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In zes ronden worden de deelnemers 
online aan de tand gevoeld over 
onderwerpen als muziek, sport, 
geschiedenis, foto’s en actualiteit, 
waarbij alle gemeentedelen van 
Velsen aan de orde komen. Enkele 
vragen worden gesteld door 
bekende en minder bekende 

Velsenaren. Elke ronde telt zeven 
vragen. Tijdens de pauze (na drie 
ronden) treedt singer-songwriter 
Thijs Huijbens op.

,,Meedoen is belangrijker dan 
winnen’’, zegt teamcaptain Dirk van 
Zonderen, die de quiz samen met Nel 

Luiken presenteert. ,,Het gaat ons er 
vooral om dat zoveel mogelijk 
Velsenaren in deze rare tijd een leuke 
avond hebben.’’ Je kunt de quiz 
alleen, met je gezin of met een (digi-
taal) team spelen. Coronaproof over-
leggen kan bijvoorbeeld via 
Whatsapp, Facetime of Zoom.
De Grote Velsen Quiz begint om 
20.00 uur en duurt zo’n anderhalf 
uur. Voor het winnende team staat 
een Ik koop lokaal-pakket klaar. Kijk 
voor meer informatie op velsen.nl/
quiz.

Velsen - Online, gratis en voor iedereen! Op vrijdag 26 maart organiseren 
Team Kaairidders, Gemeente Velsen en Citymarketing Velsen | .IJmuiden 
de Grote Velsen Quiz, die vanaf 20.00 uur live te zien is op YouTube en 
RTV Seaport. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het online antwoordformu-
lier staat op velsen.nl/quiz.

Iedereen kan meedoen 
aan de Grote Velsen Quiz

Nel Luiken en Dirk van Zonderen presenteren de quiz. Foto: Erik Baalbergen

Santpoort - Sinds 16 december 
zijn de locaties voor buiten-
schoolse opvang alleen geopend 
voor noodopvang. De pedago-
gisch medewerkers van Partou in 
Santpoort-Noord missen de 
kinderen dus al heel lang en 
besloten daarom een klein feestje 
te organiseren. 

De 4 bso-locaties in Santpoort: 
Frans Netscherlaan, Willem de Zwij-
gerlaan, Wulverderlaan en Burge-
meester Enschedelaan hebben hun 
krachten gebundeld en maandag 
van vijf tot zeven een echte paas-
drive-thru neergezet.

Aan de rand van Santpoort-Noord, 
voor de Naaldkerk was het feestelijk 

versierd met ballonnen en slingers, 
er klonk gezellige muziek en het 
bso-team was in gezelschap van de 
paashaas en Daantje de Dino, de 
mascotte van Partou.

Alle kinderen waren samen met hun 
ouders uitgenodigd om door het 
straatje te �etsen of te lopen en 
daar een knutsel- en spellenboekje 
op te halen om thuis aan de slag te 
gaan. Er zaten natuurlijk ook nog 
chocolade-eitjes bij om van te 
smullen!

De pedagogisch medewerkers 
waren blij om heel veel kinderen 
weer even gezien te hebben en 
hopen snel weer voor iedereen 
open te mogen.

Feest bij Partou in Santpoort-Noord

Nu maar hopen dat de bso’s weer snel open mogen. Foto: aangeleverd
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  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

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

 

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

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

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

 

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

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

AmberJewels
BY RENE POST

36 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
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ALBATROS BANDEN 
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

HET IS WEER LENTE! 
DE ZOMERBANDEN MOGEN 

ER WEER OP

A.s. zondag gaat 
de klok een uur 
VOORUIT!
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De rotonde Stadspark / Lange Nieuw-
straat / Planetenweg gaat vanaf dinsdag 
6 april 2021 op de schop.

Vanaf dinsdag 6 april 2021 wordt er gewerkt 
aan de rotonde Stadspark. De rotonde wordt 
ingericht volgens de nieuwste verkeersricht-
lijnen waarbij de fi etspaden 20 centime-
ter breder worden. Op een deel van de Pla-
netenweg wordt ook een nieuwe asfaltlaag 
aangebracht en worden de bushaltes die niet 
meer in gebruik zijn verwijderd. Daarvoor in 
de plaats komen er parkeervakken. Tot slot 
krijgt de rotonde mooie nieuwe beplanting.  
De werkzaamheden worden in drie fases uit-
gevoerd zodat de route voor lijnbussen van 
Connexxion toegankelijk blijft. De werk-
zaamheden duren naar verwachting t/m 
19 mei 2021.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de uitvoering van de werkzaamhe-
den kan het verkeer vanaf de Lange Nieuw-
straat via de rotonde naar de Planetenweg 
blijven rijden. De doorgang van het verkeer 
wordt geregeld via een tijdelijke verkeers-
lichtinstallatie. Dit kan tot enige vertra-
ging leiden. De aansluitende wegen Moer-
bergplantsoen en Gijzenveltplantsoen op 
de rotonde worden gedurende de gehe-
le werkzaamheden afgesloten voor door-
gaand verkeer. Voetgangers en fi etsers hoe-
ven niet om te rijden, zij worden langs de 
werkzaamheden geleid. De woningen aan 
het Moerbergplantsoen en Gijzenveltplant-
soen zullen gedurende de werkzaamheden 
bereikbaar zijn. Hiervoor zal een omleiding 
worden ingesteld, omdat zij niet via de ro-
tonde kunnen rijden.
Kijk voor meer informatie op www.velsen.nl. 

Ernstige verkeershinder rotonde 
Stadspark / Lange Nieuwstraat / 
Planetenweg

 Velsen krijgt een eigen priklocatie. Deze 
komt bij het voormalige tenniscentrum aan 
de Dokweg in IJmuiden en opent begin 
april. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken 
bij het openen van een nieuwe priklocatie? 
We vroegen het aan Heleen Eijkhout, arts 
GGD Kennemerland. 

Wat doet/verzorgt u als arts in de voorbe-
reidingen op een nieuwe vaccinatieloca-
tie?
Als arts zit je samen met veel mensen in een 
projectteam om de voorbereiding van een 
nieuwe vaccinatielocatie in goede banen te lei-
den. In dit projectteam wordt onder andere be-
keken hoe de ruimte er uit moet komen te zien. 
Als arts kan je hierover meedenken. Ook kan je 
adviezen geven wat het betekent als meerdere 
soorten vaccins tegelijkertijd worden toege-
diend op één locatie. Het is dan belangrijk dat 
de routing van beide soorten vaccins geheel 
gescheiden zijn van elkaar. Op deze manier 
wordt gegarandeerd dat de cliënt het juiste 
vaccin krijgt. 

Ook zorg je ervoor dat alle werkinstructies 
gereed en aanwezig zijn op de nieuwe locatie. 
Samen met personeelszaken worden nieuwe 
mensen aangenomen, zodat er voldoende pro-
fessionals beschikbaar zijn voor de vaccina-
tielocatie. De nieuwe personen worden inge-
werkt, waarna die zelfstandig kunnen werken.

Daarnaast zorg je er voor dat noodmedicatie, 
medicatie die gebruikt kan worden als iemand 
niet lekker wordt na vaccinatie, besteld wordt 
en aanwezig is op de locatie. 

Hoe ziet een dag van u eruit eenmaal aan-
wezig op een (nieuwe) vaccinatielocatie?
De ochtend begint met de briefi ng. De artsen 
hebben een eigen briefi ng, waarin bijzonder-
heden, worden toegelicht, zoals de wijzigingen 
in de uitvoeringsrichtlijn coronavaccinatie. 
Bijvoorbeeld dat de richtlijn coronavaccina-
tie is aangepast. De eindverantwoordelijke 
medisch coördinator zorgt ervoor dat nieuwe 
artsen worden ingewerkt en begeleid, nieuwe 
prikkers worden geautoriseerd voor het prik-
ken beoordeeld, maakt kennis met de EHBO-
ers van die dag. 

Daarnaast is deze arts verantwoordelijk voor 
het controleren van de noodmedicatie  in de 
ochtend en in de middag. Zo nodig wordt nieu-
we medicatie besteld. Indien op de locatie 
mensen klachten krijgen, haalt de EHBO de 
medisch coördinator erbij. De medisch coördi-
nator meldt eventuele bijwerkingen aan Lareb, 
het landelijke orgaan die bijwerkingen van alle 
geneesmiddelen bijhoudt en onderzoekt. 

Verder beantwoord je als arts vragen van cliën-
ten en geef je adviezen over het vaccineren. Je 
zorgt ervoor dat het klaarmaken van het vaccin 
goed verloopt, samen met onder andere de vac-
cinatiecoördinator en vaccinbereider. 

Wie zijn allemaal betrokken bij het voor-
proces en het zetten van een prik?
In de vaccinatiestraat werken mensen met 
verschillende specialismes. 

De host controleert aan de deur of de cliënt 
een identiteitsbewijs bij zich heeft, de gezond-
heidsverklaring heeft ingevuld en of de per-
soon een uitnodiging/bevestiging van de af-
spraak bij zich heeft. 

Hierna controleert de triagist de vragenlijst. 
Een triagist is een medewerker die aan de hand 
van de antwoorden vaststelt of de cliënt door 
moet worden verwezen naar een arts. Daar-
naast bepaalt de triagist op basis van  de uitno-
diging en het stroomschema vaccineren of de 
cliënt naar de priklijn Astrazeneca of naar de 
priklijn Pfi zer/Biontech geleid moet worden. 

Als de cliënt een vraag op de gezondheidsver-
klaring met ja heeft beantwoord, bespreekt 

een arts de gezondheidsverklaring met de cli-
ent. De arts bepaalt of de cliënt gevaccineerd 
mag worden en of er nog aanvullende maatre-
gelen nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is dat 
cliënten die bepaalde antistollingsmiddelen 
gebruiken, wel gevaccineerd kunnen worden. 
Echter, direct na het vaccineren moet de prik-
plek dan wel extra lang dicht gedrukt worden. 

De administratief medewerker controleert de 
gegevens van de cliënt, neemt de gezondheids-
verklaring over in de computer en noteert ook 
de adviezen gegeven door de arts.
De prikker zorgt ervoor dat de cliënt rustig zit 
en dient het vaccin toe. 
Hierna wordt de cliënt naar de wachtruimte 
geleid. In de wachtruimte houden EHBO-ers 
de cliënten in de gaten en zorgen voor het wel-
zijn van de cliënt op moment dat die zich niet 
goed voelt. De EHBO haalt er dan ook een arts 
bij. Voelt de cliënt zich goed, dan mag de cliënt 
15 minuten na vaccinatie naar huis. 

In de vaccinatiestraat bereiden vaccinberei-
ders op een rustige plek de vaccins. Op deze 
manier kunnen ze geconcentreerd hun werk 
doen. De vaccinatiecoördinator zorgt er voor 
dat het vaccinatieproces goed verloopt.

Kan iedereen een prik zetten of moet je 
daarvoor geschoold zijn?
Artsen, verpleegkundigen en doktersassisten-
ten met prikervaring mogen en kunnen vac-
cineren. Om alle personen in de regio Kenne-
merland te vaccineren met het coronavaccin 
zijn veel prikkers nodig. Het Rode Kruis leidt 
jongeren, die de opleiding Geneeskunde, Ver-
pleegkunde en Doktersassistente volgen, op 
tot prikker. Zij krijgen zowel theoretische als 
praktische scholing. 

Is het al duidelijk van welke fabrikant 
straks de vaccins worden gebruikt IJmui-
den?
Nee, dit wordt bekeken op basis van de be-
schikbaarheid van de vaccins. GGD Kenne-
merland volgt het beleid van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als het 
gaat om welke groepen welke vaccins krijgen. 

Waarom is het voormalige tenniscen-
trum IJmuiden een geschikte locatie?
Locaties moeten voldoen aan een aantal cri-
teria. Zo moeten zij relatief gemakkelijk in-
gericht kunnen worden als vaccinatielocatie, 
moet de locatie goed bereikbaar zijn voor in-
woners en moet er aan een aantal technische 
eisen voldaan worden. Het voormalige tennis-
centrum doet dat.

Wanneer kunnen inwoners in IJmuiden 
terecht voor hun vaccinatie?
De locatie opent 12 april.    

 Velsen krijgt een eigen priklocatie

Heleen Eijkhout, stafarts Jeugdgezondheidszorg 
GGD Kennemerland.

Wij zijn trots op onze jeugd! Vooral op 
jongeren die een voorbeeld zijn voor 
anderen en zich inzetten voor andere 
mensen, natuur of cultuur. Zij verdienen 
een blijk van waardering in de vorm van 
een jeugdlintje. Nomineer daarom voor 
5 april 2021 één of meer jonge Velsena-
ren.

Wie komt in aanmerking voor een jeugdlintje? 

Jongeren tot en met 18 jaar die al langere 
tijd vrijwilligerswerk doen, opkomen voor 
iemand anders bij pesten, zinloos geweld of 
alcohol- en/of drugsgebruik. Maar ook jon-
geren die een bijzondere prestatie hebben 
geleverd.

U kent die toppers, nomineer ze!
 Draag voor 5 april de jongeren voor via vel-
sen.nl/producten/jeugdlintje.

Wie nomineert u voor een 
jeugdlintje?
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Online, gratis en voor iedereen! Op vrijdag 
26 maart organiseren Team Kaairidders, 
Gemeente Velsen en Citymarketing Velsen 
.IJmuiden de Grote Velsen Quiz, die van-
af 20.00 uur live te zien is op YouTube en 
RTV Seaport. Vooraf aanmelden is niet no-
dig. Het online antwoordformulier staat op 
velsen.nl/quiz.

In zes ronden worden de deelnemers online 
aan de tand gevoeld over onderwerpen als mu-
ziek, sport, geschiedenis, foto’s en actualiteit, 
waarbij alle gemeentedelen van Velsen aan 
de orde komen. Enkele vragen worden gesteld 
door bekende en minder bekende Velsenaren. 
Elke ronde telt zeven vragen. Tijdens de pau-

ze (na drie ronden) treedt singer-songwriter 
Thijs Huijbens op.

‘Meedoen is belangrijker dan winnen’, zegt 
teamcaptain Dirk van Zonderen, die de quiz sa-
men met Nel Luiken presenteert. ‘Het gaat ons 
er vooral om dat zoveel mogelijk Velsenaren in 
deze rare tijd een leuke avond hebben.’ Je kunt 
de quiz alleen, met je gezin of met een (digitaal) 
team spelen. Coronaproof overleggen kan bij-
voorbeeld via Whatsapp, Facetime of Zoom.

De Grote Velsen Quiz begint om 20.00 uur en 
duurt zo’n anderhalf uur. Voor het winnende 
team staat een Ik koop lokaal-pakket klaar. Kijk 
voor meer informatie op velsen.nl/quiz.

Grote Velsen Quiz draait vooral om 
een leuke avond

Op woensdag 17 maart 2021 stemde Velsen 
voor de Tweede Kamer. Alle stemmen zijn ge-

teld en de uitslag is bekend. Kijk op www.vel-
sen.nl/verkiezingen/uitslag voor de uitslagen.

