast je dan, want 
drie kwart van de beschikbare 
kaarten is al verkocht. Je kunt ze 
kopen aan de bar bij café-brasserie 
De Wildeman aan de Hoofdstraat in 
Santpoort. Kaarten kosten 45 euro 

per stuk. Billy Kulke van Letz Zep 
heeft de complimenten gekregen 
van de originele zanger van Led 
Zeppelin Robert Plant toen hij zelf 
eens een keer kwam kijken. Hij zei 
dat het net leek dat hij er zelf stond. 
Deze tributeband was ook te gast 
voor een optreden tijdens het 
legendarische reünieconcert in 
2007 op de afterparty. 
Kortom, de band heeft een behoor-
lijk staat van dienst en het is niet de 
eerste keer dat ze terugkeren naar 
de gemeente Velsen. Het optreden 
begint om 19.30 uur.

Beste Led Zeppelin-tributeband 
bij café-brasserie De Wildeman
Santpoort - De beste tributeband van Led Zeppelin uit Engeland komt 
voor een exclusief optreden naar Santpoort. Het optreden stond vorig 
jaar al in de planning, maar kon toen niet doorgaan. Nu de beperkingen 
nagenoeg verdwenen zijn, is direct een nieuwe datum geprikt: 13 maart 
staat Letz Zep in zaal De Wildeman!

De tributeband Letz Zep. Foto: Rita Bechthold
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HEEL VELSEN LEEST

Op het moment dat ik dit aan het schrijven ben, giert de wind om ons 
huis. De kinderen hebben vakantie en zijn gezellig thuis. Alle reden om 
heel veel voor te lezen. Misschien wel uit dit boek; Zonnevangers, het 
geheime verbond. Geschreven door Ida Tufte Michelsen en uitgeven door 
De fontein. Op de kaft staat geschreven: ,,Beter dan Harry Potter, volgens 
mijn zoon van 10.’’

Nu ben ik zelf groot Harry Potter-fan dus mijn interesse was gewekt. Het 
boek gaat over de twaal�arige Alma die ontdekt dat zij zonnevanger is. In 
een paar weken tijd moet zij leren hoe zij over haar nieuwverworven 
magische krachten kan beschikken en hoe zij die kan inzetten. Want het 
verbond van Zonnevangers heeft besloten om de Grootminister af te 
zetten. Maar Alma blijkt de sleutel te zijn om dit ook daadwerkelijk te 
kunnen uitvoeren.

Zou het Alma lukken om haar krachten te kunnen gebruiken? Lukt het de 
Zonnevangers om de Grootminister af te zetten? Maar Alma heeft meer 
om zich mee bezig te houden. Ze 
moet naar school. En haar ouders 
verhuizen om de haverklap naar 
een ander huis. De reden kan van 
alles zijn, de nieuwe buren zijn 
niet leuk, de vogels in de bomen 
zingen te hard. Zal dit alles haar in 
de weg staan om een goede 
zonnevanger te zijn?

Ida Tufte Michelsen is oorspronke-
lijk Journalist en producent. Met 
Zonnevangers heeft ze haar 
debuut in handen. Het boek 
schreef ze voor kinderen vanaf 10 
jaar.

Heel veel leesplezier!

Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onder-
wijsassistent 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.

De ouders van Graziella begonnen in 
1978 de Italiaanse ijssalon. Haar 
vader komt oorspronkelijk uit Sicilië 
en haar moeder is bekend van 
Bakkerij Van Ewijk. Beiden wisten dus 
wel wat zoete lekkernijen kunnen 
betekenen voor de mens. IJmuiden 
en de rest van Velsen raakte een 
beetje verslaafd aan het op typisch 
Siciliaanse wijze gepresenteerde en 
ambachtelijk gemaakte ijs in de 
meest heerlijke smaken. Dit jaar maar 
liefst dertig verschillende smaken ijs. 
Nieuw is de smaak kinder bueno en 
de vorig jaar geïntroduceerde 
smaken als browny, bounty en niet te 

vergeten cookie dough blijven 
gelukkig ook in het assortiment.

Italiaanse lekkernijen
Heel nieuw zijn de ‘Italiaanse lekker-
nijen’. Het lekkers is gevuld met 
semifreddo en er zijn verschillende 
soorten. Letterlijk betekent semif-
reddo ‘half koud’. Behalve als dessert 
ook heerlijk bij de ko�e en te 
bewaren in de vriezer. De authen-
tieke Italiaanse ijskar die Bonasera 
verhuurt is altijd een hoogtepuntje 
op feesten en partijen. Kijk op www.
ijssalonbonasera.nl voor meer 
informatie.

IJmuiden - We hebben een aantal stormen doorstaan, maar met de 
opening van Italiaanse IJssalon Bonasera in de Engelmundusstraat 
kunnen we wel zeggen dat het voorjaar van start kan gaan. En dit jaar 
komt Bonasera met nóg meer authentieke Italiaanse lekkernijen en zijn 
de ambachtelijk gemaakte ijssoorten uitgebreid met heerlijke nieuwe 
smaken.

Nu kan het voorjaar écht beginnen!

Met trots presenteert ijssalon 
Bonasera de ‘Italiaanse lekkernijen’. 
Foto: aangeleverd

Onika Pinkus staat voor PvdA Velsen 
op plek 3 voor de gemeenteraadsver-
kiezingen en wil zich inzetten voor 
goede en betaalbare woningen voor 
jong en oud. ,,We hebben snelle en 
slimme oplossingen nodig voor de 
woningnood in de gemeente Velsen. 
In Velsen zijn er verschillende bouwlo-
caties, alleen gaat het soms nog jaren 
duren voordat daar woningen gereali-
seerd kunnen worden. Dit kan én 
moet sneller.’’

Pinkus: ,,Dit kan door tijdelijke 
woningen te bouwen voor maximaal 
10 tot 15 jaar. Ook kan er sneller 
gebouwd worden door gemeentelijke 
procedures korter te maken. Denk 
daarbij aan de plannen bij Van Pont 
tot Park. We moeten onorthodoxe 
ideeën serieus onderzoeken, zoals het 
bouwen op leegstaande velden of in 
(kantoor)gebouwen. Het bouwen van 
genoeg sociale huurwoningen heeft 
onze volle aandacht: het moet het 
startstuk zijn van bouwplannen en 
niet het sluitstuk. Zo zorgen we 
ervoor dat woningen betaalbaar zijn 
en dat in de toekomst ook blijven.’’

Velsen - De woningnood in Velsen is te hoog. We horen te vaak dat 
jongeren geen woning kunnen vinden. Ook ouderen vinden geen 
geschikte en betaalbare (kleinere) woning. Daarom wil de PvdA Velsen 
dat er snel en meer gebouwd gaat worden.

PvdA Velsen wil sneller en meer 
woningen bouwen in Velsen

Campagnebeeld van Onika Pinkus (PvdA Velsen). Foto: aangeleverd

COLUMN DE HEIDEBERG

Jij doet er toe, omdat jij, jij bent. Jij doet er toe tot de laatste minuut van je leven. 
En wij zullen ál het mogelijke voor je doen. Niet alleen om je te helpen rustig te 
sterven, Maar om je te helpen leven tot je sterft. *Cicely Saunders*

Aspirant vrijwilligers vragen zich weleens af of het niet ontzettend zwaar is 
om bovenstaande woorden wáár te maken. Of ze het wel aankunnen 
mensen te begeleiden in de laatste fase van hun leven. Maar als je er al over 
nadenkt wil dat zeggen dat je in de eerste plaats een empathisch en zorg-
zaam mens bent. En wat heel belangrijk is; je staat er, net als de gasten, niet 
alleen voor. Je wordt goed ingewerkt en er is altijd een back-up. Coördinator 
Annemiek vertelt hoe die inwerkperiode werkt en hoe je verder wordt 
begeleid en ondersteund in je taken en zorg.

,,We zijn zojuist weer gestart met een nieuwe groep vrijwilligers en hebben 
de kennismaking achter de rug. Vooraf word je ingewerkt door een al 
ervaren vrijwilliger. Gedurende vier weken loop je samen met haar of hem 
een keer per week in de vier verschillende diensten ‘als een schaduw’ mee. 
Tussentijds wordt regelmatig geëvalueerd. Waar loop je tegenaan? Hoe 
voelt het? Wat vind je zwaar of juist prettig om te doen? Daarna volgt een 
introductietraining van drie dagen.
Ook als je helemaal bent ingewerkt is er elke maand een zorgevaluatie en 
jaarlijks zijn er twee of drie bijeenkomsten met een bepaald thema. Bijvoor-
beeld: wat is dementie, wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en 
euthanasie?’’ Maar wat misschien wel het allerbelangrijkst is: je bent onder-
deel van een heel hecht geheel van mensen die allemaal hetzelfde doel 
voor ogen hebben. Hospice de Heideberg wordt niet voor niets het liefste 

huis van Velsen genoemd. Het is �jn 
om deel uit te maken van zo’n groep. 
Hoe raar het ook klinkt in deze 
context: het is ook heel gezellig. Je 
zult merken dat als de vier uur er op 
zitten, je blijft dralen. Je wilt letterlijk 
tot het eind toe blijven. Mocht je 
belangstelling hebben dan vind je op 
onze website (www.hospicedeheide-
berg.nl) alle informatie die je nodig 
hebt. Welkom!

Jan Bakker, voorzitter bestuur de 
Heideberg

Je staat er nooit alleen voor

Er is al diverse malen overleg 
geweest tussen Stichting Santpoort 
en de gemeente Velsen, maar het 
leidde nog niet tot tevreden 
gezichten in Santpoort-Zuid. ,,Er is 
een slordig, weinig samenhangend 
buurtje ontstaan, behoorlijk 
rommelig en versteend, totaal niet 
passend in het mooie, groene 
karakter van Santpoort-Zuid’’, zo 
concludeert de stichting. Men 
vervolgt: ,,In september 2021 is de 
ambtelijk projectleider van de 
gemeente Velsen van het project 
afgehaald omdat de gemeente 
blijkbaar andere prioriteiten had.’’ 

Voor de dorpskern ligt een bouw-
plan klaar dat voorziet in veertig 
huurappartementen, maar het 
ontwikkeltraject daarvoor is nog 
niet gestart.

Positief noemt Stichting Santpoort 
het feit dat de gemeente onlangs 
een vergunning heeft aangevraagd 
voor het instellen van een parkeer-
verbodszone bij Blekersveld en 
omgeving. ,,We vinden dit een posi-
tief signaal en een stap in de goede 
richting. Daarnaast zien we ook 
graag groenafscheiding/planten-
bakken geplaatst zodat er niet ille-

gaal kan worden geparkeerd.’’ De 
organisatie wijst erop dat zich onder 
de supermarkt een grote parkeerga-
rage bevindt, die nauwelijks 
gebruikt  wordt.

Meer groen, wat extra zitbankjes en 
het verplaatsen van de aanwezige 
afvalcontainers staan ook op het 
wensenlijstje van Stichting Sant-
poort. Verder wachten de inwoners 
van Santpoort-Zuid nog steeds op 
de terugkeer van een pinautomaat 
in de dorpskern en missen ze een 
plek waar jongeren zich kunnen 
vermaken zonder de buurt tot over-
last te zijn. De organisatie wil in 
eerste instantie met de gemeente in 
gesprek gaan over deze wensen en 
hoopt dat de gemeente vervolgens 
de regie zal voeren om Blekersduin 
tot een aantrekkelijk woon- en leef-
gebied te maken.

Santpoort - Het gebied rond de DekaMarkt in Santpoort-Zuid is nog lang 
niet de gezellige en groene dorpskern die velen zich zouden wensen. Tot 
die conclusie komt Stichting Santpoort na overleg met buurtbewoners. 
De organisatie doet een beroep op de gemeente Velsen om de ontwikke-
ling van het gebied vlot te trekken en heeft een wensenlijstje opgesteld 
voor wijkwethouder Marianne Steijn.

Stichting Santpoort: ‘Blekersduin is 
slordig, weinig samenhangend buurtje’
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“Wat hebben we geleerd 
van Corona?”
Aan het woord is Martin Uitendaal, 
uitvaartondernemer. Hij vervolgt:
‘Kijk, tijdens Corona werden alle 
protocollen anders: grote uitvaarten 
waren uit den boze, in besloten kring 
werd het nieuwe ‘normaal’. En wat 
blijkt? Het was niet allemáál negatief: 
vóór Corona was het bijna een ‘gewoonte’ 
om voor een uitvaart zo veel mogelijk 
mensen uit te nodigen. Nu dit niet 
mocht kwamen families in een kleine(re) 

kring samen om afscheid te nemen 
van een dierbare. De belevenis was 
intenser en daardoor vaak 
waardevoller.
Natuurlijk bleven wij gewoon bij de 
mensen thuis komen om de uitvaart 
te bespreken. Zo gewóón bleek dat 
trouwens niet. Wij waren een van de 
weinige ondernemers die de mensen 
niet via Zoom of Teams te woord stonden. 
Hopelijk kunnen, nu het einde van de 
Corona-beperkingen in zicht is, meer 
ondernemers deze persoonlijke 
benadering weer eens proberen. Zelf 
vind ik dat je door het persoonlijk 
regelen van een uitvaart door je 
aanwezigheid de mensen meer tot 
steun kunt zijn. Je kunt best je wekelijkse 
boodschappen online bestellen, of een 
nieuw boek. Maar je hebt het over een 
dierbare. Als je daar via internet over 
moet praten, terwijl je verdriet zo dicht 
onder het oppervlak ligt….. ik heb daar 
gewoon niet voor gekozen. En ja, ik ben 
van de ‘oude stempel’. We hoeven van 
een uitvaart geen feestje te maken, 
maar we willen het wel graag tot in de 
puntjes mét u regelen.”

Een Bosgraf in de Kennemerduinen 
Voor begraven in de natuur… 
… biedt begraafplaats Duinhof de moge-
lijkheid om begraven te worden in een bos-
graf, een plekje voor 2 midden in de natuur. 
De huurperiode bedraagt 40 jaar met een 
opti e tot verlenging. Tevens bestaat de mo-
gelijkheid tot het bijplaatsen van een oplos-
bare 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 zo veel mogelijk identi ek om de unifor-
miteit in het bos te bewaren. U heeft  ook de 
mogelijkheid om zelf een kleine zwerfk ei te 
plaatsen. 

Beplanti ng 
Als beplanti ng op de graven kunt u  natuur-
lijke planten als bosvarens, vingerhoeds-
kruid, lelietjes van dalen, speenkruid of 
daslook planten.

Uitvaartplechti gheid
Als u in de sferen van de natuur wilt blijven, 
dan kunt u voor de plechti gheid ook gebruik 
maken van onze prachti ge buitenaula.  

Brasserie Des Dunes
Na de plechti gheid is het mogelijk om sa-
men te komen in Brasserie Des Dunes of op 
het sfeervolle terras. Voor meer informati e 
kunt u kijken op  www.desdunes.nl .  

Voor meer informati e en tarieven  
duinhof@velsen.nl  

Begra afplaatsen van de gemeente Velsen
De Biezen, Kweekerslaan 21, Sant-
poort-noord
Duinhof, Slingerduinlaan 4, IJmuiden  
Westerbegraafplaats, Havekade IJmuiden

De drie begraafplaatsen van de gemeente 
Velsen bieden de mogelijkheid tot begra-
ven, as verstrooiing of het (bij)plaatsen 
van een urn. Daarnaast bieden we de mo-
gelijkheid om een cremati eplechti gheid te 
verzorgen waarna de cremati e elders zal 
plaatsvinden. Ons gastvrije team staat voor 
u klaar om informati e te geven of met u te 
kijken naar de mogelijkheden en uw wen-
sen.

