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Nieuwe ooievaars in de maak

Santpoort - Deze twee ooievaars zijn kenne-
lijk zeer op elkaar gesteld. Het zal naar ver-
wachting niet lang meer duren, voordat dit 
resulteert in enkele nieuwe exemplaren. Het 
nest ziet er in elk geval prima uit. Normaal ge-

sproken legt de ooievaar in april eieren, waar-
na een broedperiode van ruim een maand 
volgt. Het lijkt er echter op dat de natuur in 
veel opzichten dit jaar wat voor loopt op sche-
ma, dus het zou niet verwonderlijk zijn als de 

eieren al deze maand in het nest belanden. 
Van oudsher wordt de ooievaar gezien als de 
brenger van geluk en nieuw leven, een ge-
dachte die in deze angstige tijden zeer wel-
kom is. (Foto: Ton van Steijn)

Niemand ontkomt eraan…
Velsen - Het openbare leven 
in Nederland is grotendeels 
lamgelegd door de maatrege-
len die de regering heeft ge-
nomen om de verspreiding 
van het coronavirus in te dam-
men. Maatregelen die, zoals 
minister-president Mark Rutte 
het maandagavond op televi-
sie verwoordde, ongekend zijn 
voor landen in vredestijd. Ook 
in de gemeente Velsen zijn al-
le openbare bijeenkomsten af-
gelast en houden bedrijven en 
verenigingen hun deuren voor-
lopig gesloten.

Even een paar baantjes trekken 
in zwembad Heerenduinen is er 
voorlopig dus niet bij. Iedereen 
die er zwemlessen volgt, is ge-
informeerd over de sluiting, het 
reeds betaalde lesgeld wordt 
deels teruggestort. Dat geldt 
ook voor de gebruikers van een 
maandkaart voor het zwembad, 
laat marketingmedewerker An-
nette Oostwouder weten. Ze 
merkt dat er bij de gebruikers van 
het zwembad veel begrip is voor 
de genomen maatregel. 

Ook voetbalclub Telstar krijgt het 
de komende tijd zwaar. Niet al-
leen komt de afwikkeling van 
de voetbalcompetitie in het ge-
drang door het afgelasten van al-
le wedstrijden, ook loopt Telstar, 
evenals andere clubs, nu veel in-

komsten mis uit de horeca. Com-
mercieel directeur Steef Ham-
merstein somt op: ,,De bijeen-
komst van D66 vorige week over 
de luchthaven in zee ging niet 
door. Afscheidsrecepties die bij 
ons zouden plaatsvinden zijn ge-
annuleerd. En we hebben ook de 
verantwoordelijkheid over SHIP 
(Sluis Haven Informatie Punt), 
ook dat is nu gesloten, terwijl de 
kosten gewoon doorlopen. Om 
in voetbaltermen te blijven, we 
staan met z’n allen buitenspel.’’

Dianne Weber is eigenaresse van 
het onlangs geopende grand café 
Staal aan de Lange Nieuwstraat. 
Pas negen weken was haar bedrijf 
actief en de zaken gingen goed. 
Nu heeft ze voor de zes perso-
neelsleden arbeidstijdverkorting 
aangevraagd. ,,Het is vooral de 
onzekerheid, dat ik niet weet hoe 
lang dit gaat duren, die onrust bij 
mij veroorzaakt. Ik denk dat dit 
veel en veel langer gaat duren 
dan de drie weken die nu aange-
kondigd zijn. Ik heb als beginnen-
de onderneming nog geen vet 
op de botten om dat op te kun-
nen vangen.’’ Weber heeft beslo-
ten om geen bezorgdienst te be-
ginnen, zoals sommige andere 
ondernemers wel doen. ,,We heb-
ben de materialen niet in huis om 
een bestelling netjes bij de klant 
te krijgen.’’ Wel is ze een actie ge-
start met de verkoop van cadeau-

bonnen, die via info@grandcafes-
taal.nl kunnen worden besteld. 
,,Leuk om bijvoorbeeld een ken-
nis die in de zorg werkt een hart 
mee onder de riem te steken.’’ 

Ook de paviljoenhouders op het 
strand van IJmuiden zijn in mi-
neur. ,,Dit is verschrikkelijk’’, zegt 
Rebecca Groenendijk van pavil-
joen Zeezicht. ,,We hebben al 
een hele slechte winter gehad 
en in het komende weekeinde 
wordt het juist mooi weer. Dat 
geld hadden we nu hard nodig 
gehad.’’ Voor de twee medewer-
kers in loondienst heeft ze inmid-
dels arbeidstijdverkorting aan-
gevraagd. Alle hoop is bij de pa-
viljoenhouders nu gevestigd op 
het Paasweekeinde, dat precies 
na de datum valt waarop de ter-
mijn voor de tijdelijke maatrege-
len verstrijkt. ,,Maar we moeten 
nog maar afwachten of we dan 
wel open mogen. Gelukkig zitten 
we allemaal in hetzelfde schuitje.’’ 

Brief burgemeester
Burgemeester Dales heeft een 
brief aan alle Velsenaren gericht 
over de ontstane crisis. De brief is 
te lezen op de Informatiepagina’s 
van de gemeente in deze krant of 
te beluisteren op Youtube, daar te 
vinden met de  zoekopdracht ‘co-
rona Velsen’. Elders in deze krant 
een pagina met Velsens corona-
nieuws. (Bos Media Services)
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Meer daglicht 
in uw woning?
Denk eens aan 
openslaande deuren!

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek
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Iedere week 
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van de gemeente 
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pvc

Bel: 0251-674433 of mail: 
info@verspreidnet.nl

BEZORGERS 
GEVR AAGD
POSTCODES: 
1973 - 1974

Bezorging krant
Velsen - Door ziekte kan het zijn 
dat de bezorging van de krant 
deze week minder goed gaat dan 
dat u van ons gewend bent.
Op diverse afzetpunten die u 
kunt vinden op pagina 12 zijn de 

kranten af te halen. Denk aan de 
regels en houdt afstand.

Ook is de krant op www.jutter.nl 
te lezen. Wij wensen u sterkte en 
beterschap!
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Coronavirus: maatregelen in Velsen
Op deze pagina leest u informatie over het 
coronavirus en de maatregelen in de ge-
meente Velsen.

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvul-
lende maatregelen genomen in de aanpak 
van het coronavirus. Scholen en kinderdag-
verblijven sluiten tot en met maandag 6 april. 
Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenhe-
den en sport- en fitnessclubs.

Kijk voor actuele informatie over de maatre-
gelen op: https://www.rijksoverheid.nl/actu-
eel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maat-
regelen-onderwijs-horeca-sport Hier vindt u 
ook een overzicht van cruciale beroepsgroe-
pen.  

We begrijpen dat het coronavirus door deze 
maatregelen een grote invloed heeft op uw 
dagelijks leven, maar roepen onze inwoners 
en ondernemers op om zich in het belang 
van de volksgezondheid aan te passen aan de 
maatregelen die de overheid stelt.  

Dienstverlening gemeente Velsen aan-
gepast vanwege coronavirus
Sinds maandag 16 maart is de dienstverle-
ning van onze gemeente aangepast. Dit van-
wege de aangescherpte maatregelen rond het 
coronavirus. De aanpassingen gelden in ieder 
geval tot en met 6 april.

Het gemeentehuis  blijft open, maar draait 
met minimale bezetting en alleen op af-
spraak. U kunt alleen een afspraak maken 
voor de meest dringende zaken zoals:
• inschrijving vanuit het buitenland
• aanvraag paspoort
• aanvraag identiteitskaart
• aanvraag rijbewijs korter dan 1 maand 
    geldig
• aanvraag verklaring omtrent gedrag voor  
    een nieuwe baan binnen 6 weken

Een afspraak maken voor een van de boven-
staande producten kan via www.velsen.nl  of 
bel 14 0255 (zonder kengetal). Heeft u klach-
ten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn 
of koorts? Stel uw bezoek dan uit. 

Voor overige zaken verzoeken we u om het 
bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen. 
Of om die via de website te regelen als dat 
mogelijk is.

Afspraken die niet urgent zijn worden 
verplaatst
We nemen contact met u op als u een afspraak 
heeft voor zaken die niet dringend zijn. Deze 
afspraak verzetten we in overleg met u.

Online aanvragen
Veel producten zijn  digitaal aan te vragen via 
onze website: 
• aangifte overlijden
• aangifte vermissing document
• afschrift Burgerlijke Stand
• uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)
• aangifte geboorte
• verhuizingen

De maatregelen gelden in ieder geval tot en 
met 6 april. We volgen de adviezen van het 
RIVM en de GGD. Als het nodig is om ex-
tra maatregelen te nemen, dan doen wij dat. 
Hierover informeren we u via onze website 
en andere kanalen. De maatregelen zijn in 
het belang van uw en onze gezondheid.

Begrip
We proberen voor u de bereikbaarheid en het 
dienstverleningsniveau zo hoog mogelijk te 
houden. Toch kunnen wij niet dezelfde ser-
vice bieden als onder normale omstandighe-
den. Wachttijden kunnen langer zijn als u ons 
belt. Ook kan het verwerken van uw aanvraag 
langer duren dan normaal. Wij vragen hier-
voor uw begrip.

Loketten en balies gemeente
Heeft u post voor de gemeente Velsen?  Geef 
dit dan niet af aan de balie, maar stop het in 
de brievenbus.
• Burgerzaken werkt met twee balies.
• Burgerzaken is op donderdagavond 
   geopend. Van 6 tot 8.
• Belastingen: vragen kunnen alleen nog 
    telefonisch gesteld worden.
• Sociaal Domein en WMO: zijn alleen nog   
    telefonisch bereikbaar via  140255 
    (zonder    kengetal)

Burgerzaken in wijkcentrum De Stek 
Velsen-Noord
Wijkcentrum De Stek in Velsen-Noord is 
vanwege het coronavirus gesloten tot in ie-
der geval 31 maart 2020. Normaal gespro-
ken kunnen inwoners van Velsen-Noord 
elke woensdag tussen 16:00 uur en 16:30 
uur daar hun reisdocument/rijbewijs af-
halen als zij dit hebben aangevraagd bij 
burgerzaken. Nu dat niet meer kan is het 
reisdocument/rijbewijs op te halen bij het 
gemeentehuis in IJmuiden. Moet u bin-
nenkort uw reisdocument/rijbewijs ver-
nieuwen? Dan heeft u de mogelijkheid om 
het document thuis te laten bezorgen. Geef 
het aan bij uw aanvraag als u van de bezorg-
dienst gebruik wil maken. De bezorgkosten 
zijn 15 euro. Heeft u al een aanvraag lopen, 
maar geen bezorgafspraak 

Activiteiten Stichting Welzijn Velsen 
stopgezet 
In verband met het coronavirus zijn alle acti-
viteiten van Stichting Welzijn Velsen stopge-
zet tot en met 6 april 2020.          
                                                                                                                                
Huwelijken en begrafenissen
Huwelijk: de afdeling burgerzaken neemt 
contact op met de aanstaande bruidsparen 
om te overleggen of het bruidspaar het huwe-
lijk wil verplaatsen. Tot en met 6 april mogen 
alleen getuigen mogen het huwelijk bijwo-
nen. 

Begrafenissen: dit wordt afgestemd met 
de betrokkenen. Alleen met aanwezigheid 
van eerstegraads familieleden: partner, ou-
ders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, 
schoondochters.

Deze  openbare locaties in Velsen zijn 
t/m 6 april gesloten
• Zwembad de Heerenduinen
• Kinderboerderij  Velserbeek
• Bibliotheken
• Sporthallen
• Gymzalen
• Buurthuizen

Afgelaste evenementen
De volgende evenementen zijn in ieder geval  
t/m 6 april afgelast:
• De Visie op Velsen bijeenkomsten (24 

maart Velsen-Noord, 25 maart Velsen-
Zuid, 30 maart IJmuiden, 6 april Sant-
poort-Noord)

•  De informatiebijeenkomsten over zonne-
panelen ( 19 en 24 maart)

•  Kinderklimaattop (19 maart)
•  Inloopavond HOV Beverwijk (19 maart)
• Warmtenet bijeenkomst Telstar Stadion 

(20 maart)
•  Compostdag (27 en 28 maart)
•  Dorpsdialoog Driehuis (31 maart)
 
Raadsbijeenkomsten
Tot en met 6 april komen de raadsleden in 
principe niet naar het gemeentehuis. De ses-
sie die gepland stond voor 19 maart gaat niet 
door. De raadsvergadering van 26 maart gaat 
ook niet door. De besluiten van deze raad 
waren geagendeerd als hamerstuk en zullen 

daarom wel worden uitgevoerd na schrifte-
lijke vorm toestemming van de raad. Sessies 
die voor april gepland staan gaan in principe 
gewoon door.

Sport
• Alle sport- en fitnessclubs zijn gesloten.
• Het schoolvoetbaltoernooi afgelast
• Algehele afgelasting  voetbal in Nederland  
    door KNVB

RIVM
Gemeente Velsen krijgt veel gezondheids-
vragen van inwoners. Dat begrijpen wij en 
wij willen u ook graag een antwoord  geven 
op deze vragen. Maar voor gezondheidsvra-
gen kunt u het beste terecht bij het RIVM. Zij 
zijn de deskundige die uw vragen kunnen be-
antwoorden.

Ondernemers/ZZP-ers
Wij snappen dat er nu veel op u a¢omt. Be-
kijk  op https://www.kvk.nl/coronaloket/wat 
u kunt doen en welke regelingen de overheid 
aanbiedt.

Heeft u  als zelfstandig ondernemer financi-
ele ondersteuning nodig? Heefgt kun u bij ge-
meente Haarlem       (uitbesteed door gemeen-
te Velsen) Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) 
aanvragen via  telefoonnummer 14023 (zon-
der kengetal)

Hieronder vind u een schema van wie waar over gaat en hoe u de juiste instantie bereikt.

Wie?          Wat                                                                              Contactgegevens

Lokale 
gemeente 

Regionale 
GGD

RIVM

Rijksoverheid 
(ministeries)

Informatie over o.a. opvang, 
lokale voorzieningen en dienst-
verlening

Informatie over regionale
 infectieziekte bestrijding,
 besmetting(sgevaar) en lokale 
maatregelen

Algemene informatie over de 
volksgezondheid en het corona-
virus (ook in Engels en Chinees)

Algemene informatie over de 
maatregelen die landelijk getrof-
fen zijn rond het coronavirus

www.velsen.nl/coronavirus 
T: 140255 (zonder kengetal) 
werkdagen van 8.30 – 17.00 uur

www.ggdkennemerland.nl
Publieksinformatienummer
Werkdagen, T: 023-7891612 
(08.30-17.00 uur)
Weekend, T: 023-7891631 
(09.00-17.00 uur)

www.rivm.nl
T:0800-1351(08:00-20:00 uur)

https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19

Op  www.velsen.nl/coronavirus  staat alle actuele informatie over het coronavirus en de 
maatregelen in Velsen.
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De Landelijke Opschoondag  
op 21 maart gaat niet door

Beste inwoners,

Het coronavirus beheerst het leven van ons 
allemaal. In de wereld, in Nederland en in 
Velsen. Zondagavond zijn de landelijke maat-
regelen om verspreiding van het virus te be-
perken uitgebreid. Grotere bijeenkomsten 
zijn afgelast en tot en met 6 april zijn scholen 
en kinderdagverblijven gesloten, net als cafés, 
restaurants en sportclubs. Verdere maatrege-
len sluit ik niet uit.

Ons leven verandert de komende tijd ingrij-
pend. Dit vraagt veel van ons allemaal. Ik heb 
bewondering voor de manier waarop we hier-
mee in Velsen omgaan. Dit weekend zag ik ini-
tiatieven ontstaan van Velsenaren die elkaar 
de helpende hand reiken. Dat maakt mij trots 
en geeft mij het gevoel: samen gaan we het 
redden. Door er voor elkaar te zijn en de ver-
standige dingen te doen.

Wat zijn die verstandige dingen? Dit zijn so-
wieso de bekende hygiëne maatregelen. Was 
je handen regelmatig, schud geen handen en 
nies of hoest in je elleboog. Blijf thuis als je 
milde klachten hebt die op corona kunnen 
wijzen.