Uitslag Tweede Kamerverkiezin-
gen 2021

Het Odensehuis Velsen (Trompstraat 200J 
in IJmuiden) is de ontmoetingsplek voor 
mensen met  geheugenproblemen en (be-
ginnende) dementie. Dagelijks bezoekt 
men het Odensehuis voor een leuke en zin-
volle dag. 

De dag begint met een kop ko�  e en een goed 
gesprek. Daarna kan in ons atelier aan hout-
bewerking worden gedaan, er wordt getekend 
en geschilderd, gebreid of gepuzzeld. En na-
tuurlijk ontbreekt op zijn tijd een spelletje niet. 
Daarna gaan we samen lunchen.

Bewegen op muziek of een meditatie staan we-
kelijks op het programma.
Daarnaast kunnen de deelnemers onder be-
geleiding bewegen in onze sportzaal. Mensen 
met cognitieve problemen die het Odensehuis 

(nog) niet bezoeken, maar wel graag onder be-
geleiding willen sporten, zijn ook van harte 
welkom.

Als deelnemers niet naar ons toe kunnen ko-
men bezoeken wij hen thuis. Juist in deze tijd 
is gebleken wat eenzaamheid aanricht. Het ge-
brek aan structuur en perspectief heeft vele na-
delige gevolgen voor ieders (mentale) gezond-
heid. Zo’n bezoek thuis of aan het Odensehuis 
is dan ook zeer waardevol.

Om deel te kunnen nemen dient men in het be-
zit te zijn van een WMO indicatie. Margo van 
Schagen, coördinator van het Odensehuis Vel-
sen, en de casemanagers van De ZorgSpecialist 
informeren u hier graag over. Kijk voor meer 
informatie op www.dezorgspecialist.nl/oden-
sehuis of bel 0255 - 749 100

Ontmoetingsplek voor mensen met 
geheugenproblemen

12 maart 2021

Uitbreiding steun- en herstelpakket

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Financiële regelingen

Aanvullende steun 

Noodmaatregel 
Overbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW3)  
Vergoeding van deel loonkosten voor 
bedrijven met ten minste 20% verwacht 
omzetverlies. 

Tijdelijke overbruggings-
regeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo)  
Inkomensondersteuning voor levensonderhoud 
en een lening voor bedrijfskapitaal.

Tegemoetkoming Vaste 
Lasten  (TVL)  
• Vanaf Q2 2021 100% vergoeding vaste 

lasten (% SBI-code) voor ondernemers die 
meer dan 30% omzet verliezen.

Uitstel belastingbetaling  
Ondernemers kunnen belastinguitstel 
of verlenging daarvan aanvragen tot 1 juli 
2021. Vanaf  1 oktober 2021 start een ruime 
betalingsregeling voor maximaal 36 
maanden.

Voorwaarden en meer informatie: 
rijksoverheid.nl/steunpakket

Sociaal pakket   
• Intensieve ondersteuning en begeleiding 

van werk(loosheid) naar nieuw werk door 
regionale mobiliteitsteams. 

• Mogelijkheden tot om- en bijscholing. 
• Extra inzet om armoede en 

problematische schulden tegen te gaan. 
• Voorkomen van jeugdwerkloosheid.

Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK)  
 
Voor huishoudens die door de coronacrisis te 
maken hebben met een aanzienlijk 
inkomensverlies en daardoor hun 
noodzakelijke (woon)kosten niet meer 
kunnen betalen. Gemeenten zijn hard aan de 
slag. Startdatum van de aanvraag kan per 
gemeente verschillen.

Financiële regelingen  
sportsector   
• Tegemoetkoming verhuurders 

sportaccommodaties (TVS)  
• Tegemoetkoming 

amateursportorganisaties (TASO)  
• Speci�eke Uitkering IJsbanen en 

Zwembaden (SPUK IJZ) 

Voucherkredietfaciliteit  
Lening voor reisorganisaties die  
tijdelijk onvoldoende geld in kas hebben om 
vouchers van pakketreizen terug te betalen aan 
de consument. 

Coronakrediet en garanties  
• Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 
• Garantie Ondernemings�nanciering (GO) 
• Klein Krediet Corona (KKC) 
• Qredits  
• Corona OverbruggingsLening (COL) 
• Garantiefonds evenementen

NL leert door  
Kosteloze (online) scholing en 
ontwikkeladviezen.

Time-out arrangement (TOA)   
• Ondersteuning van ondernemers in zwaar 

weer. 
• Centraal middel is de Wet homologatie 

onderhands akkoord (WHOA) vanaf 1 
januari 2021. 

• Doel: akkoord met schuldeisers om een 
faillissement te voorkomen. 

Uitbreiding regelingen   
• Startersregeling. 
• Regeling grote land- en tuinbouwbedrijven 

conform TVL. 
• Regeling speci�eke kosten land- en 

tuinbouw. 
• Regeling R&D voor duurzaamheid en 

digitalisering van mobiliteitssectoren.
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ontwikkeladviezen.

Time-out arrangement (TOA)   
• Ondersteuning van ondernemers in zwaar 

weer. 
• Centraal middel is de Wet homologatie 

onderhands akkoord (WHOA) vanaf 1 
januari 2021. 

• Doel: akkoord met schuldeisers om een 
faillissement te voorkomen. 

Uitbreiding regelingen   
• Startersregeling. 
• Regeling grote land- en tuinbouwbedrijven 

conform TVL. 
• Regeling speci�eke kosten land- en 

tuinbouw. 
• Regeling R&D voor duurzaamheid en 

digitalisering van mobiliteitssectoren.

Inwoners kunnen naast dinsdagen ook op vrij-
dagen een coronatest laten afnemen in de test-
bus op het parkeerterrein van Telstar stadion, 
Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. 
De testbus is speciaal voor mensen die niet met 
de auto naar een teststraat kunnen komen en 
een aanvulling op de teststraten. 

Afspraak in de testbus
De testbus werkt uitsluitend op afspraak. Plan 
daarom een coronatest via 0800-1202 of coro-
natest.nl. U ziet gelijk of de testbus op de dins-
dag of vrijdag op  het gewenste tijdstip plek 
heeft. 

Testen in testbus kan ook op 
vrijdag

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen 
en dierenparken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

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

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Algemene maatregelen

Ga tijdens de avondklok tussen 
21.00 uur en 4.30 uur niet naar 
buiten. Per 31 maart gaat de 
avondklok om 22.00 uur in. 

 
Draag een mondkapje waar het 
verplicht is. 

Horeca en evenementen

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

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

 
Geen verkoop van alcohol na 
20.00 uur.

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

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

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

Blijf zoveel mogelijk thuis.  

 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 

 
Blijf in Nederland en reis niet naar 
het buitenland t/m 15 mei.

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en 
rij-instructeurs toegestaan.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan.

Geen ruimte voor versoepeling lockdown 
 

De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom blijven we tot en met zeker 20 april in lockdown. Door ons aan  
de basisregels te houden, worden minder mensen besmet met het coronavirus. Zo is er sneller weer meer mogelijk.

23 maart 2021

Sport

Buiten: voor iedereen t/m 17 jaar 
toegestaan. Vanaf 18 jaar beperkt 
toegestaan. 
 
 
Binnen: sportaccommodaties 
dicht. Zwemles voor kinderen t/m  
12 jaar uitgezonderd. 
 
 

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

12 maart 2021

Uitbreiding steun- en herstelpakket

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Financiële regelingen

Aanvullende steun 

Noodmaatregel 
Overbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW3)  
Vergoeding van deel loonkosten voor 
bedrijven met ten minste 20% verwacht 
omzetverlies. 

Tijdelijke overbruggings-
regeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo)  
Inkomensondersteuning voor levensonderhoud 
en een lening voor bedrijfskapitaal.

Tegemoetkoming Vaste 
Lasten  (TVL)  
• Vanaf Q2 2021 100% vergoeding vaste 

lasten (% SBI-code) voor ondernemers die 
meer dan 30% omzet verliezen.

Uitstel belastingbetaling  
Ondernemers kunnen belastinguitstel 
of verlenging daarvan aanvragen tot 1 juli 
2021. Vanaf  1 oktober 2021 start een ruime 
betalingsregeling voor maximaal 36 
maanden.

Voorwaarden en meer informatie: 
rijksoverheid.nl/steunpakket

Sociaal pakket   
• Intensieve ondersteuning en begeleiding 

van werk(loosheid) naar nieuw werk door 
regionale mobiliteitsteams. 

• Mogelijkheden tot om- en bijscholing. 
• Extra inzet om armoede en 

problematische schulden tegen te gaan. 
• Voorkomen van jeugdwerkloosheid.

Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK)  
 
Voor huishoudens die door de coronacrisis te 
maken hebben met een aanzienlijk 
inkomensverlies en daardoor hun 
noodzakelijke (woon)kosten niet meer 
kunnen betalen. Gemeenten zijn hard aan de 
slag. Startdatum van de aanvraag kan per 
gemeente verschillen.

Financiële regelingen  
sportsector   
• Tegemoetkoming verhuurders 

sportaccommodaties (TVS)  
• Tegemoetkoming 

amateursportorganisaties (TASO)  
• Speci�eke Uitkering IJsbanen en 

Zwembaden (SPUK IJZ) 

Voucherkredietfaciliteit  
Lening voor reisorganisaties die  
tijdelijk onvoldoende geld in kas hebben om 
vouchers van pakketreizen terug te betalen aan 
de consument. 

Coronakrediet en garanties  
• Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 
• Garantie Ondernemings�nanciering (GO) 
• Klein Krediet Corona (KKC) 
• Qredits  
• Corona OverbruggingsLening (COL) 
• Garantiefonds evenementen

NL leert door  
Kosteloze (online) scholing en 
ontwikkeladviezen.

Time-out arrangement (TOA)   
• Ondersteuning van ondernemers in zwaar 

weer. 
• Centraal middel is de Wet homologatie 

onderhands akkoord (WHOA) vanaf 1 
januari 2021. 

• Doel: akkoord met schuldeisers om een 
faillissement te voorkomen. 

Uitbreiding regelingen   
• Startersregeling. 
• Regeling grote land- en tuinbouwbedrijven 

conform TVL. 
• Regeling speci�eke kosten land- en 

tuinbouw. 
• Regeling R&D voor duurzaamheid en 

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

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

meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

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

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

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

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

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

deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.
U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

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

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvangen 
op grond van de wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Velserduinweg 209, bouwen aanbouw, plaat-
sen raamkozijn (14/03/2021) 31963-2021
Paulus Potterstraat 1, veranderen, vergroten 
2e verdieping (15/03/2021) 32259-2021
Seinpostweg 24 – 33, wijzigen gebruik 10 
woningen naar 10 Short Stay appartemen-
ten (15/03/2021) 32366-2021 (Gemeentelijk 
monument) 
Pegasusstraat 63, plaatsen dakopbouw 
(19/03/2021) 34313-2021
naast Zandvoortstraat 110, bouwen bedrijfs-
hal (19/03/2021) 34526-2021
 

Velsen-Zuid
Stelling 12, bouwen berging/houtopslag 
(14/03/2021) 31949-2021
De Savornin Lohmanlaan 7, bouwen aan-
bouw en garage, vergroten 1e verdieping, 
plaatsen dakopbouw (16/03/2021) 33150-
2021

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, plaatsen gebiedsgebonden 
kunstobject (16/03/2021) 32947-2021

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 6, kappen 8 bomen (13/03/2021) 
31933-2021

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 18, plaatsen dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (14/03/2021) 31971-
2021
Broekbergenlaan 28, vervangen dakkapel 
(achterzijde) (15/03/2021) 31899-2021
Westerhoevelaan 19, kappen boom 
(15/03/2021) 32527-2021
Molenveltlaan 9, vergroten dakkapel (voor-
zijde) (17/03/2021) 33560-2021
Paramaribostraat 48, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (19/03/2021) 34326-2021

Driehuis
Driehuizerkerkweg 28, vergroten 2e ver-
dieping, plaatsen dakkapel (achterzijde) 
(15/03/2021) 32463-2021
Schaepmanlaan 15, plaatsen dakopbouw 
(19/03/2021) 34196-2021
Da Costalaan 46, plaatsen dakkapellen 
(voor- en zijkant) (19/03/2021) 34351-2021
Da Costalaan 46, vergroten 1e verdieping 
(achterzijde) (19/03/2021) 34515-2021

Velserbroek
Zwanebloembocht 100, plaatsen aanbouw 
met luifel (voorzijde) (17/03/2021) 33576-
2021

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 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij van de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning de beslistermijn hebben verlengd 
met 6 weken. De datum van verzending van 

de verlenging is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Saturnusstraat 71, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (16/03/2021) 10723-
2021

Velsen-noord
De Hagedisstraat 12, legaliseren split-
sen woning (17/03/2021) 112730-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Velsen-noord
Wijkerstraatweg 251, legaliseren kamerver-
huur (16/03/2021) 3457-2021

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 52, bouwen aanbouw en 
steiger (achterzijde), vervangen kozijnen, 
schilderen gevels (16/03/2021) 26959-2021

Ingediende aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4

IJmuiden
rotonde Stadspark, asfalteerwerkzaamhe-
den in de nacht van 19 mei op 20 mei 2021 
(15/03/2021) 32796-2021

Nieuws van de raad

Besproken in de sessies

    Van Pont tot Park, gebiedsvisie
  De gebiedsvisie beschrijft de gewenste 

ontwikkelrichting van het gebied tussen 
het Pontplein, het Stadspark, de Heeren-
duinweg en de Kanaaldijk. De visie is een 
startpunt voor het te vormen beleid en 
het participatieproces. Meerdere frac-
ties gaven aan dat zij mogelijk nog met 
moties en/of amendementen komen. De 
gebiedsvisie staat geagendeerd voor de 
raad van 31 maart. 

    Corona: perspectief op herstel
  We zitten inmiddels al een jaar in de  

coronapandemie. In deze sessie ging het 
over het draagvlak voor de maatregelen 
en hoe Velsen omgaat met de periode na 
de crisis.  Raadsleden hebben hun zor-
gen en aandachtspunten over de effecten 
van de coronacrisis op de samenleving 
met elkaar gedeeld. Dit onderwerp komt  
later terug in een sessie.

    Woonakkoord regio Zuid-Kenne-
merland / IJmond 2021-2025

  De provincie Noord-Holland wil uitvoe-
ring geven aan een aantal doelstellingen 
uit de Omgevingsvisie. Om dit te reali-
seren zijn er regionale woonakkoorden. 
De raadsleden hebben zorgen over het 
bouwen van voldoende de sociale huur-
woningen. De wethouder zorgt voor een 
jaarlijkse rapportage. Het onderwerp 
staat geagendeerd voor 31 maart.

    Openstelling sluisroute IJmuiden
  Eind maart 2021 gaat de sluizenroute 

open voor voetgangers en fietsers. Er is 
vertraging opgelopen in de werkzaam-
heden. Rijkswaterstaat gaf hierover een 
toelichting.  Er waren veel vragen en 
emoties bij de raadsleden. Er komt een 
vervolgsessie over dit onderwerp.