De Biezen

Duinhof

Westerbegraafplaats

Uitvaartverzorging
Uitendaal

sinds 1878

Een familiebedrijf dat garant staat 
voor volledige verzorging 

van begrafenis of crematie.

warm  -  betrokken  -  persoonlijk
 jarenlange ervaring

24 uur per dag bereikbaar  
023 - 532 44 86

LAAT UW ZORG, 
ONZE ZORG ZIJN!

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat garant staat 
voor volledige verzorging 

van begrafenis of crematie.

warm  -  betrokken  -  persoonlijk
 jarenlange ervaring

24 uur per dag bereikbaar  
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Hospice De Heideberg

In het laatste stukje van iemands leven 
worden de gasten van Hospice De 
Heideberg in het huis liefdevol bijgestaan 
om het laatste stukje dragelijk te maken. 
Deze zorg wordt gedaan door een 
groep warme, betrokken vrijwilligers. 
Door opleiding en coaching hebben 
zij zich deze speciale zorg eigen 
gemaakt. Het is daardoor ook niet 
‘eng’ om aan het bed te staan van 
een terminaal ziek persoon. In de 
hospice wordt gelachen, gepraat, 
gezorgd en ontzorgd. De vrijwilligers 
vormen een schakel in deze zorgver-
leningsketting en dat is juist heel 
bijzonder. Niet alleen zorgvrijwilligers 

zijn belangrijk, maar ook de zorg voor 
de omgeving is belangrijk. De zorg 
voor bloemen, de gewenste bood-
schappen, een werkende televisie, 
een onderhouden tuin… het zijn de 
kleine dingen in het leven die het doen.

Deze zorg wordt niet alleen gegeven 
in de hospice aan de Wulverderlaan 
1 in Santpoort-Noord, maar ook bij 
mensen thuis of in verpleeghuizen. 
Daarmee kan de mantelzorger even 
ontlast worden en wat tijd voor zichzelf 
besteden. Belangrijk is dat de mantel-
zorger naast alle intensieve zorg nog 
steeds het sociale leven op kan pakken.

Santpoort - Geboren worden en sterven; het is het begin en het einde van 
een mensenleven. We kunnen kiezen waar we willen leven en hebben 
gelukkig ook de mogelijkheid te kiezen waar we het laatste stukje van 
ons leven willen doorbrengen. Die vrijheid, de mogelijkheid te kiezen, is 
een groot voorrecht. We mogen sterven op een plek waar we ons fi jn, 
veilig en vertrouwd voelen.

Wilt u meer weten over Hospice De Heideberg en de zorg die zij kunnen leveren? 
Neem gerust contact met hen op: info@hospicevelsen.nl of 023 5493215.

Vrijwilliger of 
donateur worden? 
HOSPICE DE HEIDEBERG
SANTPOORT-NOORD
Zorg, aandacht en aanvullende 
mantelzorg in de laatste levensfase, 
in het hospice of bij u thuis

In het hospice:
•  staan comfort en kwaliteit 

van leven voorop
•  voegt de zorg zich naar de gast
•  zijn familie en vrienden altijd welkom
•  is de sfeer huiselijk, warm en vertrouwd
•  vindt u een luisterend oor 

voor levensvragen

De ‘bij u thuis’-vrijwilligers: 
•  bieden zorg, aandacht en 

comfort aan de cliënt
•  ondersteunen de mantelzorgers
•  sluiten aan bij het dagritme 

van cliënt en familie
•  hebben een luisterend oor 

voor levensvragen
•  denken mee met huisarts en thuiszorg

Ons werkgebied?
Velsen-Zuid | IJmuiden | Driehuis
Santpoort-Noord | Santpoort-Zuid
Velserbroek | Haarlem-Noord
Spaarndam | Bloemendaal

Hospice 
De Heideberg

Hospice De Heideberg is 24 uur per dag bereikbaar via:

✆ 023 – 549 3214 of 023 – 549 3215

info@hospicevelsen.nl

www.hospicevelsen.nl

Bezoek- en postadres:
Hospice De Heideberg
Wulverderlaan 1
2071 BG  Santpoort-Noord

Ons werkgebied omvat Velsen-Zuid, IJmuiden, Driehuis,
Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek, Haarlem-Noord, 
Spaarndam en Bloemendaal. o
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Spreekt dit u aan, of wilt u op een andere manier uw maatschappelijke betrokkenheid tonen of 

uw tijd inzetten voor ons hospice? Dan maken wij graag kennis met u, want het hospice is altijd op 

zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op onze website (www.hospicevelsen.nl) leest u meer over hoe u zich 

kunt aanmelden.

STEUNT U DE ZORG AAN MENSEN IN DE LAATSTE LEVENSFASE?

Hospice De Heideberg ontvangt subsidie van de rijksoverheid als tegemoetkoming in de kosten 

voor huisvesting, het werven, opleiden en coachen van vrijwilligers en salaris van de coördinatoren. 

Verder zijn wij afhankelijk van donaties. Draagt u de zorg voor mensen in de laatste levensfase ook 

een warm hart toe? Iedere fi nanciële bijdrage is welkom; veel donateurs steunen ons met een vast 

bedrag per jaar. 

ANBI-status

Onze Stichting is een ANBI-instelling. Dat betekent dat u een donatie onder voorwaarden mag 

aftrekken van de belasting. Een eenmalige gift, schenking of legaat kunt u overmaken naar 

rekeningnummer NL37RABO.015.80.51.092 ten name van VTZ IJmond in Santpoort-Noord. 

Via de website kunt u zich aanmelden als vaste donateur.  

5

KvK 41.22.50.21
ANBI-nummer 0097.22.646 – Stichting 
Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond
Donateursrekening 
NL37RABO.015.80.51.092 
t.n.v. VTZ IJmond te Santpoort-Noord
VPTZ - lidnummer 1269

Hospice 
De Heideberg
Wulverderlaan 1
2071 BG  
SANTPOORT-NOORD
Tel. 023 – 549 32 14
www.hospicevelsen.nl
info@hospicevelsen.nl

AANVULLENDE
MANTELZORG
IN DE LAATSTE
LEVENSFASE IN 
HET HOSPICE 
EN BIJ U THUIS

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

Bij het verlies van iemand die je heel 
nabij staat moet je voor het regelen 
van een passende uitvaart kunnen 
vertrouwen op de juiste mensen. Gelukkig 
hebben we in IJmuiden Monuta Jonker 
& Rengers. Gesteund door een landelijke 
organisatie, krijgen en nemen deze 
twee bijzondere mensen alle ruimte 
om zich te richten op een uitvaart die 
de overledene eer aandoet en de 
achterblijvers een mooie herinnering 
geeft. 
Astrid Rengers van Monuta IJmuiden 
legt uit: ,,Dankzij Monuta kunnen wij 
ons per keer op één uitvaart richten. 
Wij nemen dus alle tijd om de nabe-
staanden professioneel maar ook 
betrokken te ondersteunen en te zorgen 
voor een perfect georganiseerde uitvaart 
in de stijl en volgens de wensen van 
de overledene en de nabestaanden.’’

,,Wij begrijpen goed dat er tijd nodig 
is om te rouwen, maar om goede 
beslissingen over de uitvaart te nemen 
is er ook tijd nodig’’, aldus Johan Jonker. 
,,Daarom regelen we alles in stappen 
en komen wij bijna dagelijks langs voor 
verder overleg. Je kunt dit niet in een 
uur doen. Een overwogen beslissing is 
een goede beslissing. Kiezen voor een 
mooi afscheid is een intensieve weg 
die wij graag met onze klanten belopen.’’

Op het gebied van zo’n afscheid is 
tegenwoordig heel veel mogelijk, ook 

daarin kunnen Johan of Astrid de 
achterblijvende familie bijstaan. ,,Vroeger 
was een afscheid heel traditioneel, 
meestal in de kerk waarbij alleen de 
priester of dominee sprak. Nu zoeken 
wij samen met de familie naar nieuwe 
symboliek, waarmee men als familie 
of nabestaanden zijn eigen karakter 
aan een uitvaart kan geven.’’

Helaas komt het tegenwoordig vaker 
voor dat iemand overlijdt en de 
achterblijvende familie met de  kosten 
van de uitvaart blijft zitten. Johan : ,,Om 
dat te voorkomen bieden wij een vrij-
blijvend gesprek aan voor mensen die 
tijdig en in alle openheid de diverse 
zaken over een uitvaart willen bespreken. 
Zo voorkom je veel extra verdriet en 
zorgen na een overlijden: regel het nu, 
voor later.’’

Monuta Jonker & Rengers,
telefoon 0255-729100 of 06-54630271.
Zie ook: 
www.monutajonkerenrengers.nl.

Monuta Jonker & Rengers:
betrokken en professioneel

Samen
Herinneren.

Op 2 november organiseert Monuta ‘Samen Herinneren’. 
Meld u aan voor de online herdenking via
monuta.nl/samenherinneren.
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Trekken jullie de gouden 
kiezen er van tevoren uit?
Bloemendaal - “Trekken jullie de gouden 
kiezen er van tevoren uit?” 
Regelmatig krijg ik deze vraag lacherig 
op verjaardagen gesteld als ik vertel 
wat voor werk ik doe. En om maar gelijk 
een antwoord te geven: nee, dat doen 
wij niet. Tenzij jij dat wilt, maar dan moet 
je dat zelf ook van tevoren regelen. Niet 
dat je er veel aan zult hebben. Want 
gouden kiezen, zoals ik mij door een 
tandarts heb laten vertellen, zijn niet 
(meer) van massief goud, het is een 
soort omhulsel. Bovendien zitten er ook 
andere metalen in om het verwerkings-
proces te vergemakkelijken.  
Blijft er dan helemaal geen goud van 
over na een crematie? Dat kan, maar 
de hitte in de oven is zo groot dat het 
doorgaans alleen maar minuscule 
stukjes ter grootte van een speldenknop 
zijn. En die zijn daarbij ook nog zo slecht 
terug te vinden, dat het dan nog maar 
de vraag is of het van je opa’s trouwring 
is, of van die van de meneer voor hem. 
Het is namelijk onmogelijk om de oven 
100% schoon te krijgen.  
Slechts één keer bleef er iets meer over. 
Dat was van een dikke gouden ketting 
van een hiphop fan. De familie had 

later spijt dat ze hem de ketting hadden 
meegegeven en wilde de hele kleine 
brokjes goud terug hebben. Of dat een 
goed idee was, betwijfel ik, want de 
stukjes waren vermengd geraakt met 
zijn as.   
Maar wat gebeurt er dan met wat er 
overblijf? Bijvoorbeeld de metalen pin 
die ik in mijn been heb? Of de kunstheup 
van oma? Deze metalen smelten meestal 
niet en worden samen met andere 
(edel-) metalen uit de as gezeefd om 
vervolgens te worden verkocht om 
bijvoorbeeld omgesmolten te worden 
voor hergebruik in een andere industrie. 
Het speciaal daarvoor in het leven 
geroepen Dr. C.J. Vaillantfonds draagt 
er zorg voor dat de opbrengst onder 
goede doelen wordt verdeeld. 
Dr. C.J. Vaillant was trouwens de eerste 
mens die in Nederland (toen nog 
illegaal) gecremeerd is. Ik weet niet of 
hij zijn trouwring nog om had.  

Uitvaartzorg Jessica IJzer
Bloemendaalseweg 139 
2061 CH Bloemendaal 
06-83595938 
www.uitvaartzorgijzer.nl
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EEN MOOI AFSCHEID...

Opruimen voor je doodgaat
Ik word gevraagd voor en 
voorbespreking. Mevr. zal 
niet heel erg lang meer 
te leven hebben en ze wil 
graag weten of haar wen-
sen voor de crematie kun-
nen worden uitgevoerd.

Wat opvalt in het huis zijn 
de vele stickertjes met na-
men op de schilderijen aan 
de muur, de beeldjes, het 
servies op de staartklok, 
kortom op alles dat als 
erfstuk van waarde is. Ze 
vertelt dat ze, geïnspireerd 
door het boekje dat de 
Zweedse Margareta Mag-
nussen hierover schreef, 
begonnen is met afscheid 
te nemen van de overbodi-
ge spullen in het huis.  Alles 
wat ik niet meer nodig heb, 
mij geen plezier meer geeft 
en wat geen waarde heeft 
kan de deur uit.” Daarnaast, 
aldus Magnussen, is het 
opruimen een ritueel dat 
je helpt om te re�ecteren 
op je leven en kunnen er 
waardevolle herinneringen 
worden opgehaald.
Een belangrijke tip van 
haar: begin niet met de fo-
to’s. Die roepen teveel emo-

ties op en dan weet je zeker 
dat van opruimen niets te-
recht komt. Zelf maakte zij 
uiteindelijk envelopjes met 
speciale foto’s voor ieder 
kind.  Ze nodigde de kinde-
ren thuis uit om hun elk de 
envelop met oude foto’s te 
geven. “De kinderen raak-
ten niet uitgepraat over al 
die weggezakte belevenis-
sen,” zegt ze hier later over.

Opruimen voor je dood-
gaat is een vorm van le-
venskunst van afscheid 
nemen. Afscheid nemen 
door je overbodige spullen 
weg te doen. “En..daar doe 
je nabestaanden een groot 
plezier mee.”

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

‘Wensen realiseren 
met oog voor detail’

Ronald, manager 
verzorgingsteam

met oog voor detail’

Ronald, manager 
verzorgingsteam

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Vertrouwd dichtbij



EEN MOOI AFSCHEID...

UITVAART AAN HET WATER

Villa Westend - Westlaan 41 - Velserbroek - 023 538 18 78 - info@villa-westend.nl

Afscheid nemen in een fijne omgeving
Bijzondere uitvaartlocatie aan het water

Condoleance & uitvaart op locatie
Voldoende gratis parkeergelegenheid

Gebruik van privé ruimte zonder tijdslimiet

Villa Westend – 
Bijzondere uitvaartlocatie

Villa Westend is een bijzondere 
uitvaartlocatie. Van een volledige 
dienst op locatie tot een condoleance 
na de uitvaart, wij ontzorgen u en 
denken graag met u mee. Steun geven 
en condoleren in een rustige mooie 
omgeving waar u zich niet opgejaagd 
voelt. Waar aandacht is voor elkaar 
maar ook veel aandacht besteed 
wordt aan drankjes en mooie hapjes. 

Uitvaart op locatie
In onze fi jne ambiance is het mogelijk 
de gehele uitvaartdienst bij ons plaats 
te laten vinden. U krijgt de tijd en de 
ruimte om de plechtigheid op uw 
eigen manier in te vullen. Samen met 
de uitvaartleidsters en onze medewerkers 
dragen wij bij aan een waardig afscheid. 

Condoleance
Na de uitvaart is er vaak behoefte om 

samen te zijn met familie en vrienden. 
Wij ontvangen u in onze privéruimte 
met prachtig uitzicht over de Westbroekplas 
en beschikking tot een privéterras aan 
het water. Onze zalen zijn geschikt voor 
bijeenkomsten van 10 tot 500 gasten.

Het restaurant van Villa Westend is 
dagelijks geopend voor ontbijt, lunch 
en diner en heeft voldoende beschik-
baarheid voor een lunch of diner met 
de familie.