Ook zullen we onze sociale contacten de ko-
mende tijd moeten beperken, we moeten 
voorzichtig zijn met fysiek contact met el-
kaar. Dit betekent niet dat we elkaar uit het 
oog moeten verliezen, integendeel! Laten we 
voor elkaar blijven zorgen. Zeker voor de ou-
deren en minder gezonde mensen om ons 
heen. Mijn oproep aan alle Velsenaren: kijk 
wat je voor een ander kunt betekenen, bied 
waar mogelijk extra hulp. Dat kunnen kleine 

dingen zijn zoals vaker iemand bellen zodat 
mensen niet eenzaam worden. Of boodschap-
pen meenemen voor iemand die dat zelf niet 
kan. Waarbij tegelijk mijn tweede oproep is: 
laat je niet verleiden te gaan hamsteren. Wie 
hamstert, zorgt ervoor dat een ander mis-
grijpt terwijl het niet nodig is. Als Velsenaren 
moeten we op dit punt nuchter blijven en soli-
dair zijn met elkaar.

Ik raad je aan om goed op de hoogte te blijven 
van de actuele stand van zaken rond het coro-
navirus. Via de kranten, radio en tv en via de 
website van het rijk (https://www.rijksover-
heid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19) 
en die van de gemeente. Op www.velsen.nl 
lees je ook over onze aangepaste dienstver-
lening. Wij doen ons uiterste best die zo goed 
mogelijk te houden, al doen we dit met mede-
werkers die zo veel mogelijk vanuit huis zul-
len werken.

De aanpak van het coronavirus heeft voor mij 
de allerhoogste prioriteit. Ik beloof dat ik, sa-
men met mijn collega burgemeesters in de 
Veiligheidsregio Kennemerland, er alles aan 
doe om Velsen zo goed mogelijk door deze cri-
sis heen te krijgen. Maar natuurlijk heb ik jou 
hierbij nodig. Met elkaar kunnen we versprei-
ding van het virus tegen gaan. Door de ver-
standige dingen te doen, rekening met elkaar 
te houden en goed voor elkaar te zorgen.

Ik heb er vertrouwen in dat we dit in Velsen 
goed oppakken en ik dank je bij voorbaat voor 
je medewerking.

Jouw burgemeester, Frank Dales

Brief van de burgemeester aan de 
inwoners van Velsen

De gemeente heeft in 2018 en 2019 een on-
derzoek uitgevoerd, genaamd Parkenpraat. 
Hoe beleven bezoekers de parken? Wat kan 
beter en wat moeten we behouden? De ge-
meente heeft op veel inbreng actie kunnen 
ondernemen. In een aantal parken worden 
de losloopplaatsen aangepast. Ook wijst het 
college de plekken waar nu speelplekborden 
staan, maar die nog niet zijn geformaliseerd, 
aan als verboden plek voor honden.

Het college heeft een aanwijzingsbesluit voor 
honden vastgesteld voor vier parken in Vel-
sen. In Velserbeek wordt de hondenlosloop-

plek direct links naast de kinderboerderij op-
geheven. Honden mogen daar alleen aan de 
lijn komen. In Sportpark Rooswijk wordt het 
gebied tussen en direct om de sportvelden 
verboden gebied voor honden. In het Water-
torenpark verplaatst de losloopplaats naar 
het noordelijk deel van het park. In het Bur-
gemeester Rijkenspark moeten honden aan 
de lijn in het deel ten noorden en ten westen 
van Restaurant Boschbeek. Het besluit is te 
vinden op www.o�cielebekendmakingen.
nl/. In de notitie Resultaten Parkenpraat kij-
ken we terug op Parkenpraat. Die notitie is te 
vinden op www.velsen.nl/parkenpraat. 

Resultaten Parkenpraat

De geplande inloopbijeenkomst op 19 
maart over de inspraakprocedure van het 
project HOV Station Beverwijk gaat van-
wege de maatregelen tegen het coronavi-
rus niet door. Om ervoor te zorgen dat be-
trokkenen toch hun vragen kunnen stellen 
tijdens de periode van inspraak, wordt een 
wekelijks telefonisch spreekuur gestart. 

Tijdens de inloopbijeenkomst zouden het in-
spraakproces en het Voorlopig Ontwerp (VO) 
van de twee busbanen en de onderdoorgang 
bij station Beverwijk worden toegelicht. Ook 
was er gelegenheid voor het stellen van vra-
gen. Nu de bijeenkomst niet doorgaat, stellen 
de provincie Noord-Holland en de gemeenten 
Beverwijk en Velsen van 19 maart t/m 9 april 
een wekelijks telefonisch spreekuur in op 
donderdagmiddag.  Verschillende projectex-
perts van de gemeenten, het ingenieursbureau 

en de provincie zitten klaar om uitleg te geven.  

Heeft u vragen over de documenten die ter 
inzage liggen of over het inspraakproces 
zelf ? Dan kunt u deze tijdens het telefonisch 
spreekuur contact opnemen met Ramon Kui-
pers, omgevingsmanager van de provincie 
Noord-Holland via 023-514 5772.
Op de volgende dagen en tijden is het telefo-
nisch spreekuur geopend:

• Donderdag 19 maart van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 26 maart van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 2 april van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 9 april van 15.00 tot 17.00 uur

De periode van inspraak duurt van 5 maart 
tot en met 16 april 2020. Kijk voor meer in-
formatie op www.noord-holland.nl/hovsta-
tionbeverwijk.

Telefonisch spreekuur  
HOV Station Beverwijk

Het coronavirus houdt veel mensen bezig 
op dit moment. Ook ons. Met de Landelij-
ke Opschoondag op komst, hebben we de 
richtlijnen en adviezen van het RIVM de af-
gelopen periode aandachtig gevolgd. Op 
basis van de laatste ontwikkelingen, vol-
gen we het advies van het RIVM waardoor 
is besloten dat de Landelijke Opschoon-
dag niet doorgaat op 21 maart.

Wat nu?
Het goede nieuws: u kunt iedere dag iets aan 
zwerfafval doen. We hopen dan ook van harte 

dat iedereen die het geweldige initiatief nam 
om op 21 maart op te schonen, zijn of haar ac-
tie op een later moment opnieuw op de kaart 
zet.

Organiseert u zelf een actie met meerdere 
deelnemers, dan is het goed om deze deelne-
mers te laten weten dat uw actie op 21 maart 
niet doorgaat. Doe dit door in te loggen op 
https://www.supportervanschoon.nl/login/, 
en daar uw actie te verwijderen. Alle andere 
deelnemers van uw actie krijgen dan auto-
matisch een bericht over het annuleren.

De werkzaamheden van HVC vallen on-
der beroepen die door de overheid geken-
merkt worden als cruciaal. Dat betekent 
dat onze dienstverlening rondom afvalin-
zameling zoveel mogelijk doorgaat. 

Wordt mijn afval nog opgehaald?
Ja, afval wordt opgehaald volgens de normale 
dienstregeling. Kijk hiervoor op de HVC-app 
of onze website. HVC doet er alles aan om de 
dienstverlening door te laten lopen. Mocht er 
iets veranderen, wordt dit aangegeven op de 
website van HVC en Velsen. 

Denk aan geparkeerde auto’s op of voor de 
aanbiedplaatsen van rolcontainers en onder-
grondse containers. HVC merkt dat doordat 
veel bewoners thuiswerken er veel auto’s hin-
derlijk geparkeerd staan, waardoor het niet 

lukt of veel moeite kost de rolcontainers (kli-
ko’s) te legen. Ieders aandacht daarvoor.

Zijn de afvalbrengstations en milieustra-
ten nog open?
Ja, de afvalbrengstations en milieustraten 
blijven voorlopig open. HVC verzoekt bewo-
ners om geen afval te brengen wanneer je ver-
koudheidsklachten hebt. Houd daarnaast ge-
paste afstand (2 meter) tussen medewerkers 
en andere bezoekers. 

Gaat de compostdag op 28 maart door?
De compostdag op de wijkpost Santpoort gaat 
niet door

Kijk voor meer informatie op www.hvcgroep.
nl/ons-verhaal/nieuws/corona-en-onze-
dienstverlening

Hoe gaat HVC om met de maatrege-
len rondom het coronavirus?
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De Landelijke Opschoondag  
op 21 maart gaat niet door

Beste inwoners,

Het coronavirus beheerst het leven van ons 
allemaal. In de wereld, in Nederland en in 
Velsen. Zondagavond zijn de landelijke maat-
regelen om verspreiding van het virus te be-
perken uitgebreid. Grotere bijeenkomsten 
zijn afgelast en tot en met 6 april zijn scholen 
en kinderdagverblijven gesloten, net als cafés, 
restaurants en sportclubs. Verdere maatrege-
len sluit ik niet uit.

Ons leven verandert de komende tijd ingrij-
pend. Dit vraagt veel van ons allemaal. Ik heb 
bewondering voor de manier waarop we hier-
mee in Velsen omgaan. Dit weekend zag ik ini-
tiatieven ontstaan van Velsenaren die elkaar 
de helpende hand reiken. Dat maakt mij trots 
en geeft mij het gevoel: samen gaan we het 
redden. Door er voor elkaar te zijn en de ver-
standige dingen te doen.

Wat zijn die verstandige dingen? Dit zijn so-
wieso de bekende hygiëne maatregelen. Was 
je handen regelmatig, schud geen handen en 
nies of hoest in je elleboog. Blijf thuis als je 
milde klachten hebt die op corona kunnen 
wijzen.

Ook zullen we onze sociale contacten de ko-
mende tijd moeten beperken, we moeten 
voorzichtig zijn met fysiek contact met el-
kaar. Dit betekent niet dat we elkaar uit het 
oog moeten verliezen, integendeel! Laten we 
voor elkaar blijven zorgen. Zeker voor de ou-
deren en minder gezonde mensen om ons 
heen. Mijn oproep aan alle Velsenaren: kijk 
wat je voor een ander kunt betekenen, bied 
waar mogelijk extra hulp. Dat kunnen kleine 

dingen zijn zoals vaker iemand bellen zodat 
mensen niet eenzaam worden. Of boodschap-
pen meenemen voor iemand die dat zelf niet 
kan. Waarbij tegelijk mijn tweede oproep is: 
laat je niet verleiden te gaan hamsteren. Wie 
hamstert, zorgt ervoor dat een ander mis-
grijpt terwijl het niet nodig is. Als Velsenaren 
moeten we op dit punt nuchter blijven en soli-
dair zijn met elkaar.

Ik raad je aan om goed op de hoogte te blijven 
van de actuele stand van zaken rond het coro-
navirus. Via de kranten, radio en tv en via de 
website van het rijk (https://www.rijksover-
heid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19) 
en die van de gemeente. Op www.velsen.nl 
lees je ook over onze aangepaste dienstver-
lening. Wij doen ons uiterste best die zo goed 
mogelijk te houden, al doen we dit met mede-
werkers die zo veel mogelijk vanuit huis zul-
len werken.

De aanpak van het coronavirus heeft voor mij 
de allerhoogste prioriteit. Ik beloof dat ik, sa-
men met mijn collega burgemeesters in de 
Veiligheidsregio Kennemerland, er alles aan 
doe om Velsen zo goed mogelijk door deze cri-
sis heen te krijgen. Maar natuurlijk heb ik jou 
hierbij nodig. Met elkaar kunnen we versprei-
ding van het virus tegen gaan. Door de ver-
standige dingen te doen, rekening met elkaar 
te houden en goed voor elkaar te zorgen.

Ik heb er vertrouwen in dat we dit in Velsen 
goed oppakken en ik dank je bij voorbaat voor 
je medewerking.

Jouw burgemeester, Frank Dales

Brief van de burgemeester aan de 
inwoners van Velsen

De gemeente heeft in 2018 en 2019 een on-
derzoek uitgevoerd, genaamd Parkenpraat. 
Hoe beleven bezoekers de parken? Wat kan 
beter en wat moeten we behouden? De ge-
meente heeft op veel inbreng actie kunnen 
ondernemen. In een aantal parken worden 
de losloopplaatsen aangepast. Ook wijst het 
college de plekken waar nu speelplekborden 
staan, maar die nog niet zijn geformaliseerd, 
aan als verboden plek voor honden.

Het college heeft een aanwijzingsbesluit voor 
honden vastgesteld voor vier parken in Vel-
sen. In Velserbeek wordt de hondenlosloop-

plek direct links naast de kinderboerderij op-
geheven. Honden mogen daar alleen aan de 
lijn komen. In Sportpark Rooswijk wordt het 
gebied tussen en direct om de sportvelden 
verboden gebied voor honden. In het Water-
torenpark verplaatst de losloopplaats naar 
het noordelijk deel van het park. In het Bur-
gemeester Rijkenspark moeten honden aan 
de lijn in het deel ten noorden en ten westen 
van Restaurant Boschbeek. Het besluit is te 
vinden op www.o�cielebekendmakingen.
nl/. In de notitie Resultaten Parkenpraat kij-
ken we terug op Parkenpraat. Die notitie is te 
vinden op www.velsen.nl/parkenpraat. 

Resultaten Parkenpraat

De geplande inloopbijeenkomst op 19 
maart over de inspraakprocedure van het 
project HOV Station Beverwijk gaat van-
wege de maatregelen tegen het coronavi-
rus niet door. Om ervoor te zorgen dat be-
trokkenen toch hun vragen kunnen stellen 
tijdens de periode van inspraak, wordt een 
wekelijks telefonisch spreekuur gestart. 

Tijdens de inloopbijeenkomst zouden het in-
spraakproces en het Voorlopig Ontwerp (VO) 
van de twee busbanen en de onderdoorgang 
bij station Beverwijk worden toegelicht. Ook 
was er gelegenheid voor het stellen van vra-
gen. Nu de bijeenkomst niet doorgaat, stellen 
de provincie Noord-Holland en de gemeenten 
Beverwijk en Velsen van 19 maart t/m 9 april 
een wekelijks telefonisch spreekuur in op 
donderdagmiddag.  Verschillende projectex-
perts van de gemeenten, het ingenieursbureau 

en de provincie zitten klaar om uitleg te geven.  

Heeft u vragen over de documenten die ter 
inzage liggen of over het inspraakproces 
zelf ? Dan kunt u deze tijdens het telefonisch 
spreekuur contact opnemen met Ramon Kui-
pers, omgevingsmanager van de provincie 
Noord-Holland via 023-514 5772.
Op de volgende dagen en tijden is het telefo-
nisch spreekuur geopend:

• Donderdag 19 maart van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 26 maart van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 2 april van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 9 april van 15.00 tot 17.00 uur

De periode van inspraak duurt van 5 maart 
tot en met 16 april 2020. Kijk voor meer in-
formatie op www.noord-holland.nl/hovsta-
tionbeverwijk.

Telefonisch spreekuur  
HOV Station Beverwijk

Het coronavirus houdt veel mensen bezig 
op dit moment. Ook ons. Met de Landelij-
ke Opschoondag op komst, hebben we de 
richtlijnen en adviezen van het RIVM de af-
gelopen periode aandachtig gevolgd. Op 
basis van de laatste ontwikkelingen, vol-
gen we het advies van het RIVM waardoor 
is besloten dat de Landelijke Opschoon-
dag niet doorgaat op 21 maart.

Wat nu?
Het goede nieuws: u kunt iedere dag iets aan 
zwerfafval doen. We hopen dan ook van harte 

dat iedereen die het geweldige initiatief nam 
om op 21 maart op te schonen, zijn of haar ac-
tie op een later moment opnieuw op de kaart 
zet.

Organiseert u zelf een actie met meerdere 
deelnemers, dan is het goed om deze deelne-
mers te laten weten dat uw actie op 21 maart 
niet doorgaat. Doe dit door in te loggen op 
https://www.supportervanschoon.nl/login/, 
en daar uw actie te verwijderen. Alle andere 
deelnemers van uw actie krijgen dan auto-
matisch een bericht over het annuleren.

De werkzaamheden van HVC vallen on-
der beroepen die door de overheid geken-
merkt worden als cruciaal. Dat betekent 
dat onze dienstverlening rondom afvalin-
zameling zoveel mogelijk doorgaat. 