    Discussiedocument Omgevingsvisie
  In de Omgevingsvisie Velsen komen alle 

keuzes voor de fysieke leefomgeving 
tot 2050. De raad ging in gesprek over 
de koers, die uiteindelijk tot een Om-
gevingsvisie zal leiden. De meeste discus-
sie was over de balans tussen behoud van 
groen en meer woningen bouwen. Ook 
vroegen de raadsleden aandacht voor 
luchtkwaliteit en locaties voor duurzame 
energieopwekking.

    Transitievisie Warmte Velsen
  De transitievisie warmte is een onder-

deel van het klimaatakkoord. In de tran-
sitievisie wordt aangegeven welke wij-
ken de meeste kans maken om gasvrij 
te worden en de termijn waarbinnen dit 
moet gebeuren. De raadsleden hebben 
vooral vragen over het gasnet, de betaal-
baarheid en het goed meenemen en in-
formeren van inwoners. Er zijn nog veel 
vragen blijven liggen, daarom komt er 
een vervolgsessie.

Agenda van de raad

Naast de onderwerpen uit de afgelopen sessies, staan ook de volgende onder-
werpen op de agenda van de raadsvergadering van 31 maart.

  Benoeming extern lid Rekenkamer-
commissie Velsen (onder voorbehoud)

  De rekenkamer doet onderzoek naar 
het gemeentelijk beleid. Voorname-
lijk of het geld van de gemeente zinnig, 
zuinig en zorgvuldig is besteed. De ge-
meenteraad benoemd de leden van de 
rekenkamercommissie, daarom wordt 
nu voorgesteld om de heer Hoogen-
doorn toe te voegen als lid. 

  Huisvestingsverordening Zuid- 
Kennemerland/IJmond: Velsen 2021 

  Er is sprake van schaarste op de woning-
markt. Er zijn te weinig woningen om aan 
de groeiende vraag te kunnen voldoen. 
Daarom moeten er goede afspraken zijn 

over hoe de sociale huurwoningen wor-
den verdeeld. Er zijn veel ontwikkelin-
gen om de woningmarkt beter te regule-
ren, maar dat kan op dit moment nog niet 
worden opgenomen. Daarom ligt er nu 
een voorstel om de huidige verordening 
te verlengen, zodat er meer tijd is voor 
een aangepast voorstel. 

  Raadswerkgroep Europese aanbeste-
ding accountantsdiensten 

  Er moet vanaf 2022 een nieuwe  
accountant worden aangewezen door 
de gemeenteraad. Om dit proces goed te 
doorlopen wordt er een werkgroep van 
raadsleden benoemd. Dat voorstel ligt 
nu voor. 
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Besluit 
Burgemeester en wethouders maken 
overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit 
ruimtelijke ordening, bekend dat zij voor-
nemens zijn een nieuw bestemmingsplan 
op te stellen voor de locatie Energieha-
ven. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro 
wordt hier gemeld dat geen gelegenheid 
wordt geboden om zienswijzen omtrent 
dit  voornemen naar voren te brengen en 
er wordt geen ona� ankelijke instantie in 
de gelegenheid gesteld advies uit te bren-
gen over dit voornemen. Op het vooront-
werpbestemmingsplan is wel inspraak 
mogelijk. 

Aanleiding
Het bestemmingsplan Energiehaven maakt 
het mogelijk om circa 16 hectare ruimte te bie-
den aan bedrijfsactiviteiten gerelateerd aan 
de bouw en het onderhoud van windparken op 
zee. Hiervoor wordt een bedrijventerrein ont-
wikkeld op de locatie van de Averijhaven en 
een deel van het naastgelegen terrein van Tata 
Steel BV. Daarnaast wordt door het verplaat-
sen van de lichterlocatie in het Noorderbui-
tenkanaal de nautische veiligheid verbeterd.

 Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit de Averijhaven, 
een deel van het naastgelegen terrein van Tata 
Steel BV en de lichterlocatie in het Noorder-
buitenkanaal. 

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan Energie-
haven (idn: N L.IMRO.0453.BP0103ENER-
GIEHAVE1-V001) ligt met ingang van vrijdag 
26 maart gedurende zes weken voor een ie-
der ter inzage. Naast het voorontwerpbestem-
mingsplan liggen tevens de daarop betrek-
king hebbende onderzoeken en rapportages 
ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 
1, IJmuiden. Vanwege het coronavirus moet u 
hiervoor een afspraak maken. Dit kan door te 
bellen met de gemeente Velsen op 14 0255.
Het plan is digitaal raadpleegbaar op www.
ruimtelijkeplannen.nl en www.velsen.nl

Inspreken
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage 
ligt, kunt u een inspraakreactie indienen op 
het voorontwerpbestemmingsplan.

Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl onder vermelding van “in-
spraakreactie bestemmingsplan Energieha-
ven”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke 
postadres aan te geven.

Digitale informatie avond
De gemeente presenteert het plan op een digi-
tale informatie avond op 21 april om 19.00 uur. 

U bent dan in de gelegenheid om vragen te stel-
len. U kunt zich tot en met 14 april 2021 aan-

melden via  RO@velsen.nl met als onderwerp 
‘informatie avond Energiehaven’.

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Energiehaven 

Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van burgemeester en wet-
houders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 

bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien er 
ook een bezwaarschrift is ingediend. De 
verzenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Kennemerboulevard 250, plaatsen 3 verlichte 

reclame teksten (16/03/2021) 16318-2021
Frans Naereboutstraat 60, uitbouwen bega-
ne grond, recht optrekken voorgevel, plaatsen 
dakterras (18/03/2021) 113102-2020
Fultonstraat 6, uitbreiden schaftlokaal met 
aanbouw (18/03/2021) 12909-2021
Jacob van Heemskerkstraat 36, plaatsen dak-
opbouw (18/03/2021) 28626-2021
P.J. Troelstraweg 12,plaatsen dakopbouw 
(18/03/2021) 23823-2021
Saturnusstraat 71, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achtergevel) (18/03/2021) 10723-
2021

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 119, plaatsen dakopbouw met 
dakkapel (16/03/2021) 10904-2021

Hoofdstraat 203A, wijzigen voor- en zijgevel 
(18/03/2021) 24112-2021

Velserbroek
Galle Promenade 5, vervangen geldautomaat 
(18/03/2021) 18462-2021  

Ingetrokken verleende omgevingsver-
gunning
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning in-
getrokken voor: 

IJmuiden
Wilgenstraat 34, vergroten 2e verdieping 
(18/03/2021) 114578-2020

Besluiten
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Velserbroek - Bij vijftien clubleden 
van ontmoetingscentrum Polder-
stroom werd vorige week het coro-
navirus geconstateerd. Beheerder 
Zorgbalans besloot daarop om de 
locatie tijdelijk te sluiten en bood 
alle clubleden, vrijwilligers, 
mantelzorgers en medewerkers 
van het ontmoetingscentrum die 
in contact met de besmette club-
leden zijn geweest een coronatest 
aan.

Polderstroom is een van de tien 
ontmoetingslocaties van Zorgbalans 
voor mensen met een haperend 
brein. Op alle locaties zijn al geruime 
tijd extra maatregelen van kracht, 
zoals het dragen van mondmaskers 
en het houden van minstens ander-
halve meter afstand tot elkaar. Ook 
wordt aan iedereen gevraagd om 
extra aandacht te schenken aan de 
hygiëne en thuis te blijven bij 
klachten. Deze maatregelen hebben 
echter de besmettingsgolf van vorige 
week niet kunnen voorkomen. 

Ook deze week nog gesloten
Een woordvoerster van Zorgbalans 
laat weten dat Polderstroom ook 
deze week nog gesloten blijft. Zodra 
er nieuws te melden valt, zal Zorgba-
lans dat via de eigen website bekend 
maken. 
Met betrekking tot het vaccineren 

valt positief nieuws te melden: ,,Op 
onze woonzorglocaties zien we 
gelukkig het e�ect van de 
coronavaccinatie. 
We hopen dat het landelijke vacci-
neren bij de mensen in de thuissitu-
atie ook snel vordert, zodat we daar 
ook een daling gaan zien.’’

Corona-uitbraak in Polderstroom

Driehuis - Basisschool Jan Campert heeft gevolg gegeven aan de oproep van 
het naastgelegen natuurmuseum Pieter Vermeulen. Er is naast een rooster van 
het riool een stoeptegel geplaatst met de tekst ‘Hier begint de zee’ en ‘niets 
ingooien a.u.b.’ Vanaf de Driehuizerkerkweg is goed zicht op de opvallende 
stoeptegel, die aandacht vraagt voor de open verbinding van het riool met de 
zee. Wat je erin gooit, komt in de zee terecht dus dat is ongewenst. Voor basis-
scholen is de ludieke tegel kostenloos aan te vragen. Foto: Arita Immerzeel

Stoeptegel wijst riool 
aan als begin van de zee

Alle beschermende maatregelen hebben een besmettingsgolf niet kunnen 
voorkomen. Foto: Pixabay
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IJmuiden - Zaterdag was het de 
Nationale Opschoondag. ,,Omdat 
wij op school druk bezig zijn met 
het scheiden van afval en de leer-
lingen bewust te maken hoe 
belangrijk het is om geen afval op 
staat te gooien, wilden wij deze 
dag niet zomaar voorbij laten 
gaan’’, vertelt een van de ju�en van 
de Pleiadenschool.

De recycle-commissie van de Pleia-
denschool had daarom bedacht dat 
zij een dag eerder de buurt rondom 
de school zwerfafval-vrij zouden 
gaan maken. Op zaterdag was een 
beetje lastig omdat de kinderen dan 
vrij zijn, daarom werd besloten het 
opruim-ommetje op vrijdag al te 
maken.
Iedere leerling die daar zin in had 
heeft geholpen. En wat waren de 
kinderen onder de indruk van het 
afval dat verzameld werd! 
Kortom; een geslaagde actie! 
Met elkaar houden wij de buurt 
schoon! 

Nationale Opschoondag bij de Pleiadenschool

Leerlingen van groep 5 van de Pleiadenschool waren onder de indruk van de hoeveelheid afval die zij rond de school aantro�en. 
Foto: aangeleverd

Door Ingeborg Baumann

Frank Gaarthuis (1985) geeft 
economie op het Coornhert Lyceum 
in Haarlem maar er zullen veel 
mensen zijn die hem kennen van 
zijn voetbalcarrière bij onder andere 
Telstar. Hoewel Frank nooit het 
eerste heeft gehaald was het 
betaalde voetbal en zijn studie aan 
het CIOS (Sportopleiding) niet te 
combineren en Frank ging sporteco-
nomie studeren aan de Johan Cruij� 
University, een HBO voor topspor-
ters. Hij haalde zijn onderwijsbe-
voegdheid via een deeltijdstudie en 
volgde daarna een schoolleidersop-
leiding. Frank combineert nu 
lesgeven met het schrijven van 
boeken voor docenten.

Passie en didactiek
Zijn eerste boek: ‘Een goed begin is 
het halve werk’ beschrijft 10 
aandachtvangers en 30 lesope-
ningen voor het voortgezet onder-
wijs. Waarom? Frank vertelt: ,,Het 
viel me op een gegeven moment 
op, alles is maar altijd hetzelfde. Er 
zit geen verrassingselement in. Saai 
voor de leerlingen maar ook saai 
voor de docent. Het is allemaal 
leuker en e�ectiever als docent en 
leerling elkaars aandacht hebben. Ik 
ben heus niet de docent bij wie je 
alles maar leuk moet vinden maar 
het is voor alle partijen beter als er 
geïnspireerd en verrast wordt. Dan 
heb je zelf ook een betere dag.’’ In 
2019 verscheen een herziene druk 
van ‘Een goed begin is het halve 
werk’. Het boek wordt inmiddels 
gebruikt op lerarenopleidingen als 

inspirerend en praktisch studiema-
teriaal en is opgepikt door doorge-
winterde onderwijskundigen. Ook 
geeft Frank Gaarthuis workshops 
waarin di�erentiatie een belangrijk 
onderwerp is op middelbare 
scholen. Di�erentiatie in het onder-
wijs is de manier waarop een leer-
kracht omgaat met de verschillen 
tussen leerlingen in de klas. 
Misschien wel een klein beetje 
maatwerk voor iedere individuele 
leerling. 

Di�erentiatie 
Zijn tweede boek handelt dan ook 
over die di�erentiatie, en vertaalt dit 
theoretische concept naar de dage-
lijkse praktijk van het onderwijs. 
Frank is een heel makkelijke prater 
en zijn boeken zijn heel leesbaar, 
ook voor niet-docenten. Hij zegt: ,, 
Zwart-wit gezien zijn er twee stro-
mingen in het onderwijs. De eerste 
methode is het boek afwerken, op 
vaste tijden toetsen en aan het eind 
van een hoofdstuk een proefwerk. Er 
zijn geen momenten om te bekijken 
of de leerlingen je echt snappen. De 
nadruk ligt op presteren, niet op 
leren. In de tweede stroming wordt 
data verzameld van de leervoort-
gang van de leerling. Door die data 
kun je je beter voorbereiden. Het is 
misschien een utopie maar het zou 
�jn zijn als we afkwamen van die 
toets cultuur en meer focussen op 
de ‘verzamelcultuur.’’’

Eindsignaal
Ook buiten dit Coronajaar, waarin 
docenten moesten en nog moeten 
schakelen tussen online lesgeven in 

plaats van voor de klas te staan, 
wordt er best veel verwacht van 
leraren. ,,En dat is prima’’, vindt 
Frank. ,,Ik ontwikkel me graag en 
mijn boeken lopen parallel met die 
ontwikkeling.’’ 
Eind maart verschijnt het derde 
boek. ‘Haal meer uit het einde van je 
les’. Gaarthuis verraadt zijn sportach-
tergrond als hij zegt: ,, Een les 
zonder afsluiting is als een sport-
wedstrijd zonder eindsignaal. Het is 
niet af, het slaat nergens op! Toch 
was de schoolbel aan het einde van 
veel van mijn lessen de enige 
aanwijzing voor leerlingen dat de les 
dan toch echt was afgelopen. Als het 
einde van je les goed is geef je je 
leerling houvast. Je rondt de leerac-
tiviteit af zodat leerlingen bij wijze 
van spreken het laatje in hun hoofd 
waar het geleerde een plekje krijgt 
dicht kunnen doen voordat ze naar 
hun volgende les gaan.’’ 