Villa Westend ligt centraal tussen 
Haarlem en Spaarndam, is eenvoudig 
bereikbaar en heeft 180 gratis parkeer-
plaatsen. Wij zijn gelegen op 500m 
afstand van diverse uitvaartlocaties. 
Wilt u meer informatie over onze ruimtes 
voor condoleances of een uitvaart? 
Kijk dan op onze website www.villa-
westend.nl of bel ons 023 538 18 78.  

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

Een waardevol afscheid ontstaat
door tijd en aandacht

Patty-Lou Leenheer | 06 86 88 99 18
www.get� denuitvaartzorg.nl

• Kosteloos kennismakingsgesprek
• 24 uur per dag bereikbaar
• Velsen en omgeving

Een waardevol afscheid ontstaat
door tijd en aandacht

Patty-Lou Leenheer | 06 86 88 99 18
www.get� denuitvaartzorg.nl

• Kosteloos kennismakingsgesprek
• 24 uur per dag bereikbaar
• Velsen en omgeving

Directe hulp na overlijden: 
(0255) 511 190 
(dag en nacht bereikbaar)

Dokweg 39
1976 CA IJmuiden

info@uz-ijmuiden.nl

Uitvaart Zorgcentrum IJmuiden, afscheid nemen in een huiselijke sfeer, 
persoonlijke aandacht van onze ervaren en betrokken medewerkers. 
Voor meer informatie bieden wij u een vrijblijvend informatiegesprek, 
voor een afspraak kunt u ons bellen (0255) 511 190.
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Velsen Verzamelt

Zoals menig kind was Gerard al op 
jonge leeftijd met speelgoedautoo-
tjes in de weer. Van LEGO® maakte 
hij thuis een racecircuit en als hij 
ging spelen bij een vriendje, nam 
hij steevast een ko�ertje met auto-
tjes van het bekende merk 
Matchbox mee. ,,Hele zaterdagen 
lagen we dan samen op de grond te 
spelen met autootjes. Soms wel een 
paar honderd!’’ 
Van spelen met autootjes ging het 
geleidelijk over naar vooral het 
verzamelen ervan. Toen Gerard als 
jongetje van tien jaar voor het eerst 
mee mocht naar het racecircuit in 
Zandvoort, werd hij door het ‘race-
virus’ gegrepen. Het zou hem 
daarna nooit meer loslaten. ,,En die 
rode auto’s op het circuit, die vond 
ik toch wel het mooiste’’, vertelt hij 
over zijn voorkeur voor het merk 
Ferrari. In de jaren die volgden, ging 
hij zich steeds meer in de auto’s 
verdiepen. Het geld dat hij 
verdiende met het lopen van een 
krantenwijk, besteedde hij onder 

meer aan tijdschriften. ,,Op Neder-
lands gebied was er niet zo veel te 
krijgen, maar in Duitse tijdschriften 
stonden verslagen van autoraces 
met mooie foto’s erbij. Die tijd-
schriften waren ook in Nederland te 
krijgen. Bij Bruna aan de Lange 
Nieuwstraat hielden ze deze bladen 
voor mij apart. Ik moest er acht 
gulden voor betalen, best een heel 
bedrag.’’

Vitrinekasten aan de wanden
Fan van een speci�eke autocoureur 
is Gerard nooit geweest. Van het 
merk Ferrari zelf des te meer. ,,Ik 
ben gek van het team, niet van een 
coureur. Om het merk Ferrari hangt 
iets mystieks heen. Het is de hele 
geschiedenis van het merk, die me 
boeit.’’ Die geschiedenis begon 
eigenlijk al in 1929, toen Enzo 
Ferrari zijn raceteam opzette. Het 
zou echter nog tot na de Tweede 
Wereldoorlog duren voordat de 
eerste eigen racewagen onder het 
merk Ferrari een feit was. Natuurlijk 

is ook die eerste Ferrari uit 1949 bij 
Gerard in de vitrinekasten te 
vinden. Het grootste deel van zijn 
collectie miniatuurauto’s betreft 
modellen op schaal 1:43 en dat is 
ook de meest gangbare variant, 
waarin het meeste te krijgen is. ,,Je 
krijgt zo’n verzameling nooit 
compleet, omdat je eigenlijk ook 
niet goed weet wat er allemaal 
gemaakt is. Zelfs ik sta nog regel-
matig voor verrassingen.’’ Aan de 
wanden van de zolderkamer 
hangen vitrinekasten vol autootjes. 
Deze kasten kon Gerard overnemen 
van een verzamelaar van model-
treinen, ze bleken ook zeer geschikt 
te zijn voor het etaleren van de 
raceautootjes. Niet alleen van elk 
raceseizoen probeert hij een schaal-
model op de kop te tikken, ook van 
elke coureur uit het team is er een 
eigen model op de markt, met de 
bijbehorende belettering en het is 
de sport om al die modellen te 
vinden. ,,Ik heb bijvoorbeeld heel 
lang achter een model uit 1972 

aangezeten. Destijds haast niet te 
vinden in Nederland, maar wel in 
Frankrijk en Spanje. Vaak worden ze 
daar via de app Vinted nog wel 
aangeboden. Pas nu komt dat ene 
type ook in Nederland in de 
handel.’’

Elke twee maanden 
naar een beurs
Het behoeft dan ook geen nader 
betoog dat Gerard juist dat ene 
model uit 1972 extra koestert. Maar 
ook een autootje met daarop de 
handtekening van voormalig 
Formule-1-coureur Michele Albo-
reto is hem zeer dierbaar. ,,Die 
handtekening heeft hij zelf op het 
circuit van Zandvoort voor mij 
gezet.’’ Behalve de racewagens in 
schaal 1:43 heeft Gerard ook een 
collectie in schaal 1:18 staan. Alle 
wagens waarin Sebastian Vettel en 
Kimi Raikkonen voor Ferrari hebben 
gereden, zijn hier vertegenwoor-
digd. ,,Ik heb van alle jaren beide 
modellen in huis’’, vertelt Gerard 
trots. Zijn er modellen bij die in de 
loop der tijd veel waard geworden 
zijn? ,,Je ziet wel dat de prijzen van 
sommige modellen stijgen, maar 
daar hecht ik zelf geen waarde aan. 
Voor mij gaat het erom dat ik het 
model hier heb staan, puur voor 

mezelf.’’ Omgekeerd is Gerard ook 
niet van plan om zelf de hoofdprijs 
voor een schaalmodel te betalen. 
,,Ik ga bijvoorbeeld geen driehon-
derd euro neerleggen voor een 
1:43-model.’’ Eens in de twee 
maanden reist hij met zijn oudste 
zoon Michael af naar Expo Houten, 
waar op een beurs schaalmodellen 
van raceauto’s verhandeld worden. 
,,Mijn zoon verzamelt Siku-
modellen, dat is de Duitse tegen-
hanger van Matchbox. En ik ga dan 
zelf natuurlijk op Ferrari-jacht. Als 
we mazzel hebben, komen we met 
een tas vol materiaal thuis. Maar het 
gebeurt ook wel dat we helemaal 
niets interessants vinden.’’ Sylvia, de 
vrouw van Gerard, houdt zich niet 
met deze verzamelwoede bezig. 
,,Ze is een keer mee geweest, puur 
om dat gevoel te ervaren. Ze vond 
het leuk voor een keer, dus daar is 
het bij gebleven. We hebben ook 
afgesproken dat er beneden in huis 
niets van deze hobby te zien is.’’

Niet te koop? Dan zelf nabouwen!
In een aparte vitrine staan schaal-
modellen van de transportwagens 
van Ferrari. Eén vrachtwagen blijkt 
door Gerard zelf te zijn nagemaakt, 
omdat het betre�ende model nooit 
in de handel is gekomen. Hij bekeek 
foto’s van het betre�ende voertuig 
en ging aan de slag. In het dagelijks 
leven runt Gerard zijn eigen recla-
mestudio en verzorgt hij de belet-
tering van gevelborden, etalage-
ruiten en bedrijfswagens. Vanuit die 
expertise is het zelf tot in detail 
namaken van een miniatuurvracht-
wagen geen ingewikkeld karwei. 

Er staat inmiddels al een nieuw 
project op stapel: ,,Valentino Rossi 
heeft enige tijd getest in een Ferrari 
met nummer 46 erop. Die wagen ga 
ik nu bouwen.’’ Dan wijst hij op een 
bijzonder voorwerp in de collectie. 
Het is een sleutelhanger, gevuld 
met vloeistof. ,,Daar zit V-Power in, 
het is een klein beetje van de origi-
nele brandstof die Schumacher 
heeft gebruikt tijdens zijn races.’’ 
Nog meer bijzondere items? 
Jazeker! Een box met een schaal-
model erin, voorzien van de hand-
tekening van coureur Nigel Mansell. 
En voorlopig is Gerard nog lang niet 
klaar met zijn verzameling. Achter 
in de zolderkamer blijken nog 
enkele dozen voor nieuwe aanwin-
sten te staan. ,,Die moet ik allemaal 
nog uitzoeken.’’

Alle a�everingen uit deze rubriek 
verschijnen ook op www.face-
book.com/velsenverzamelt. Wil je 
zelf ook deelnemen? Meld je dan 
aan door een bericht naar 
redactie@jutter.nl te sturen.

IJmuiden - Menig autoliefhebber droomt ervan om zelf een echte Ferrari voor de deur te hebben. De prijs die 
voor een exemplaar van het exclusieve Italiaanse automerk moet worden neergeteld, vormt daarbij echter vaak 
het grote struikelblok. Voor een aantal types gelden prijzen die liggen tussen de twee en drie ton, al zijn er ook 
uitvoeringen die nog veel duurder zijn. IJmuidenaar Gerard van der Heijden bedacht een mooi alternatief, dat 
uitgroeide tot een bijzondere hobby. Hij begon met het verzamelen van schaalmodellen van Ferrari. Inmiddels 
heeft hij een zolderkamer vol miniaturen van deze auto’s, plus allerlei daarbij passende accessoires.

Gerard van der Heijden verzamelt 
schaalmodellen van Ferrari

De zolderkamer van Gerard van der Heijden is geheel gewijd aan zijn bijzondere verzameling. Foto: Bos Media Services
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Even lekker op het terras zitten? Eerst moet er heel wat zand verwijderd worden. De harde wind zorgde 
ervoor dat zich zandduinen vormden tegen (en op) de terrassen. Foto: Erik BaalbergenEen grote stapel afgerukte boomtakken toont aan hoe krachtig deze storm is geweest. Foto: Arita Immerzeel

Een zomereik, gespleten. ,,Ik zag eerder de 
twee delen los van elkaar bewegen. Het was 
wachten totdat hij omviel.’’ 
Foto: Frans van Spanje

Deze grote boom op landgoed Beeckestijn knapte als een luciferhoutje af. 
Foto: Frans van Spanje

Hier en daar werden bomen compleet met wortels uit de grond getild. Foto: Arita 
Immerzeel

Velsen - Een bijzonder record is vorige week gesneuveld. Nooit eerder sinds de start van de metingen werd ons land zes dagen achter elkaar geconfronteerd met storm. Bovendien behoort Eunice, de 
storm die vrijdag over ons heen raasde, volgens het KNMI tot de drie zwaarste stormen sinds 1970. En dat hebben we goed kunnen merken...

De gevolgen van drie stormen in Velsen

COLUMN TANGER ADVOCATEN

De moeder van Rens en Lieke was overleden. 
Rens lag in echtscheiding en vond het huis van moeder 
wel een goede plek om te wonen. 
En hij had natuurlijk ook geen haast om mee te werken 
aan verkoop van de woning. 
Lieke had het aanvankelijk aangezien maar toen Rens na 
een jaar nog steeds een gesprek over verkoop van het huis 
uit de weg ging, was zij het zat. Lieke kwam op mijn gratis 
inloopspreekuur en vroeg om raad.

Rens werd door mij vriendelijk verzocht mee te werken aan 
verkoop.
Dat doen advocaten, eerst goedschiks proberen, en zo niet 
dan kwaadschiks afdwingen
Dat werd dus een kort geding omdat Rens niets wilde.
Hij woonde goed in het vrijstaande huis van moeder en had geen haast om te verkopen.
Rens werd door de rechter veroordeeld mee te werken aan verkoop van het huis op stra�e 
van een dwangsom.
Dat hielp.
En nadat het huis was verkocht, is op verzoek van Lieke door de rechtbank ook nog een
redelijke gebruiksvergoeding vastgesteld van € 700,- per maand.
Want ons wetboek zit best wel goed in elkaar.
Er is zelfs in geregeld dat als iemand iets gebruikt dat mede-eigendom is van iemand anders, 
er een redelijke vergoeding voor dat gebruik kan worden vastgesteld.

Mr. Mitchel Schildwacht
Tanger Advocaten N.V., altijd vertrouwd dichtbij!

Alkmaar 072-5312000
Haarlem 023-5121400
Velsen 0255-547800

Gebruiksvergoeding

Mr. Mitchel Schildwacht

Regio - Lokaal FNV IJmond roept haar 
leden en achterban op om mee te 
doen aan het Haarlemse Woonoproer 
van zondag 27 februari om 14.00 uur 
in het Reinaldapark. Het Woonoproer 
is een groeiende brede maatschappe-
lijke beweging van mensen en organi-
saties die zich grote zorgen maken 
over de wooncrisis in Nederland. Als in 
een estafette worden manifestaties en 
demonstraties georganiseerd waarin 
zij hun zorgen en kritiek tot uiting 
brengen. Ook Lokaal FNV IJmond en 
het netwerk Haarlem-IJmond ‘Voor14’ 
maken daar deel van uit.

De organisatie stelt: ,,Wonen is een 
recht. Maar voor veel mensen uit 
Haarlem en omgeving wordt wonen 
wel heel erg moeilijk gemaakt. Jaren-
lang op de wachtlijst, de huurprijzen 

rijzen de pan uit, en een koopwoning 
is inmiddels nagenoeg onbetaalbaar. 
Daar komt bij dat de prijzen van 
energie gigantisch stijgen, en het juist 
de mensen met kleine inkomens zijn 
die het zich niet kunnen veroorloven 
om hun woning te isoleren. Wij willen 
dat de gemeente Haarlem verbiedt 
om mensen vanwege (energie)
armoede uit huis te zetten, dat men 
een stop zet op de sloop en verkoop 
van sociale huurwoningen en dat de 
gemeente woningcorporaties 
verplicht om hun woningen te 
isoleren.’’ 
Verder eist men een wettelijk leefbaar 
loon van minimaal 14 euro per uur dat 
gekoppeld blijft aan de uitkeringen, 
zoals de AOW, en dat gestegen prijzen 
compenseert. Kijk op www.woonop-
roer.nl voor meer informatie.

Lokaal FNV IJmond: 
,,Doe mee aan het Woonoproer’’

IJmuiden - Voor de publieksdagen, 
die van maart tot en met november 
op de eerste zondag van de maand 
plaatsvinden, zoekt Vereniging 
Forteiland IJmuiden vrijwilligers, die 
mee willen helpen om de catering te 
verzorgen. Behalve publieksdagen 
op zondag zijn er in de zomer-
maanden vier woensdagmiddag-
openstellingen. Wie het leuk vindt 
om de inwendige mens van leden 

van de vereniging en bezoekers op 
Forteiland te versterken, kan bij 
gebleken geschiktheid rekenen op 
een gedegen opleiding en inwerkpe-
riode, in ongedwongen sfeer. 

Interesse? Bel of mail met de heer 
Leo Knape, secretaris a.i. van de 
Vereniging Forteiland IJmuiden (023 
5318195 / 06 36113209 / l.knape1@
chello.nl).