Wordt mijn afval nog opgehaald?
Ja, afval wordt opgehaald volgens de normale 
dienstregeling. Kijk hiervoor op de HVC-app 
of onze website. HVC doet er alles aan om de 
dienstverlening door te laten lopen. Mocht er 
iets veranderen, wordt dit aangegeven op de 
website van HVC en Velsen. 

Denk aan geparkeerde auto’s op of voor de 
aanbiedplaatsen van rolcontainers en onder-
grondse containers. HVC merkt dat doordat 
veel bewoners thuiswerken er veel auto’s hin-
derlijk geparkeerd staan, waardoor het niet 

lukt of veel moeite kost de rolcontainers (kli-
ko’s) te legen. Ieders aandacht daarvoor.

Zijn de afvalbrengstations en milieustra-
ten nog open?
Ja, de afvalbrengstations en milieustraten 
blijven voorlopig open. HVC verzoekt bewo-
ners om geen afval te brengen wanneer je ver-
koudheidsklachten hebt. Houd daarnaast ge-
paste afstand (2 meter) tussen medewerkers 
en andere bezoekers. 

Gaat de compostdag op 28 maart door?
De compostdag op de wijkpost Santpoort gaat 
niet door

Kijk voor meer informatie op www.hvcgroep.
nl/ons-verhaal/nieuws/corona-en-onze-
dienstverlening

Hoe gaat HVC om met de maatrege-
len rondom het coronavirus?
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BESPROKEN IN DE SESSIES

Ontwikkelplan Kustplaats IJmuiden aan Zee
In 2017 heeft de gemeenteraad het college gevraagd een ontwik-
kelplan op te laten stellen op basis van onder andere het Ambitie-
document “Kustplaats IJmuiden aan Zee”. De raadsleden zouden 
een presentatie krijgen over het ontwikkelplan. Echter, in de ses-
sie bleek dat de Private partijen meer tijd nodig hebben. De sessie 
is daarom vroegtijdig beëindigd. 

Continuïteit lokale omroep Velsen
De Velser Omroep Stichting (RTV Seaport) is aangewezen als lo-
kale omroep. Mede door een ernstige fraudezaak door een voorma-
lig bestuurslid heeft de stichting al langere tijd niet kunnen inves-
teren. Voor een succesvolle doorstart zijn er extra middelen nodig, 
daarom wordt er een extra budget gevraagd van €30.250. Alle aan-
wezige raadsleden waren het eens met het toekennen van het bud-
get en gaven aan de lokale omroep belangrijk te vinden. Wel had-
den raadsleden kritische vragen over het te besteden geld en hoe 
situaties zoals in het verleden voorkomen kunnen worden. Ook 
werd gevraagd of RTV Seaport uitgezonden kan worden via KPN, 
nu kan dat alleen nog via Ziggo. Dit punt zal worden opgepakt. 
 
Binnenklimaat en energieverbruik De Brede School in 
Velsen-Noord 
Sinds de ingebruikname van het gemeentelijk gebouw De Brede 
School in Velsen-Noord in 2015 zijn er klachten over een slecht 
binnenklimaat en over een hoog energieverbruik. De afgelopen ja-
ren heeft de gemeente geïnvesteerd in het verhelpen van de klach-
ten. Dit heeft echter niet geleid tot het gewenste resultaat, daarom 

vraagt de wethouder om €205.000 voor nieuwe maatregelen. 

De raadsleden willen weten of de huidige situatie met stank-over-
last ook leidt tot een risico voor de gezondheid van de leerlingen. 
En de raadsleden willen weten hoe dit soort situaties in de toe-
komst worden voorkomen.
  
Gemeentelijk vastgoedbeleid
De gemeente Velsen bezit vastgoed in Velsen.   Het gaat bijvoor-
beeld om buurthuizen, gymzalen en scholen maar ook om toekom-
stige ontwikkellocaties. Er moet een visie komen waarin staat welk 
vastgoed Velsen nodig heeft om haar doelstellingen te kunnen re-
aliseren. In deze sessie zijn de raadsleden geïnformeerd over de 
verschillende soorten vastgoed. Er waren nog wel uiteenlopende 
vragen van de raadsleden, die moeten worden beantwoord. Na een 
vervolgsessie in mei wordt het definitieve besluit verwacht in het 
najaar van 2020. 

Heroriëntatie regionale samenwerking
Vanaf oktober heeft de gemeenteraad verschillende keren gespro-
ken over de rol van Velsen in de regionale samenwerking.  Met de 
heroriëntatie over de regionale samenwerking bepaalt de raad de 
denkrichtingen van Velsen. Zo kunnen er keuzes worden gemaakt 
welke samenwerking het beste aansluit bij de belangen van Velsen. 
In deze sessie is veel informatie gedeeld en ontstonden  levendige 
discussies over mogelijke samenwerkingspartners en de belang-
rijkste thema’s daarbij.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 

uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 
uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-

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

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunnin-
gen, beleid en verordeningen op de landelijke 
website www.O¦cielebekendmakingen.nl 
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een 
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervol-
gens op de hoogte gesteld als er nieuwe publi-
caties verschijnen die aan uw zoekterm(en) 
voldoen. 

Nieuws van de raad

In deze bijzondere tijd heeft het corona-
virus ook gevolgen voor de vergaderin-
gen van de gemeenteraad. Tot 6 april ko-
men de raadsleden in principe niet naar 
het gemeentehuis. De sessie die gepland 
stond voor 19 maart gaat niet door. De 
raadsvergadering van 26 maart gaan ook 
nbiet door. De voorstellen kunnen wel al 
worden uitgevoerd bij schri©telijke in-
stemming van de raadsleden. De beslui-
ten dan bekrachtig bij de raadsvergade-
ring in april. 

De sessies die voor april gepland staan, 
gaan in principe gewoon door. Wij hou-
den u op de hoogte via deze krant, u kunt 
zich ook abonneren op de Nieuwsbrief 
van de Raad voor nadere informatie.  

CORONO UPDATE

O�ciële  bekendmakingen voorlopig nog in De Jutter/
De Hofgeest

Vanaf deze week zouden wij de bekendma-
kingen in de Jutter / de Hofgeest in afge-

slankte vorm aanbieden. Daarnaast zouden 
papieren versies in te zien zijn in o.a. buurt-

huizen in verschillende kernen. Nu dat niet 
mogelijk is, i.v.m. het coronavirus, publice-

ren we de bekendmakingen voorlopig nog 
volledig zoals u dat van ons gewend bent. 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij 
in de periode van 7 maart tot en met 13 
maart 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kompasstraat  3,  uitbouwen  woning  (12/03
/2020) 28747-2020

Griftstraat 15, plaatsen erker (zijkant) 
(12/03/2020) 28992-2020
Velserduinweg 330, gebruiken begane grond 
als woning (13/03/2020) 29766-2020
Kolebossenlaan 11, plaatsen overkapping 
(zijtuin) (13/03/2020) 29770-2020
 
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, het veranderen 
van de entreepui (13/03/2020) 29674-2020
Santpoort-Noord
Crijnssenstraat 4, plaatsen dakkapel (voor-

zijde) (09/03/2020) 27329-2020
Kruidbergerweg 77, garage vervangen door 
uitbouw (zijkant) en deels vervangen begane 
grondvloer (12/03/2020) 29319-2020
Spekkenwegje 5, het verwijderen van lage 
beplanting en de tennisbaan (13/03/2020) 
29454-2020 
Spekkenwegje  5,  kappen  6  bomen  (13/03/
2020) 29470-2020  

Driehuis
Da Costalaan 42, het plaatsen van een dakka-

pel (voorzijde) en het vergroten van de 1e ver-
dieping en plaatsen dakterras (achterzijde) 
(11/03/2020) (11/03/2020) 28236-2020
Lodewijk van Deyssellaan 47, vervangen ko-
zijnen (voorzijde), plaatsen zonnepanelen 
(voorzijde) (11/03/2020) 28518-2020

Velserbroek
Galle Promenade 4, uitbreiden 3 winkels aan 
voor- en achterzijde (09/03/2020) 27719-
2020
Galle Promenade 121, plaatsen uitbouw (zij-

Noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding  
van het coronavirus/COVID-19

De voorzitter van de veiligheidsregio 
heeft besloten tot vaststelling van de 
noodverordening ter voorkoming van ver-

dere verspreiding van het coronavirus/
COVID-19. 

De noodverordening staat op www.vel-
sen.nl/coronavirus. Wilt u graag een pa-
pierenversie ontvangen dan kunt u deze 

telefonisch aanvragen bij de gemeente 
Velsen via 0255-567200.
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Vastgesteld wijzigingsplan J.C. van Neckstraat 

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Orionweg 260 - 446 even, tijdelijk (maxi-

maal 15 jaar) wijzigen van warmteopwek-
kingsinstallatie voor 94 appartementen van-
wege toekomstige aansluiting op warmtenet 
(09/03/2020) 110979-2019
Grahamstraat 309, vergroten bestaand ter-
ras, aanpassen  kozijnen achter- en zijgevel 
(09/03/2020) 8488-2020
perceel gelegen tussen Margadantstraat, 
Kruitenstraat, Vissershavenstraat, verlengen 
tijdelijk gebruik met 2 jaar van  middenterrein 
IJmuider Delta, voor stallen vrachtwagenop-
leggers zonder koelmotoren, tijdelijk plaat-
sen (2 jaar)  terreinafscheiding (09/03/2020) 
99993-2019
Petteveltlaan 11, vernieuwen, vergroten gara-
ge (10/03/2020) 2882-2020
Kolebossenlaan 11, uitbreiden bestaande 
voorportaal (10/03/2020) 115016-2019
Eridanusstraat 35, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (12/03/2020) 26685-2020
Jan Pieterszoon Coenstraat 24, wijzigen 
voorgevel (12/03/2020) 20785-2020
Verbrande Vlak 33 C, plaatsen nieuw ko-
zijn (windscherm) op balkon (13/03/2020) 
21495-2020
 
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 10, legaliseren trafo inclu-
sief laadpalen (11/03/2020) 19456-2020

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 39, veranderen ge-
bruik logeerkamer in B&B (10/03/2020) 406-
2020

Wijnoldy Daniëlslaan 1 en Wüstelaan 17, 
plaatsen 2 dakkapellen (Wijnoldy Daniël-
slaan 1), isoleren 2 daken (Wijnoldy Daniël-
slaan 1 en Wüstelaan 17) (10/03/2020) 1167-
2020

Santpoort-Noord
nabij het Duinmeer, vervangen vogeluitkijk-
hut (09/03/2020) 38566-2019
J.T. Cremerlaan 35, plaatsen opbouw over nok 
(12/03/2020) 20457-2020
Kerkerinklaan 14, gewijzigd uitvoeren ver-
gunde dakopbouw (13/03/2020) 21692-2020

Velserbroek
Broekeroog ong., plaatsen 3 tijdelijke (15 jaar) 
woningen (09/03/2020) 112846-2019
Zadelmakerstraat 64, wijzigen voorgevel 
(11/03/2020) 19031-2020  

Verleende onthe�ng voor werkzaamhe-
den buiten reguliere werktijden  APV ar-
tikel 4:4 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een onthe�ng verleend 
voor: 

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8, in nacht van 9 maart 
op 10 maart 2020 van 20:00 t/m 07:00 uur, in 
nacht van maandag 16 maart op 17 maart van 
20:00 t/m 07:00 uur (11/03/2020) 26764-
2020

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een standplaatsvergun-
ning verleend voor: 

IJmuiden
Kleding verkoop, op 14, 21 en 28 maart 2020, 
locatie: Lange Nieuwstraat 501 t.o. Schouten 
Mode (DNM) (13/03/2020) 10990-2020

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evene-
mentenvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Fight Night, op 22 maart 2020 van 14:00 
tot 21:00 uur, locatie: sporthal Zeewijk 
(11/03/2020) 108392-2019

Santpoort-Noord
80ste Krinkels Pim Mulierloop, op 19 april 
2020 van 09:30 tot 13:00 uur, locatie: route 
door gemeente Velsen, start Sportpark Groe-
neveen (10/03/2020) 15046-2020

Velserbroek
Kermis Velserbroek, op 7 oktober 2020 van 
13:00 tot 23:00 uur, 8 + 9 oktober 2020 van 
14:00 tot 23:00 uur,10 oktober 2020 van 13:00 
tot 23:00

Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat zij op 10 maart 2020 het wijzigingsplan 
“J.C. van Neckstraat (idn: NL.IMRO.0453.
WP0708VANNECKSTRA1-R001) heeft 
vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan “J.C. 
van Neckstraat” heeft hieraan voorafgaand 
vanaf 10 januari 2020, gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt de bouw van 8 
woon-werkwoningen mogelijk gemaakt.
In het bestemmingsplan “IJmuiden Oost” 
is een wijzigingsmogelijkheid opgenomen. 
Met dit wijzigingsplan wijzigt het college het 
bestemmingsplan zodat het bouwplan  kan 
worden uitgevoerd.

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit het braakliggen-
de perceel achter het pand waarin de bouw-
markt en sportschool Basic Fit zijn gevestigd.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening, ligt het vastgestelde wijzigingsplan 
“J.C. van Neckstraat” voor een ieder met in-
gang van vrijdag 20 maart 2020 gedurende 
zes weken ter inzage.  

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Digitaal raadpleegbaar op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep
belanghebbenden die kunnen aantonen dat 
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
tijdig een zienswijze bij burgemeester en 
wethouders kenbaar te maken, kunnen be-
roep indienen. Met ingang van de dag nadat 
het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen 
binnen zes weken beroep worden ingediend 
bij de Raad van State. 

Hiervoor is een gri�erecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud te wor-
den gezonden aan de Afdeling Bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan treedt in werking daags na afloop 
van de genoemde beroepstermijn. Het in-
stellen van beroep schorst de werking van 
het besluit niet. Belanghebbenden die beroep 

hebben ingesteld kunnen verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Indien binnen de 
termijn naast het beroepschrift een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het be-
sluit niet in werking voordat op het verzoek 
is beslist.

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

om 6 parkeerplaatsen aan te wijzen ten be-
hoeve van het opladen van elektrische voer-
tuigen door middel van het plaatsen van 
borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, met onderborden  met de tekst ‘alleen 
om elektrische voertuigen op te laden’ en on-
derborden OB504. De 6 parkeerplaatsen zijn 

gelijk verdeeld over 3 locaties:
• De Industriestraat te IJmuiden, ter hoogte 

van de kruising met de Haringkade;
• De Marconistraat te IJmuiden, ter hoogte 

van de kruising met de Vleetstraat;
• Het Pleiadenplantsoen te IJmuiden, ter 

hoogte van de kruising met de Orionweg;
• De Briniostraat te IJmuiden, ter hoogte van 

de kruising met de Lorentzstraat;
• De Zadelmakerstraat te Velserbroek, ter 

hoogte van de kruising met de Watermunt.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-

meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij het Klant Contact Centrum in het 
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten plaats in 
de digitale Staatscourant.

Verkeersmaatregel

Ligging plangebied

kant) (12/03/2020) 28975-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Trompstraat 92, wijzigen gebruik wonen, ver-
bouwen tot 4 appartementen (13/03/2020) 
101043-2019

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 7 
maart tot en met 13 maart 2020  de volgende 

aanvragen voor een evenementenvergunning 
heeft ontvangen op grond van de Algemene 
plaatselijke verordening artikel 2:10. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Noord
Dorpsfeest Velsen-Noord, op 19 juni 2020 van 
16:00 tot 00:00 uur, 20 juni 2020 van 10:00 tot 
00:00 uur en 21 juni 2020 van 10:00 tot 20:30 
uur, locatie: Stratingplantsoen (12/03/2020) 
29303-2020

Santpoort-Zuid
Oldtimerdag Santpoort, op 20 juni 2020 van 
10:00 tot 23:00 uur, locatie: nabij Ruïne van 
Brederode (11/03/2020) 29309-2020

Santpoort-Noord
Pinksterjaarmarkt 2020, op 1 juni 2020 van 
10:30 tot 17:30 uur, locatie: Landgoed Duin 
& Kruidberg, Duin- en Kruidbergerweg 60 
(06/03/2020) 27016-2020
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COLOFON Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

We vinden het vanzelfsprekend 
dat schepen bij dag, nacht en on-
tij en onder alle mogelijke weers-
omstandigheden veilig tussen de 
pierhoofden door van en naar zee 
kunnen varen. De lichttorens op 
de uiteinden van de pieren hel-
pen om ook in het donker en bij 
mist de hoofden goed te kunnen 
zien. Zonnepanelen, accu’s en 
een aggregaat zorgen ervoor dat 
de lichten autonoom branden en 
de mistlichten roteren.