Vastgeroest
,,Natuurlijk werd ik na mijn eerste 
boek soms weggezet als de jonge 
docent die spelletjes speelt met zijn 
leerlingen. Maar inmiddels halen 
heel veel docenten, mensen in 
opleiding en zij-instromers inspiratie 
uit de boekjes. Het is vaak absoluut 
geen geval van vastgeroest zijn of 
niet anders willen. Het is een gebrek 
aan inspirerende en praktische 
handvatten. En die geef ik in mijn 
boeken. Want het gaat niet alleen 
om de kennis maar zeker ook om de 
manier van kennis overdragen. Op 
deze manier beklijft de stof ook veel 
beter en daar gaat het om. Het gaat 
niet alleen om die voldoende voor 
een toets.  
De boeken zijn verkrijgbaar bij de 
boekhandel en op www.meneer-
gaarthuis.nl en bedoeld voor 
docenten in het voortgezet 
onderwijs. 

Velsen - Vijf minuten voordat de bel na het vierde uur gaat zit de helft 
van de klas vast de telefoon te checken, er zijn mensen die hun boeken al 
aan het inpakken zijn, er wordt gedacht aan de pauze snack en wat er nu 
precies behandeld was in de les zakt weg. De leraar roept vergeefs nog 
iets over huiswerk en een toets en dat was het. Herkenbaar? Het inspire-
rende derde boek van Frank Gaarthuis uit Santpoort bevat 40 praktische 
lesafsluiters. Want: ,,Een les zonder afsluiting is als een sportwedstrijd 
zonder eindsignaal.’’

‘Schrijf allemaal even het 
huiswerk voor dinsdag op’

Ex-betaald voetballer Telstar Frank Gaarthuis brengt derde onderwijsboek uit. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Op 12 april opent GGD 
Kennemerland een nieuwe vaccina-
tielocatie in het voormalig tenniscen-
trum aan de Dokweg 43-45 in 
IJmuiden. Inwoners die uitgenodigd 
worden om een vaccinatieafspraak te 
maken, kunnen dat nu dus ook op 
deze locatie doen.

Vaccinatielocatie 
in IJmuiden
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Door Arita Immerzeel

Bert Mooijekind woont sinds 
augustus 2019 in Nieuw Velserduin. 
Voor die tijd woonde hij in Velser-
broek aan de Schoener. Daar werkte 
hij al mee aan een groenere 
Schoener door de groenvoorziening 
mede te onderhouden. ,,En tja, dan 
heb je het al snel over het rapen van 
zwerfvuil”, aldus een enthousiaste 
Bert, die na zijn verhuizing Zwerfvuil-
groep Nieuw Velserduin 1 oprichtte. 
,,Onze club bestaat uit vijf buren en 
om de beurt lopen we een wekelijks 
opruimrondje om ons appartemen-
tencomplex. De gemeente heeft ons 
daartoe grijpers en een visnet voor 
de vijver in bruikleen gegeven. In een 
box staan zij opgeslagen, waarbij de 
sleutel rouleert.” 
Ondertussen klautert Bert door een 
gat in de omheining van het terrein 
om het Missiehuis heen. Het rondje 
om zijn eigen appartement is 
vandaag wegens de landelijke 
opschoondag extra ruim gekozen. Bij 
de verzamelcontainers wordt een 
laatste blik op het verzamelde afval 
geworpen, alvorens het gescheiden 
wordt weggegooid. Zakken vol 

blikjes en plastic �esjes verdwijnen in 
de oranje container. De lekke 
voetbal, 24 mondkapjes, piepschuim 
en hónderden peuken komen bij het 
restafval terecht.

Hulp uit onverwachte hoek
De broers Quint (9 jaar) en Mats (6 
jaar) speelden in de zandbak van hun 
basisschool De Toermalijn en deden 
spontaan mee met de missie om van 
Velsen geen bende te maken. Zij 
ontdeden het schoolplein al eerder 
deze week van blikjes en plastic 
zakjes. Over het hek reikten zij 
zaterdag nieuw zwerfvuil aan aan uw 
verslaggeefster. Een door haar 
gevonden rood schepje mochten de 
broers mee naar huis naar huis 
nemen.

Buurman Richard Wijsman helpt Bert 
vandaag met veel plezier. ,,Sinds de 
eerste lockdown werk ik thuis, dus nu 
al een jaar. Om mentaal en fysiek in 
balans te blijven, wandel ik elke dag 
een half uur, alvorens de laptop 
opengaat. En nu heb ik er een 
nieuwe hobby bij. Met veel voldoe-
ning raap ik zwerfvuil op. Ik heb nu 
zelfs een eigen grijper aangeschaft. 
Ik heb er echt lol in.” Op afstand en 
tussen alle hondenpoep door pikt hij 
ervaren van alles op. ,,Ik rook niet, 
maar die peuken....daar blijf ik mij 
over verbazen. Die raap je toch op, 
als je hem hebt uitgetrapt? Ik kan er 
niet bij.” Even verderop kijkt hij vol 
verbazing een voortuin in, waar een 
bovengemiddeld aantal afvalitems 
rondzwerft. ,,Daar begrijp ik ook niets 
van,” mompelt hij. ,,Maar om dat nu 
ook te gaan oprapen, nee, daar ligt 
wel een grens.”

Verloren voorwerpen
Een eind verderop vult Neja Hoek 
met veel energie een gevonden 
plastic tas. ,,Heerlijk om zo buiten 
bezig te zijn,” licht zij toe. ,,En niet 
alles wordt bewust weggeworpen, 
denk ik. Mensen verliezen hun 
mondkapje misschien per ongeluk, 
als zij iets anders uit hun jaszak 
pakken.” Een gevonden draagtasje is 

daar misschien ook wel een voor-
beeld van. ,,Ik verlies er ook weleens 
een,” licht zij haar optimistische 
bijdrage toe. 

Bij de verzamelcontainers ontmoet ik 
Wim Merhotteim. Wim haalt de 
meest bijzondere voorwerpen uit zijn 
vuilniszakken. Hij raapte onder meer 

een kapotte buitenlamp op en veel 
resten van vuurwerk. ,,Ik vind in deze 
omgeving veel karton en bouwafval. 
Mensen maken dozen niet altijd 
klein, daardoor zit de container snel 
vol en wordt het er soms naast gezet. 
Met als gevolg dat de boel nat wordt 
en wegwaait.”

Mol knabbelt aan piepschuim
Dirk Minkman heeft met de grijper, 
die hij van zijn kinderen kreeg, tien-
tallen peuken opgeraapt. ,,Vooral bij 
de bushaltes en naast geparkeerde 
auto’s vind ik er veel. En mondkapjes, 
ook zoiets.” Bij een molshoop ligt veel 
piepschuim, waar duidelijk aan 
geknabbeld is. ,,Er wordt hier een 
huis verbouwd. Dat piepschuim 
vergaat niet en waait makkelijk weg. 
En kijk eens, wat een peuken! Hier zie 
ik werkmannen op werkdagen pauze 
houden.” Bij de verzamelcontainers 
aan de Albert Verweijlaan ligt veel 
glas in grote en kleine stukken. 
,,Vorige week had ik al veel glas 
opgeraapt. Ik kan voortaan beter een 
sto�er en blik meenemen,” moppert 
hij, terwijl hij het minutieus opruimt. 

Karmapuntenprikker
Met Ria Jongejan op anderhalve 
meter afstand maakt Petra 
Bodensta� haar opruim-ommetje. ,,Ik 
word er zo blij van!” roept ze enthou-
siast. ,,Het is mooi weer en op 
internet zag ik hoeveel Velsenaren 
zich inzetten voor een schonere 
woonomgeving.” Ondertussen raapt 
zij behendig tientallen peuken op, 
die naast geparkeerde auto’s en 
boomspiegels op de Van den Vondel-
laan achtergelaten zijn. ,,Alles wat ik 
opruim, voedt een goed gevoel bij 
mij. Een columnist noemt dat karma-
punten prikken. Een giller toch?!”

So�e en Wies Jongejan lopen aan de 
overkant van de Van den Vondellaan. 
Zij rapen daar tientallen, zo niet 
honderden peuken op. Zij verbazen 
zich over de paardenpoep op het 

�etspad, die zij uiteraard laten liggen.

Peukenleus
Op de Wijk aan Zeeërweg in 
IJmuiden loopt Marianne Wieringa 
met een karretje en grijper gerouti-
neerd zwerfvuil te rapen. Zij draagt 
een geel veiligheidshesje. ,,Mij valt 
op, dat mensen vaak oversteken, 
waar ik aan het rapen ben. Zij 
beginnen dan spontaan een praatje 
of geven een compliment. Dat is erg 
leuk.” Marianne doet het al heel lang 

en heel veel. ,,Die peuken, daar heb 
ik net een leus voor verzonnen, want 
het is echt erg.” Na even nadenken 
rolt de peukenleus over haar lippen: 
,,Jij minimaliseert het afval in de 
straat, wanneer jouw peuk de vuil-
nisbak in gaat’’.

Zwandelen 
In de Spaarnestraat loopt Marcel 
Groot een rondje om de kerk. ,,Mijn 
grijper kreeg ik van Woningbedrijf 
Velsen te leen. Als hij stuk gaat, krijg 
ik een nieuwe. Ik sta te kijken, waar 
deze grote stukken piepschuim en 
plastic vandaan komen. De nieuw-
bouw is toch allang klaar? Ik heb 
geen idee waar dit nu weer vandaan 
komt.” 
Marcel zet zijn zak en grijper even 
achter een muurtje en raapt de grote 
stukken op. ,,Gelukkig mag ik de vuil-
container van de kerk gebruiken, 
want dit past niet in mijn zak of in de 
verzamelcontainer. Ik noem deze 
bezigheid trouwens zwandelen. Het 
is een combinatie van wandelen en 
zwerfvuil opruimen. Heerlijk toch? 
Gewoon lekker bezig zijn.” Er is overi-
gens één ding waar Marcel niet aan 
doet en dat is peuken rapen. ,,Daar is 
geen beginnen aan!”

Complimenten
Citymarketeer Friso Huizinga maakt 
een ronde door Velsen en heeft 
gemerkt dat veel Velsenaren hebben 
deelgenomen aan de landelijke 
opschoondag. ,,Heel erg leuk om al 
die mensen zo bezig te zien. Een 
evenement was er niet van te maken, 
door alle coronabeperkingen. Maar 
al die opruim-ommetjes leiden wel 
tot een schoner straatbeeld, is mij 
opgevallen.” 
Met foto’s en �lmpjes, die op Face-
book en op www.velsen.nl terug te 
vinden zijn, staaft hij zijn 
waarneming. 
Waar hij mensen zag opruimen, 
deelde hij namens de gemeente 
complimenten uit.

Velsen - Zaterdag vond de landelijke opschoondag plaats. Gemeente Velsen deed aan haar burgers het verzoek 
om hieraan mee te doen en Velsen schoon het voorjaar in te laten gaan. Veel Velsenaren gaven gehoor aan dit 
verzoek en ontdeden hun woonomgeving van zwerfvuil. Door van het dagelijkse ommetje een opruim-
ommetje te maken, gebeurde dit opruimen coronaproof.

Veel Velsenaren maakten een opruim-
ommetje op landelijke opschoondag

Bert Mooijekind vist voetbal uit de vijver in Nieuw Velserduin. Foto’s: Arita Immerzeel

Wim Merhottein toont zijn vondsten, 
alvorens ze de container in gaan.

Richard Wijsman heeft met dank aan corona een nieuwe hobby ontwikkeld.

Marianne Wieringa op pad voor een schonere leefomgeving.

Marcel Groot aan de zwandel.
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Wekenlang is snackbar Koppes 
gesloten geweest om de zaak van 
onder tot boven in het nieuw te 
steken. Daarbij werd ook een aparte 
toonbank geplaatst voor de verkoop 
van vers bereid schepijs. Toen alles af 
was en de zaak weer open kon gaan, 
zag de familie Koppes zich genood-
zaakt om de deuren nog wat langer 
gesloten te houden. Er werd geen 
enkel risico genomen, toen duidelijk 
werd dat iemand in de directe omge-
ving het coronavirus had opgelopen. 
,,Wij staan garant voor uw en onze 
veiligheid. We nemen geen enkel 
risico en zorgen ervoor dat alles weer 
veilig is als wij open gaan’’, liet men 
via Facebook weten.
Inmiddels is de quarantainesituatie 

voor de familie Koppes opgeheven 
en kon de deur alsnog van het slot. 
Klanten zijn dus weer welkom voor 
verse snacks, ko�e to go, overheer-
lijke Raspatat en vanaf nu dus ook 
voor huisgemaakt Italiaans schepijs. 
Om de kinderen uit de buurt alvast te 
laten kennismaken met deze heer-
lijke traktatie, deelt het team van 
snackbar Koppes aanstaande 
zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur 
gratis ijsjes uit. Volwassenen moeten 
wel voor hun ijsje betalen, maar voor 
hen geldt dat het tweede bolletje 
gratis is. 
Kijk voor uitgebreide informatie over 
snackbar Koppes op www.koppes-
snacks.nl of volg het bedrijf op Face-
book voor het laatste nieuws.

Stunt met gratis ijs bij Koppes 
alsnog aanstaande zaterdag
Santpoort - Met een week vertraging kunnen kinderen aanstaande 
zaterdag alsnog een gratis ijsje komen halen bij snackbar Koppes aan de 
Hagelingerweg 47. De stunt met gratis schepijs werd bedacht om de 
heropening van de zaak na een ingrijpende verbouwing onder de 
aandacht te brengen. Vorige week moest het uitdelen van ijs echter te 
elfder ure geannuleerd worden, omdat de hele familie in thuisquaran-
taine ging. Inmiddels is de zaak weer geopend.

Een trotse Enrique Koppes met zijn zelfgemaakt ijs. Foto: Jeroen van Duijn

Velsen - De Bosbeekschool in Sant-
poort is deze week weer geopend, 
nadat een week lang les op afstand 
werd gegeven. De school sloot de 
deuren nadat in acht van de elf 
klassen sprake was van besmet-
tingen met het gevreesde virus.
De school is onderdeel van onder-
wijsorganisatie OPO IJmond, met 
diverse scholen in de gemeente 
Velsen. 
Ook bij collega Atlant Basisonderwijs 

heeft het coronavirus de dagelijkse 
gang van zaken verstoord. Daar is 
basisschool Ze�er in IJmuiden deze 
week gesloten omdat, zoals dat 
eerder ook gebeurde in Santpoort, 
steeds meer groepen in thuisquaran-
taine gingen.

Burgemeester negatief getest
Burgemeester Frank Dales is niet 
besmet geraakt met het coronavirus. 
Vrijdag plaatste hij op Twitter het 

verlossende bericht dat hij negatief 
op de aanwezigheid van het virus is 
getest. 
Dales en zijn gezin zaten vorige week 
in quarantaine. Zijn twee dochters 
zitten op de Bosbeekschool in Sant-
poort en de thuisquarantaine van 
Dales was een preventieve maat-
regel. Vanwege de situatie moest hij 
zijn stem voor de Tweede Kamerver-
kiezingen vorige week via een 
volmacht uit laten brengen. 