Vereniging Forteiland IJmuiden 
zoekt vrijwilligers voor catering
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COLUMN FRITS RIJPERMAN

Een iconisch verhaal met wat vage 
symbolische teksten uit bekende 
hits. En voilà daar hebben we straks 
rond Pasen weer The Passion. Een 
kijkcijferkanon op tv, waar veel 
mensen naar uitkijken of je nou 
gelooft of niet. Rond 1970 maakte ik 
tijdens de muzieklessen kennis met 
The Passion van toen. Op het 
Ichthus College in IJmuiden, dat een 
nieuw gebouw heeft.

Glimmende vloeren, lichtgele 
baksteentjes, maagdelijk witte 
muren en natuurstenen trappen 
fonkelen me tegemoet. Ons muziek-
lokaal is akoestisch verantwoord 
ontworpen. De muziekdocent met 
de toepasselijke naam Klinkhamer, 
legt uit wat er zo bijzonder is aan dit 
lokaal. Er is een pick-up met een hi-� stereo installatie ingebouwd en 
aan het plafond hangen megagrote geluidsboxen. Zoiets heb ik nog 
nooit gezien of gehoord. Een lp wordt uit de hoes getrokken en een 
doekje glijdt over het vinyl. Klinkhamer goochelt de plaat in een diepe 
kist, waar zich helemaal onderin de draaitafel bevindt. Het is de 
oerversie van de rockopera Jesus Christ Superstar. Mijn top-40 oortjes 
worden direct verwend, want hier knalt bij de ouverture een 
vervormde rockgitaar keihard door het lokaal. Lekkerrrr! In de loop van 
het jaar mag je je beste LP meenemen, hierover een spreekbeurt 
houden en je favoriete nummer draaien. Maar tegen de tijd dat ik aan 
de beurt ben en Do the Strand opzet van Roxy Music is er al één box 
naar de Filistijnen en hoor je in plaats van een pianootje loeihard de 
brommende saxofonist.

De soundtrack van de �lm Jesus Christ Superstar komt een jaar later 
uit, ik koop ‘m meteen bij V&D, voor drieëntwintig gulden. Niet duur 
voor een dubbel-lp. Er ontstaan felle discussies in de jongerenpraat-
groepjes van de kerken. Men spreekt schande omdat de blijde bood-
schap van de opstanding er bewust uit gelaten is. Foei! Maar er is ook 
lof. Zo neemt onze pastoor Glazenmaker van de Oudkatholieke Kerk 
aan de Wilhelminakade het in zijn preek op voor de �lm. Want het 
verhaal steekt in een modern jasje en zo is het boeiend voor jongeren, 
die toch al zo worstelen met de kerk en de wereldvrede. Eenmaal in de 
bioscoop let ik extra op en zie de acteur die Judas speelt, in de eind-
scene betekenisvol omkijken voordat hij de hippiebus instapt voor 
vertrek. Dit symboliseert dat het nog niet kaar is en de reis verder gaat. 
Het thema is nog steeds actueel. Zo zou je een managementseminar 
kunnen beginnen: Een afdeling maakt zich zorgen over de enorme 
populariteit van het project. Nu hebben we wel de macht over 50.000 
volgers. Maar het team is niet meer wat het is geweest. De manager 
heeft een burn out en denkt; ‘Now, I’m sad and tired. I will drink your 
cup of poison.’ De saamhorigheid is ver te zoeken omdat iedereen voor 
zichzelf gaat. Hoe verder? Nou, terug naar de pioniersfase dus, zoals 
Judas bepleit. Hoogste tijd voor een andere mindset. The Passion 
bewijst dat het verhaal over Jezus nog duizenden keren verteld kan 
worden. In allerlei nieuwe jasjes.

Wil je die ruige gitaar uit de ouverture, en alle muziek uit mijn columns 
beluisteren? Check mijn Spotify playlist; jutter listed. e-mail; frits.
rijperman@xs4all.nl.

Boksende boxen

IJmuidenaar Frits Rijperman droomde ervan om stergitarist te 
worden. Hij is teamleider in een zorginstelling geworden en speelt 
voor de lol trompet in een jazzband. Hij schrijft regelmatig een 
column met een eigen illustratie over oude trends en nieuwe hypes in 
de moderne muziek.

De soundtrack van de �lm ‘Jesus 
Christ Superstar’. Foto: aangeleverd

MaartenJan Hoekstra is raadslid 
voor GroenLinks en directeur 

onderwijs aan de faculteit bouw-
kunde van de Technische Universi-

teit Delft. Hij staat op plek 2 voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Maar-
tenJan: ,,De afgelopen vier jaar 
hebben we samen met onze 
wethouder Sebastian Dinjens hard 
gewerkt om gezondheid centraal te 
stellen in het dossier Tata Steel. De 
recente RIVM- en GGD-onder-
zoeken laten zien dat er nu iets 
moet gebeuren. GroenLinks is de 
enige partij in Velsen die de vervui-
lendste onderdelen van Tata Steel 
zo snel mogelijk wil sluiten (Kooks-
fabriek 2 en Hoogoven 6). Ook 
provinciaal en landelijk maken we 
ons hier hard voor.’’

Datzelfde geldt voor de krimp van 
Schiphol. MaartenJan: ,,Met de 
gemeenteraad hebben we een 
motie van GroenLinks aangenomen 
voor het stoppen met nacht-
vluchten en voor maatregelen 
tegen (ultra)�jnstof. Onze gezond-
heid is het belangrijkste dat we 
hebben.’’ Lees hier het verkiezings-
programma van GroenLinks: 
https://velsen.groenlinks.nl/
standpunten.

GroenLinks zet gezondheid echt op 1
Velsen - In Velsen leven we in een prachtige maar zwaar belaste omge-
ving. Wat GroenLinks betreft is de tijd van wegkijken voorbij. De lucht-
kwaliteit in Velsen moet sterk verbeteren. Daarvoor zijn strengere 
normen en scherper toezicht nodig voor Tata Steel, de haven en Schiphol. 
En een overheid die optreedt als normen worden overschreden.

MaartenJan Hoekstra van GroenLinks staat op plek 2 voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en zet zich in voor een schone en groene leefomgeving. 
Foto: aangeleverd

Iris van der Veen, bestuurder FNV 
Procesindustrie: ,,Dit is prachtig. Het 
toont de enorme wilskracht van de 
mensen die hier werken. Zij hebben 
zich niet gek laten maken door hun 
directie, die riep dat actievoeren 
gevaarlijk en onverantwoord zou zijn, 
en zelfs dreigde met een kort geding. 
Werknemers uit IJmuiden en service-
monteurs stonden vorige week 

maandag schouder aan schouder bij 
de eerste staking in twintig jaar. En 
ze waren stuk voor stuk bereid om 
door te gaan.’’

‘Acties waren nodig voor goede 
afspraken’
Fred Massier, werknemer bij Linde 
Gas en voorzitter van het actieco-
mité: ,,Ik ben hartstikke trots op mijn 

collega’s en als comité zijn wij dik 
tevreden met dit resultaat. Het was 
een zwaar traject en voor sommige 
mensen ook best een stap om het 
werk neer te leggen. Maar dat was 
echt nodig om goede afspraken 
binnen te slepen.’’ De FNV heeft met 
het gasbedrijf een cao afgesproken 
van twee jaar (1 juni 2021 tot en met 
31 mei 2023). Voor de medewerkers 
gaan de lonen in die tijd in stapjes 
omhoog met zes procent. Verder 
wordt het sociaal plan verlengd tot 
eind 2025 en ligt er een goede rege-
ling waardoor oudere werknemers 
met zware beroepen drie jaar voor 
hun AOW-leeftijd kunnen stoppen 
(RVU-regeling).

IJmuiden - De werknemers van Linde Gas hebben een betere cao voor 
zichzelf afgedwongen. Na een korte staking en onder druk van meer 
acties is het gasbedrijf toch akkoord gegaan met de eisen van zijn werk-
nemers. Deze week vond de stemming plaats over het onderhandelings-
resultaat dat de FNV voor hen heeft bereikt. Bij Linde Gas en Linde 
Homecare werken in Nederland zo’n 340 mensen, verdeeld over locaties 
in IJmuiden, Schiedam, de Botlek, Dieren en Eindhoven.

Geleidelijk zes procent meer loon 
voor werknemers Linde Gas

IJmuiden - Vanaf woensdag 2 maart 
start voetbalvereniging Stormvogels 
weer met peutervoetbal. Voor de 
lockdown organiseerde de club, 
samen met het Sportloket, met veel 
succes spelenderwijs kennismaken 
met de voetbalsport voor peuters (2 
tot 4 jaar). Het peutervoetbal start 
om 15.30 uur en eindigt om 16.30 
uur. Eén begeleider per peuter is 
verplicht. Deelname is de eerste twee 
keer gratis. Is jouw peuter daarna 
nog hartstikke enthousiast, dan kun 
je hem of haar via www.stormvogels.
nl aanmelden. Het eerste seizoen 
betaal je als peuter slechts 15 euro.

De guppen bij Stormvogels (4 tot en 
met 8 jaar) trainen al elke woensdag 
om 15.30 uur. Dit blijft zeker zo door-
gaan, maar de vereniging gaat dit 
voor deze categorie uitbreiden naar 
de zaterdagochtend. Dan zullen de 
guppen onderlinge wedstrijdjes 
gaan spelen tegen hun leeftijdsge-
noten in de guppenarena. De 
jongens en meisjes zullen dan in 
tenues van Ajax of Feyenoord 
strijden tegen elkaar. Deze 
wedstrijdjes zullen vanaf zaterdag 5 

maart plaatsvinden, wekelijks van 
11.00 tot 12.00 uur. Ook voor de 
guppen geldt dat het eerste seizoen 
slechts 15 euro kost.

Heeft jouw kind vriendjes of vrien-
dinnetjes die ook willen trainen en 
voetballen? Dan kunnen ze zich 

aanmelden via de site www.stormvo-
gels.nl en lid worden. Naast het voet-
ballen organiseert de Jeugd Activi-
teiten Commissie vele andere activi-
teiten. Voor meer informatie mail 
naar Sandra via verenigingsma-
nager@stormvogels.nl of bel/app: 06 
20219803.

Peuters en guppen bij IJVV Stormvogels

De allerkleinsten komen bij Stormvogels elke woensdagmiddag in actie. De guppen 
(4-8 jaar) voortaan ook op zaterdagochtend. Foto: aangeleverd

Velsen - Het Wijkplatform Velsen-
Noord pakt na ruim drie maanden de 
draad weer op. Begin november liet 
de organisatie aan de gemeente 
Velsen weten op non-actief te gaan. 
Als directe aanleiding werd aange-
voerd dat men opnieuw niet door de 
gemeente was geïnformeerd over 
ingrijpende plannen met betrekking 
tot het dorp. Gedoeld werd op de 
mogelijke komst van een logiesge-
bouw voor arbeidsmigranten aan de 
Concordiastraat. Helemaal op non-
actief blijkt het Wijkplatform Velsen-
Noord echter nooit te zijn geweest. 

De kern hield zich namelijk intussen 
bezig met het voorbereiden van 
inzichten tegen het logiesgebouw en 
het formuleren van een reactie op de 
enquête die door ontwikkelaar 
Corporatiekracht rond dit thema is 
opgesteld. Parallel hieraan werd met 
de gemeente gesproken over de 
voorwaarden waaronder het Wijk-
platform Velsen-Noord weer actief 
zou worden. Na een schriftelijke 
toezegging van de gemeente dat 
men voortaan eerder bij ingrijpende 
besluiten betrokken zal worden, is 
men nu weer actief.

Wijkplatform Velsen-Noord 
heeft draad weer opgepakt
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Bewoners ’s Heeren Loo in 
Driehuis in een nieuw jasje

Dankbaar voor deze gulle gift zijn de 
medewerkers Yvonne Spijker en 
Rocio Alcalde-Noël direct aan de slag 
gegaan om alle broeken, t-shirts, 
truien te ontdoen van de labels, op 
kleur en maat te sorteren en te 
verdelen onder de jongeren.
Yvonne: ,,Veel uithuisgeplaatste 
jongeren hebben niet zo veel te 
besteden. Een middagje shoppen 
voor een nieuwe out�t zit er voor 
hen gewoonweg niet in. Dit kan het 
zelfvertrouwen van een kind - zeker 
dat van een tiener - �ink onder-
mijnen. Terwijl juist een modieus 
uiterlijk iemand het gevoel kan 

geven ‘ik doe ertoe en hoor erbij’. Ik 
zeg altijd: steek een arm kind in een 
nieuw jasje en hij gaat vanzelf rech-
terop lopen.”

Dankbaar
’s Heeren Loo is Nationaal Fonds 
Kinderhulp zeer dankbaar. De eenen-
dertig pallets met duizenden kledin-
gitems zijn niet alleen verdeeld 
onder jongeren in Driehuis, maar ook 
onder jongeren op andere ’s Heeren 
Loo locaties.

Meer informatie over ‘s Heeren Loo: 
www.sheerenloo.nl.

Driehuis - Medewerkers van de ’s Heeren Loo locatie in Driehuis kunnen 
het bijna niet geloven. Een bekende kledingfabrikant – waar de naam 
niet van genoemd mag worden – heeft een hele stapel nieuwe, trendy 
items afgeleverd voor jongeren die bij ’s Heeren Loo in zorg zijn en 
weinig te besteden hebben. Deze donatie is mogelijk gemaakt door Nati-
onaal Fonds Kinderhulp.

Medewerkers Yvonne Spijker en Rocio Alcalde-Noël zijn direct aan de slag gegaan 
om alle broeken, t-shirts, truien te ontdoen van de labels, op kleur en maat te 
sorteren en te verdelen onder de jongeren. Foto: aangeleverd

Voor inwoners van Velserbroek is 
Ardy Blok inmiddels geen onbe-
kende meer. Ze ontwikkelde in de 
afgelopen jaren verschillende activi-
teiten voor een betere samenleving. 
Zo nam ze bijvoorbeeld het initiatief 
voor de herbenoeming van het park 
in Velserbroek en maakte ze de 
gemeente enthousiast voor de plaat-
sing van een insectenhotel in dat 
park. Met sponsoring werd dit initia-
tief uitgevoerd en precies dat hoopt 
ze nu ook te bereiken voor het 

plaatsen van de mozaïekbank. Ze 
vertelt: ,,In verschillende gemeenten 
staat al zo’n bank, vaak voor een 
goed doel of om een ontmoetings-
plek te creëren. In Haarlem-Noord 
staat zo’n bank langs het Spaarne.’’

In Velserbroek moet de zitbank 
komen te staan bij de ingang van het 
Promenade Park. Zo kunnen mensen 
genieten van het uitzicht op het park 
tijdens een wandeling, bijvoorbeeld 
op de terugweg van het winkelcen-

trum. Annemarie Sybrandy gaat het 
maakproces van de mozaïekbank 
begeleiden. Zij heeft brede ervaring 
op dit gebied. Ardy Blok: ,,In mei 
willen we beginnen met het plaatsen 
van de mozaïeksteentjes. We hebben 
tot nu toe nog geen plaats gevonden 
waar we kunnen werken. In vorige 
projecten die Annemarie Sybrandy 
begeleidde, in bijvoorbeeld Vogelen-
zang en Haarlem-Noord, werd er 
verschillende dagdelen per week 
gemozaïekt. Zo ontstond na een paar 
maanden een prachtige bank.’’