Maar kort na de opening van het 
Noordzeekanaal in 1876 is dat 
wel anders. In 1878 zijn de pieren 
afgebouwd met op elke kop een 
ijzeren lichtopstand… zonder 
licht. Op 19 februari 1879 worden 
de IJmuider vuurtorens ontsto-
ken. De schepen kunnen dan van-
af zee de vaargeul vinden door de 
lichten van de torens op een lijn 
te houden. De schepen moeten 
zich oriënteren op de twee vuur-
torens, de seinpost en de gelei-
delichten bij de monding van 
het kanaal en op het strand. Maar 
verlichting aan de pieruiteinden 
ontbreekt. De in die tijd gebrui-
kelijke olielampen zijn geen op-
tie. Met mooi weer is het dage-
lijks bijvullen, schoonmaken, ont-
steken en doven geen probleem 
maar met storm en overslaande 
golven is het een levensgevaarlij-
ke of zelfs onmogelijke taak. Het 
is ook moeilijk om iemand te vin-
den voor die dagelijkse klus.

Toch pleiten schippers in 1879 
voor verlichting aan het uitein-
de van de pieren. De vuurtorens 
bieden onvoldoende houvast om 
de juiste koers tussen de pieruit-
einden aan te houden. Het Alge-
meen Handelsblad meldt eind 
september 1879: ‘De herfst is 
reeds ingevallen; de winter staat 
ons voor de deur en nog zijn de 
zeehoofden te IJmuiden niet ver-
licht.’ De Amsterdamse Kanaal-
maatschappij is verplicht om voor 

pierverlichting te zorgen, maar 
de regering heeft nog geen en-
kel plan goedgekeurd. Gezocht 
wordt naar een oplossing waar-
bij zeker is dat de lichten aangaan 
en aanblijven, ondanks storm en 
overslaande golven. Het aanleg-
gen van een gasleiding naar de 
uiteinden van de pieren wordt 
onmogelijk geacht door verschui-
ving van betonblokken.

Op 1 oktober 1879 meldt het Al-
gemeen Handelsblad dat het De-
partement van Waterstaat een 
oplossing voor ogen heeft, waar-
bij het licht ‘300 uren achtereen 
kan branden zonder verzorging 
en blijft branden als een der ra-
men van het lichthuis breekt en 
wind en golven er binnen val-
len en evenzeer als het lampen-
glas springt.’ De oplossing is een 
uitvinding van J.A. Bakker en J.L. 
Creyghton en is getest op de 
lichttoren van Scheveningen. ‘De 
lamp is zoo ingericht, dat het re-
servoir, zonder uurwerkstelsel en 
zonder kans op stoornis, de pit-
buis altijd van brandstof voorziet, 
dat alle brandstof in licht wordt 
omgezet en dus geen champig-
nons geeft en dat de pit uit een 
stof bestaat die bij het gebruik 
physisch noch chemisch veran-
dert.’ Vanaf 10 december 1879 
wordt de uitvinding getest op 
de pieren van IJmuiden; de lich-
ten zijn naar land gericht om de 
scheepvaart niet in verwarring te 
brengen. Het blijkt dat de verlich-
ting 14 etmalen - dus inderdaad 
ruim 300 uur lang - zonder enige 
verzorging kan blijven branden, 
ondanks een eerste storm. Op 1 
december 1880 worden de lich-
ten in gebruik genomen. Het licht 
op de zuidpier kleurt groen van-
af zee en rood vanaf land, en dat 
op de noordpier rood vanaf zee 
en groen vanaf land, zodat bak-
boord altijd rood is. De installa-
tie wordt nog aangepast om het 
licht helderder te krijgen. Vanaf 

20 juli 1881 komt de verlichting 
de�nitief in gebruik.

Als het kanaal wordt overge-
dragen aan het rijk, gaat het rijk 
een contract aan met Bakker en 
Creyghton, waarbij is bepaald 
dat zij zorgen voor licht, op straf-
fe van 100 gulden boete voor elke 
nacht dat het licht niet brand. Het 
Haarlem’s Dagblad vermeldt op 
20 juli 1906 dat de lichten 25 jaar 
onafgebroken dag en nacht heb-
ben gebrand. In zeevaartkringen 
wordt de pierverlichting het ‘Eeu-
wige Licht’ genoemd.

In de Haarlemsche Courant re-
ageert Bakker begin novem-
ber 1891 op een daags daarvoor 
verschenen artikel waarin al-
leen Creyghton genoemd wordt 
als uitvinder van het Eeuwige 
Licht. Bakker beweert de instal-
latie te hebben ontworpen en sa-
men met praktische inbreng van 
Creyghton in de werkplaats van 
de �rma Creyghton in Leiden te 
hebben uitgewerkt. Hij komt op 
het idee als hij in 1878 na een 
strandwandeling bij IJmuiden op 
de ‘zuidervuurbaak in zee’ uitrust 
en ziet dat deze in het donker on-
verlicht blijft. ‘Wanneer ik mij met 
den Engelschman vergeleek, dan 
schaamde ik mij Nederlander te 
zijn, want als de Engelschen een 
rots in zee vinden, die den sche-
peling ten verderve kan zijn, dan 
bouwen zij op die rots eene vuur-
baak met een krachtig licht, en 
wij Nederlanders hadden rotsen 
in zee gebouwd, vuurbakens op 
de einden gezet en …. het licht 
vergeten.’ Hij vervolgt: ‘Al had ik 
[…] evenveel kennis van licht als 
u, geachte heer redacteur, daar 
op die vuurbaak beloofde ik in 
stilte den zeeman, dat ik niet rus-
ten zou voordat die voorposten 
van IJmuiden’s haven hem in het 
duister den weg zouden kunnen 
wijzen.’

In 1907 wordt de verlichting ver-
vangen door een systeem geba-
seerd op geperst gas uit in de pier 
ingemetselde ketels. In IJmuiden 
herinnert slechts de Bakkerstraat 
ons aan de uitvinder van het Eeu-
wige Licht.

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. In deze a�evering aandacht voor het Eeuwige Licht, de 
verlichting op het uiteinde van de pieren.

Contactloos scheiden
Scheiden: hoe gaan 
die gesprekken nu?

Regio - De ScheidingsMake-
laar® begeleidt cliënten per-
soonlijk bij hun beslissingen 
omtrent de menselijke, prak-
tische, �nanciële en juridische 
zaken die bij een scheiding 
komen kijken. Men weet snel 
waar men aan toe is en maakt 
een solide, nieuwe start.

Sinds het coronavirus en de 
maatregelen om uitbreiding zo 
beperkt mogelijk te houden is 
het raadzaam en geadviseerd zo 
weinig mogelijk fysiek contact te 
hebben. Hoe kan dat in een per-
soonlijke aangelegenheid als een 
scheiding georganiseerd wor-
den? 

De moderne technologie helpt 
daarbij. „Tegenwoordig is het heel 
gebruikelijk en makkelijk om el-
kaar persoonlijk te spreken via 
een video-call. Vanaf verschil-
lende plaatsen kan er in een be-
schermde omgeving toch via 
beeld en geluid met elkaar wor-
den gecommuniceerd. Op deze 
manier kan het scheidingsproces 
zo gewoon mogelijk doorgang 
vinden.” Aan het woord is Hans 
van Son, ScheidingsMakleaar 
voor de IJmond en Haarlem. Het 
is dezer dagen een veelbespro-
ken onderwerp. „De Scheidings-
Makelaar heeft de technische ge-
reedschappen en biedt u zo de 
mogelijkheid om middels online 
mediation toch een goede oplos-
sing te bieden die voor u beiden 
acceptabel is.”

Samenvattend: voor iedereen 
blijft er de mogelijkheid om con-
tactloos gesprekken te voeren en 
de scheiding in alle redelijkheid 
vlot met elkaar af te ronden.  Een 
scheiding is immers al emotio-
neel genoeg.

Hans van Son is ScheidingsMake-
laar voor de IJmond en Haarlem. 
Reageren? 06-21236301 of son@
scheidingsmakelaar.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Altijd op zoek naar de ‘Golden Star’!
Fornell Executive Search 
viert z’n vierde verjaardag
Velsen-Noord - Op 1 april viert 
Fornell Executive Search in Vel-
sen-Noord z’n vierde verjaardag.     
Al 4 jaar onderscheidt Fornell Exe-
cutive Search zich door hun werk-
wijze waar persoonlijke aandacht 
voor opdrachtgever en kandidaat 
centraal staat. Het doel is om mul-
tinationals en grote organisaties 
te helpen om (verder) te kunnen 
groeien. Dit wordt gerealiseerd 
doormiddel van het werven en 
plaatsen van de juiste professio-
nal op management- en directie-
niveau.
Wanneer een kandidaat voldoet 
aan de gewenste competenties, 
het juiste DNA heeft en past in de 
cultuur van de organisatie, dan 
spreekt Fornell Executive Search 
van een ‘Golden Star’.
Bij de opdrachtgever wordt een 
360 graden onderzoek gedaan. 
Er wordt gesproken met de op-
drachtgever, directe collega’s en 
de medewerkers waar de poten-
tiële kandidaat leiding aan zal ge-
ven. De cultuur van het bedrijf en 
de verwachtingen worden hier-
door in kaart gebracht.
Met deze speci�eke informatie, 
het netwerk en het gebruik van 
Backdoor-references’ (referenties 
uit het eigen netwerk) weet For-
nell Executive Seach de ‘Golden 
Star’ aan te dragen. Deze kandi-
daat voldoet niet alleen aan de ei-
sen maar past ook naadloos in de 
cultuur van de organisatie. Door 
de goede aansluiting krijgt een 

‘Golden Star’ z’n medewerkers 
gemakkelijk mee om ontwikke-
ling in gang te zetten.
De komende vijf jaren zal Fornell 
Executive Search zich naast ma-
nagement- en directiefuncties 
zich meer gaan richten op com-
missariaten. Ze streven er niet 
naar de grootste te worden maar 
wel de beste te zijn.

Meer weten over werkwijze van 
Fornell Executive Search? Kijk dan 
op www.fornellexecutivesearch.
nl of neem contact op via info@
fornell-es.nl.

Managing Director Rafael Fornell. 
(Foto: aangeleverd)

Bibliotheek online actief tijdens sluiting wegens coronavirus
Velsen - Natuurlijk staat Biblio-
theek Velsen, buiten een goeie 
service, voor de veiligheid van 
iedereen. Daarom sluiten zij in 
naleving van de richtlijnen van 
het RIVM voorlopig tot 6 april al-
le vestigingen. De boekenbrie-
venbussen blijven in ieder ge-
val deze week nog open en alle 
geleende materialen zijn auto-
matisch verlengd totdat ze weer 
open gaan.

Digitaal doorlezen
Gelukkig kun je digitaal doorle-
zen met de ruim 28.000 e-books 
voor kinderen en volwassenen 
van de online Bibliotheek. Of pro-
beer eens een luisterboek: down-
load de LuisterBieb-app met ruim 

3.700 luisterboeken voor alle leef-
tijden (ook peuters en kleuters). Er 
is tijdelijk een extra reeks mooie 
luisterboeken aan de app toege-
voegd. Voor iedereen, dus ook 

als je geen lid bent van de Biblio-
theek. 

Lezen en luisteren voor de jeugd
Met een luisterboek zijn de kinde-
ren heerlijk geboeid en toch los 
van hun schermpjes. Nog meer 
leuke tips voor kinderen staan op 
www.jeugdbibliotheek.nl: inspira-
tie voor leuke boeken en allerlei 
informatie voor spreekbeurten en 
werkstukken. Voor kinderen die le-
zen lastig vinden, bijvoorbeeld bij 
dyslexie en beginnende lezers, is 
er karaokelezen (luisteren met on-
dertitels) via www.yoleo.nl. Daar 
vind je ook Junior Einstein, waar-
mee je schoolvakken kunt oefe-
nen. 
Voor de allerjongsten hebben ze 

naast luisterboeken ook leuke 
voorlees�lmpjes via https://0-6.
jeugdbibliotheek.nl/lezen/voor-
lees�lmpjes.html. 
Nu de kinderen thuis en veel on-
line zijn, is dit een ideaal mo-
ment voor de DataDetox Game 
en de quiz veilig internetten via 
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/
weten/mediawijsheid.html.
 
Download nu de Wise-app
De online wereld wordt steeds 
groter. Steeds meer bedrijven en 
organisaties bieden hun diensten 
digitaal aan. Zo ook Bibliotheek 
Velsen. Klanten kunnen hun boe-
ken verlengen via de website of 
de app en via de online biblio-
theek kunnen e-books worden ge-

leend. Maak het jezelf gemakkelijk 
en download nu de wise-app dan 
heb je de Bibliotheek altijd bij de 
hand. (Logo’s: aangeleverd)
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Restaurant Ons Ding biedt gratis bezorging aan huis
Tóch lekker eten van Jos en Annelies
Velsen - De overheid heeft zon-
dag bepaald dat de horeca min-
stens tot en met 6 april geslo-
ten moet blijven, maar maaltij-
den bezorgen en afhalen is wél 
mogelijk. En dus hebben Jos en 
Annelies van Restaurant Ons 
Ding in IJmuiden nu volop in-
gezet op afhalen en gratis be-
zorgen.

Amper drie weken nadat ze res-
taurant Ons Ding in IJmuiden 
weer helemaal voor zichzelf had-
den, kwam de overheid met het 
drastische besluit om alle horeca 
te sluiten vanwege Corona. Toch 
zitten Jos en Annelies niet bij de 
pakken neer. In hun restaurant 
aan Plein 1945 mogen ze dan wel-
iswaar geen gasten meer ontvan-
gen, de keuken kan op volle toe-
ren blijven draaien. ,,We hebben 
een speciaal raam in ons pand 
van waaruit we klanten die ko-
men afhalen kunnen bedienen”, 
laat Annelies weten. ,,En van dins-
dag tot en met zondag bezorgen 
we ook maaltijden in de hele ge-
meente Velsen.”

Wie Jos en Annelies kennen, we-
ten dat zij er alles aan willen doen 
om het hun klanten naar de zin 
te maken. ,,We hebben op on-
ze website www.ons-ding.nl een 
speciale bezorg- en afhaalkaart 
gepubliceerd”, vertelt Annelies. 
,,En omdat we al het vermoeden 
hadden dat de overheid tot slui-
ting van de restaurants over zou 
gaan, heeft Jos het afgelopen 
weekend al speciale inkopen ge-
daan zodat maaltijden goed ver-
pakt en daardoor lekker warm bij 
de mensen thuis op tafel kunnen 
komen.”

Eerst even bellen
De mensen die willen afhalen, 
krijgen van Jos en Annelies wel 
het dringende advies om hun be-
stelling vooraf telefonisch door te 
geven. ,,We kunnen dan aange-
ven hoe laat de bestelling klaar is. 
Op die manier kunnen we wacht-
rijen voorkomen. Bestellen bij 
ons speciale afhaalluik is natuur-
lijk wel mogelijk, maar wij advise-
ren iedereen om van tevoren te 
bellen.”

Gratis bezorgen
Wie liever niet de deur uit wil of 
mag, kan eveneens bij Jos en An-
nelies terecht. ,,Van dinsdag tot 
en met zondag kunnen we ook 
bezorgen. Tussen 16.00 en 21.30 
uur kunnen onze lieve klanten 
via 0255-577855 hun bestelling 
doorgeven en wij bezorgen dan 
gratis in de hele gemeente Vel-
sen.” Logischerwijs wordt voor 
gratis bezorging wel een mini-
mum bestelbedrag van €12,50 
aangehouden.