Bosbeek open, Zefier dicht

Door Raimond Bos

Het idee is simpel. Zoek een leuke 
zwerfkei op, neem die mee naar huis 
en reinig hem grondig. Daarna kun je 
de kei beschilderen naar eigen 
inzicht. Dieren en sprookjes�guren 
zijn geliefde thema’s, maar anderen 
kiezen voor een abstract kunstwerk 
of zetten een mooie spreuk op de 
steen. Verder is het de bedoeling om 
te verwijzen naar de groep op Face-
book, zodat mensen daar ook hun 
foto’s van de gevonden zwerfkeien 
kunnen delen. De belangrijke laatste 
stap is het bewerken van de beschil-
derde keien met een transparante 
lak. ,,Minimaal twee tot drie keer 
lakken, anders komt de verf in de 
natuur terecht en dat willen we niet’’, 
aldus de initiatiefneemster. Ze hoopt 
dat mensen in de komende maanden 
hun gevonden zwerfkeien 
meenemen naar bijvoorbeeld hun 
vakantiebestemming en ze daar 
achterlaten, zodat ze op die locatie 
opnieuw door iemand gevonden 
kunnen worden.

Speurtocht
Vorige week woensdag werd op het 
speelveld van camping Schoonen-
berg een speurtocht uitgezet voor de 
eerste vijftien kinderen die zich begin 
dit jaar aanmeldden bij de groep op 
Facebook. Ze beschilderden zwerf-
keien en er werden 120 keien 

verstopt om vervolgens te kunnen 
gaan zoeken. Het leverde veel blije 
gezichtjes op, met dank aan de 
beheerders van de camping voor het 
mogen gebruiken van het terrein 
voor dit doel. Ook elders in de regio 
wordt inmiddels volop geschilderd 

en gespeurd naar zwerfkeien. Uit de 
reacties op Facebook blijkt boven-
dien dat de zwerfkeien uit Velsen 
hun weg vinden naar andere locaties. 
,,Gevonden in Heemskerk’’, meldde 
Irena van Kampen-Žagar zondag-
avond bij de foto van een oranje 
geschilderde kei met een vriendelijk 
gezichtje erop. Haar bericht staat niet 
op zichzelf en toont aan dat steeds 
meer mensen in de ban van de 
steentjes zijn.

Verbondenheid
Omdat de meeste ontmoetingsmo-
gelijkheden door de coronamaatre-
gelen niet beschikbaar zijn, hebben 
mensen al maanden veel minder 
contact met elkaar dan voorheen 
gebruikelijk was. De zwerfkeienrage 
zorgt niet alleen voor een aange-
naam tijdverdrijf, maar creëert ook 
een soort verbondenheid met elkaar. 
Via de groep op Facebook kunnen de 
leden met elkaar communiceren over 
de gevonden stenen. Ook de twee-
lingbroers Ben en Tom (7) uit Sant-
poort vermaken zich opperbest met 
het zoeken naar zwerfkeien. ,,Hart-
sikke leuk om te doen’’, laten ze 
weten. Ook elders in het land zijn 
mensen volop bezig met deze rage. 
De beschilderde stenen worden ook 
wel ‘Happy Stones’ genoemd en dat 
is een tre�ende benaming. Het gaat 
er immers allemaal om een glimlach 
op het gezicht te toveren en dat lijkt 
goed te lukken...!

Velsen - Enkele maanden geleden publiceerden we in deze krant een 
artikel over het beschilderen van zwerfkeien. Een inwoonster van 
IJmuiden, op Facebook publicerend onder de naam ‘Creatieve Freubels’, 
tipte deze opkomende rage als bezigheid tijdens de coronaperiode. 
Inmiddels hebben nog veel meer mensen deze vorm van tijdsbesteding 
ontdekt. De groep ‘Kei Tof Velsen’ heeft inmiddels bijna zeshonderd leden 
en dat aantal groeit in rap tempo. Vorige week werd een speurtocht voor 
kinderen opgezet, met maar liefst 120 verstopte zwerfkeien met 
beschildering.

Zwerfkeienrage tijdens corona-
periode maakt veel kinderen blij

Deelnemers aan de zwerfkeienspeurtocht vorige week woensdag.
Foto: Creatieve Freubels

De tweelingbroers Ben en Tom (7) uit Santpoort met hun gevonden zwerfkeien. 
Foto: Marieke Hutten

Velsen - Enkele jaren geleden zijn 29 
statushouders vanuit Bloemendaal 
naar Velsen verhuisd. Ze kregen hier 
een woning toegewezen, het gaat 
om zeven gezinshoofden met hun 
familieleden. Dat hebben burge-
meester en wethouders laten weten 
in reactie op vragen van de politieke 
partij Forza! Gemeenteraadslid 
Sander Scholts stelde de kwestie al 
eerder aan de orde, maar vond de 
beantwoording tegenstrijdig en 
stelde daarom opnieuw vragen.

Hij vroeg zich af hoeveel woningen 
nodig zouden zijn geweest als niet 
29, maar 22 statushouders zouden 
zijn gehuisvest. Het misverstand 
schuilt erin dat er steeds sprake is 
geweest van zeven huishoudens en 
dus ook zeven woningen. Het getal 

van 29 dus de optelsom van de 
gezinshoofden en hun familieleden. 
De gemeente Velsen voldoet 
hiermee aan de taakstelling voor het 
opvangen van statushouders zoals 
die door de rijksoverheid elk hal�aar 
vastgesteld wordt.

Het college legt uit: ,,Er zijn niet meer 
woningen toegewezen aan status-
houders vanwege de verhuizing 
vanuit Bloemendaal dan wanneer dit 
vanuit een andere locatie zou zijn 
geweest. Het gaat hier om zeven 
woningen voor zeven gezinnen, 
bestaande uit 29 personen. Dit 
zouden ook zeven woningen voor 
zeven gezinnen geweest zijn indien 
de gezinnen kleiner waren en op een 
totaal van 22 personen zouden 
uitkomen.’’

Misverstand over aantal 
gehuisveste statushouders
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Santpoort - Elke eerste donderdag 
van de maand vindt in de rouwhuis-
kamer van 11.00 tot 12.00 uur het 
uitvaartspreekuur plaats van Alice 
Loeters persoonlijke uitvaartzorg. U 
kunt er terecht voor al uw vragen op 
het gebied van uitvaart en rouw. 
Vragen als: Kan ik zonder kist worden 
begraven? Wat zijn de kosten en ben 
ik voldoende verzekerd? Kan ik in de 

natuur worden begraven? Wat bete-
kent persoonlijke uitvaartzorg? 
Tevens kunt u kennismaken met de 
medewerkers en een kijkje nemen in 
de rouwhuiskamer.
 
Het eerstvolgende spreekuur is 
donderdag 1 april. U bent van harte 
welkom. Adres: Frans Netscherlaan 
12 in Santpoort-Noord.

Uitvaartspreekuur Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg

TYPISCH IJMUIDEN

Vuurtoren IJmuiden Hoog
Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van 
de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze 
a�evering aandacht voor de Vuurtoren IJmuiden 
Hoog.

Door Erik Baalbergen

Zowel vanaf zee als vanuit IJmuiden en omstreken 
gezien is de vuurtoren aan het einde van de Middenha-
venstraat een opvallend element van de IJmuidense 
skyline. Op het bord van Rijkswaterstaat onderaan de 
vuurtoren staat de o�ciële naam: ‘Vuurtoren IJmuiden 
Hoog’. Wij kennen ‘m gewoon als de ‘binnenvuurtoren’, 
de ‘hoge vuurtoren’ of het ‘hoge licht’.

Wachten op zee
Na de opening van het Noordzeekanaal in 1876 
worden schepen in het donker met behulp van rond de 
havenmond geplaatste lichtbakens vanaf zee naar de 
monding van het kanaal geleid. Maar de lichtop-
standen in het duin en op de pieren blijken onvol-
doende te helpen. Veel schepen voor Amsterdam 
blijven liever in het donker op zee wachten tot het licht 
wordt. Voor Amsterdamse cargadoors en reders is deze 
vertraging reden tot klagen. Via de Kamer van Koop-
handel van Amsterdam dringen zij aan op een spoe-
dige oplossing.

Deze komt er, in de vorm van twee vuurtorens. Op het 
seinpostduin op de zuidoever van de kanaalmonding 
bij de semafoor komt een lage vuurtoren van 30 meter. 
Op 560 meter ten oosten hiervan, in de duinen ten 
zuiden van IJmuiden, komt een hoge vuurtoren van 43 
meter. Zolang een schip komend vanaf zee de twee 
vuurbakens op een lijn ziet, vaart deze veilig op de 
vaargeul tussen de pieren af.

Gietijzer               
De vuurtorens worden ontworpen door de bouwkun-
dige Quirinus Harder van het Loodswezen. De torens 
bestaan uit gietijzeren platen die met bouten en 
moeren aan elkaar zijn vastgemaakt. Binnen de torens 
zit een wenteltrap. De hoge toren telt 10 verdiepingen 
van elk 3,5 m hoog. De torens hebben elk een vast wit 
op petroleum brandend licht. Om ze bij daglicht goed 
te kunnen onderscheiden van de twee roodbruine 
vuurtorens van Egmond aan Zee krijgen de IJmuidense 
torens rode en witte banden.

In april 1877 wordt ‘het terrein vlak gemaakt waar �inke 
groote vuurtorens zullen verrijzen van de eerste 
grootte.’ Eind augustus 1877 wordt de bouw aanbe-
steed aan de ijzer-, koper- en metaalgieterij ‘De Nijver-
heid’ van A. Schretlen & Co in Leiden. 

De optieken worden gefabriceerd door een Engelse 
�rma. In 1878 start de bouw. Het plan is om de vuurto-
rens voor de winter in gebruik te nemen, maar onder 
meer door het slechte weer vordert de bouw langzaam. 
Pas eind 1878 zijn de torens klaar en worden de licht-
huizen met de optieken geplaatst. Op de avond van 19 
februari 1879 worden de vuurtorens ‘in tegenwoordig-
heid van den Minister van Marine’ voor het eerst 
ontstoken.

Elke vijf seconden
Om de herkenning van de IJmuidense vuurtorens vanaf 
zee te vergroten wordt in 1907 besloten om de buiten-
vuurtoren op het seinpostduin in te korten en de 
binnenvuurtoren te voorzien van een draailicht. Boven-
dien worden beide vuurtoren egaal roodbruin geschil-
derd. Het nieuwe “bliksemlicht” in de binnenvuurtoren 
bestaat uit een op een kwikbad drijvend dubbeloptiek 
met een elektrische koolspitsbooglamp als lichtbron. 
De draaibeweging, die zorgt voor een “�its” elke vijf 
seconden, wordt aangestuurd met een valgewicht. Net 
als bij een klok met gewichten moet het valgewicht in 
de hoge vuurtoren elke vier uur opgetrokken worden. 
Het operationeel houden van de vuurtoren vergt dus 
nogal wat menskracht.
 Voor de vuurtorenwachters worden daarom op de 
tiende verdieping bedsteden getimmerd. Het bliksem-
licht wordt in 1909 ontstoken.

In 1916 laat Rijkswaterstaat aan de voet van ‘IJmuiden 
Hoog’ een complex bouwen met een elektrische 
centrale voor de verlichting van de binnenvuurtoren, 
een werkplaats en een aantal dienstwoningen. In de 
loop der jaren zijn de lampen, het kwikbad en het 
opwindmechanisme vervangen door modernere 
oplossingen.

Terp
De binnenvuurtoren is oorspronkelijk gebouwd op een 
duin. Het duingebied tussen IJmuiden en de vuurtoren 
wordt afgegraven voor de aanleg van de in 1896 opge-
leverde Vissershaven. Het overige duingebied rond de 
toren wordt vanaf ongeveer 1910 afgegraven en vlak 
gemaakt voor de aanleg van de Haringhaven en omlig-
gende terreinen. 
De duintop waarop de vuurtoren staat wordt bedekt 
met klei en gras om verstuiving tegen te gaan. Sinds-
dien staat de binnenvuurtoren dus op een terp. Aan de 
zuidoostkant van de terp leidt een smalle trap naar de 
voet van de vuurtoren.

Vanaf het begin tot in 1989 zijn vuurtorenwachters 
verantwoordelijk voor het draaiend houden van de 
vuurtorens. De laatste twee IJmuidense vuurtoren-
wachters zijn Anton Poppe en Bertus Korterink. Als 
Poppe in 1989 met de VUT gaat, wordt het onderhoud 
overgenomen door een mobiel team van Rijkswater-
staat. De binnenvuurtoren is sinds 1980 een rijksmonu-
ment. De terp is een gemeentelijk monument.

De rijksmonumentale binnenvuurtoren op de gemeentelijk monumentale terp. Foto: Erik Baalbergen

IJmuiden - In de week voor Pasen 
organiseert de Baptistengemeente 
IJmuiden op twee dagen het 
PaasChallenge QR-codespel. Doel-
groep is jongeren van 10 tot 18 jaar, 
maar bijna alle leeftijden kunnen 
meedoen. Het is een project van de 
Protestantse Kerk Nederland (PKN). 
Van 12.00 tot 18.00 uur vertrekt elk 
kwartier een groep van twee 
personen, of meerdere uit één huis-
houden. Zij hebben zich vantevoren 
aangemeld, en via een online tool 
een starttijd gereserveerd. Dit spel is 
dus volledig coronaproof. Het is geen 
event, dus is er geen vergunning 
nodig. Het QR-codespel is eigenlijk 
een speurtocht van zo’n anderhalf 
uur, die begint met het scannen met 
je smartphone van een QR-code, die 
je meeneemt naar het Jeruzalem van 
2.000 jaar geleden. De deelnemers 
kiezen vooraf een van de vier histori-

sche karakters uit de tijd van Jezus, 
en volgen de daarbij behorende 
QR-code. De karakters zijn Claudia, 
een powervrouw die haar tijd ver 
vooruit is, Juda, een man die leeft 
voor liefde, Jozef, een spirituele leider 
en Jozua, een echte vrijheidsstrijder. 
Tijdens de speurtocht door Jeru-
zalem kom je langs 9 locaties met 4 
puzzels, 4 ontmoetingen, 4 keuzemo-
menten en 2 belevingslocaties met 
opdrachten. De 8e locatie is het kruis, 
en de laatste locatie symboliseert het 
sterven en de opstanding van Jezus. 

Wegens grote belangstelling zijn 
beide dagen reeds volgeboekt. 
Graag maakt de organisatie van de 
gelegenheid gebruik te wijzen op de 
livestream-uitzendingen op Goede 
vrijdag 19.30 uur en Paaszondag 
10.00 uur, en natuurlijk elke zondag 
om 10.00 uur.