De Rotary Club Velsen is betrokken 
bij de mozaïekbank en doet mee de 
met sponsoring. Stichting Buiten 
Gewoon (Galle Promenade 70) wil 
aan de bank meehelpen in het kader 
van de dagbesteding. Zo kunnen 
mensen met een beperking of 
psychisch probleem een kunstwerk 
maken dat langdurig blijft bestaan 
en dat door iedereen gebruikt kan 
worden. Groepen van basisschool De 
Beekvliet en de jeugd van jongeren-
centrum De Koe doen mee in de 
ontwerpwedstrijd die binnenkort van 
start gaat. Het is dus al bij voorbaat 
een breed gedragen project, waarbij 
uiteraard nog veel andere vrijwilli-
gers welkom zijn voor het knippen 
en plakken van de mozaïeksteentjes. 
Sponsors en vrijwilligers kunnen zich 
melden door een bericht naar ardy.
blok@quicknet.nl te sturen.

Velserbroek - Op de gemeentewerf staat sinds kort een grote betonnen 
zitbank, die uiteindelijk een plek moet gaan krijgen bij het Promenade 
Park. Voordat het zover is, zal de bank met mozaïeksteentjes bekleed 
gaan worden. Het initiatief voor het project komt van Ardy Blok, ze is nu 
op zoek naar sponsors om de uitvoeringsfase te kunnen bekostigen.

Mozaïekbank bij Promenade 
Park wordt ontmoetingsplek

Ook deze mozaïekbank in Haarlem-Noord werd onder leiding van Annemarie 
Sybrandy gemaakt. Foto: aangeleverd

Driehuis - Door alle coronaperikelen is het niet meer gekomen van een feestelijke opening en is station Driehuis na 
een maandenlange renovatie met stille trom in gebruik genomen. De liften maken het perron voor iedereen beter 
bereikbaar, of je nu beperkt mobiel bent of een vakantieko�er bij je hebt. Foto: Arita Immerzeel

Station Driehuis beter toegankelijk

Velsen-Noord - Het Wijkplatform 
Velsen-Noord heeft geen goed 
woord over voor de enquête die aan 
de inwoners is voorgelegd met 
betrekking tot een mogelijk logies-
gebouw voor arbeidsmigranten. Men 
beschouwt de enquête als suggestief 
en sturend, zelfs het woord manipu-
latie wordt genoemd. Corporatie-
kracht heeft plannen voor de bouw 
van het logiesgebouw aan de 

Concordiastraat. Hier moeten uitein-
delijk 192 arbeidsmigranten worden 
ondergebracht. Het Wijkplatform 
Velsen-Noord heeft grote twijfels bij 
de impact die een dergelijke voorzie-
ning zal hebben op het dorp en wil 
graag concrete informatie ontvangen 
over de gang van zaken rond soort-
gelijke accommodaties elders. De 
ontwikkelaar presenteert de plannen 
juist als gunstig voor Velsen-Noord, 

omdat reguliere woningen niet meer 
door arbeidsmigranten bezet 
worden gehouden als er een logies-
gebouw in de buurt is.
Het Wijkplatform Velsen-Noord wil 
weten waarop de conclusie geba-
seerd is dat arbeidsmigranten naar 
dit nieuwe gebouw zullen verhuizen. 
Er bestaat namelijk geen enkele juri-
dische mogelijkheid om dit af te 
dwingen.

Wijkplatform: ,,Enquête logies-
gebouw is suggestief en sturend’’

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Terwijl ik dit schrijf stormt het in Nederland. Waar we nog maar kortgeleden 
met storm Corrie te maken hadden, is het vandaag Eunice die over het land 
raast. Dat maakt dat wij onze test- en vaccinatielocaties noodgedwongen 
hebben moeten sluiten. Maar waar code rood afgelopen jaar bij ons nog 
om een crisisoverleg vroeg en vele verplaatste vaccinatie afspraken, 
bevinden we ons gelukkig nu in rustiger vaarwater. Het tijdelijk sluiten van 
de locaties is vervelend, maar niet meer het einde van de wereld.

Het aantal gevallen waarbij COVID-19 wordt vastgesteld is nog hoog en 
veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine, maar het aantal zieken-
huisopnames blijft stabiel. We zijn op de goede weg. Dankzij de vaccinatie, 
boosterprikken en opgebouwde immuniteit zijn we beter beschermd tegen 
het virus en mogen we weer meer doen. Afgelopen dinsdag kondigde 
minister Kuipers op de persconferentie dan ook aan dat we in Nederland 
verder gaan versoepelen.

Mijn advies: maak daar gebruik van! Dit is het moment om te laten zien dat 
we klaar zijn voor een heropende samenleving en dat we geleerd hebben 
van de afgelopen twee jaar. Spreek af met vrienden, ga lekker uit eten of 
naar de �lm en vergeet daarbij niet waar we vandaan komen. En dat het 
dus ook belangrijk is vanaf nu om van bepaalde handelingen een 
gewoonte te maken. Vrienden op bezoek? Zet een raampje open voor de 
ventilatie. Naar de kroeg geweest en een snotneus over gehouden? Doe 
even een sneltest. En handen wassen blijft natuurlijk ook belangrijk.
Deze nieuwe situatie zal voor iedereen even wennen zijn, maar hierdoor 

zorgen we er wel voor dat we open gaan 
en ook open kunnen blijven. Onder-
tussen onderzoekt het ministerie in 
welke vorm zij daar nog extra aan 
kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door het 
aanbieden van gratis zelftesten. Ook 
voor de GGD zal de rol veranderen. In de 
praktijk zult u daar op korte termijn niet 
veel van merken, maar richting lente zal 
er in de regio ook gekeken worden op 
welke schaal we nog aanwezig moeten 
zijn met onze activiteiten. Laten we er 
samen voor zorgen dat we deze stij-
gende lijn door kunnen zetten.

Een nieuwe storm

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

Horizontaal 1. harde boomvrucht; 7. deel van een fietswiel;
12. binnenvaartuig; 13. partij in een rechtsgeding; 14. vocht-
maat van vier ankers wijn; 15. bekende Ned. motorrace; 17.
bloembed; 19. land in Azië; 21. maanstand (afk.); 22. hogere
rechtbank; 24. Amerikaanse ex-president; 27. plakmiddel; 26.
heldendicht; 30. trichloorethyleen; 31. laatste gedeelte; 32.
groene edelsteen; 33. Rote Armee Fraktion (afk.); 35. nieuwe
mode; 37. pasvorm; 38. uitproberen; 41. tamme loot; 42. his-
torisch wapen; 44. lastdier; 46. grote zanggroep; 47. school-
vak; 48. streek in Frankrijk; 49. cafébediende; 50. niets inhou-
dend; 52. eerste mens; 54. zwakbegaafd; 56. oord der
verdoemden; 58. huidaandoening; 61. vertragingstoestel; 62.
appelsoort; 64. plechtige belofte; 65. vensterglas; 67. vruch-
tengelei; 68. kierewiet; 70. soort gereedschap; 72. fopspeen;
73. register van voorwerpen; 76. meisjesnaam; 77. titel (afk.);
78. graafschap in Engeland; 79. plaats in Noorwegen; 81.
personeelszaken (afk.); 82. kookgerei; 83. rangtelwoord; 84.
verwaande houding; 86. medemensen; 87. salaris per dag.

Verticaal 1. zeer kwaad; 2. muzieknoot; 3. houten drinkbak-
je; 4. berggeel; 5. gebrek (schaarste); 6. koude lekkernij; 7.
amigo; 8. verbindingsstuk; 9. deel van een boom; 10. in
memoriam (afk.); 11. pandjeshuis; 16. hoogste punt; 18. bed-
orven; 20. Rijksluchtvaartdienst (afk.); 21. oude lap; 23. ste-
vig gebouwd; 25. aanspreektitel; 26. kerel (man); 27. hof-
feest; 29. kunstmaan (bijplaneet); 32. periodieke verkoop
opbrengst; 34. Turks hoofddeksel; 36. een schip aanklam-
pen; 37. militaire Willemsorde (afk.); 39. verdieping; 40.
grondmist; 42. godsdienstige misstap; 43. gordijnrail; 45.
zwaar en lomp; 46. bergpapegaai; 51. rivier in Utrecht; 53.
onhoudbare service; 54. telwoord; 55. Engelsman; 56.
warenhuisketen; 57. bouwsteentje voor kinderen; 59. plaats
in Noord-Holland; 60. bewaarplaats voor goederen; 62.
knaagdier (mv.); 63. te vorderen bedrag; 66. deel van een
dag; 67. jongensnaam; 69. zoen; 71. klein teugje; 73. oude
Nederlandse munt; 74. hijstoestel voor personen; 75. mep of
klap; 78. oogholte; 80. brandstof (Engels); 82. familielid; 85.
ruimtelijke ordening (afk.).

Win een TC-Cryo behandeling van 
Beauty & Afslankstudio Velserbroek

Klompenmakerstraat 7 in 
Velserbroek tel. 023-5490556

Puzzel mee en win een TC-Cryo behandeling van Beauty & Afslankstudio Velserbroek!
Mail de oplossing voor maandag 28 februari naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 
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IJmuiden - Filmtheater Velsen 
biedt vanaf zaterdag weer diverse 
top�lms voor een breed publiek. 
Vanavond en morgen geen �lm-
programma in verband met thea-
terprogramma’s, maar zaterdag 
kunnen de liefhebbers van het 
witte doek hun hart ophalen. 

Om 14.00 uur ‘The Tru�el Hunters’ 
(AL), een fascinerende en verrukke-
lijke documentaire vol Italiaanse 
gebruiken. Net zo verrukkelijk als de 
witte Alba tru�el waar de jacht op 
wordt ingezet. Dan om 16.30 uur 
‘The Worst Person in the World’ 
(14+), een komisch drama waarin we 
in twaalf hoofdstukken worden 
meegenomen in het onstuimige lief-

desleven van de dertiger Julie. Deze 
�lm werd op het �lmfestival van 
Cannes bekroond met de prijs voor 
de beste actrice (Renate Reinsve). 
Om 19.30 uur Spider-Man: No Way 
Home (12+). Voor de allereerste keer 
in de geschiedenis van de Spider-
Man-�lms is onze vriendelijke super-
held ontmaskerd. Anoniem 
optreden als Spider-Man kan niet 
meer!

Zondagmiddag is om 16,30 uur ‘The 
Tragedy of Macbeth’ (16+) te zien. 
Denzel Washington en Frances 
McDormand schitteren in de 
gedurfde en onstuimige toneelver-
�lming van topregisseur Joel Coen 
naar het bekende werk van Shake-

speare. Dezelfde dag nóg een klas-
sieker, want om 19.30 uur is ‘West 
Side Story’ (12+) te zien. Het verhaal 
werd opnieuw ver�lmd door 
niemand minder dan topregisseur 
Steven Spielberg. Heftige rivaliteit, 
jeugdige liefde, geweldige muziek 
en enerverende dans zijn onderdeel 
van deze productie, die door The 
Guardian met vijf sterren werd 
beloond. 

Dinsdag zijn de �lms ‘The Worst 
Person in the World’ (14+) en ‘Spider-
Man: No Way Home’ (12+) nogmaals 
te zien, respectievelijk om 17.00 en 
20.00 uur. Ga naar www.�lmtheater-
velsen.nl voor informatie en 
kaartverkoop.

opfilm  in ilmt e ter el en

Spider Man No way Home. Foto: Copyright Marvel
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IJmuiden - Zondag 6 maart is het 
Forteiland weer opengesteld voor 
bezoekers. Forteiland IJmuiden, 
onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam, was in de afgelopen drie 
maanden gesloten wegens winter-
stop. De vele vrijwilligers van Vereni-
ging Forteiland IJmuiden staan te 
trappelen om hun geliefde eiland 
weer op te gaan en bezoekers te 
vertellen over de geschiedenis en 
over alle sporen, die op het vier 
hectare grote eiland nog zichtbaar 
zijn.

Er zullen drie overvaarten vanaf de 
Kop van de Haven worden verzorgd 
door MS Koningin Emma, het motor-
schip van de eerste IJmuidense Rond-
vaartmaatschappij. In het ruime fort 
zelf kan genoten worden van een 
eenvoudige catering van ko�e, thee 
en limonade. Een eigen lunchpakketje 
of snack meenemen is dus aan te 

raden. Deskundige gidsen verzorgen 
cultuurhistorische rondleidingen aan 
wie dat wil. Ook kan er vrij worden 
rondgelopen, men kan op informatie-
borden en internet veel informatie 
vinden. Voor mensen die slecht ter 
been zijn, is Forteiland helaas geen 
aanrader. Er zijn drie verdiepingen en 
geen lift. En op het terrein om het fort 
heen vragen bunkers, hoogtever-
schillen en zandpaden om goed 
schoeisel. Omdat Forteiland tussen de 
pieren in zee ligt, is het er koeler en 
winderiger dan aan wal. Met de 
kleding is het een aanrader om daar 
rekening mee te houden.

Meer informatie
De kaartverkoop online verloopt via 
www.ijmuidenserondvaart.nl (tarief 
vanaf 14,50 euro per persoon) en de 
vertrektijden zijn 10.45 uur, 12.45 uur 
en 15.10 uur. De retourtijd naar keuze: 
13.00 uur, 15.15 uur en 17.25 uur.

6 maart publieksdag Forteiland
De aanlegsteiger van MS Koningin Emma. Foto: Arita Immerzeel

IJmuiden - Na lang overleg hebben 
bestuur en leden van vrouwenshan-
tykoor Grace Darling besloten het 
koor op te he�en. 
Grace Darling bestond bijna vijfen-
twintig jaar en was een begrip in 
IJmuiden en ver daarbuiten. Voor-

zitter Sandra Zandbergen: ,,Het twee 
jaar lang niet kunnen repeteren 
(vanwege corona) is de kwaliteit niet 
ten goede gekomen en de gemid-
delde leeftijd van de koorleden 
speelde ook een rol in het besluit om 
de vereniging op te he�en.’’ Het koor 

kijkt met heel veel trots terug op de 
talloze festivals en optredens in de 
IJmond en andere plekken in Neder-
land. ,,Wij willen iedereen bedanken 
die ons met hun enthousiasme en 
warme applaus gesteund heeft’’, 
aldus Zandbergen.

Shantykoor Grace Darling opgeheven

AGENDA
DONDERDAG 24 FEBRUARI

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
aan de Havenkade 55 in IJmuiden 
extra geopend van 13.00 tot 17.00 
uur.

Stadsschouwburg Velsen: The 
Dashboard Danglers, de nieuwe 
band van Jaco van der Steen, veer-
tien jaar een van de kopmannen 
van de succesformatie The Dutch 
Eagles. Zij mixen in hun show ‘Take 
Me Home’ gouden classic country 
en pop/rocksongs van o.a. Dolly 
Parton, Kenny Rogers, John Denver 
en Linda Ronstadt. Aanvang 19.30 
uur. www.stadsschouwburgvelsen.
nl.

Documentaire ‘2Doc: Tussen Vis en 
Staal’ over telstar is om 22.15 uur te 
zien bij BNNVARA op NPO 2. Poster: 
aangeleverd

VRIJDAG 25 FEBRUARI
IJmuider Zee- en Havenmuseum 
aan de Havenkade 55 in IJmuiden 
extra geopend van 13.00 tot 17.00 
uur.

Klaverjassen om 20.00 uur bij IJVV 
Stormvogels aan de Zuiderkruis-
straat 72 in IJmuiden. Info via Gerrit 
Jongejan (06 50923741).