Foodtruck Velserbroek
De foodtruck die Jos en Anne-
lies in Velserbroek hebben om 
eten af te halen , is vooralsnog zo-
als altijd geopend van vrijdag tot 
en met zondag. ,,Maar ook hier is 
ons dringende advies om via 023-
5377224 de bestelling eerst tele-
fonisch door te geven en daarna 
af te halen. En wie dan toch in een 
rij komt te staan, houd dan reke-
ning met de voorschriften van 
de overheid, zoals twee meter af-
stand bewaren.” (Foto: aangele-
verd)

Bestel tijdig uw zonwering!

Er zijn verschillende soorten zon-
wering: uitval- en knikarmscher-
men, markiezen, screens, rollui-
ken en zelfs terrasoverkappingen. 
Heeft u al een goed zonnescherm 
of markies, maar is het doek vies 
geworden, dan heeft Tony Was-

sink goed nieuws. Vakkundig zo-
als hij is, assembleert hij nieuw 
doek op uw scherm of markies.
Het doek op uw zonnescherm 
wordt thuis aan de gevel vervan-
gen. Uw scherm wordt vakkundig 
nagelopen en indien nodig ter 

plaatse gerepareerd en geolied. 
De markiezen worden van de ge-
vel gehaald en voor een korte 
tijd meegenomen naar de werk-
plaats. Daar worden zij ontdaan 
van het vervuilde doek, eventu-
eel voorzien van een nieuwe lak-
laag en opnieuw bekleed met 
nieuw doek.
Binnen enkele dagen hangen uw 
markiezen weer terug aan de ge-
vel en kunt u genieten van het 
mooie uitzicht. Kies een mooi de-
sign uit van de topmerken Dick-
sons, Tibelly of Swela.
Wassink Zonweringsbedrijf be-
staat al meer dan 20 jaar. Daar is 
Tony Wassink best trots op. Door-
dat hij de markiezen/zonnescher-
men en screens zelf assembleert, 
heeft hij in al die jaren de beno-
digde vakkennis opgedaan. 
Zijn motto is nog steeds ‘kan niet, 
bestaat niet’ en daardoor heeft hij 
een grote tevreden klantenkring.

Tony Wassink komt vrijblijvend bij 
u langs om u te voorzien van zon-
nig/vakkundig advies. Bel voor 
een afspraak 06-53941095 (af-
spraken kunnen ook in de avond). 
(Foto: aangeleverd)

IJmuiden - Heeft u de mooie warme zomer van 2019 nog in uw 
gedachte? Bestel tijdig uw zonwering en geniet de hele zomer 
van een koeler huis. Eenmaal zonwering gewend, dan kunt u niet 
meer zonder!

Minicruisesgangers geweerd op 
veerboten van en naar New Castle
IJmuiden - DFDS Seaways maak-
te dinsdag bekend, dat alle zo-
genaamde minicruises tot 6 april 
aanstaande met onmiddellijke in-
gang geannuleerd worden. 
Een minicruise betekent in dit 
geval, dat je als passagier mee-
vaart op het veer van de Kop van 

de Haven in IJmuiden naar New 
Castle in Engeland en terug, zon-
der eigen vervoermiddel. 
Voor degenen die met eigen 
vrachtwagen of personenauto 
meevaren, geldt deze maatregel 
niet. 
Of het weren van minicruisesgan-

gers de reden is, dat de  Neder-
landse vlag halfstok hangt bij de 
opgang naar Felison Cruise Ter-
minal aan de Zeehavenweg, is bij 
de medewerker, die de telefoon-
lijn beantwoordt van DFDS Se-
aways, onbekend. (Arita Immer-
zeel)

Muziek & Meer in de IJmond
tekent akte van oprichting
Velserbroek - Het kersverse be-
stuur van Stichting Muziek & 
Meer in de IJmond onderteken-
de dinsdag 10 maart de oprich-
tingsakte bij notariskantoor Yvet-
te Beumer in Velserbroek. 

De stichting zal zich onder ande-
re gaan inzetten voor het verkrij-
gen van �nanciële middelen om 
de slagkracht van onder andere 
muziekschool ‘Muziekles IJmui-
den’ (2016) te vergroten. Na het 
wegvallen van het Kunstencen-
trum Velsen in 2018 en het Mu-
zehuis in 2019 voorziet Muziek-
les IJmuiden wekelijks ruim 200 
Velsenaren van kwalitatieve na-
schoolse muzieklessen. Het rui-
me aanbod op zowel de gang-
bare als minder gangbare instru-
menten zoals viool en dwars-
�uit en het feit dat alle docenten 
alumni van het conservatorium 
zijn maakte de school in korte tijd 
erg populair. 

Daarnaast sluiten innovatieve 
programma’s zoals Project The 
Wall en het nu lopende Project 
Queen goed aan bij de doelstel-
lingen van de stichting. Het be-
treft een projectkoor van onge-
veer 65 amateurleden woonach-
tig in en rondom gemeente Vel-
sen die een volledig oeuvre van 
een revolutionaire groep of ar-
tiest o.b.v. liveband zullen gaan 
uitvoeren in de Stadschouwburg 
Velsen en hier een jaar lang, we-
kelijks met een repetitor en spe-
ciaal geschreven koorpartijen 
naartoe werken. Dat goed voor-
beeld doet volgen blijkt wel nu 
ook andere muziekscholen de 

succesformule uit de hoed van 
Muziekles IJmuiden implemente-
ren in hun eigen lesaanbod.
De Stichting Muziek en Meer in 
de IJmond gaat daarom structu-
reel een bijdrage leveren aan het 
aanbod en de ondersteuning van 
muziek- en cultuuronderwijs in 
de IJmond en het organiseren en 
faciliteren van dergelijke vernieu-
wende muziekprojecten met een 
maatschappelijk belang en de-
ze laagdrempelig en toereikend 
te maken voor iedereen binnen 
de IJmond met als doel het ver-
binden van mensen met verschil-
lende sociale en culturele achter-

gronden.
Educatie, voorlichting, talentont-
wikkeling en het voorkomen van 
uitsluiting van zowel ouderen als 
jongeren aan deelname aan de 
lokale samenleving zijn hierbij 
vier belangrijke aandachtspun-
ten en vormen een rode draad 
binnen deze stichting.

Daarnaast zal de stichting ook als 
platform fungeren waar culture-
le partners en muzikanten elkaar 
kunnen vinden en nieuwe ver-
bindingen tot stand kunnen ko-
men ter verbetering van de loka-
le samenwerking.

Van links naar rechts Marlon Schoorl, Kees Been en Daan van Putten. (Fo-
to: Marieke Steenhoek)

AFZETPUNTEN:
de Hofgeest:

Dorpshuis Spaarndam
Ringweg 36, 2064 KK Spaarndam (indien geopend)

The Read Shop
Hoofdstraat 177, 2071 EG Santpoort-Noord

DekaMarkt
Hagelingerweg 28, 2071 CJ Santpoort-Noord

Bibliotheek Velserbroek
Maan Bastion 476, 1991 RH Velserbroek (indien geopend)

Bruna
Galle Promenade 5, 1991 PP Velserbroek

de Jutter:
Bibliotheek Velsen

Dudokplein 16, 1971 EP IJmuiden (indien geopend)
Gemeentehuis Velsen

Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Primera Prince

Planetenweg 62, 1973 BH IJmuiden
Buurthuis de Dwarsligger

Planetenweg 338, IJmuiden  (indien geopend)
Primera IJmuiden

Zeewijkplein 23, 1974 PA IJmuiden
Baco

Kromhoutstraat 36-38, 1976 BM IJmuiden
Kennemerboulevard

In de hal van de twee flats
(beneden in de hal op de bankjes)
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Twee gewonden bij botsing 
tussen scooters in Velserbroek
Velserbroek - Bij een botsing tus-
sen scooters in Velserbroek zijn 
vorige week donderdagavond 
twee gewonden gevallen. Even 
na half negen ging het mis op de 
Schokker ter hoogte van de Dam-
mersboog.

Meerdere ambulances en een 
traumateam werden opgeroepen 
om hulp te bieden. Beide opzit-
tenden raakte bij de klap gewond 
en zijn opgevangen door het am-
bulancepersoneel. Het gebied 
rond het incident is afgezet en de 

politie gaat onderzoek doen naar 
de toedracht van het ongeval. Het 
traumateam hoefde uiteindelijk 
niet in actie te komen. 
Het is onduidelijk hoe ernstig het 
letsel van de slachto�ers is. (Foto: 
Michel van Bergen)

Komt er dan toch een BunkerRock 2.0?
Muzikanten in verwarring door 
poster van oud festival BunkerRock
IJmuiden - Het gonsde al enige 
tijd van de geruchten over een 
nieuwe editie van BunkerRock. 
Maar sinds deze week lijken de 
vermoedens dan toch mogelijk te 
worden bevestigd.
Althans...

Sinds een paar dagen hangt er 
een mysterieuze poster in de 
voormalige oorlogsbunker aan 
de Dokweg. De bunker werd tij-
dens de oorlog gebruikt als torpe-
do-opslag maar wordt sinds 1986 
gebruik als repetitieruimte en telt 
17 hokken en een opnamestudio. 
Op de poster staat de tekst ‘We’re 
Back & BUNKERROCK’ maar zon-
der enige aanvullende informatie 
over waar, wanneer en met wie. 

,,Het lijkt op een soort uitno-
diging’’, merkt één van de toe-
gestroomde muzikanten op. Er 
staat immers, ‘inschrijven bunker-
rock2020@gmail.com’ op de pos-
ter. Iemand anders valt het op dat 
in de donkere achtergrond wa-
zig de posters van eerdere edities 
zijn verwerkt, zelfs één waarop de 
naam van zijn eigen band staat 
waarmee hij al 15 jaar een ruim-
te huurt. ,,Op die editie hebben ik 

nog gespeeld”, zegt hij.
Bunkerrock ontstond in 2003 en 
was een initiatief van Suus de 
Groot, Patrick Nieborg en Daan 
van Putten en betrof een samen-
werking tussen de Popbunker, 
het Witte Theater en Seaport Ra-
dio en was bedoeld om bands die 
in de popbunker repeteren een 
(groot) podium te bieden waar-
op zij zichzelf konden presente-
ren. Op één avond speelden er 5 
bands die elk een set van 20 a 40 
minuten speelden van zowel ei-
gen werk als covers. Na een op-
treden werden de bands live ge-
interviewd op Seaport Radio die 
ook een livestream van de optre-
dens uitzond.

Bunkerock was erg populair 
en een begrip in de Velsense 
Popscene. In latere edities wer-
den ook bands van buiten de 
Popbunker opgenomen in de 
programmering. ,,Wat Bunker-
Rock zo uniek maakte was de di-
versiteit van de bands. Zo keek je 
de ene 20 minuten naar een rap-
pende clown, dan naar een 15 
koppige beginnende brasband 
en nog geen half uur later naar 
een keiharde doorgewinterde 

metalband”, vertelt weer een an-
dere muzikant, die net zijn band-
leden heeft ingelicht over de pos-
ter. Ook hij heeft gespeeld op een 
eerdere editie met zijn band We 
Cook With Fire. Één van de bij-
zonderste bands was volgens ve-
len “Garden of Love”. De band be-
stond uit ‘rockers’ met een ver-
standelijke beperking en werd 
vooral bekend van het TV-pro-
gramma ‘Down met Johnny 
Rocks’ waarin Johnny de Mol de 
verstandelijke beperkte Mike en 
André hielp bij het oprichten van 
een stoere Rockband.

Bunkerrock vond gemiddeld 
twee keer per jaar plaats maar 
moest noodgedwongen stop-
pen door het sluiten van het Wit-
te Theater. Op 1 december 2012 
was de 19e en tevens laatste edi-
tie. Bij terugkeer zou het festival 
kunnen jubileren met haar 20ste 
editie in 2020.

Bands kunnen zich inschrijven 
via bunkerrock2020@gmail.com 
maar waar je als band of artiest nu 
precies voor inschrijft blijft enigs-
zins een mysterie. (Foto: aangele-
verd)

Oud-Katholieke zondagsdiensten
de komende weken via internet
IJmuiden - Ook de Oud-Katholie-
ke kerk te IJmuiden volgt de aan-
wijzingen van de Rijksoverheid 
en de daarop gebaseerde instruc-
ties van haar bisschoppen, ten-
einde de verspreiding van het co-
ronavirus tegen te gaan. Met on-
middellijke ingang zijn dit week-
einde alle activiteiten en bijeen-
komsten afgelast, de kerk blijft 
gesloten voor bezoekers. Wel zijn 
er aangepaste zondagsdiensten 
die via internet live worden uit-
gezonden. De uitzendingen zijn 
voor iedereen vrij toegankelijk.

Voor veel mensen is de zondag-
se kerkgang belangrijk om ge-
meenschap te kunnen vieren, el-
kaar te ontmoeten en bemoedigd 
te worden. Om daaraan tegemoet 
te komen zal er op zondag zolang 
de maatregelen van kracht zijn, 
een aangepaste dienst worden 
gehouden in het gesloten kerk-
gebouw. De pastores gaan voor 
in de dienst,  enkele leden van 
de gemeenschap zijn daarbij ac-
tief aanwezig als vertegenwoor-
diging van de parochie. In ieder 
geval is er op zondag 22 en 29 

maart een aangepaste eucharis-
tieviering. In overeenstemming 
met de maatregelen van de Rijks-
overheid en de verdere ontwikke-
lingen, zullen er aangepaste dien-
sten worden gehouden en uitge-
zonden. Zodra het is toegestaan 
om bezoekers toe te laten zal 
men opnieuw een bericht doen 
uitgaan. Actuele informatie is ook 
te vinden op de website van de 

kerk: ijmuiden.okkn.nl.
De diensten zijn via de kerkom-
roep vrij voor iedereen te beluis-
teren, om mee te vieren en mee 
te bidden.
U vindt de uitzendingen op www.
kerkomroep.nl, zoek op Engel-
munduskerk IJmuiden. Iedere 
zondag zolang de maatregelen 
dat vereisen van 10.00 tot 11.00 
uur. (Foto: aangeleverd).

Wie komt vocal group 
Lady’s Voice versterken…?
Velsen-Noord - De leden van vo-
cal group Lady’s Voice zijn op 
zoek naar enthousiaste nieu-
we deelnemers. Een uitbreiding 
met drie zangeressen is ge-
wenst. Bijkomend probleem is 
dat ook dirigent Frank Anepool 
de groep binnenkort - met pijn 
in het hart - zal gaan verlaten. 
De dames moeten dus ook op 
zoek naar een vervanger voor 
hem. Wij brachten een bezoek 
aan de wekelijkse repetitie op 
dinsdagavond.

In een ruimte van wijkcentrum 
De Stek wordt elke week door de 
vocal group gerepeteerd. Rond 
kwart voor acht arriveert Frank 
Anepool in het pand om zijn elek-
trische piano alvast te installe-
ren. Met dat instrument bege-
leidt hij de repetities, die altijd be-
ginnen met wat oefeningen om 
de stembanden op te warmen. 
Daarna worden de geselecteerde 
songs gerepeteerd. Er wordt veel-
al gewerkt in thema’s, zoals nu het 
thema ‘Sterke Vrouwen’, bedacht 
door Ankie Poen. Zij is een van de 
zangeressen in de groep en vond 
haar inspiratie voor dit thema on-
der meer in de jaarlijkse interna-
tionale vrouwendag. Vorig jaar 
vierde Lady’s Voice het vijftien-
jarig bestaan met een concert in 
dorpshuis De Zwaan te Uitgeest. 
Twee avonden werd opgetreden 
voor een uitverkochte zaal. Het 
optreden stond toen in het teken 
van ‘Changes’, naar de gelijknami-
ge hit van David Bowie, die uiter-
aard in het muzikale programma 
niet ontbrak. Een aantal stukken 
werd voor deze gelegenheid door 
Frank Anepool van een eigen ar-
rangement voorzien.