PaasChallenge 2021: QR-codespel 
bij Baptistengemeente IJmuiden

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Afgelopen maandag was ik aanwezig bij de opening van onze nieuwe 
test- en vaccinatielocatie in Beverwijk. Daar sprak ik een getrouwd stel uit 
Heemskerk dat zich verheugd meldde voor de eerste prikken op de 
locatie. Zij hadden enige tijd terug al een uitnodiging ontvangen, maar 
dan zouden zij voor de vaccinatie naar Alkmaar of Badhoevedorp moeten 
rijden. In plaats daarvan besloten zij te wachten tot er een locatie dich-
terbij huis zou openen. Dat is nu gebeurd. 
Het stel las eerder al in de media – en wellicht op onze website – dat GGD 
Kennemerland het aantal vaccinatielocaties in de regio zou uitbreiden en 
dat wij van niemand verlangden zich voor een vaccin naar een locatie te 
bewegen, die zij te ver weg vonden of waar zij zich minder prettig bij 
voelden. Dus voelden zij zich ook vrij in de door hun gemaakte keuze. Op 
de vraag waarom het toch even heeft geduurd, heb ik geantwoord dat 
het eerder openen van meerdere locaties geen doel diende, omdat er 
nog onvoldoende vaccins beschikbaar waren en verdunning van het 
aanbod een risico inhoud voor kwaliteit en e�ciëntie van de uitvoering 
van het vaccinatieprogramma.  
Inmiddels komen er gelukkig steeds meer vaccins beschikbaar. Halver-
wege april vaccineert GGD Kennemerland ruim 20.000 inwoners per 
week. In twee weken tijd worden er dan net zoveel prikken gezet als in de 
periode van de start in januari tot nu. Daar zijn wij goed op voorbereid. 
Inwoners kunnen nu terecht bij Schiphol, in Haarlem en in Beverwijk voor 
een vaccin. De komende weken voegen we daar nog locaties in Zand-
voort, IJmuiden en Uitgeest aan toe. 

De regio Kennemerland is hiermee 
klaar voor de enorme klus die de 
komende maanden geklaard moet 
worden. Er was veel commentaar 
te lezen op het vaccineren tijdens 
de start van de campagne, maar nu 
zien we dat er in Nederland in een 
relatief kort tijdsbestek toch al 
twee miljoen inwoners gevacci-
neerd zijn. De eerste maanden zijn 
in die zin voorbij gevlogen. Zeker 
nu het aantal beschikbare vaccins 
meer en meer toeneemt, zullen we 
steeds sneller kunnen doorpakken 
met volgende doelgroepen. Tot die 
tijd vraag ik u solidair te zijn met 
elkaar, u te laten testen bij klachten 
en nog even vol te houden. We zijn 
op de goede weg. 

Op de goede weg

Bert van de Velden (GGD GHOR). 
Foto: aangeleverd
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Het plaatsen van de roldeuren 
verliep in etappes. Eerst is de opera-
tionele deur met een gewicht van 
3000 ton verplaatst naar de meest 
zuidwestelijk bolder van het binnen-
hoofd. Vervolgens is deze sluisdeur 
door middel van grote lieren 90 
graden gedraaid en in de deurkas 
gemanoeuvreerd.
Nadat de deur op de juiste positie 
lag, is de sluisdeur zowel gekoppeld 
aan de bovenrolwagen, de aandrij-
ving van de deur, als aan de onder-
rolwagen. Deze onderrolwagen 
zorgt er voor dat de deur over de 
railbaan op de drempel van de 
zeesluis kan rijden bij het open en 
sluiten van de sluis.
 
Reservedeur in het droogdok
Na het plaatsen van de operationele 

deur is twee dagen later de reserve-
deur in het droogdok gebracht. Ook 
deze deur is met behulp van lieren 
gepositioneerd en tot op de vloer 
van het droogdok afgezonken. Het 
droogdok maakt onderdeel uit van 
het binnenhoofd van de zeesluis, 
gesitueerd naast de deurkas. Het 
droogdok wordt afgesloten met de 
droogdokdeur. De reservedeur 
wordt ingezet op het moment dat er 
onderhoud moet worden gepleegd 
aan één van de operationele deuren. 
Alle drie de deuren hebben om die 
reden hetzelfde formaat (72 meter 
lang, 11 meter breed en 24 meter 
hoog), zodat ze uitwisselbaar zijn. 
Het droogdok kan worden droog-
gezet om zo de deuren in het droge 
te kunnen inspecteren en onder-
houd uit te voeren.

Uitgebreide testen
Beide deuren, lagen al enige tijd in 
de Amerikahaven in Amsterdam en 
zijn op dinsdag 16 maart naar 
IJmuiden vervoerd. De komende 
maanden zal de werking van de 
deuren uitgebreid worden getest. 
De deuren voor zeesluis IJmuiden 

zijn gemaakt in Zuid-Korea. In het 
najaar van 2018 zijn ze over zee 
vervoerd naar Nederland en daarna 
voorzien van de technische 
installaties. 
De operationele sluisdeur aan 
kanaalzijde is samen met de sluis-
deur aan de zeezijde dubbel water-

kerend. Ze vormen daarmee een 
belangrijk onderdeel van de hoog-
waterkering in IJmuiden. De deuren 
hebben ook een belangrijke functie 
bij het nivelleren van het waterpeil 
tijdens het schutten. Dit nivelleren 
vindt plaats via zestien schuiven in 
de deuren.

IJmuiden - Afgelopen dagen zijn de twee sluisdeuren van Zeesluis 
IJmuiden succesvol op hun plaats aan kanaalzijde gebracht. Gedurende 
een vierdaagse operatie zijn de stalen deuren met uiterste precisie inge-
varen in de deurkas van het binnenhoofd. Het betreft de operationele 
deur en de reservedeur, die geplaatst is in het zogenaamde droogdok. In 
september 2020 was al de eerste deur aan zeezijde in de deurkas van het 
buitenhoofd geïnstalleerd.

Sluisdeur kanaalzijde en reservedeur zeesluis geplaatst

De komende maanden zal de werking van de deuren uitgebreid worden getest. Foto: Ko van Leeuwen

IJmuiden - Voor veel mensen is de 
huwelijksdag één van de mooiste 
herinneringen. Bij ontmoetings-
centrum Zeestroom in IJmuiden, 
een plek waar mensen met een 
haperend brein (zoals dementie) 
op 5 dagen in de week kunnen 
komen,  hebben ze dit daarom als 
thema gebruikt in een bijzondere 
feestweek.

In de voorbereiding hiernaartoe zijn 
de clubleden met een programma-
boekje al warm gemaakt en ook was 
hen vooraf gevraagd om hun eigen 
trouwfoto mee te nemen.
Op maandag begon de week dan 
ook met het versieren van de pas 
vernieuwde ruimte. Met trouwjurken, 
slingers en de trouwfoto’s van alle 
clubleden was het al snel een sfeer-
volle boel. ’s Middags maakte Hank 
Valley dat compleet door een deel 

van zijn bruiloftsrepertoire te laten 
horen, de week was nu o�cieel 
geopend!

Op dinsdag heeft de wandelgroep 
‘De Opstappers’ hun wandeling 
gemaakt in Beeckestijn, een plek 
waar velen van hen jaren geleden 
ook daadwerkelijk hun trouwfoto’s 
had gemaakt. Ook werden er op deze 
dag onder begeleiding van een 
professional cupcakes versierd. Alle 
clubleden kregen aan het einde van 
de dag twee door hen zelf versierde 
cupcakes mee naar huis.
De woensdag en donderdag werden 
gebruikt om met de voorbereidingen 
op het huwelijk verder te gaan. Er 
werden corsages en bruidsuikers 
gemaakt zodat ze op vrijdag hele-
maal klaar waren voor de ‘kers op de 
taart’; een heus huwelijk! 
Dit huwelijk werd opnieuw afge-

sloten tussen een clublid en zijn 
vrouw die afgelopen december 50 
jaar getrouwd waren en dat niet echt 
hebben kunnen vieren. Een BAZ 
(buitengewoon ambtenaar 
Zeestroom) in toga sloot het huwelijk 
tussen Lia en Ton Boot af. Compleet 
met anekdotes, bloemen, het 
JA-woord, de kus, bruidstaart en een 
fotosessie was het het slot van een 
geweldige week!

Nieuwsgierig geworden?
Ontmoetingscentrum Zeestroom is 
een plek waar mensen met een 
haperend brein een �jne dag 
hebben. Ze zijn open van maandag 
tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 
uur. 

Bel voor informatie naar 
023-8910503 of mail met 
a.denneman-de.jeu@zorgbalans.nl.

Opnieuw in ‘t huwelijksbootje in 
ontmoetingscentrum Zeestroom

Lia en Ton Boot beleefden hun trouwdag opnieuw. Foto: aangeleverd

Santpoort - Vandaag, 25 maart, 
precies 150 jaar geleden is de eerste 
steen gelegd van boerderij Wester-
hoeve op de Middenduinerweg in 
Santpoort door de vrouw van de toen-
malige burgemeester de heer J.C 
Enschede.
Sinds 1871 is boerderij Westerhoeve 
dus al een melkveebedrijf. Oorspron-
kelijk werden er zo’n 16 koeien 
gemolken. In de jaren 80 is er veel 
vernieuwd, zo is er een nieuwe stal 
gebouwd voor zo’n 60 melkkoeien, 
een jongvee-stal en een werktuigen-
berging. In 1988 is Westerhoeve over-
genomen door Theo en Alie Dijkzeul. 
Zij zetten het bedrijf voort met behulp 
van hun zonen Paul en Alex en in 2003 
nam Paul het bedrijf over en ging zelf-
standig verder. Ondertussen was 
boerderij Westerhoeve het laatst over-
gebleven melkveebedrijf in Santpoort.
Door de bijzondere ligging van de 
boerderij is er de afgelopen 30 jaar 
geen verdere schaalvergroting en 
modernisering mogelijk geweest.
Enkele jaren geleden is besloten de 
bedrijfsactiviteiten te verbreden met 
de verkoop van vlees en zuivelpro-
ducten van eigen boerderij, deze stap 
blijkt heel succesvol te zijn.
Deze activiteiten zijn opgepakt door 
de jonge generatie; Maarten en Nicole 
Uijtendaal in het bedrijf Santpoorts 

Weidevlees. Om dit verder te profes-
sionaliseren wordt er momenteel een 
nieuwe stal voor het jongvee 
gebouwd; eindelijk een stukje 
vernieuwing!
De vervolgstap is dat de oude, 
oorspronkelijke stal van Westerhoeve, 
waar 150 jaar lang koeien hebben 
gestaan, verbouwd gaat worden tot 
boerderijwinkel en zuivelverwerkings-
ruimte voor Santpoorts Weidevlees. 
Met deze verbreding speelt Wester-
hoeve in op de maatschappelijk 
ontwikkeling; mensen vinden het 
belangrijk te weten waar hun voedsel 
geproduceerd wordt en waarderen 
het als ze dat lokaal kunnen kopen. De 
klanten en bezoekers waarderen ook 
de laagdrempeligheid van de boer-
derij, iedereen is gedurende de 
openingstijden welkom om rond te 
kijken en vragen te stellen.
Hierdoor hoopt Boerderij Wester-
hoeve van toegevoegde waarde voor 
haar omgeving te zijn en daarmee 
bestaansrecht voor de komende tien-
tallen jaren te verwerven!
Paul, Jacqueline, Maarten en Nicole 
hadden het voornemen dit jubileum 
zaterdag met een feestelijke open dag 
te vieren, helaas wordt dit door de 
huidige omstandigheden uitgesteld 
tot een later moment… maar een 
feestje komt er, hopelijk dit najaar!

Boederij Westerhoeve 150 jaar

Maarten, Nicole, Paul en Jacqueline hopen het jubileum van hun boerderij in het 
najaar te kunnen vieren. Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Gewijde Palmtakken 
staan klaar om mee te nemen op 
zaterdag 27 maart en zaterdag 3 april 
in de Oud-Katholieke kerk op de Kon. 
Wilhelminakade 119 in IJmuiden. De 
kerk is open van 14.00 tot 16.00 uur. 
Iedereen is welkom om een takje te 
halen, een kaarsje op te steken of 
nog even stil te bidden. De palm-
takken zijn gewijd tijdens een korte 
dienst. De opname daarvan is op 
Palmzondag 28 maart vanaf 12.00 
uur te zien via het YouTube kanaal 

van de kerk: Oud-Katholiek IJmuiden.
Vanwege de lockdown zijn er geen 
diensten die toegankelijk zijn voor 
bezoekers. Daarom worden er in de 
Goede Week nog 3 korte diensten 
opgenomen en online uitgezonden. 
Op Witte Donderdag de dienst van 
voetwassing, op Goede Vrijdag de 
dienst van kruisverering, op Paasza-
terdag de dienst van kaarsenwijding. 
De diensten staan steeds vanaf 12.00 
uur online, op het eigen YouTube 
kanaal Oud-Katholiek IJmuiden.

Palmtakken en online diensten 
in Oud-Katholieke Kerk

De gewijde palmtakken kunnen worden opgehaald. Foto: aangeleverd

Velserbroek - Door de huidige coro-
namaatregelen en de nog onzekere 
toekomst wat betreft het versoe-
pelen van de maatregelen heeft de 
dorpsvereniging Velserbroek moeten 
besluiten dat een aantal geplande 
activiteiten ook dit jaar geen door-
gang kunnen vinden. 

Zo komt de avondvierdaagse weer te 
vervallen en zullen er geen activi-

teiten plaatsvinden op Koningsdag. 
Ook de groep 8-disco in jongeren-
centrum De Koe kan dit schooljaar 
niet gehouden worden.
Uiteraard houdt de vereniging de 
ontwikkelingen in de gaten en zal 
wanneer het weer kan haar activi-
teiten weer voortzetten.
Bezoek voor het laatste nieuws en 
updates de website www.dorpsver-
eningvelserbroek.nl.

Dorpsvereniging Velserbroek 
annuleert activiteiten

JONGEREN EN CORONA
Velsen - Al een jaar waart een virus rond dat ieders 
leven op zijn kop zet. Buiten het verdriet dat we 
hebben om de zieken en de mensen die we door dat 
virus voor altijd moeten missen zijn de economi-
sche, sociale en maatschappelijke gevolgen die 
corona met zich meebrengt bijna niet te overzien en 
te dragen. Het blijkt dat jongeren, op de drempel 
van hun zelfstandige leven, het ook pittig voor hun 
kiezen krijgen. Wat een tijd van verkennen, leren en 
opbouwen zou moeten zijn is verworden tot een 
tijd die stil lijkt te staan en zelfs achteruit loopt. Wij 
vroegen een aantal van deze mensen naar hun 
hoop en frustraties. Deze week vertelt Lars Bottelier 
zijn verhaal. 