Stadsschouwburg Velsen: Simone 
Kleinsma met een soloshow over 
haar leven, 20.15 uur. www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

‘t Mosterdzaadje: Ierse en Schotse 
Folk door The Lasses, 20.00 uur. 
www.mosterdzaadje.nl. Foto: 
aangeleverd

ZATERDAG 26 FEBRUARI
Motorendraaidag in het IJmuider 
Zee- en Havenmuseum aan de 

Havenkade 55 in IJmuiden.
Filmtheater Velsen met om 14.00 
uur The Tru�el Hunters (AL), om 
16.30 uur The Worst Person in the 
World (14+) en om 19.30 uur 
Spider-Man: No Way Home (12+). 
Info en kaarten op www.�lmthea-
tervelsen.nl.

ZONDAG 27 FEBRUARI
Schoolbasketbaltoernooi van 10.30 
tot 14.00 uur in Sporthal IJmuiden-
Oost aan het Tiberiusplein 6 in 
IJmuiden. Twintig teams van twaalf 
verschillende basisscholen strijden 
om de wisselbeker.

‘t Mosterdzaadje: de pianiste 
Femke de Graaf en de cellist Bas de 
Rode, 15.00 uur. www.mosterd-
zaadje.nl. www.mosterdzaadje.nl. 
Foto: aangeleverd

Filmtheater Velsen met om 16.30 
uur The Tragedy of Macbeth (16+) 
en om 19.30 uur West Side Story 
(12+). Info en kaarten op www.�lm-
theatervelsen.nl.

MAANDAG 28 FEBRUARI
Clubavond van Postzegelvereni-
ging Santpoort om 19.00 uur in 
dorpshuis Het Terras aan de Dink-
geverlaan 17 in Santpoort-Noord 
inclusief veiling. Kavels kunnen 
vooraf worden bekeken. Info via 
telefoonnummer 023 5382274.

Stadsschouwburg Velsen: Het 
Groot Niet Te Vermijden met 
afscheidsshow The Last Walz, 20.15 
uur. www.stadsschouwburgvelsen.
nl.

DINSDAG 1 MAART
De kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek is open van 10.00 tot 
12.00 uur.

Informatiebijeenkomst over de 
cursus ‘Blijven doen, blijf bewegen’ 
door Elisa Strating (ergotherapeut) 
en Anne Eijnwachter (senioren-
coach) van 10.00 tot 12.00 uur in de 
kantine van voetbalvereniging 
IJmuiden aan de Tolsduinerlaan 8 
in Velsen-Zuid. Aanmelden voor 
deelname bij Elisa Strating (06 
29372572 / elisastrating@ergo-
doen.nl).

Filmtheater Velsen met om 17.00 
uur The Worst Person in the World 
(14+) en om 20.00 uur Spider-Man: 
No Way Home (12+). Info en 

kaarten op www.�lmtheatervelsen.
nl.

WOENSDAG 2 MAART
Kringloopwinkel OIG-IHD op de 
Industriestraat 66 is open van 09.00 
tot 12.00 uur. 

Stadsschouwburg Velsen: Anniek 
Pheifer en Jacqueline Blom, twee 
top-actrices in cabaretshow vol 
rake observaties, 20.15 uur. www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

DONDERDAG 3 MAART
Wandelen voor vaders en moeders 
om 10.00 uur vanaf adres Spaar-
nestraat 8 in IJmuiden. Een uur 
wandelen door de Heerenduinen 
en intussen ervaringen uitwisselen. 
Info via Willemien van Berkum 
(willemien@hartvoorvelserbroek.nl 
/ 06 24433548).

De Roze Salon: de Regenboogbri-
gade van Velsen (onderdeel van 
COC Kennemerland) houdt haar 
maandelijkse bijeenkomst voor 
LHBTI+ in Oma’s Kamer van Café 
Middeloo in Driehuis. Iedereen is 
vanaf 17.00 uur van harte welkom.

Politieke bijeenkomst van 19.45 tot 
21.45 uur (inloop 19.15 uur, borrel 
tot 22.45 uur) door OV IJmond in 
het congrescentrum van Tata Steel 
aan de Wenckebachstraat 1 in 
Velsen-Noord. Deelname door 
dertien politieke partijen uit Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.

Stadsschouwburg Velsen: Jakop 
Ahlbom Company met ‘Unseen’, 
een wervelend romantisch slap-
stickspektakel, 20.15 uur. www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

EXPOSITIES

Pieter Vermeulen Museum: alles 
over dino’s. Open dinsdag tot en 
met vrijdag en zondag van 13.00-
17.00 uur. www.pietervermeulen-
museum.nl. 

Museumhuis Beeckestijn is open 
op vrijdag, zaterdag en zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 
euro. Tickets uitsluitend online via 
www.museumhuizen.nl. 

Zee- en Havenmuseum is open op 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Exposities: ‘IJmuiden van badplaats 
tot cruiseport’ en ‘125 jaar papier 
maken in Velsen’. ‘Ongepolijst’ van 
Ymkje Veenstra. Vier speurtochten 
en escapespel. www.zeehavenmu-
seum.nl.

Hoogovensmuseum in Velsen-
Noord open op woensdagmiddag 
van 13.00-16.00 en zaterdag en 
zondag van 10.30-16.00 uur. 
Escaperoom-spel voor kinderen. 
www.hoogovensmuseum.nl. 

LEZERSPOST

Met veel belangstelling las ik de 
artikelen over schimmelvorming 
in sociale huurwoningen. Ik zit 
met precies hetzelfde probleem. 
Ik huur een �atje van het Woning-
bedrijf Velsen in de Voermanstraat 
te IJmuiden. Twee jaar geleden 
werden wij (en vele andere �at-
complexen) in de steigers gezet 
omdat de gevels in slecht staat 
verkeren en wij dus dachten dat 
dat zou worden hersteld. Helaas, 
de steigers hebben bijna jaar 
gestaan zonder dat er ook maar 
iets gebeurde. Tot ergens einde 
van het jaar er opeens allemaal 
grote gaten in de muren werden 
geboord (waarbij sommigen het gruis gewoon naar binnen kregen) en 
daar werden soort grote pinnen in bevestigd waarop weer een ‘net’ werd 
gespannen. En dat was dan het onderhoud. Wij kregen toen bericht van 
de verhuurder dat was geconstateerd dat de kozijnen ook toe waren aan 
vernieuwing, dus alles zou in één keer worden gedaan. Echter, we zijn 
twee jaar verder en hebben er niets meer over gehoord.

Op mijn ene slaapkamer aan de voorkant had ik ook al schimmelvorming, 
maar sinds die gaten zijn geboord is de schimmel helemaal toegeslagen, 
van boven naar beneden (zie foto). Ondertussen begint het ook al in de 
woonkamer en in mijn slaapkamer aan de achterkant. Ik heb van diverse 
buren gehoord dat zij hetzelfde probleem hebben, allemaal vooral sinds 
die boringen. Echter het Woningbedrijf doet niets, ligt aan jezelf, te 
weinig luchten e.d. Ik woon hier al ruim dertig jaar, maar deze schimmel-
vorming is van heel recent dus heeft duidelijk met de gevels te maken. En 
over keukenblokjes; tja, in 1991 hebben wij hier een renovatie gehad 
waarbij toen een nieuw keukenblokje is geplaatst. Een jaar of vier 
geleden heb ik een opzichter over de vloer gehad voor het een en ander 
en heb toen ook een kleine klacht over een paar keukenkastdeurtjes 
gedaan. Ik kreeg toen te horen dat ik een nieuw blok kon krijgen, maar 
dat het jaar daarop iedereen een nieuwe zou krijgen, want stond in de 
planning omdat ze de keukenblokken 25 jaar gaven om mee te kunnen 
gaan. Ik heb toen gezegd dat ik voor die kleinigheidjes wel kon wachten 
tot het volgend jaar, maar dom, want ook die keukenblokjes zijn waar-
schijnlijk opeens in lucht opgegaan, want ook daar nooit meer iets over 
gehoord. En ondertussen is het dus dertig jaar geleden dat die renovatie 
is geweest.

Jeanette van den Brink, IJmuiden

Achterstallig onderhoud 
sociale huurwoningen



IJmuiden - Nu de coronamaatre-
gelen grotendeels zijn geschrapt, 
kunnen bezoekers weer rekenen op 
gezellige bijeenkomsten met optre-
dens in Seniorencentrum Zeewijk. 

Zanger Cock Zwanenburg bijt het 
spits af op zondag 27 februari. Hij zal 
dit maar verkleed als Elvis Presley 
verschijnen en liedjes van ‘the king of 
rock ’n roll’ ten gehore brengen. Het 
optreden begint om 14.00 uur, de 
zaal gaat om 13.00 uur open en de 
toegang is gratis. Het aantal 
zitplaatsen is beperkt, vol is vol.

Cock zingt Elvis Presley in 
Seniorencentrum Zeewijk

Cock Zwanenburg is zondag weer de 
Elvis Presley van IJmuiden. Foto: 
aangeleverd

IJmuiden - Twee weken na de succes-
volle uitvoering van The Addams 
Family start jeugdmusicalgroep De 

Jonge Stem alweer met de repetities 
voor de musical Joseph and the 
Amazing Technicolor Dreamcoat. Een 
kleurrijke musical waarbij de hele 
groep op het toneel kan zingen en 
swingen. De uitvoeringsdata zijn 18 
en 19 november in de Stadsschouw-
burg Velsen. Iedereen tussen de 12 en 
22 jaar die belangstelling heeft om 
mee te doen is op zondag 27 februari 
welkom bij de allereerste repetitie. 
Die start om 13.00 uur en omvat ook 
twee workshops. Choreograaf Sanne 
Ooms geeft een workshop dans en 
muzikaal leider Bas Jongsma verzorgt 
een workshop zang. Wie enthousiast 
is kan na a�oop meteen checken of 
z’n stem past bij De Jonge Stem. De 
open repetitie vindt plaats in De 
Abeel aan de Abelenstraat 1 in 
IJmuiden en niet zoals eerder vermeld 
in het Ichthus Lyceum in Driehuis. 
Via secretaris.dejongestem@outlook.
com of de Facebookpagina van De 
Jonge Stem kunnen deelnemers zich 
aanmelden. Laat je droom bestaan bij 
De Jonge Stem!

Talent gezocht: Wie past in 
Joseph’s veelkleurige jas? 

‘Joseph and the Amazing Technicolor 
Dreamcoat’ was destijds de eerste 
grote productie van het duo Andrew 
Lloyd Webber en Tim Rice. Het verhaal 
is gebaseerd op het verhaal van Jozef 
en zijn broers uit de Bijbel. Foto: 
aangeleverd

Santpoort-Zuid - Langs het Schoterkerkpad is het altijd mooi wandelen en �etsen. Genieten van wat de natuur biedt, 
zoals hier van vier rustig dobberende witte ganzen. Rusten ze uit na het geweld van Eunice? Als er eieren gelegd gaan 
worden, zijn deze in maart te verwachten. De paring vindt plaats in het water. Foto: Arita Immerzeel

Witte ganzen dobberen in de Delft

Al snel kwam DCIJ op voorsprong. 
De tegenstander van Cees van der 
Vlis (foto) verbruikte te veel tijd in de 
openingsfase en liep in tijdnood 
vast. Topscorer Krijn ter Braake kwam 
ditmaal niet verder dan remise tegen 
een gelijkwaardige tegenstander. 
Daarna waren er een paar verras-

sende uitslagen in het voordeel van 
de IJmuidenaren. Max Doornbosch 
hield in een ingewikkelde stand het 
hoofd koel tegen één van de sterkste 
Rijnsburgers met remise als resultaat. 
Invalster Nicole Schouten zorgde 
voor de grootste stunt door haar op 
papier veel sterkere opponent op 

een nederlaag te trakteren. Aanvan-
kelijk leek Schouten een schijf te 
verliezen, maar door een verras-
sende slagkeuze draaiden de rollen 
om. Ook Kees Pippel won. Nadat hij 
zich vrijwillig in een hekstelling liet 
opsluiten, had hij aan de andere kant 
van het bord het overwicht en brak 
hij gratis door naar dam.

In het vervolg kwam de overwinning 
niet meer in gevaar. Jesse Bos kwam 
nog goed weg door een gemist 
dubbelo�er, miste daarna zelf een 
winstkans en zag na een ander 
dubbelo�er de partij in remise 
eindigen. Stijn Tuijtel was dicht bij 
een stunt tegen een meervoudig 
NK-�nalist. Na een doorbraakcombi-
natie lukte het hem helaas niet om 
een goed plan met zijn dam te 
vinden: remise. Bram van Bakel pakte 
met degelijk spel een punt en Martin 
van Dijk baalde dat zijn tegen-
stander nog een remisegaatje wist te 
vinden. Tot slot ging invaller Jan-
Maarten Koorn ten onder, nadat hij 
een te dure dam nam: 12-8 in het 
voordeel van DCIJ, dat nu vierde 
staat.

IJmuiden - Het seizoen van het tiental van Damclub IJmuiden (DCIJ) kent 
een bijzonder verloop. Na een slechte start heeft het zich goed hersteld 
en boekte het een paar knappe resultaten tegen titelkandidaten. Ditmaal 
mocht DCIJ op bezoek in Rijnsburg, dat vorig seizoen nog met grote 
cijfers verslagen werd.

DCIJ-nieuws: DCIJ in subtop 
hoofdklasse na zege in Rijnsburg

DCIJ staat nu vierde in de hoofdklasse. Archie�oto: Cees van der Vlis

Twee jaar geleden was het school-
basketbaltoernooi het laatste sport-
toernooi voor de basisscholen vóór 
de coronapandemie. Toen won de 
Ze�er de wisselbeker. Helaas kon het 
toernooi vorig jaar door de lockdown 
niet doorgaan. Dit jaar zal daarom 
het enthousiasme nog groter zijn. 
Het toernooi zal om 10.30 uur starten 
en om 14.00 uur zal duidelijk zijn 
welke teams doorgaan naar de �na-
lewedstrijden, die op zaterdag 19 
maart gespeeld gaan worden. Dit 
jaar wordt voor het eerst 3 tegen 3 
gespeeld. Deze vorm van basketbal 
maakte afgelopen zomer zijn debuut 

op de Olympische spelen. Het spel 
lijkt veel op de 5 tegen 5-variant, 
maar is een stuk sneller en elke 
speler is even belangrijk. In de afge-
lopen weken hebben de scholen een 
clinic kunnen volgen van 3x3 Unites, 
een organisatie die 3x3 basketbal 
promoot, maar het ook als middel 
gebruikt om jongeren met elkaar te 
verbinden. Op het toernooi zal niet 
alleen een beker beschikbaar zijn 
voor het winnende team, ook wordt 
gestreden om een beker voor het 
team dat de meeste vrije worpen 
raak schiet. In 2020 ging deze beker 
naar de Hoeksteen.

Schoolbasketbaltoernooi komt eraan
Velsen - Op zondag 27 februari organiseert basketbalvereniging Akrides 
samen met Sportloket Velsen het 38ste schoolbasketbaltoernooi voor 
basisscholen uit de gemeente Velsen. In sporthal IJmuiden-Oost nemen 
twintig teams van twaalf verschillende basisscholen het tegen elkaar op.