Geen koor maar een vocal 
group
Ook een recent optreden in het 
IJmuidense buurthuis De Dwars-
ligger, in het kader van het zon-
dagmiddagpodium, werd een 
groot succes. Lady’s Voice neemt 
ook regelmatig deel aan koren-
festivals, hoewel formeel de term 
‘koor’ door de leden nooit wordt 
gebruikt. ,,Het is een vocal group. 
Als je bijvoorbeeld zou deelne-
men aan een concours, word je in-
gedeeld in die klasse en niet bij de 
koren’’, legt Anepool uit. Hij is ook 
muzikaal leider van zanggroep 
Sparkle Velsen en van het koor 
Over De Dijk uit Wormer. Over La-
dy’s Voice is hij zeer te spreken: 
,,Deze groep zingt heel mooi en 
heel zuiver.’’ Hij trad tweeënhalf 
jaar aan geleden als muzikaal lei-
der, maar legt eind deze maand 
zijn taak weer neer. Van huis uit is 
hij trompettist en wordt nu diri-
gent van de Felison Brassband. Zij 

repeteren ook op dinsdagavond, 
om die reden kan hij de werk-
zaamheden niet combineren. In-
middels wordt naarstig gezocht 
naar een nieuwe dirigent voor de 
groep. Dat lijkt geen eenvoudige 
klus te zijn, maar de leden heb-
ben er alle vertrouwen in dat dit 
zal gaan lukken.

Thuis de songs oefenen
Op dit moment schommelt het 
aantal leden van Lady’s Voice 
rond de dertien, maar dat mo-
gen er dus wel wat meer worden. 
Twee leden hebben hun vertrek 
aangekondigd, ook heeft zich na 
een recente oproep in de plaatse-
lijke media inmiddels een nieuw 
lid aangemeld. Het is Lidy Klein 
Wolterink uit Beverwijk. Ze woont 
tijdens ons bezoek de tweede re-
petitie bij en zegt: ,,Ik ben me nog 
aan het oriënteren. Ik liep al een 
tijdje rond met de gedachte dat 
ik wilde gaan zingen. Toen ik in de 

krant de oproep zag staan, heb ik 
me hier aangemeld. Ik heb geen 
geschoolde stem, maar ik kan wel 
een beetje noten lezen. Mijn eer-
ste indruk is dat dit een hele leu-
ke groep is.’’ Enkele malen per 
jaar treedt Lady’s Voice op in het 
openbaar. Soms begeleid door de 
dirigent, soms door een complete 
bigband, maar ook regelmatig a 
capella. Er wordt niet alleen weke-
lijks gezamenlijk gerepeteerd, van 
de leden wordt ook verwacht dat 
ze thuis de songs oefenen. Hier-

voor krijgen de leden dan de be-
schikking over geluidsbestanden, 
die ze thuis kunnen afspelen.

Gevarieerd repertoire
Het repertoire is zeer gevarieerd 
en wordt door de leden zelf in 
overleg geselecteerd. De muziek-
stijl varieert van close harmony tot 
jazz en popmuziek. Enkele voor-
beelden: ‘Ken je mij’ van Trijntje 
Oosterhuis, ‘Calm after the storm’ 
van The Common Linnets en ‘A 
night like this’ van Caro Emerald. 
Maar zingen is voor Lady’s Voi-
ce meer dan alleen geluid voort-
brengen. Ook aan de podiumpre-
sentatie wordt veel aandacht ge-
schonken. Bij optredens worden 
alle stukken uit het hoofd gezon-
gen en bij elk stuk wordt een cho-
reogra�e ingestudeerd. Komend 
najaar zal Lady’s Voice deelnemen 
aan Sing’in Uitgeest, een evene-
ment met optredens op vier ver-
schillende locaties. Deelname aan 

een korenfestival in Haarlem, dat 
in dezelfde periode zal plaatsvin-
den, laat men dit jaar schieten. 
,,We moeten keuzes maken’’, zegt 
Annelies de Gelder. 

Dames die Lady’s Voice willen ko-
men versterken, kunnen met haar 
bellen (06 23789611) en een af-
spraak maken voor een vrijblij-
vende kennismaking. Op www.
ladysvoice.nl is uitgebreide infor-
matie te vinden. (Tekst/foto’s: Bos 
Media Services)

Chi Ling stopt met bezorging en afhalen
IJmuiden - Restaurant Chi Ling 
op de Kennemer Boulevard heeft 
woensdag besloten toch hele-
maal te sluiten tot en met 6 april. 

De bedrijfsleiding was in eerste 
instantie van plan de afhaal- en 
bezorgservice wel door te laten 
gaan maar is daar toch van terug-

gekomen. 
,,Wij vinden het risico voor het 
personeel te groot’’, aldus de ge-
emotioneerde eigenaar.
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Mailbox vol annuleringen en 
aankondigingen van sluiting
Velsen - Alle horecagelegenhe-
den en scholen zijn gesloten, 
dat mag inmiddels als algeheel 
bekend worden geacht. Ook 
de sportclubs zijn dicht en er is 
geen betaald voetbal. Maar ook 
het aantal annuleringen van 
kleine en grote evenementen in 
Velsen stapelde zich de afgelo-
pen dagen op. Veel evenemen-
ten, activiteiten en openstellin-
gen waren al aangekondigd in 
onze kranten, vandaar dat we 
ook de annuleringen aan u ken-
baar willen maken. Een opsom-
ming:

• Stadsschouwburg Velsen heeft 
alle voorstellingen tot en met 6 
april geschrapt. Daardoor gaan 
ook de voorstellingen van Bel 
Canto op 21 en 22 maart niet 
door. Ook de andere theaters in 
de regio zijn gesloten.

• Alle bijeenkomsten georgani-
seerd door de gemeente Velsen 
zijn tot en met 6 april afgelast. 
Zoals Dorpsdialoog Driehuis (31 
maart), de Visie op Velsen-bijeen-
komsten en de informatiebijeen-
komsten over zonnepanelen  (19 
en 24 maart)

• De op 22 maart geplande wan-
deling van de gidsen van Ontdek 
Oud-IJmuiden is uitgesteld.

• Paula Reiding van ‘t Mosterd-
zaadje besloot vrijdag nog de 
voorstellingen gewoon door te 

laten gaan omdat ze kleinscha-
lig zijn. Zondag mailde ze dat 
de voorstellingen van 20 en 22 
maart zijn geschrapt.

• De bibliotheken gaven eerst aan 
gewoon geopend te blijven maar 
besloten begin deze week toch te 
sluiten tot en met 6 april. De bi-
bliotheek biedt wel veel digitale 
mogelijkheden. Zie hiervoor arti-
kel elders in deze krant of op on-
ze website.

• Het bestuur van de Harddrave-
rij Vereniging Santpoort & Om-
streken (organisator Dorpsfeest 
Santpoort) gaf in eerste instantie 
aan haar Algemene Ledenverga-
dering op 21 maart in afgeslankte 
vorm te laten plaatsvinden maar 
besloot begin deze week de ver-
gadering toch niet door te laten 
gaan.

• Zwembad De Heerenduinen zou 
alleen nog open zijn voor school-
zwemmen maar nu de scholen 
ook dicht zijn is het zwembad ook 
helemaal gesloten.

• Het IJmuider Zee- en Havenmu-
seum is in ieder geval tot en met 6 
april gesloten. Dit geldt ook voor 
Museumhuis Beeckestijn, het Pie-
ter Vermeulen Museum en het 
Hoogovensmuseum.

• De eerder aangekondigde Boe-
ken- en Snuff elmarkt in de Engel-
munduskerk in Driehuis op 21 en 

22 maart is afgelast. 

• De snuff elwinkel van het O.I.G-
I.H.D Aan de Industriestraat 66 in 
IJmuiden is voor onbepaalde tijd 
gesloten. Kleding en schoenen 
kunnen gewoon in de kleding-
containers gestort worden.

• De aangekondigde voorstellin-
gen van Toneelvereniging De Ves-
te op 4 en 5 april gaan niet door 
en zullen op nader te bepalen da-
ta plaatsvinden. 

• De op 21 maart geplande reü-
nie van de oecumenische musi-
calgroep Jakob is uitgesteld. Info: 
www.musicalgroepjakob.nl. 

• De viering van het 25-jarig ju-
bileum van Nationaal Park Zuid-
Kennemerland op 25 maart 
wordt verschoven naar een nieu-
we datum.

• De aangekondigde lezing op 4 
april over archeologische vonds-
ten in de Engelmunduskerk in 
Velsen-Zuid wordt verplaatst naar 
een nader te bepalen datum.

• Het Ontmoetingscentrum Zee-
stroom in Zeewijk is gesloten.

• De op zondag 5 april geplande 
Publieksdag op het Forteiland is 
ook geannuleerd.

• De kledingbeurs in basisschool 
De Hoeksteen is afgelast.

Niet zonder afspraak naar de huisarts

Team infectieziekten van GGD neemt 
monsters af in verband met Coronavirus
Velsen - Ook in onze gemeente be-
zoeken verpleegkundigen van GGD 
Kennemerland mensen thuis, die 
verdacht worden van een besmet-
ting met Corona Virus Disease 2019, 
beter bekend onder de naam Covid 
- 19. Zij nemen onderzoeksmateri-
aal af door met wattenstokken ma-
teriaal uit neus en keel af te nemen. 

Daarvoor kleedt het zogenaamde 
‘monsterteam’ zich in de gang of 
hal eerst om in beschermende kle-
ding en mondkappen. Uiterst pro-
fessioneel instrueren zij de persoon, 
die van besmetting wordt verdacht, 
om afstand te houden, het huis te 
luchten voor zij arriveren en een 
glaasje water klaar te zetten. Het af-

nemen van neus- en keelvocht kan 
namelijk een nare prikkeling geven. 
De uitslag of het ja of nee om een 
besmetting met Covid - 19 gaat, 
duurt 24 tot maximaal 48 uur. Ook 
al is het druk en werken zij langer 
door dan anders, doen de verpleeg-
kundigen goed gemutst hun werk. 
(Arita Immerzeel)

Regio - In de afgelopen dagen 
heeft de Corona epidemie zich 
in Nederland verder ontwik-
keld. De overheid heeft een be-
leid aangewezen dat erop ge-
richt is de verspreiding van de 
ziekte te vertragen en zo de 
druk op zorg te spreiden.  De 
Huisartsen Vereniging Mid-
den Kennemerland en het Cri-
sis Team Midden Kennemer-
land komen met richtlijnen en 
adviezen.

Het beleid van de overheid begint 
bij de mensen zelf, blijf thuis als je 
hoest; houdt rekening met kwets-
bare mensen in je omgeving en 
werk zoveel mogelijk thuis. Denk 
ook goed na over het bezoeken 
van feestjes, verjaardagen en an-
dere sociale activiteiten. 
De taak van de huisarts is om de 
reguliere zorg zoveel mogelijk te 
bewaken en in stand te houden in 
deze moeilijke tijden en de men-
sen die besmet zijn zo goed mo-
gelijk te begeleiden volgens de 
geldende richtlijnen van het RIVM 
en het Nederlands Huisartsen Ge-
nootschap. Wij merken hierbij 
een toenemende druk op de huis-
artsenzorg door een stijging van 
het aantal telefonische vragen 
met 30% in de praktijken en op 
de Huisartsen/Spoedpost. Door 
de inzet van alle medewerkers is 

dit allemaal nog te behappen.
Het Crisis Team in de regio Mid-
den Kennemerland is de afge-
lopen week druk bezig geweest 
met het invullen van deze taak en 
de stappen die daarbij nodig zul-
len zijn voor te bereiden.
Alle huisartsen zijn hierover in-
middels geïnformeerd.
Dit kan in de komende dagen 
wel degelijk gevolgen hebben 
voor de reguliere huisartsenzorg. 
Het is belangrijk dat we onnodi-
ge praktijk bezoeken overdag zo-
veel mogelijk voorkomen om ver-
dere verspreiding van het virus 
te beperken. Het kan dus zijn dat 
de huisarts een controle voor een 
chronische aandoening uitstelt 
of vervangt door een telefonisch 
consult.
Ook vragen wij met klem aan de 
patiënten om NIET zonder af-
spraak naar de praktijk te komen 
(ook niet voor bv een herhaal re-
cept) en als u een afspraak maakt 
eerlijk antwoord te geven op de 
vraag of u last heeft van lucht-
wegklachten of koorts.
De doktersassistente zal aan de 
telefoon hiernaar vragen. Ook zal 
zij vaker een zelfzorg advies ge-
ven of u door de huisarts terug la-
ten bellen. Vragen die veilig uit-
gesteld kunnen worden zullen 
uitgesteld worden.
Het spreekt vanzelf dat we na-

tuurlijk de gezondheidsproble-
men die wel beoordeeld moeten 
worden blijven behandelen.
Mensen die hoesten en geen 
koorts hebben en ook niet be-
nauwd zijn hoeven de huisarts 
ook niet te bellen. Een beoorde-
ling voegt in dit geval niet veel 
toe. Er is immers helaas geen ge-
neesmiddel voor Corona.
Patiënten die kwetsbaar zijn 
doordat zij een andere aandoe-
ning hebben (dat zijn bijvoor-
beeld alle mensen boven de 70 
en alle mensen jonger dan 70 met 
een chronische aandoening zo-
als bijvoorbeeld diabetes, astma, 
COPD, ernstige hart of nierpro-
blemen, stoornissen van het af-
weersysteem) wordt aangeraden 
om wel te bellen voor overleg. De 
huisarts zal dan samen met de pa-
tiënt beslissen wat verstandig is.
Voor algemene vragen over Coro-
na wordt gevraagd NIET de huis-
arts of de huisartsenpost te bellen 
maar te kijken op de website van 
het RIVM of te bellen met het lan-
delijk informatie nummer van het 
RIVM: 0800 1351.

Renate Beunder, huisarts en voor-
zitter Huisartsen Vereniging Mid-
den Kennemerland
Gerard de Bruin, huisarts en voor-
zitter Crisis Team Midden Kenne-
merland

Niet naar school, maar wél lekker buiten spelen
Velsen - Maandag genoten veel 
mensen in de buitenlucht van het 
lentefrisse weer. Onder hen op-
vallend veel kinderen, die nor-
maal gesproken deze maandag 
anders in de schoolbanken had-
den doorgebracht. Er werd ou-
derwets buiten gespeeld of zo-
als op de foto, een potje gevoet-
bald. Dit alles in kleine groepjes 
van hooguit twee, drie kinderen. 
Op de Zuidpier en het strand van 
IJmuiden was het gezellig druk. 
Ook hier opvallend veel kinderen 
voor een maandag. Samen met 
hun ouders of grootouders. Op 
de step, op de fi ets, wandelend of 
met een schepnet gewapend het 
strand op. Zo is het niet erg om 
een dag niet naar school te hoe-
ven. (Arita Immerzeel)

Telstar vraagt arbeidstijdverkorting 
aan voor spelers en crew
Velsen - Voetbalclub Telstar 
heeft voor alle medewerkers 
arbeidstijdverkorting aange-
vraagd. De maatregel geldt niet 
alleen voor de spelers, maar ook 
voor bijvoorbeeld het kantoor-
personeel. Door de uitbraak van 
het coronavirus en de daarmee 
samenhangende maatregelen 
liggen vrijwel alle activiteiten 
bij Telstar nu stil.

Alleen de trainingen gaan nog wel 
door, al vinden die niet meer cen-
traal plaats. Commercieel direc-
teur Steef Hammerstein laat we-
ten: ,,We proberen elkaar scherp te 
houden. De trainer houdt de spe-
lers dagelijks op afstand aan het 
werk, zodat de basisconditie van 
het team goed blijft.’’ 
Wanneer de spelers weer als team 
in actie kunnen komen, blijft on-
duidelijk. ,,We weten niet waar we 
lopen en waar het naartoe gaat 
leiden. Dat geldt niet alleen voor 

ons, maar voor de hele wereld. Het 
is niet te overzien hoe lang het al-
lemaal gaat duren, daarin zit het 
grootste vraagteken.’’ 
Wat in elk geval wel duidelijk is, is 
dat Telstar deze maand en naar al-
le waarschijnlijk ook de maanden 
erna geen inkomsten zal hebben.