Door Ingeborg Baumann

Klein beetje onze lokale sportheld en IJmuidense trots 
is hij natuurlijk wel. Lars Bottelier is pas 23 en heeft een 
indrukwekkende staat van dienst als openwater-
zwemmer. Hij had rond zijn 18de al een aantal jeugdti-
tels op zak en wilde internationaal doorbreken. Dat is 
nogal een avontuur. Begin 2020 ging hij – weer- naar 
Australië voor een succesvolle trainingsperiode. Zijn 
Olympische droom lijkt steeds meer bereikbaar. 
Momenteel traint Lars in Würzburg in Duitsland omdat 
daar de trainingsfaciliteiten beter zijn en hij daar zijn 
volle potentie kan bereiken. Lars heeft een relatie met 
Andrea van der Zwet, zij is leerkracht basisonderwijs in 
Velserbroek. Zijn droom en avonturen zijn te volgen op 
www.larsbottelier.nl. 
,,Het is heel erg vervelend dat Andrea en ik elkaar niet 
zo vaak kunnen zien. Toen ik nog in Nederland verbleef 
zagen we elkaar vaker. Maar sinds ik in Duitsland woon 
is het eens in de 1 â 2 maanden of soms nog langer. En 
nu zit Andrea ook nog in quarantaine, ze is positief 
getest. In Nederland zijn de trainingsfaciliteiten niet 
optimaal, hier in Duitsland val ik onder de topsport 
regeling. Ik heb al vanaf mijn 18de jaar de ambitie om 
topsport te bedrijven en richt al mijn pijlen op de 
Olympische Spelen van 2024. Corona vergt nogal wat 
aanpassingen en o�ers. Een daarvan is dus dat ik 
Andrea niet vaak genoeg kan zien. Verder verkeer ik in 

Würzburg wel in een bevoorrechte positie, ik kan een 
volledig trainingsprogramma blijven volgen. Maar ja, of 
de wedstrijden doorgaan is onzeker. We trainen 
momenteel in kleinere groepen en houden afstand, 
ook in het water. Er is een wereldbekerwedstrijd in 
Qatar gepland eerdaags, áls dat doorgaat dus. En de 
wedstrijd gaat misschien niet door. Dat is nog 
afwachten. Terwijl daarvoor inderdaad groen licht 
gegeven was voor alles met betrekking tot de 
wedstrijd. Frustrerend als je dan moet horen dat het 
toch niet doorgaat. Mijn hoop en droom zijn de Olym-
pische spelen in Parijs. Dan zal alles door de vaccinaties 
toch wel onder controle zijn? Ik zit hier nu vanaf 
augustus 2020 en heb mijn familie het laatst gezien 
rond de feestdagen toen ik een weekje in Nederland 
was. De eerste lockdown was ik in Nederland en toen 
kon ik ook niet zwemmen in het zwembad. Ik heb wel 
gewoon ‘die hard’ ge�etst en hardgelopen. Maar je 
zwemgevoel ben je dan kwijt en het duurde even 
voordat ik weer op niveau was. In zee zwemmen was 
geen optie. 
De wedstrijden gaan niet door onder de 16 graden, 
daarom was het voor mij niet relevant om in water te 
zwemmen wat �ink kouder was. Er zijn, zeker nu, 
genoeg mensen die toch het open water in springen. 
Winterzwemmen en ijszwemmen zijn ook opties, maar 
niet voor mij dus.’’ 

Corona brengt nogal wat ongemak en vraagt om o�ers, 
vindt ook Lars Bottelier. Foto: aangeleverd

Sinds de coronacrisis is het aantal 
bezoekers in de natuur sterk toege-
nomen en daarmee ook het aantal 
rondzwervende mondkapjes. ,,We zijn 
blij dat veel bezoekers ons Nationaal 
Park weten te vinden voor een frisse 
neus, maar merken ook dat de 
hoeveelheid zwerfafval in het Natio-
naal Park sterk is toegenomen. Dit is 
een zorgwekkende ontwikkeling waar 
we bezoekers door middel van de 
bingokaart bewust van willen maken’’, 
vertelt boswachter Walter Oosterom.

Zwerfafval bingokaart
Via www.np-zuidkennemerland.nl is 
de bingokaart gratis te downloaden 
Op de zwerfafval bingokaart staan 16 
veel voorkomende afvalproducten, 
waaronder de bananenschil. ‘Wat 
veel mensen zich niet realiseren, is 
dat een bananenschil of de schillen 
van citrusvruchten ook afval zijn. 
Ondanks dat het biologisch afbreek-
baar is, duurt het wel een jaar 
voordat een bananenschil verteerd 
is. Daarnaast is het een uitheemse 
soort die van nature niet in het Natio-

naal Park voor komt’’, vertelt 
Oosterom. ,,Zwerfafval opruimen is 
natuurlijk geen eenmalige actie, 
maar gaat het hele jaar door. De 
kaart kan natuurlijk al gebruikt 
worden zodra men de voordeur 
uitgaat, want zwerfafval vind je 
overal!’’
Bij het Duincafé kun je zelfs afvalgrij-
pers lenen om mee de duinen in te 
nemen. 

Meer prullenbakken plaatsen is 
niet de oplossing
,,Het is een bewuste keuze dat er in 
het Nationaal Park weinig prullen-
bakken staan. De ervaring leert dat 
hoe meer prullenbakken er staan, 
des te meer afval bezoekers 
meenemen naar een gebied. Er 
ontstaat zwerfafval doordat prullen-
bakken vol raken en mensen hun 
afval naast de bak gooien. Ook 
dieren duiken graag de prullenbak in 
op zoek naar een lekker hapje. Ze 
trekken het vuil uit de bakken of 
scheuren zakken open. Hierdoor 
waait het afval alle kanten op en 
verspreidt het zich door het Natio-
naal Park. Daarom het verzoek aan 
alle bezoekers om hun afval alleen in 
een vuilnisbak te doen als er nog 
plaats is en anders op zoek te gaan 
naar een ander bak’’, aldus Walter.

Regio - Zwerfafval is een groot probleem. Ook binnen Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland neemt de hoeveelheid zwerfafval sinds de corona-
crisis verder toe. Daarom heeft het Nationaal Park de unieke ‘Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland zwerfafval bingokaart’ ontwikkeld. Met deze 
gratis te downloaden kaart in de hand kunnen bezoekers op zoek gaan 
naar 16 soorten zwerfafval. ‘Hiermee creëren we bewustzijn voor de 
afvalproblematiek in onze natuurgebieden. Daarnaast vragen we bezoe-
kers het afval dat ze vinden, mee te nemen en in de afvalbak te gooien. 
Zo houden we het Nationaal Park samen schoon en veilig voor de planten 
en dieren die er leven’.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
lanceert unieke zwerfaval bingokaart

Meer bezoekers, dus meer afval. Foto: Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Velsen - De VVD de grootste, winst 
voor D66 en Forum en verlies voor 
PVV, CDA en de linkse partijen. Die 
landelijke trend was ook in Velsen 
zichtbaar. 
De VVD kreeg weliswaar wat minder 
stemmen dan 4 jaar geleden, maar 
blijft met 9902 stemmen de grootste 
partij. In 2017 waren dat er 10.211. 
De PVV was in 2017 de tweede partij 
met 6947 stemmen maar kreeg er nu 
5815 en dat was veel minder dan 
D66 die met 6625 stemmen nu op de 
tweede plaats staat in de gemeente 
Velsen en zo’n 1200 stemmen meer 
behaalde dan in 2017.
CDA verloor bijna 1000 stemmers en 
GroenLinks werd bijna gehalveerd, 
ging van 3389 in 2017 naar 1779 nu. 
Ook SP moest een groot verlies incas-
seren (van 3447 naar 1779 stemmen). 
Het verlies van PvdA bleef in Velsen 
redelijk binnen de perken: van 2595 
naar 2271 stemmen. 
Naast D66 was ook in Velsen de partij 
van Baudet de grote winnaar. Maar-
liefst 2676 stemgerechtigden 

kleurden een vakje rood in de lijst 
van Forum voor Democratie. In 2017 
waren dat er 1600 minder, 1076.
50Plus moest in Velsen 1292 
stemmen inleveren, ging van 1793 
naar 501. DENK bleef stabiel op bijna 
600 stemmen en Partij voor de 
Dieren groeide van 1537 naar 1726. 
ChristenUnie en SGP bleven ook 
stabiel met respectievelijk 993 
(verlies 116) en 122 (verlies 16) 
stemmen.
Van de kleine nieuwe partijen 
scoorden vooral JA21 (1210 
stemmen), Volt (875), Code Oranje 
(180), BIJ1 (165), BBB (128), Trots op 
Nedeland (128) en Splinter (125), 
terwijl de Piratenpartij werd gehal-
veerd, ging van 160 naar 84 
stemmen. 

Van de 53388 kiesgerechtigden in de 
gemeente Velsen vonden 41658 
mensen de weg naar het stemlokaal, 
een opkomstpercentage van 78,03 
procent, bijna 4 procent minder dan 
in 2017.

Verkiezingsuitslag Velsen 
volgens landelijke trend
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Wekelijkse cijfers 
In de week van 11 tot en met 17 maart  
waren er 1457 nieuwe besmettingen 
(265 per 100.000 inwoners). Dat zijn er 
308 meer dan vorige week; een 
toename van 27%. Er zijn in deze week 
16.856 testen afgenomen door GGD 
Kennemerland. Dit zijn er 1.617 meer 
dan vorige week.
In de regio is nog steeds ruim 
voldoende testcapaciteit. Wie zich op 
de testlocatie bij Schiphol laat testen, 
heeft de uitslag altijd dezelfde dag 
nog. Vaak zelfs binnen enkele uren. 
Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich daarnaast laten testen in 
Haarlem en Beverwijk. Een mobiele 
testbus staat tenslotte in wisselende 
gemeenten.

Opening vaccinatielocaties 
Beverwijk en Zandvoort
GGD Kennemerland breidt het aantal 
test- en vaccinatielocaties in de regio 
de komende weken uit. Op maandag 
22 maart opende op P0 bij de Bazaar 
in Beverwijk een nieuwe test- en vacci-
natielocatie. De vaccinatielocatie is 
geopend van 09.00 tot 16.30, met 
uitzondering van maandag en vrijdag. 
Dan is hij geopend van 12.30 tot 20.00.
Op maandag 29 maart opent de 
mobiele vaccinatielocatie in Zand-
voort. Deze blijft voor een periode van 
tien weken staan. De locatie bevindt 
zich op het braakliggende terrein 
locatie naast Tolweg 10 (ZFM) met 
parkeergelegenheid voor patiënten op 
het terrein. De vaccinatielocatie is 
zeven dagen per week van 09.00 tot 
16.30 geopend.

Ruim 40.000 ouderen en zorg-
professionals gevaccineerd in 
Kennemerland
GGD Kennemerland heeft in totaal 
inmiddels 40.132 ouderen en zorgpro-
fessionals gevaccineerd. Momenteel 

wordt de doelgroep 80-85 gevacci-
neerd. Een groot aantal zorgprofessio-
nals heeft inmiddels ook de tweede 
prik gekregen.
 
Vaccineren met AstraZeneca hervat
Het ministerie van VWS heeft de tijde-
lijke pauze van het vaccineren met 
AstraZeneca beëindigd. De GGD’en 
gaan daarom AstraZeneca weer 
gebruiken.
De zorgmedewerkers waarvan de 
afspraak is afgezegd vanwege de 
pauzering kregen dit weekend een 
SMS waarin ze werden uitgenodigd 
om contact op te nemen. Het vacci-
neren met AstraZeneca is vanaf  
woensdag 24 maart hervat in de regio 
Kennemerland.

Validatietraject nieuwe (thuis)
testen
GGD Kennemerland onderzoekt in 
samenwerking met het Streeklab 
Haarlem de mogelijkheden om zelf, 
thuis een Covid-19 antigeentest af te 
nemen. Het belangrijkste voordeel van 
deze werkwijze is dat iedereen zelf een 
test kan aanscha�en bij drogist of 
supermarkt en de test kan uitvoeren 
wanneer dat nodig is.
 
Om beide methoden te vergelijken 
worden inwoners gevraagd om naast 
de wattenstok van keel en neus die bij 
de GGD wordt afgenomen, een 
tweede test zelf thuis uit te voeren. Er 
worden deze week twee soorten 
thuistesten onderzocht:
Een test met een wattenstaa�e dat 
ongeveer 2,5 cm in de neus wordt 
geschoven (alleen voor 12 jaar en 
ouder) Een test waarbij wat speeksel 
wordt verzameld in een opvangbakje 
(alleen voor 4 jaar en ouder)
Hierna zal de GGD de uitkomsten 
vergelijken met de afgenomen PCR 
test.

Meer testen, 
ook meer besmettingen
Regio - Iedere vrijdag informeert de GGD Kennemerland de media over 
de actuele feiten betre�ende het coronavirus in onze regio. Deze week 
aandacht voor de opening van nieuwe test- en vaccinatielocaties, het 
vaccinatietraject, de wekelijkse cijfers en de validatie van nieuwe (thuis)
tests.

Boerderij Zorgvrij kent een rijke 
geschiedenis. In 1874 werd de boer-
derij gebouwd bestaande uit een 
schuur, woonhuis en bijgebouwen. 
Het oude woonhuis werd in 1930 
vervangen door het huidige woon-
huis naast de boerderij, waar de 
gevelsteen van de oude boerderij 
werd ingemetseld.
In 1939 werd ook de schuur 

vervangen door een groter gebouw. 
In 1981 kwam de boerderij in het 
beheer van recreatiegebied Spaarn-
woude en werd deze in gebruik 
genomen als Informatieboerderij. 

Op de galerij in de boerderij is een 
expositie te zien over de geschie-
denis van Zorgvrij, die nu alweer 40 
jaar bestaat.

Kunstwerkwedstrijd
Ter ere van het 40-jarig bestaan 
krijgt iedereen de uitnodiging om 
mee te doen aan een kunstwerk-
wedstrijd met als thema ‘de boer-
derij’. Ook is er de mogelijkheid om 
foto’s in te sturen die gemaakt zijn 
in en rond de boerderij. Van ieder 
jaar zal de mooiste foto worden 
uitgekozen. De mooiste knutsel-
werken en foto’s worden tentoon-
gesteld in de boerderij. De winnaars 
van de wedstrijden worden extra in 
het zonnetje gezet tijdens de o�-
ciële opening van het feestweek-
einde op 29 en 30 mei.
De maximale grootte van de kunst-
werken is 15 bij 15 centimeter. Het 
jaartal dient op de foto te staan en 
de rechten liggen na het insturen bij 
de boerderij. 

De foto’s kunnen digitaal of in hard-
copy opgestuurd worden. 
Meedoen kan tot 15 april via zorg-
vrij@spaarnwoude.nl of door het 
kunstwerk of de foto op te sturen 
naar Boerderij Zorgvrij, Genieweg 
50, 1981LN Velsen-Zuid.

Informatieboerderij Zorgvrij
Zorgvrij is een biologisch veeteelt-
bedrijf met een educatieve functie. 
Op de boerderij kunnen bezoekers 
het reilen en zeilen van een boeren-
bedrijf zien en ervaren. 
De boerderij heeft een interessant 
lesprogramma voor basis- en voort-
gezet onderwijs. 

Velsen-Zuid - Dit jaar bestaat Informatieboerderij Zorgvrij 40 jaar. Naar 
aanleiding van dit jubileum zullen verschillende activiteiten plaats-
vinden om dit te vieren.