Sportwethouder Bram Diepstraten reikte twee jaar geleden de wisseltrofee uit aan 
het team van de Ze�er. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Een opvallend vaartuig werd vorige week donderdag gespot voor de kust van IJmuiden. Het was deze 
reddingsboot van IJslandse makelij. De boot, van het merk Rafnar, legde aan in IJmuiden om een delegatie van de 
KNRM de gelegenheid te bieden aan boord te stappen. Een woordvoerder van de reddingorganisatie bevestigt dat 
men inging op de uitnodiging van het bedrijf om een rondje mee te varen, maar laat tegelijk ook weten dat het niet in 
de planning ligt boten van dit type aan te scha�en. Weliswaar is de KNRM bezig met het bekijken van de mogelijk-
heden voor het verder ontwikkelen van de vloot, maar daarvoor zijn inmiddels andere boten geselecteerd. Foto: Ton 
van Steijn

IJslandse reddingsboot te gast
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IJmuiden - Altijd al willen bewegen 
op je eigen niveau in groepsverband 
en op muziek, ongeacht welke leef-
tijd je hebt? Bij TVIJ kan iedereen 
terecht, ook als je tussen de 50 en de 
100 bent! Op maandagavond biedt 
TVIJ twee lessen voor senioren aan, 
van 19.00 tot 20.00 uur en van 20.00 
tot 21.00 uur. De tweede les is qua 
niveau net ietsje pittiger dan de 
eerste les. De lessen worden gedaan 
op muziek van vroeger en nu. Geen 
ingewikkelde pasjes, maar wel leuke 
oefeningen waarbij je je hele lichaam 
traint. Er wordt gewerkt aan de 
conditie en er zijn spierversterkende 
oefeningen op ieders eigen niveau.
De oefeningen worden gedaan met 
bijvoorbeeld gewichtjes, elastieken 

of andere attributen die in de 
gymzaal aanwezig zijn. Het kan ook 
zonder attributen en bij blessures is 
er altijd een alternatief. Uiteraard is er 
ook tijd voor een praatje en worden 
gedurende het jaar ook andere acti-
viteiten georganiseerd. Zin om een 
keertje mee te doen? Je bent van 
harte welkom om één of twee proef-
lessen te volgen. 
De lessen zijn in de Duinwijkzaal aan 
de Planetenweg in IJmuiden. Je kunt 
gewoon langskomen in je sportkle-
ding in de Duinwijkzaal, de trainsters 
Ingrid en Wendy zullen jullie met 
open armen ontvangen! Maar voor 
meer informatie kun je ook een 
bericht naar info@tvij-trampoline.nl 
sturen.

Blijf in vorm met Keepfit
en Aerobics bij TVIJ!

Verschillende oefeningen om het lichaam in vorm te houden. Foto: aangeleverd
Velserbroek - Nadat voetbalvereni-
ging VSV en trainer David Zonneveld 
besloten om aan het eind van het 
seizoen een nieuwe weg in te slaan, 
is de technische staf naarstig op zoek 
gegaan naar een trainer die past bij 
de talentvolle jonge selectie van de 
club. Toen bekend werd dat Tim Joon 
voetbalvereniging Bloemendaal aan 
het einde van het seizoen gaat 
verlaten, was VSV er als de kippen bij 
om deze gewilde trainer aan zich te 
binden.

Joon heeft bij Bloemendaal een mooi 
fundament neergezet dat past bij de 

�loso�e die VSV voorstaat, dus was 
dit een uitgelezen kans om met Joon 
een mooie toekomst tegemoet te 
gaan. Het contract is maandag gete-
kend en VSV hoopt dat David Zonne-
veld het seizoen met een mooie prijs 
succesvol kan afsluiten. Daarnaast 
heeft de club op 16 februari haar 
110-jarig jubileum behaald en is 
daarmee een van de oudste vereni-
gingen in de regio. Vanwege de coro-
namaatregelen zijn de festiviteiten 
naar het voorjaar verplaatst, maar de 
onlangs aangekondigde versoepe-
lingen boden VSV de kans om afge-
lopen zondag de aftrap van het jubi-

leumjaar te vieren.
De sfeer zat er goed in, mede gezien 
het feit dat zowel zaterdag 1 als 
zondag 1, met beiden een overwin-
ning, uitstekend van start zijn 
gegaan. Zaterdag 1 won thuis met 
3-0 (doelpunten 2 x Ravi Galjé en 
Kaija Tromp) van Jong Hercules en 
omzeilde daarmee weer een lastige 
klip op weg naar het kampioenschap. 
Zondag 1 moest onder barre 
omstandigheden tegen laagvlieger 
Ilpendam aantreden, die de week 
daarvoor nog verrassend uit bij 
Nieuw West had gewonnen. Na een 
0-0-ruststand opende VSV de score 
met een doelpunt van Malcolm 
Meijer. Ilpendam wist met 1-1 nog 
even de wedstrijd spannend te 
maken, maar Malcolm Meijer was 
met de 2-1 opnieuw succesvol. Nadat 
Ilpendam een enorme kans op de 2-2 
liet liggen, was Bart Velthuis er als de 
kippen bij om een strakke voorzet 
van Flo Lievense doeltre�ende af te 
ronden en daarmee was het verzet 
van Ilpendam de�nitief gebroken.

Zaterdag gaat VSV bij Waterloo op 
bezoek en de zondag daarop staat 
de topper thuis tegen lijstaanvoerder 
Sporting Martinus (aanvang 14.00 
uur) op het programma. Na a�oop 
zal DJ Mitch met een spetterend 
optreden de avond afsluiten.

Jubilerend VSV presenteert Tim 
Joon als nieuwe hoofdtrainer

De ondertekening van het contract met Tim Joon (rechts) met links Mareille 
Schouten (secretaris) en op de achtergrond links Ton van de Griend 
(penningmeester) en rechts Hans Stoelman (voorzitter). Foto: aangeleverd

Santpoort - Van 20 februari tot 27 
maart zijn in het Brederode Huys 
aan het Blekersveld 50 schilderijen 
van Famke Hajonides te 
bezichtigen. 
Na haar opleiding aan de Rijksaka-
demie voor Beeldende Kunsten in 
Amsterdam te hebben voltooid, 
heeft ze in haar atelier in de 
Jordaan gewerkt. 
Naast lesgeven deed Hajonides vijf-
tien jaar lang mee aan de Open 
Atelier Jordaanroute. Sinds tien jaar 
woont en werkt ze in Friesland en 
neemt deel aan de Kunstroute 
Gaasterland. Ze is lid van kunste-
naarsvereniging De Ploegh in 
Amersfoort. Lange tijd zijn land-
schappen en vogels haar onder-
werp geweest. De laatste vijf jaar 
staan mensen centraal in haar werk, 
waarbij de menselijke vorm enigs-
zins abstract wordt gemaakt. 

De �guren ontleent Hajonides aan 
�lm-stills, tijdschriften en kranten; 
daarvan maakt zij sjablonen die op 
linoleum of doek worden over-
gezet. Ze probeert de eenzaamheid 
van de mens of juist de verbonden-

heid met anderen in een beeld te 
zetten. 
De expositie is te bekijken op 
dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur en 
op afspraak. Bel voor een afspraak 
naar 06 21597751.

Mens centraal bij expositie
in ’t Brederode Huys

Abstract gemaakte menselijke vormen kenmerken het werk van Famke Hajonides. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Het wordt in de volks-
mond wel ‘De rotte kies’ genoemd: 
de winkelgalerij aan de Zuiderkruis-
straat met woningen erboven. Het 
pand ziet er verwaarloosd uit en 
bewoners van de wijk wachten al 
geruime tijd op sloop en nieuwbouw, 
zodat de buurt erop vooruit gaat. 
,,Ruim twintig jaar kijken de bewo-
ners al aan tegen een bouwval, dat 
kan echt niet’’, zegt Alex van der 
Molen, de voorzitter van het Wijk-
platform Zee- en Duinwijk. Hij wil op 
korte termijn met de gemeente in 

gesprek over de herontwikkeling van 
deze locatie.

Het is inmiddels ruim een jaar 
geleden dat door de gemeente 
Velsen een startdocument werd 
gepresenteerd voor het slopen van 
het huidige complex en het reali-
seren van nieuwbouw op deze 
locatie. ,,De architect zou voor de 
zomer van 2021 aan de bewoners 
rond het complex een presentatie 
geven. Echter van zowel de project-
ontwikkelaar als de gemeente 

hebben de bewoners niets meer 
gehoord’’, aldus Van der Molen. Van 
de gemeente hoopte hij te kunnen 
vernemen welke bewoners destijds 
aan de bewonersbijeenkomst 
hebben deelgenomen. Die infor-
matie krijgt hij niet op grond van de 
privacywetgeving. Daarom doet hij 
een oproep: ,,Mocht u als bewoner of 
omwonende geïnteresseerd zijn in 
een bewonersbijeenkomst, dan kunt 
u altijd het wijkplatform mailen via 
het e-mailadres van Carrie Nupoort 
(caro1947@outlook.com).

Wijkplatform wil met gemeente 
praten over pand Zuiderkruisstraat

Regio - In de week van 10 t/m 16 
februari zijn door GGD Kennemer-
land 23.618 coronatesten afge-
nomen. Dat zijn er 11.169 minder 
dan een week eerder (34.787). Het 
aantal afgenomen testen en percen-
tage positief is na een stijging van 
een aantal weken op rij, nu voor de 
tweede keer op rij gedaald. Op de 
locaties in Haarlem en Velsen-Noord 
is het op dit moment alleen mogelijk 
om op afspraak langs te komen voor 
een test. Voor de locatie in 
Badhoevedorp bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol geldt dat het nu weer 
mogelijk is om zonder afspraak langs 
te komen voor een test.

Update vaccineren en 
boostercampagne
In de week van 10 t/m 16 februari zijn 
door GGD Kennemerland  3.719 
vaccinaties gezet, waarvan 246 
eerste prikken (7%), 246 tweede 
prikken (7%) en 3.224 booster-
prikken. Zowel het aantal gezette 
eerste en tweede prikken als het 
aantal gezette boosterprikken daalt. 
Het totaal aantal gezette vaccinaties 
is wederom verder gedaald deze 
week. Vorige week waren het er 
6.894.

In de periode van 15 januari 2021 
t/m 16 februari 2022 zijn in totaal 
953.532 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland. Hiervan zijn er 

385.013 eerste prikken (40%), 
336.244 tweede prikken (35%), 4.115 
derde prikken (0,4%) en 228.096 
boosterprikken (24%) gezet.

Vaccinatiegraad
Wanneer wordt gekeken naar alle 
inwoners in regio Kennemerland is 
de vaccinatiegraad voor volledig 
gevaccineerd het hoogst onder de 
56-60 jarigen en 66-plussers (allen 
>=90%). Dit beeld is niet veranderd. 
Sinds 19 november 2021 komen 
inwoners van 18 jaar en ouder in 
aanmerking voor een boosterprik. 
Inmiddels zijn minstens 269.220 
inwoners van 18 jaar en ouder 
geboosterd door een GGD, huisarts 
of andere uitvoerder (61%).

Wanneer wordt gekeken naar de 
verschillende leeftijdsgroepen, zien 
we dat de booster vaccinatiegraad 
het hoogst is bij de leeftijdsgroepen 
vanaf 66 jaar (alle vier hoogste leef-
tijdsgroepen >80%). De laagste 
booster vaccinatiegraad zien we bij 
de leeftijdsgroepen 18-25 jaar (34%) 
en 26-30 jaar (36%). De percentages 
in Kennemerland zijn zo goed als 
gelijk aan de percentages landelijk. 
Bij de 18-plussers woonachtig in 
regio Kennemerland ligt de booster 
vaccinatiegraad het hoogst in de 
gemeente Heemstede (73%) en Bloe-
mendaal (71%) en het laagst in 
Beverwijk (54%).

Aantal testen neemt af, vrije 
inloop op Schiphol weer geopend
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Met de komst van de papierfabriek in 
1896 begon de ontwikkeling van 
Velsen-Noord. De papierfabriek 
bouwde voor haar werknemers 
woningen nabij de fabriek. Daarnaast 
liet de directie het gebouw Concordia 
bouwen, waar de (fabrieks)vereni-
gingen zoals de harmonie en de 
gymnastiekvereniging hun activi-

teiten konden uitoefenen. Ook was in 
Concordia een badhuis gevestigd. 
Voor veel Velsenaren heel herkenbare 
beelden. Nog te zien tot en met 6 
maart. Het bezoeken van de expositie 
valt te combineren met de maande-
lijkse motorendraaidag, die zaterdag 
26 februari plaatsvindt. Dan draaien 
in de motorenhal weer de oude 

(scheeps)motoren te midden van 
machinekamerreuk en -lawaai met 
ronddraaiende vliegwielen. Voor lief-
hebbers van techniek een aanrader. 
De machinisten zijn aanwezig voor 
tekst en uitleg. Voor de jeugd biedt 
het museum altijd vier speurtochten 
en een escapespel. Vanwege de voor-
jaarsvakantie is het museum op 
donderdag 24 februari en vrijdag 25 
februari extra geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. De reguliere openings-
tijden zijn op woensdag-, zaterdag en 
zondagmiddag. De Museumkaart is 
hier geldig.

IJmuiden - Iedereen die de expositie ‘125 jaar papier maken’ nog niet 
heeft bezocht, doet er verstandig aan snel een bezoekje aan het Zee- en 
Havenmuseum in te plannen. De expositie gaat namelijk de laatste week 
in. Door middel van veel foto’s krijgt de bezoeker een overzicht van de 
sociale ontwikkelingen rondom papierfabriek De Eendracht.

Laatste week voor expositie ‘125 
jaar papier maken in Velsen’

De historie van Velsen-Noord is onlosmakelijk verbonden met de oprichting van de papierfabriek. Foto: aangeleverd

IJmuiden - De parochianen van de 
Rooms-Katholieke Pieterkerk 
hebben, na de sluiting van de kerk 
op 2 januari jongstleden, onderdak 
gevonden in de Ichtusburcht van de 
Ichtuskerk. De doordeweekse 
vieringen waren reeds hervat op 2 
februari maar nu is aanstaande 
zondag 27 februari de eerste 
zondagse viering voor de parochie-

gemeenschap. Voorganger zal 
Gerard Steentjes zijn, oud-aardrijks-
kunde leraar van het Ichtus Lyceum, 
die na zijn pensionering theologie is 
gaan studeren. U bent van harte 
welkom, de aanvang van de viering is 
10.00 uur. U vindt de Ichtusburcht 
aan de Fahrenheitstraat 37. Na de 
viering is er gelegenheid om samen 
een kopje ko�e of thee te drinken.

Eerste zondagse viering
na sluiting Pieterkerk

IJmuiden - Bij voldoende deelne-
mers start binnenkort in buurthuis 
De Brulboei aan de Kanaalstraat 166 
een cursus om te leren omgaan met 
uw laptop. In acht lessen op donder-
dagmiddag leert u de basale begin-
selen, het beheer van bestanden, het 
gebruik van sneltoetsen, het gebruik 
van internet, de mailfunctie met 

bijlagen en ook de veiligheid. Bij 
voorkeur neemt u uw eigen laptop 
mee. In de eerste les kunt u 
aangeven waarover u meer uitleg 
wilt of tegen welk probleem u 
aanloopt. De lessen zijn op donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur 
en de totale kosten bedragen 40 
euro. Meer weten? Bel 0255 510652.

Leren omgaan met uw laptop

Santpoort - Vanaf woensdag 2 maart 
is de Ruïne van Brederode weer 
geopend. Bezoekers kunnen de toren 
beklimmen, ronddwalen tussen de 
oude stenen en de vrijwilligers staan 
klaar om je vragen over de Ruïne te 
beantwoorden. Ontdek het verhaal 
over de 18 heren van Brederode en 
bekijk de tentoonstellingen over 
martelwerktuigen en archeologische 
vondsten. Sluit af met ko�e, thee of 
frisdrank met wat lekkers in de 
theetuin.