,,Dan gaat het niet alleen om de 
wedstrijdopbrengsten, maar ook 
op diverse horeca-activiteiten. Af-
gelopen vrijdag zou D66 een gro-
te bijeenkomst houden bij ons in 
het stadion over de luchthaven 
in zee, maar die ging niet door. 
Zo zijn er ook afscheidsrecepties 
en andere bijeenkomsten gean-
nuleerd. En we hebben als Telstar 
ook de verantwoordelijkheid voor 
SHIP, dat is nu ook gesloten naar 
de kosten lopen gewoon door.’’
 Het besluit om arbeidstijdverkor-
ting aan te vragen voor de me-
dewerkers is genomen in overleg 
met de KNVB en de FBO. ,,We moe-

ten voor onze mensen zorgen en 
dat zullen we ook doen.’’
Hoewel niemand nu nog iets zin-
nigs kan zeggen over de nabije 
toekomst, houdt men bij Telstar al 
rekening met het ergste scenario. 
,,Als er niet voor half mei een op-
lossing komt, dan vrezen we dat 
seizoen niet afgemaakt kan wor-
den. We hebben nog zeker zes we-
ken nodig voor het afwerken van 
de reguliere competitie en de play 
off s. Alles moet vóór 1 juli klaar 
zijn, omdat er vanaf die datum be-
paalde spelers niet meer onder 
contract staan.’’ 
Hammerstein geeft aan dat de 
clubs elkaar steunen door kennis 
met elkaar te delen en gebruik te 
maken van elkaars expertise. ,,Zo 
kunnen we samen sterker staan. 
Dit heeft niemand kunnen voor-
zien, het is een achtbaan waar 
geen eind aan is op dit moment. 
Om in voetbaltermen te blijven: 
we staan met z’n allen buitenspel.’’

KHN Velsen roept gemeente Velsen op 
horecaondernemers te ondersteunen
Velsen - Steeds meer horecaonder-
nemers komen in zwaar weer door 
de gevolgen van het coronavirus. 
Koninklijke Horeca Nederland af-
deling Velsen vraagt de gemeente 
daarom om uitstel/(tijdelijke) ont-
heffi  ng van lokale belastingen en 
vrijstelling van leges voor de horeca 
zolang de coronacrisis duurt. Door 
getroff en horecaondernemers fi -
nancieel zo goed mogelijk te onder-
steunen, is de kans groter dat onder-

nemingen de coronacrisis overleven. 
Zo kan voor gemeente Velsen een 
belangrijke economische sector op 
peil worden gehouden. Met 0% om-
zet tijdens de periode van sluiting en 
een verwachte omzetterugval van 
50% over het hele jaar heen, heeft 
de horeca per direct steunmaatrege-
len nodig. Niet alleen vanuit de lan-
delijke overheid, maar juist ook van-
uit de gemeente. 
Cor van Zonderen, voorzitter KHN 

Velsen: ,,De gevolgen van het coro-
navirus in Velsen zijn groot. De hore-
ca is een van de grootste werkgevers 
op regionaal niveau. In Velsen gaat 
het om maar liefst 156 bedrijven met 
meer dan 1100 werkzame personen. 
Daarom vragen wij aan de gemeen-
te om de sector te steunen door tij-
delijke ontheffi  ng van betaling van 
alle gemeentelijke belastingen voor 
horecaondernemingen en vrijstel-
ling van leges zolang de crisis duurt.’’
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De “Wijk-Uit” PlusBus 
nu ook in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Senioren uit Vel-
sen-Noord die om wat voor re-
den minder mobiel zijn, kunnen 
voortaan gebruik maken van de 
“Wijk-Uit” PlusBus van Stichting 
Welzijn Beverwijk. Momenteel 
liggen uiteraard alle activiteiten 
stil, maar als de crisis voorbij is 
hopen de organisatoren dat ook 
Velsen-Noorders gebruik gaan 
maken van deze service.
De “Wijk-Uit” PlusBus biedt seni-
oren uitstapjes aan. Denk hierbij 
aan rondritten, tuincentra, mu-
sea, restaurants en concerten. Ie-
dere maand verschijnt er een pro-
grammaboekje met daarin de uit-
stapjes. Er is in de bus plek voor 
rollators, helaas geen plek voor 

een rolstoel. De PlusBus wordt al-
tijd bezet door twee vrijwilligers: 
de chau�eur, die tevens begelei-
der is en een tweede begeleider. 
Zij halen de deelnemers thuis op 
en brengen ze ook weer thuis én 
ondersteunen waar nodig is. Voor 
meer informatie kan men contact 
opnemen met Beverwijkvoor-
Elkaar, onderdeel van Stichting 
Welzijn Beverwijk op werkdagen 
van 09.00 – 13.00 uur op 0251-
222222 of bij Stichting Welzijn 
Velsen, Wijkcentrum De Stek, Ju-
dith de Ruyter 0251-226445.  De 
“Wijk-Uit” editie kan men ophalen 
bij Wijkcentrum De Stek, Heirweg 
2A in Velsen Noord. (Foto: aange-
leverd)

Op 9 februari 2020 zijn Velsena-
ren Jonas en Tibor geboren! Om  
09.19 uur Jonas Christophorus 
Héman en 13 minuten later zijn 
broertje Tibor Iwan Héman. Het 
zijn de zonen van Iris Pander en 

Sándor Héman en broers van Os-
car en Linde. Jonas en Tibor zijn 
met bijna 37 weken geboren dus 
nog iets vroeg maar voor een 
tweeling prima. (Foto: aangele-
verd)

Aangenaam!

Aangenaam!

AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De mees-
te Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun na-
men komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van 
de gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid 
om uw (klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto 
uiterlijk 4 weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelna-
me is gratis.

Volleybaltoernooi 
voor goed doel
Velsen - Smashing Velsen orga-
niseert zaterdag 18 april een vol-
leybaltoernooi in Sporthal Zee-
wijk van 16.30 tot 21.30 uur. De 
helft van de opbrengst gaat naar 
de Roparun, de estafetteloop om 

geld in te zamelen voor kanker-
zorg, zie www.roparun.nl. Kosten 
30 euro per team.
Aanmelden uiterlijk 31 maart 
met teamnaam bij lidwina@sma-
shingvelsen.nl.

Aandacht voor kringloop 
op Jan Campertschool
Driehuis - De kinderen uit de 
groepen 1, 2 en 3 van de Jan Cam-
pertschool in Driehuis hebben de 
afgelopen maand gewerkt aan 
het thema ‘de Kringloopwinkel’. In 
de klas hebben ze veel aandacht 
besteed aan het hergebruik van 
oude nog bruikbare spullen. Een 
bezoekje aan de kringloopwin-
kel Noppes hoorde daar ook bij. 
Om het thema goed en gezellig 

af te sluiten hebben de leerkrach-
ten samen met de kinderen een 
heuse kringloopmarkt georgani-
seerd met daarbij aandacht voor 
een goed doel. De inzameling 
was voor stichting ‘Vienna’. Het 
bedrag van  247,65 euro hebben 
ze dinsdag overhandigd aan Eli-
vira en paard Kees. Alle kinderen 
mochten paard Kees nog even 
aaien. (Foto: aangeleverd)

Marina Seaport voorzien 
van nieuwe kunst?
IJmuiden - Marina Seaport lijkt twee prachtige kunstwerken rij-
ker. Aan het einde van de Kennemerboulevard, op de kruising met 
de Zuidpier, waar gewoonlijk schepen op het droge staan voor on-
derhoud, staan zij te pronken. Het zijn twee betonblokken, die waar-
schijnlijk langere tijd in het water hebben gelegen. Vele oesters en an-
dere schelpdieren hebben zich in de loop der tijd aan de blokken vast-
geklampt. Een en ander is donker verkleurd en het geheel oogt als 
moderne items. Of zij te koop zijn of de haven blijven sieren is bij het 
ter perse gaan van dit bericht nog onbekend. (Arita Immerzeel)

Ontmoetingscentrum 
Zeestroom beter zichtbaar

IJmuiden - Ook al is ontmoe-
tingscentrum Zeestroom aan het 
Zeewijkplein helaas tot nader or-
der gesloten in verband met het 
Corona virus, het is beter zicht-
baar geworden. U snapt dat de 
sluiting voor veel van de cluble-
den met een haperend brein best 
heel lastig is. Mensen die normaal 
gesproken één of meerdere keren 
in de week een vaste plek hebben 
om met elkaar samen te komen 
missen dat heel erg.
De sociale contacten, de gezellig-
heid, de veilige plek waar je jezelf 
kunt zijn. De club waar zij veel in 
beweging zijn, elkaar prikkelen 
en waar wordt gezorgd voor ge-

zonde maaltijden, moeten de 
deelnemers voor onbepaalde tijd 
missen.
Er wordt absoluut wel contact 
met de deelnemers gehouden. 
Denk aan een dagelijks telefoon-
tje, een wandeling buiten, een 
kaartje, een klein gebaar dat er 
aan hen gedacht wordt.
Als de deuren straks weer open 
mogen voor de bezoekers springt 
een ieder een gat in de lucht. Men 
zal OC Zeestroom dan nog mak-
kelijker kunnen vinden met dit 
nieuwe gevelbord!
Ontmoetingscentrum Zee-
stroom, Zeewijkplein 262, IJmui-
den, telefoon 023-8910503.

Bomen aan de 
Duinvlietstraat gekapt
Velsen-Noord - Maandag zijn de 
bomen op de hoek van de Duin-
vlietstraat en het Stratingplant-
soen gekapt. 
De gemeente maakt daarmee 
ruimte voor de op deze locatie 
geplande woningbouw. Op het 
nu nog braakliggende terrein, 
waar eerder een schoolgebouw 
stond, zullen zes woningen (twee 
onder een kap) en een apparte-
mentengebouw met 39 wonin-

gen in de vrije sector worden ge-
bouwd. Voor de koopwoningen 
sluit de inschrijving aanstaande 
maandag om 12.00 uur. Bij meer-
dere gegadigden zullen de toe-
wijzingen onder de inschrijvers 
worden verloot. Kijk op www.wo-
neninduinvliet.nl voor uitgebrei-
de informatie over het project en 
afbeeldingen van de te bouwen 
woningen. (Tekst/foto: Bos Media 
Services)

Mezenkastjes tegen 
de processierups

Velsen - In park Velserbeek zijn 
mezenkastjes opgehangen om 
te helpen in de strijd tegen de ei-
kenprocessierups. Door het lok-
ken van mezen met de mezen-
kastjes wordt het aantal rupsen 
minder op een natuurlijke en mi-
lieuvriendelijke manier, want de 
vogeltjes zijn dol op de proces-
sierups. Deze rupsen worden be-
streden omdat de bomen worden 
kaalgevreten en mensen en die-
ren door de brandharen van de 
rups gezondheidsklachten krij-

gen zoals jeuk, bultjes en uitslag.
Nico Nanne van kinderboerde-
rij en park Velserbeek zocht con-
tact met het Tender College om 
te vragen of leerlingen van deze 
school mezenkastjes konden ma-
ken. Onder leiding van hun leraar 
Kuno de Roover gingen de leer-
lingen aan de slag om de kastjes 
te maken. Deze moesten natuur-
lijk voor de mezen wel aan spe-
ciale eisen voldoen, zo vindt de 
koolmees een vlieggat van 32 
millimeter perfect, maar een pim-
pelmees wil liever een gat van 28 
millimeter.
Vol trots zijn 10 mezenkastjes 
door de leerlingen naar Velser-
beek gebracht om te worden op-
gehangen met vliegopening naar 
het noordoosten, op een rusti-
ge plaats, niet te dicht bij elkaar 
en drie tot 4 meter van de grond. 
De mezenkastjes worden in deze 
tijd opgehangen omdat al voor 
het broedseizoen de vogels een 
goed plekje gaan uitzoeken. Voor 
de leerlingen een leuke opdracht 
voor hun vak houtbewerking, 
maar ook leuk om op deze manier 
iets te leren over het gedrag van 
de mezen en bij te dragen aan de 
bestrijding van de processierups. 
(Foto’s: aangeleverd)

.IJmuiden mascotte 
geïntroduceerd
Velsen - Er is een nieuwe bewo-
ner onderweg naar IJmuiden! Een 
blauw-oranje vis met een grote ket-
ting met parels om de nek. De mas-
cotte van citymarketing is een gezel-
lige vis die de parels van IJmuiden en 
de gemeente Velsen met elkaar ver-
bindt. Ook is de vis heel avontuurlijk, 
want je gaat onze nieuwe bewoners 
op veel evenementen en activiteiten 
in Velsen, Amsterdam en Haarlem te-
genkomen. 

Bedenk jij een leuke naam?
Helaas hebben we nog niet ge-
hoord hoe onze nieuwe mascotte 
heet. Weet jij het? Laat het de men-
sen van citymarketing weten in een 
reactie op Facebook. Uit alle namen 
kiezen zij er twee. En daar kun jij dan 
weer een keuze uit maken. Zo kan 
Citymarketing de vis meteen bij aan-
komst in IJmuiden laten weten hoe 
we hem of haar noemen.

Idee van studenten van InHolland 
Haarlem
Vijf studenten van InHolland Haar-
lem hebben de afgelopen maan-
den nagedacht over verschillende 

acties om IJmuiden en de gemeen-
te Velsen onder de aandacht te bren-
gen. Wij werden het meest enthousi-
ast van het idee om een mascotte te 
ontwikkelen. Natuurlijk is dat een vis 
geworden! 
De introductie van de .IJmuiden 
mascotte is onderdeel van de zo-
mercampagne ‘Parels van Velsen’ 
van Stichting Citymarketing Velsen. 
(Foto: aangeleverd)
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75 jaar bevrijding: Velsenaren halen herinneringen op aan de oorlog
An Oly: ,,De winkel van mijn vader moest 
op last van de Duitsers ontruimd worden’’

Ook in Amsterdam runde vader De 
Koning destijds al een kruideniers-
winkel. ,,Hij was �liaalhouder bij 
Van Amerongen, een bekende ke-
ten van kruidenierswinkels in die 
tijd. Mijn zus Hennie (1933) en ik zijn 
daar geboren. Tante Anne, de tan-
te van mijn vader, kocht in 1930 de 
kruidenierswinkel van de �rma Boel-
sen & Bijl in IJmuiden. Ze was toen 
al op leeftijd en in 1936 heeft ze de 
winkel aan mijn vader verkocht. Hij 
betaalde haar elke week tien gulden 
als a�ossing. Het winkelpand, met 
de ernaast gelegen woning, stond 
op de hoek van de Roggeveen-
straat en de Mahustraat, een straat 
die destijds uitkwam op de Juliana-
kade.’’ Vanaf maart 1936 runde de 
heer De Koning de winkel, het ge-
zin breidde zich verder uit door de 
komst van zoon Gerrit in 1939. ,,We 
woonden op een viersprong, er was 
een aantal winkels in de buurt. Je 
had een schoenmaker, een bakker 
en een groenteman. Ik herinner me 
ook slager Blauw in de Bontekoe-
straat. Op de hoek van de Malustraat 

en Julianakade was café Braams en 
opa en oma De Koning woonden in 
de Bloemstraat. Een bekende dame 
in IJmuiden was in die tijd mevrouw 
Rootlieb, de pedicure. Zij kwam vaak 
bij ons thuis om mijn moeders voe-
ten te verzorgen.’’

,,O nze winkel en woning 
moesten op  last van de 
bezetter worden ont-

ruimd. ’’
Toen in 1940 de oorlog uitbrak, had 
dat in eerste instantie nauwelijks 
gevolgen voor de dagelijkse gang 
van zaken in het gezin. Dat veran-
derde in 1942 toen zowel de win-
kel als de woning op last van de be-
zetter moest worden ontruimd. ,,Ze 
moesten ruimte hebben om IJmui-
den te kunnen verdedigen, de wijk 
waarin wij woonden werd ‘Sperrge-
biet’. Ik kan me nog herinneren dat 
broeder Vetter van de Pinksterge-
meente in Haarlem ons heeft ge-
holpen met het ontruimen. We zijn 
toen naar Amsterdam gegaan, naar 

tante Alie en ome Piet. Dat waren 
geweldige lieverds. We konden drie 
maanden bij ze terecht. Ruim was 
het niet, want we waren natuurlijk 
met vijf personen, maar ik vond het 
klasse van ze, want ze hebben het 
toch maar gedaan. Wij hadden im-
mers geen woning meer, maar daar 
maakten de Duitsers zich niet druk 
om.’’ Van het woonhuis in IJmui-
den bleef niets over. ,,Dat was heel 
erg voor mijn ouders, om dat mee 
te moeten maken. Ze zijn er na de 
oorlog nog gaan kijken, maar toen 
lag alleen de drempel van de win-
kel er nog.’’ Omdat er brood op de 
plank moest komen, startte vader 
De Koning opnieuw een eigen win-
kel in Amsterdam-Zuid. ,,Hij noem-
de dat de IJmuider Winkel. Maar na 
de oorlog kwamen er meer winkels 
in dezelfde straat, die ook van alles 
gingen verkopen. De melkboer be-
gon ook met een winkel en zo kwa-
men er nog meer. Uiteindelijk liep 
de winkel van mijn vader niet meer 
voldoende en heeft hij hem stopge-
zet. Daarna is hij gaan werken bij de 
Rijksverzekeringsbank.’’

,,J oodse stadsgenoten wer-
den door Duitse soldaten 

als vee in vrachtwagens ge-
gooid. ’’

De grote razzia’s in Amsterdam 
staan An Oly nog zeer helder voor 
de geest. Als zevenjarig meisje 
zag ze met eigen ogen hoe Jood-
se stadsgenoten door Duitse solda-
ten uit hun huizen werden gesleurd 
en als vee in vrachtwagens werden 
gegooid. ,,Wij waren daar als kinde-
ren kapot van, toen we dat allemaal 
hadden gezien. Rond onze winkel 
stond een muurtje van ongeveer 
een meter hoog. Daar zaten de Duit-
se soldaten in groepjes bij elkaar om 
een sigaretje te roken. Soms wel vijf 
of zes bij elkaar. Er reden vrachtwa-
gens de straat in en daarin werden 

de Joden weggevoerd.’’ Omdat de si-
tuatie in de hoofdstad steeds schrij-
nender werd, werden de kinderen 
begin 1945 elders ondergebracht. 
Via hun school werd geregeld dat 
An en Hennie bij pleeggezinnen 
in Coevorden terecht konden. ,,We 
gingen met een schip dat vertrok 
vanaf het centraal station. Ik kende 
geen van de andere kinderen op dat 
schip en ik herinner me nog dat we 
na die reis onder de luizen zaten. Die 
hadden we op het schip opgelopen. 
In Coevorden hebben ze ons met 
petroleum schoongemaakt. Dat 
was echt een paardenmiddel!’’ Drie 
maanden lang waren de twee meis-
jes bij hun ouders weg. An logeerde 
bij een fotograaf en Hennie bij de ei-
genaar van een lampenwinkel, alle-
bei gevestigd aan de Bentheimer-
straat, een winkelstraat in Coevor-
den. ,,De eerste nacht mochten we 
nog samen slapen, wat hebben we 
gehuild toen. Ons kussen was hele-
maal nat van de tranen.’’

,,We zagen door de ramen 
allerlei gekleurde kogels 

vliegen, dat was heel ang-
stig. ’’

Het dagelijks leven veranderde in-
grijpend voor de meisjes. Ze kwa-
men terecht in een voor hen onbe-
kende omgeving, gingen naar een 
andere school en moesten ook wen-
nen aan de nieuwe huisregels. ,,Mijn 
zus mocht bijvoorbeeld ’s avonds 
niet meer buiten spelen, terwijl ik 
dat wel mocht.’’ Na drie zware maan-
den kwam de bevrijding. An herin-
nert zich dat een brug in Coevorden, 
die door bommen was beschadigd, 
provisorisch werd gerepareerd om 
de Canadese soldaten toegang tot 
de stad te verscha�en. ,,Die Canade-
zen strooiden met pakjes sigaretten 
en ik had een pakje opgevangen. 
Dat had ik willen meenemen, om 
het aan mijn vader te kunnen geven. 
Maar iemand griste het uit mijn han-
den. Dat vond ik zo gemeen!’’ Met 
een vrachtwagen werden de meis-
jes na de bevrijding weer naar het 
westen gereden. ,,We reden door 

Amsterdam en opeens zag ik mijn 
vader lopen. Hij had de winkel toen 
natuurlijk nog en hij bezorgde ook 
boodschappen aan huis. Dat deed 
hij op een �ets met een grote mand 
voorop. Daar herkende ik hem aan. 
Mijn moeder stond op dat moment 
in de winkel. Wat een mooi weerzien 
was dat.’’ 
Nog enkele jaren na het einde van 
de oorlog heeft vader Haijo de Ko-
ning zijn winkel kunnen voortzet-
ten. Inmiddels hervatte het gezin de 
dagelijkse gang van zaken. De oor-
logsjaren hebben echter tot in leng-

te van dagen hun sporen achterge-
laten. ,,Ik herinner me nog steeds 
hoe mijn zus en ik ’s nachts in IJmui-
den op onze knietjes voor het bed in 
de slaapkamer van onze ouders gin-
gen liggen. We zagen dan door de 
ramen allerlei gekleurde kogels vlie-
gen. Dat was heel angstig...’’ (Tekst 
en foto An Oly: Bos Media Services, 
andere foto’s: aangeleverd) 

Heeft u herinneringen aan de oor-
log die u wil delen met plaatsgeno-
ten? Aanmelden kan via redactie@
jutter.nl of 0255-533900.

Santpoort-Noord - An Oly (1935) woont samen met haar man Leen in Sanpoort-Noord, maar kwam 
in Amsterdam ter wereld. Haar vader Haijo de Koning vestigde zich in 1936 in IJmuiden, waar hij de 
kruidenierszaak van zijn tante aan de Roggeveenstraat 1 overnam. Enkele jaren later brak de oorlog 
uit, een periode waaraan An nog altijd met afschuw terugdenkt.

De winkel met naastgelegen woning aan de Roggeveenstraat 1
in IJmuiden.

Op de dag van de bevrijding mochten kinderen meerijden op de enorme 
legertanks.
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Velsenaren in het buitenland: Frenk, Susanne, Rik en Koen Klinge
,,Succesvol emigreren is een kwestie van 
motivatie en doorzettingsvermogen’’

Samen met zijn vrouw Susanne 
en hun zoons Rik en Koen, toen 
respectievelijk 15 en 12 jaar oud, 
stapte Frenk Klinge op 30 novem-
ber 2012 op het vliegtuig naar Ca-
nada. Daar ging een lang traject 
van voorbereiding aan vooraf. ,,Je 
moet een lange adem hebben. 
Voordat je de visa binnen hebt, 
ben je al gauw een paar jaar kwijt. 
Heb je die eindelijk, dan komt de 
vraag of je het eigenlijk nog wel 
wilt. Het achterlaten van je familie 
en vrienden, je taal, je land. Daar-
naast moet je bereid zijn om keer 
op keer op je bek te gaan, niet op 
te geven en geduld te hebben. Na 
vele antecedentenonderzoeken, 
medische en taaltesten, �nanciële 
goedkeuring, enzovoort hadden 
we eindelijk alle benodigde docu-
menten in handen. Toen hebben 
we een gezinsvergadering gehou-
den. Als er ook maar een grein-
tje van onzekerheid was geweest, 
zouden we niet zijn gegaan.’’

,,Na drie maanden 
werd ik aangenomen 

als gevangenenbe-
waarder’’

Na goed overleg was het gezin 

eruit; de reis zou gemaakt gaan 
worden. En dus landden de vier, 
gewapend met slechts vier kof-
fers, in een deel van de wereld 
waar ze niemand kenden. Acht-
duizend kilometer van huis rest-
te hen niets anders dan de schou-
ders eronder te zetten en zo snel 
mogelijk te wennen aan dit nieu-
we leven. Susanne startte in janu-
ari 2013 haar opleiding verpleeg-
kundige en kwam al snel tot de 
conclusie dat ze daadwerkelijk 
helemaal opnieuw moest begin-
nen. 
Erkenning voor haar opleiding en 
beroep in Nederland was er niet. 
Ze moest twee jaar studeren in de 
wetenschap dat het zakken voor 
een test ook meteen het einde 
van de opleiding zou betekenen. 
Intussen gingen de jongens met-
een naar school en Frenk ging op 
zoek naar een baan. Drie maan-
den had hij daarvoor nodig, toen 
werd hij aangenomen als correc-
tional o�cer (gevangenenbe-
waarder) in een grote nieuwe ge-
vangenis, die hij omschrijft als het 
grootste ‘hell hole’ van Canada. 
,,Geen details, maar minder pret-
tig om daar te werken. Wel veel 
overwerk, zodat ik ons gezin kon 

verzorgen.’’
,,Zeshonderd kilometer 
rijden voor een nieuwe 
verblijfsvergunning’’

Frenk wist zich vervolgens op te 
werken van gevangenenbewaar-
der tot peace o�cer, een soort 
provinciale politieagent. Maar 
toen doemde een nieuw pro-
bleem op: ,,Ik was net klaar met 
mijn opleiding en mijn werkver-
gunning moest verlengd. Die 
werd echter geweigerd, ondanks 
het feit dat ik hierop 100% recht 
had!’’ Ook een door Frenk inge-
huurde advocaat kwam tot de 
conclusie dat er recht op verlen-
ging was en wat volgde was een 
zenuwslopende rit naar de Ame-
rikaanse grens. ,,Daar moest ik bij 
de douane een nieuwe werkver-
gunning aanvragen. Ik had vijf-
tig procent kans dat ik terugge-
stuurd zou worden naar Neder-
land en mijn vrouw en kinderen 
zou moeten achterlaten.’’ Susan-
ne en Frenk reden ruim zeshon-
derd kilometer en kregen te ho-
ren dat ze geen vergunning zou-
den krijgen zolang Susanne niet 
al haar diploma’s en certi�caten 
had en vooral haar nominatie van 
Alberta. Daarmee toon je aan dat 
je een functie uitoefent als ver-
pleegkundige en daarmee kun je 
het traject in naar een permanen-
te verblijfsvergunning. We moes-
ten in een wachtkamer plaats-
nemen en daarna kreeg ik mijn 
nieuwe vergunning. Dit was een 
van de meest stressvolle ervarin-
gen uit ons leven.’’

,,We waren dankbaar als 
hij zonder brancard van 

het veld kwam’’
Als enige internationale student 
werd Susanne geaccepteerd door 
een college in Edmonton voor de 
opleiding tot verpleegkundige. 
Frenk: ,,We dachten dat ons En-
gels goed was, maar een medi-
sche opleiding doen in een an-
dere taal bleek een uitdaging te 
zijn. Zeker als je weet dat je voor 
elke test, praktisch of theoretisch, 
80% moet scoren. Zo niet, ein-
de opleiding. Als internationa-
le studente moet je bovendien 
drie keer meer betalen dan een 
Canadees. Dit alles gaf een enor-
me druk bij Susanne. Ik vraag me 
nog steeds af hoe ze het gedaan 
heeft, maar ze haalde al haar exa-
mens en door haar enorme door-
zettingsvermogen haalde ze haar 
eindexamen al na anderhalf jaar!’’ 
Susanne is nu leidinggevende 
in een zorginstelling waar cliën-
ten met dementie verblijven. De 
drukke studie van Susanne en 

het vele overwerk van Frenk zorg-
den ervoor dat hun twee zoons 
het zwaar hadden om hun weg 
te vinden in deze totaal nieuwe 
leefomgeving. Rik ging naar High 
School en Koen naar Junior High. 
In Nederland zat Rik op het Men-
del College Atheneum en kreeg 
hij tweetalig onderwijs, dus hij 
kon de draad goed oppakken. 
Waar we in Nederland verschil-
lende vormen van middelbaar 
onderwijs kennen, geldt in Cana-
da voor iedereen dezelfde optie 
en dat is High School. Rik door-
liep deze opleiding �uitend, de-
zelfde lesstof had hij in Nederland 
al eerder gekregen. Hij werd bo-
vendien geselecteerd in het Ca-
nadian Football School Team. Fre-
nk: ,,We waren na elke wedstrijd 
dankbaar dat hij zonder brancard 
van het veld kwam.’’

,,Koen was daar de eni-
ge student met Engels als 

tweede taal’’
Koen had het een stuk zwaarder 
op school. Zijn kennis van de En-
gelse taal was minder groot en hij 
was daar de enige student met 
Engels als tweede taal. Gelukkig 
werd hij geselecteerd op de Sport 
Academy waar hij een aantal mid-
dagen per week kon voetballen. 

Dit bleek erg belangrijk te zijn, 
het hielp hem om zich aan te pas-
sen. Inmiddels werkt Koen full-
time bij een Cadillacdealer in Ed-
monton en in zijn vrije tijd volgt 
hij een brandweeropleiding die 
hem over twee jaar uitstekende 
perspectieven biedt bij de plaat-
selijke brandweer of politie. Rik 
werkt nu bij een vijfsterrenres-
taurant in St. Albert en denkt nog 
volop na over zijn toekomstige 
carrière. Hij wil graag in de medi-
sche sector gaan werken en daar-
voor ziet hij veel mogelijkheden.

,,De behoefte om terug te 
gaan naar Nederland is 

weg’’
Terugkijkend op de afgelopen 
zeven jaren concludeert Frenk: 
,,Susanne en ik zijn beretrots op 
onze jongens. Ze hebben hard 
gewerkt en er waren momenten 
dat ze het niet meer zagen zit-
ten. Een rollercoaster van emoties 
met hoogte- en dieptepunten. 
Maar we kunnen met trots zeg-
gen dat we met zijn vieren iets 
hebben bereikt. Een prachtig huis 
met een enorme tuin, vrijstaand 
en met veel privacy. Een perma-
nente verblijfsvergunning voor 
ons allemaal. Uitstekende inko-
mens, die een stuk hoger liggen 

dan in Nederland. Geweldige toe-
komstmogelijkheden voor Rik en 
Koen. Susanne haalde haar diplo-
ma met vlag en wimpel. Een pres-
tatie van formaat, zeker als Engels 
niet je eerste taal is. Ik ben opge-
klommen van het werk in de ge-
vangenis tot peace o�cer in Stur-
geon County, waar ik me bezig-
houd met highway patrol. Een 
prachtige county, qua grootte 
ongeveer gelijk aan de provin-
cie Noord-Holland, met 20.000 in-
woners. Ter vergelijking: Noord-
Holland heeft er 2.2 miljoen. Veel 
wilde dieren als elanden, cou-
gars, coyotes, bevers en bald ea-
gles. We zijn trots op wat we be-
reikt hebben in zeven jaar. De be-
hoefte om terug te gaan naar Ne-
derland is weg. Op vakantie gaan 
naar Nederland doen we uiter-
aard nog wel, om contact met fa-
milie en vrienden te houden. Een 
betere toekomst voor onze jon-
gens was onze drijfveer en een 
betere toekomst zal het zeer ze-
ker zijn.’’ (Tekst: Bos Media Servi-
ces, foto’s: aangeleverd)

Heeft u familie of vrienden die 
vanuit de gemeente Velsen zijn 
geëmigreerd naar een verre be-
stemming? Onze redactie komt 
voor deze rubriek graag met ze 
in contact. Zij kunnen zich mel-
den door een e-mail naar redac-
tie@jutter.nl te sturen.

Santpoort-Noord/Edmonton - Hoe is het om je vertrouwde woonomgeving te verlaten en op een to-
taal onbekende plek in het buitenland een nieuw leven op te bouwen? Tegen welke problemen loop 
je aan en slaag je erin om je dromen waar te maken? Voormalige inwoners van Velsen, die besloten 
om de grote stap te wagen, doen in deze rubriek hun verhaal. In deze editie de belevenissen van de 
familie Klinge. Eind 2012 verruilden ze hun woning in Santpoort-Noord voor een nieuw onderkomen 
in Edmonton, de hoofdstad van de Canadese provincie Alberta. Hoe is het hen sindsdien vergaan?

Koen

Foto boven: Frenk aan het werk; foto onder: het woonhuis van de fami-
lie Klinge.

Rik