Hou de website www.ruinevanbre-
derode.nl en de Facebookpagina in 
de gaten voor de leuke activiteiten 
die dit jaar georganiseerd zullen 
worden, waaronder concerten en de 

Ruïne Bewoond-weekenden. Voor in 
de weekenden zijn de beheerders 
nog op zoek naar jongeren van 14 
tot 18 jaar die tegen een vrijwilligers-
vergoeding ervaring willen opdoen 
in de horeca en kaartverkoop. Ook 
zoekt men nog een vrijwilliger die 
kinderfeestjes op woensdag- en vrij-
dagmiddag wil coördineren. Neem 
voor vragen en aanmelden contact 
op met Rob (info@ruinevanbre-
derode.nl).

De Ruïne van Brederode aan de 
Velserendelaan 2 is geopend op 
woensdag, vrijdag en in het weekend 
van 11.00 tot 17.00 uur. Entree 6 
euro, kinderen 4-11 jaar 4 euro en 
kinderen 0-3 gratis.

Ruïne van Brederode vanaf 
2 maart weer toegankelijk

De Ruïne van Brederode. Foto: Lucy de Pagter

Als coördinator ben je onmisbaar 
voor de collecte. Zonder coördinator 
kan de collecteweek namelijk niet 
doorgaan. Als coördinator onderhoud 
je contact met de collectanten in 
jouw plaats> Je bestelt de collecte-
materialen en deelt ze uit en je zorgt 
voor de �nanciële- en administratieve 
afhandeling van de opbrengsten. Het 
organiseren van de collecte doe je 
eventueel samen met een assistent-
coördinator. Het is een sociale, dyna-
mische vrijwilligersfunctie waarmee 
je een groot verschil kunt maken in 
de strijd tegen MS. De werkzaam-
heden vinden plaats van midden april 
tot en met juli.
MS is een ziekte van het centrale 
zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in 

het afweersysteem, wordt de laag om 
de zenuwen aangevallen en bescha-
digd. Hierdoor komen signalen van 
en naar de hersenen niet (goed) door, 
waardoor verlammings- en uitvals-
verschijnselen optreden. In Neder-
land hebben 25.000 mensen MS en 
elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen 
bij. De eerste symptomen treden 
meestal op tussen het 20e en 40e 
levensjaar. Dat maakt MS de meest 
invaliderende ziekte onder jonge 
mensen. Onderzoekers weten niet 
hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te 
genezen is. Het Nationaal MS Fonds 
�nanciert onder andere wetenschap-
pelijk onderzoek naar oplossingen 
voor MS, een betere kwaliteit van 
leven en een betere zorg voor 

mensen met MS. 
Ga naar www.nationaalmsfonds.nl/
ms-collecte of mail naar collecte@
nationaalmsfonds.nl om je aan te 
melden.

Velsen - Het Nationaal MS Fonds is op zoek naar een collectecoördinator 
in Velsen-Noord voor de aankomende collecteweek van 27 juni tot en 
met 2 juli. Wil jij je inzetten voor meer onderzoek naar de oplossing voor 
en het ontstaan van MS in de toekomst en ook voor een beter leven met 
MS nu? Vind je het leuk om nieuwe sociale contacten te leggen terwijl je 
een onmisbare bijdrage levert? Word coördinator!

MS Fonds zoekt collecte-
coördinator in Velsen-Noord

De landelijke collecte vindt plaats van 
27 juni tot e met 2 juli. In de aanloop 
daar naartoe zorg je er als 
collectecoördinator voor dat iedereen 
er klaar voor is. Foto: MS Fonds

IJmuiden - Met ingang van maart 
organiseert Hart voor IJmuiden 
regelmatig wandelingen voor vaders 
en moeders op donderdagochtend. 
De deelnemers vertrekken vanaf de 
Spaarnestraat, waarna ze ongeveer 
een uur door de Heerenduinen 
wandelen. Deze wandelingen zijn 
speciaal bedoeld voor mensen met 
kinderen. Tijdens het wandelen 
kunnen de deelnemers met elkaar in 
gesprek gaan over alles dat het 
ouderschap met zich meebrengt. 

Natuurlijk kan ook over hele andere 
dingen gepraat worden. In een 
ontspannen sfeer leren mensen zo 
andere ouders kennen en kunnen 
ervaringen uitgewisseld worden. De 
eerste wandeling vindt plaats op 
donderdag 3 maart om 10.00 uur. 
Verzamelen bij het adres Spaar-
nestraat 8. Voor meer informatie 
kunnen mensen contact opnemen 
met Willemien van Berkum (wille-
mien@hartvoorvelserbroek.nl / 06 
24433548).

Wandelen voor vaders en moeders

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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Haarlem-Noord - Het is momenteel 
jammerlijk gesteld met de jaarlijks 
terugkerende vogelgriep. ,,Helaas 
doet een ‘hoogpathogene variant 
van de zoönose’ de ronde,” vertelt 
Maria Elisa Hobbelink, beheerder, 
paraveterinair en bioloog. ,,Deze is 
zeer besmettelijk en veelal dodelijk 
voor vogels. De kans dat een mens 
wordt getro�en door het virus is 
klein, maar niet onmogelijk. Daarom 
hebben we de maatregelen 
aangescherpt.”

Bezoekers mochten afgelopen twee 
jaar vanwege corona slechts het erf 
aan de Vergierdeweg betreden. 
Momenteel is aanleveren alleen bij 
het hek toegestaan.
,,Aangekleed als een soort marsman-
netjes halen wij ze dan op. Patiënten 
uit de ‘hoog risico’-categorie gaan 

direct tien dagen in quarantaine.” Dat 
zijn vooral watervogels en hoender-
achtigen en aaseters zoals kraaien, 
kauwen en roofvogels die besmette
kadavers eten.

De voorziening in Haarlem-Noord 
krijgt soms zeer risicovolle slachtof-
fers binnen die het virus gemakkelijk 
kunnen verspreiden. ,,De ophok-
plicht, die al een aantal maanden 
geldt, is niet gericht op vogelop-
vangen,” aldus Maria Elisa. ,,De
overheidsregels zijn gericht op de 
pluimveesector. Maar wilde vogels 
kan je niet behandelen als pluimvee. 
Wij vallen tussen wal en schip en 
hebben daarom onze eigen quaran-
taine regels opgesteld.”
De aangeleverde slachto�ers lijden 
extra door het uitblijven van een 
sneltest. ,,Wekenlang opgesloten 

zitten om op de uitslag van een test 
te wachten, is schadelijk voor wilde 
vogels”, zegt Maria Elisa. Zij pleit er 
voor om spoed te zetten achter de 
sneltest, want dit type virussen zal 
onder andere vanwege klimaatop-
warming steeds vaker voorkomen. 
Een vaccinatie tegen de vogelgriep? 
,,Die zal weinig uithalen, want hoe 
moet je dieren in het wild 
vaccineren?”

Vogels brengen
Gewonde of zieke vogels kunnen 
tussen 9.00 en 16.00 uur bij het hek 
aangeboden worden. Bel ter plekke: 
(023)-525 53 02. Maar het beste is 
zieke vogels zo min mogelijk aan te 
raken; vergeet niet dat het om een 
zoönose gaat! Op laten halen door 
de plaatselijke dierenambulance 
geniet daarom de voorkeur.

Vogelhospitaal wapent zich tegen 
zorgelijke variant vogelgriep

In vol ornaat neemt beheerder Maria Elisa een patiënt aan van de Dierenambulance. Foto: Vogelhospitaal

Het gaat nu om grensaanpassingen 
in Castricum, Oostelijke Vecht-
plassen, Waterland-Oost en Zuid-
Kennemerland. Deze gebieden zijn 
een belangrijke verbinding in het 
Natuurnetwerk. Het concept-besluit 
geeft deze grondeigenaren en pach-
ters duidelijkheid over welke 
gronden binnen of buiten het 
Natuurnetwerk (komen te) liggen. Dit 
heeft mogelijk invloed op onder 
andere het natuurbeheer dat zij doen 
of hun bedrijfsvoering.

Concept-besluit
Elk half jaar beoordelen Gedepu-
teerde Staten alle binnengekomen 
verzoeken tot grensaanpassingen 
van het NNN. Deze grensaanpas-
singen worden samen met alle 
andere verzoeken zes weken ter 
inzage gelegd. Dit is naar verwach-
ting in maart. Tijdens de terinzage-
legging kunnen zienswijzen bij 
Gedeputeerde Staten worden inge-
diend. Waarna in de zomer een de�-
nitief besluit volgt.

Natuurnetwerk Nederland
De grenzen van het Natuurnetwerk 
zijn in 1990 door het Rijk ingetekend. 
De provincie heeft de taak om het 
NNN in 2027 af te ronden. Hiervoor is 
het belangrijk om na te gaan of de 
grenzen nog steeds logisch zijn en 
waar nodig aan te passen. Zo komen 
percelen met kansen voor de natuur 
in het netwerk te liggen en percelen 
met minder natuurwaarde juist 
buiten het NNN. Het netwerk neemt 
daarmee niet toe in omvang, maar 
wel in kwaliteit.

Zuid-Kennemerland
Zuid-Kennemerland is met haar 
verschillende landschappen en waar-
devolle natuur belangrijk voor het 
Natuurnetwerk. De overgang van het 
duinlandschap naar de binnenduin-
rand biedt bijvoorbeeld kansen voor 
graslanden met bijzondere plant- en 
diersoorten, zoals het duinroosje, de 
nauwe korfslak, parelmoervlinder en 
de groenknolorchis. In dit gebied zijn 
echter een aantal percelen uit het 

NNN gehaald. Gedeputeerde Esther 
Rommel (Natuur en Landschap): “Uit 
ecologisch onderzoek blijkt dat een 
groot deel van het nog te realiseren 
Natuurnetwerk in de buurt van Voge-
lenzang weinig kansen biedt voor 
versterking van de natuur. Daarom 
heb ik voorgesteld om deze gronden 
uit het Natuurnetwerk te halen.” 
Bekijk de voorgestelde aanpassingen 
via noord-holland.nl/
herbegrenzingskaartNNN.

Gebiedsproces
De provincie werkt in 24 deelge-
bieden aan het versterken van de 
natuur via een gebiedsproces. Hierbij 
worden opgaven zoals afronding van 
het NNN, herstel van Natura 
2000-gebieden en afname van stik-
stofuitstoot en -neerslag samen 
aangepakt. Meer informatie over het 
proces per gebied vindt u op noord-
holland.nl/natuurversterking. 

Regio - Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) verbindt natuurgebieden 
met elkaar. Zeldzame planten en dieren krijgen zo meer kans zich te 
verspreiden. Voor een optimaal netwerk is het nodig om op sommige 
plekken de grens aan te passen. Voor de belangrijkste aanpassingen 
neemt de provincie Noord-Holland nu een concept-besluit. Dit concept-
besluit maakt onderdeel uit van een groter besluit waarin meer grens-
aanpassingen in worden meegenomen. Daarover volgt in de zomer een 
de�nitief besluit.

Natuurnetwerk neemt in kwaliteit toe

Regio - Galerie Bloemendaal is weer 
open gegaan met een nieuwe 
tentoonstelling. De kunstenaars 
komen uit heel verschillende hoeken 
en windstreken. Ook in hun materi-
aalgebruik is er een wereld van 
verschil. Maar wat hen aan elkaar 
verbindt, is de verstilling in hun werk. 
Yvonne van den Elsen is architect, 
wat ook zichtbaar is in haar beeldend 
werk. Olga Tolstova is portrettist en 
komt uit Rusland, waar ze ook haar 
kunstopleiding heeft gedaan. 
Tilmann Meyer-Fajé maakt ruimtelijk 
werk, dat een afgeleide is van indus-
triële constructies. Louis Blondiau is 
geboren in België, hij woonde de 
afgelopen 15 jaar in Londen en 
verhuisde onlangs naar Nederland. 
Hij schildert grote monochrome 
landschapsschilderijen. Victorine 
Loomans maakt beelden, schilderijen 
en scrolls. Samen hebben ze een 

mooie expositie gemaakt, die zeer de 
moeite waard is om te bezoeken.

Opening 12 februari van 13.00 -17.00 
uur met het optreden van de Oekra-
iense pianist Oleksandr Vladimirov 
(2000). Hij componeert en speelt zijn 
eigen pianocomposities en heden-
daagse populaire muziek. Hij  
studeert economie aan de UVA in 
Amsterdam. 
Olga Tolstova schildert life een 
portret van een model. 
De kunstenaars vertellen u over hun 
werk,  hun werkwijze en hun 
inspiratiebron.
Galerie Bloemendaal, Bloemen-
daalseweg 46, Bloemendaal, 12 
februari tot 20 maart. Opening 
zaterdag 12 februari 13.00 -17.00. 
Openingstijden vrijdag en zaterdag 
van 13.00 – 17.00 en op afspraak. 
www.galeriebloemendaal.nl.

Nieuwe expositie van start
in Galerie Bloemendaal

Tilmann Meyer-Fajé maakt ruimtelijk werk, dat een afgeleide is van industriële 
constructies. Foto: aangeleverd
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Het pianotrio van Mendelssohn uit 
1839 is één van de geliefdste kamer-
muziekwerken. Een meeslepend 
werk met zowel lyriek als virtuositeit. 
Dit stuk zal door het Rogeri Trio 
uitgevoerd worden, evenals het 
pianotrio van Dvorak uit 1883. 
Hiervan wordt wel gezegd dat het 
somber is. Het is gepassioneerd, 
dramatisch en van symfonische 
omvang. Maar er zijn ook veel 
passages met een lichte toets in te 
beluisteren.

Pianist Sergey Smirnov is een ware 
specialist op het gebied van de 
minimal music. Lang voor Philip 
Glass ‘hot’ was, had Sergey zijn werk 
al geprogrammeerd. Ook de Ameri-
kaan John Adams schrijft muziek die 
minimal music wordt genoemd. 
Geniaal noemt de pianist deze 

componist. Smirnov speelt twee 
beroemde stukken van Adams: China 
Gates (1977) en Phrygian Gates 
(1978), die hij tezamen zijn OPUS 1 
noemde. China Gate werd gecompo-
neerd tijdens het regenseizoen in 
Californië, Phrygian Gates is een 22 
minuten durende rondleiding door 
de helft van de cyclus van sleutels, 
modulerend door de cirkel van 
kwinten, te vergelijken met wat Bach 
deed met het Wohltemperiertes 
Klavier. Sluit je ogen en kom in een 
andere wereld!

De zaal is een half uur voor aanvang 
open. Kaarten kunnen via penning-
meester@mosterdzaadje.nl gereser-
veerd worden. Richtlijn collecte: 10 
euro. Kijk op www.mosterdzaadje.nl 
voor meer informatie of bel: 023 
5378625.

Pianotrio en pianist Sergey 
Smirnov in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - Het befaamde Rogeri Trio is op zaterdag 5 maart om 15.00 
uur te gast in ’t Mosterdzaadje aan de Kerkweg 29. Cobi Berculo (viool), 
Jaap Sytsma (cello) en Marjès Benoist (piano) brengen twee meester-
werken uit de romantiek ten gehore. Op zondag 6 maart om 15.00 uur 
speelt pianist Sergey Smirnov werk van John Adams.