40 jaar Informatieboerderij Zorgvrij

Het speciaal ontwikkelde logo voor het jubileum. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Een schip met een nostal-
gische uitstraling, maar voorzien van 
de meest moderne technische 
snu�es. De clipper Stad Amsterdam 
werd in 1998 in Amsterdam 
gebouwd en is gebaseerd op het 
legendarische koopvaardijschip De 
Amsterdam uit 1854. 
Schoolverlaters en jonge werklozen 
hebben destijds onder begeleiding 
van ervaren vaklieden gewerkt aan 
de afwerking van dit bijzondere 
schip. Gewoonlijk zou je dit schip, dat 

symbool staat voor de Amsterdamse 
handelsgeest, dezer dagen kunnen 
bezoeken bij het Scheepvaartmu-
seum in Amsterdam. In verband met 
de coronamaatregelen is dat 
momenteel echter niet mogelijk. 
Daarom koos men ervoor koers te 
zetten naar IJmuiden voor enkele 
proefvaarten en een 10-daagse zeil-
training voor de bemanning. 

Vorig jaar werd groot onderhoud aan 
het schip gepleegd, maar omdat het 

schip door de coronapandemie lange 
tijd stilgeleden heeft, dienen de 
proefvaarten ertoe om alle systemen 
van het schip goed te testen. Het de 
bedoeling dat de Clipper medio mei 
weer terugkeert naar het 
Scheepvaartmuseum. 
Daarna hoopt men zo snel mogelijk 
weer een reis richting het Caribisch 
gebied te kunnen maken, als de situ-
atie dat toelaat. Inmiddels heeft het 
schip de haven van IJmuiden weer 
verlaten. 

Clipper Stad Amsterdam 
in IJmuidense haven

Inmiddels heeft het schip de haven van IJmuiden weer verlaten. Foto: Mattijs Kuiper

IJmuiden - Zaterdag hebben 20 leden van roeivereniging De Stern in tweetallen 
een stukje van de oever van het Noordzeekanaal schoongemaakt. Na twee uur 
hard werken zijn er 61 vuilniszakken gevuld met plastic, blikjes, �essen, vislijnen, 
dobbers, piepschuim, purschuimbrokken enz. Er lag verschrikkelijk veel afval! 
Alles is diezelfde dag nog afgevoerd met de botenwagen naar de HVC. De oever 
tussen de sluizen en de Velsertunnel ziet er weer tiptop uit en er kan weer heer-
lijk  geroeid worden in een schone omgeving. Foto: aangeleverd

Roeiers De Stern vullen 61 
vuilniszakken met zwerfvuil
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IJmuiden - In woonzorgcentrum 
Velserduin zijn twee ‘lente-weken’ 
van start gegaan. Zondag ontvingen 
de bewoners een lentegroet, in de 
vorm van een hyacint met geluks-
wens.  En afgelopen maandag was 
‘Roel’s Beestenboel’ in Velserduin. 
Binnen een speciaal afgezet terrein 
genoten de bewoners van de aanwe-
zigheid van onder andere schapen, 
lammetjes, geiten, konijnen, cavia’s, 
een hond, kippen en een ezel. 
Mevrouw Christiani heeft er zicht-
baar veel plezier in: ,,Die ezel schurkt 

tegen de achterkant van m’n rolstoel. 
Ik denk dat hij jeuk heeft!”, zegt ze 
lachend. Even verderop wordt een 
andere mevrouw enthousiast 
begroet door een geit: “Wat een 
gezelliggeit!”. 
Afgelopen woensdag was het de 
‘Nationale Dag van Muziek’ en was er 
een speciale lente-editie van de 
Gouwe Ouwe muziekmiddag. 

Komende dagen en ook volgende 
week zijn er nog meer lenteactivi-
teiten -en smakelijke traktaties.

Lenteweken in 
woonzorgcentrum Velserduin

Mevrouw Christiani heeft zichtbaar veel plezier in de beestenboel. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Ook de zesde pomp van 
het Gemaal IJmuiden is niet helemaal 
in orde. Vorig jaar raakte de vijfde 
pomp van het gemaal onverwacht 
defect. Door Rijkswaterstaat werd 
toen in allerijl een reeks nood-
pompen aangelegd om het overtol-
lige water te kunnen wegpompen. 
Inmiddels zijn die pompen al diverse 
malen in werking getreden. De rotor 
van de elektromotor in de grote 
pomp bleek beschadigd te zijn en 
moest worden vervangen. Opval-
lend, want deze pomp staat er pas 

sinds 2004, terwijl de vier pompen 
die in de jaren 70 geplaatst werden, 
nog altijd dienst doen. Inmiddels is 
duidelijk dat ook van de zesde pomp 
de rotor beschadigd is.

Rijkswaterstaat liet onderzoeken wat 
de oorzaak is geweest voor de 
schade aan de vijfde pomp. Daarbij 
werd ook meteen onderzocht of de 
zesde pomp nog in goede staat is. 
Gebleken is dat ook in die pomp 
soortgelijke schade is ontstaan. De 
pomp is nog wel in gebruik, maar 

wordt voorlopig op een zijspoor 
gezet. Het onderzoek naar de 
oorzaak van de schade is nog niet 
afgerond, laat woordvoerder Pieter 
Zoon van Rijkswaterstaat weten. Hij 
kan daarom nog niet zeggen of de 
ontstane schade wellicht op de 
bouwer van de pompen verhaald 
kan worden. De vijfde pomp, die nu 
in reparatie is, zal waarschijnlijk in 
juni weer beschikbaar zijn. Men 
hoopt dat tegen het einde van het 
jaar ook de zesde pomp gerepareerd 
zal zijn.

Nog een pomp van Gemaal 
IJmuiden beschadigd

Santpoort-Noord - Vele jaren wordt 
op Paaszaterdag een zoektocht naar 
eieren en Het Gouden Ei gehouden 
in de Speeltuin Santpoort. Een heel 
spannende speurtocht waarvoor 
kinderen en hun ouders altijd ruim 
op tijd voor het hek staan om zodra 
het kan overal te gaan zoeken.
Helaas ging het land vorig jaar maart 
‘op slot’ vanwege het besmettelijke 
Covid 19- virus. De zoektocht op 
paaszaterdag naar eieren kon toen 
niet doorgaan omdat ook de speel-
tuin moest sluiten. Er werd gedacht 
dat deze sluiting voor een beperkte 
duur zou zijn en dit jaar met Pasen 
deze traditie doorgang zou kunnen 
vinden. 
Gelukkig kon daarna in de zomer en 
ook weer jongstleden maart de 
speeltuin onder voorwaarden 
beperkt geopend worden. 
Helaas is de situatie nu nog zorgelijk 
omdat het virus ook onder jonge 

kinderen rondgaat en via hen 
aan(groot)ouders en crèche-school-
contacten overgedragen kan 
worden. 
Met spijt heeft het bestuur in samen-
spraak met de beheerder daarom 
besloten ook dit jaar de zoektocht 
naar eieren en het Gouden Ei niet te 
organiseren. Door de spanning om 
eieren te vinden en bij de prijsuitrei-
king zullen kinderen met hun ouders 
niet de onderlinge afstand van 
anderhalve meter kunnen houden. 
De zoektocht kan zo bijdragen aan 
verspreiding van het virus.
De speeltuin is met de paasdagen 
wel geopend en er is ook een verras-
sing.... maar helaas dus geen 
zoektocht.

Hopelijk schijnt met Pasen de zon en 
kan er gezellig gespeeld worden. 
Kijk op de website voor de openings-
tijden .

Geen zoektocht naar Het Gouden 
Ei in Speeltuin Santpoort

IJmuiden - Maandag onderte-
kenden Paul Vlaar, directeur van 
Ooijvaar | bevlogen bouwers en 
Pierre Sponselee, directeur 
bestuurder a.i. van Woningbedrijf 
Velsen de aannemingsovereen-
komst voor het grondig 
aanpakken van het Sam Vles-
singhof in IJmuiden. De kwaliteit 
van de woningen wordt verbeterd. 
Ook worden zowel de woningen 
als het gebouw verduurzaamd en 
krijgt het geheel een moderne 
uitstraling.

Verduurzamen
De woningen gaan door de ingrepen 
van gemiddeld energielabel E naar 
energielabel A. Met alle isolerende 
maatregelen reduceren we de CO2- 
uitstoot van het gebouw, inclusief de 
algemene ruimtes, met 100 ton CO2! 
Om 100 ton CO2-uitstoot op te 
nemen moeten 5.000 bomen een 
jaar lang groeien. In het Klimaatak-
koord is afgesproken om de 
CO2-uitstoot in de gebouwde omge-
ving voor 2030 met 3,4 megaton CO2 
te verminderen. Woningbedrijf 
Velsen draagt met de verduurzaming 
van het Sam Vlessinghof bij aan deze 
doelstelling.

Social Return on Investment
Woningbedrijf Velsen stelde als voor-
waarde dat bouwbedrijf Ooijevaar 

een deel van het werk gunt aan 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. ,,Wij vinden het 
belangrijk dat ook deze mensen 
werk(ervaring) krijgt’’, aldus Pierre 
Sponselee.

Focus
Het verbeteren en vernieuwen van 
de �at aan het Sam Vlessinghof is 
onderdeel van de verbeteringsop-
gave waar Woningbedrijf Velsen voor 
staat. Ze vernieuwen de komende 10 
jaar een groot deel van hun 
woningen, met name die uit de 
wederopbouwperiode komen, naar 
goede, prettige, betaalbare en 
verduurzaamde woningen. Ook 
willen ze deze opgave versnellen. Dat 
doen ze samen met hun huurders, 
(maatschappelijke) partners en 
medewerkers.

Wat gaan ze doen
De bewoners van de woningen 
krijgen onder andere nieuwe 
kozijnen met isolatieglas, een nieuwe 
voordeur, elektrisch bedienbare 
zonneschermen, een nieuwe 
badkamer en keuken (als deze niet 
recent is vervangen) en mechanische 
ventilatie. Ook vervangt men de 
balkonhekken en privacy- schermen.
Ze isoleren de daken, gevels en 
kruipruimte en moderniseren de 
liften en algemene ruimtes. Ze 

maken een compleet nieuwe entree 
en de bovenste verdieping voorziet 
men van een luifel. Ook worden 
zonnepanelen op het dak geplaatst. 
De bewoners van Sam Vlessinghof 
hebben straks een mooi, energie-
zuinig, veilig en comfortabel thuis.

Huurverhoging
Voor alle verbeteringen worden 
aangebracht wordt een netto huur-
verhoging van €18 gevraagd. De 
verhoging komt overeen met de 
vergoedingentabel van de Woon-
bond/Aedes.

Waarom deze ingreep
De �at is constructief goed, maar 
voldoet in veel opzichten niet meer 
aan de eisen van deze tijd. Denk 
hierbij aan de uitstraling van het 
gebouw, de isolatie, het energiever-
bruik, vochtproblemen, verouderde 
installaties en tocht. Signalen van 
bewoners bevestigden dit. Woning-
bedrijf Velsen wil dit samen met Ooij-
evaar | bevlogen bouwers oplossen 
en bijdragen aan de gemaakte 
afspraken in het Klimaatakkoord.

Planning
Eerder deze maand werd al gestart 
met de modelwoning. Het onder-
houd aan de rest van de woningen 
staat gepland vanaf juni 2021 en 
duurt tot en met februari 2022.

Woningen Sam Vlessinghof 
krijgen grondige opknapbeurt

Pierre Sponselee, directeur bestuurder a.i. Woningbedrijf Velsen (links) en Paul Vlaar, directeur Ooijevaar| bevlogen bouwers  
(rechts) met een beeld van het toekomstige Sam Vlessinghof. Foto: aangeleverd
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Velsen - Recent onderzoek laat een 
dalende trend zien in de motorische 
�theid van kinderen in het basison-
derwijs: de motorische vaardigheden 
van kinderen van 10 tot 12 jaar gaan 
sterk achteruit, omdat zij steeds 
minder bewegen en het is van 
belang om dit probleem al op jonge 
leeftijd aan te pakken. De MQ-scan is 
een screeningstool om deze motori-
sche vaardigheden in kaart te 
brengen. Inzicht maakt het mogelijk 
om vroegtijdig bij te sturen of in te 
grijpen en zodoende helpt de 
MQ-scan de motoriek van kinderen 
te verbeteren. Daarnaast helpt het de 
bewustwording hierover bij ouders 
en vakleerkrachten te vergroten.
In de gemeente Velsen is er vanuit 
het lokale Sport- en Preventieak-
koord budget vrijgemaakt om de 
MQ-scan gemeentebreed uit te 
rollen. ,,Zes basisscholen uit de 
omgeving zijn daardoor dit school-
jaar begonnen met screenen, vijf 
deden al mee en gaan ook dit jaar 
weer door”, zegt Tessa van der Zee, 
buurtsportcoach van Stichting 
SportSupport Kennemerland. Zij is 
samen met Jerry van Akkeren 
aanjager van de MQ-scan in Velsen. 

Screening
De scan meet verschillende basis-
vaardigheden, zoals balanceren, 
klimmen, rollen, op handen en 
voeten lopen, hinkelen. Tessa: ,,Wijst 
de uitslag op een mogelijke motori-
sche achterstand? Dan verwijzen we 
door naar kinderfysiotherapie voor 
verder onderzoek - in nauw overleg 
met de vakleerkracht. Voor kinderen 
met een score net onder het gemid-
delde is er extra beweegaanbod 
beschikbaar.” Dat extra beweeg-
aanbod wordt ge�nancierd vanuit 
het Sport- en Preventieakkoord 
Velsen en verzorgd door de buurt-
sportcoaches van SportSupport. Tien 

weken lang, één keer per week na 
schooltijd, op locaties in IJmuiden, 
Velsen-Noord en Santpoort-Driehuis. 
,,In kleine groepjes oefenen we met 
speci�eke aandacht de basisvaardig-
heden”, aldus Tessa. ,,Maar wel in 
spelvorm, zodat de kids vooral ook 
veel plezier hebben!” Helaas is het 
extra aanbod vanwege de corona-
maatregelen dit schooljaar nog niet 
van start gegaan.

Bewustwording
Hoewel de MQ-screening geldt voor 
alle basisschoolleeftijden, is het extra 
beweegaanbod alleen bedoeld voor 
de groepen 1 tot en met 4. ,,Juist op 
die jonge leeftijd is het belangrijk om 
vroeg in te grijpen”, benadrukt Tessa. 
,,Zijn er ondergemiddelde scores bij 
de oudere kinderen, dan vragen we 

de gymdocent om in gesprek te gaan 
met die leerlingen en hun ouders. 
Met het doel om bewustwording te 
creëren over het belang van blijven 
sporten en bewegen.”

Bewustwording ontstaat er boven-
dien bij de vakleerkracht zelf. Tessa: 
,,Dankzij de MQ-scan denken zij meer 
na over hun aandeel in het ontwik-
kelingsproces van de leerlingen. 
Gelukkig! Want vaak worden de 
extreme achterstanden er altijd wel 
uitgepikt, maar met de overige 
kinderen wordt meestal niet zo veel 
gedaan. Terwijl ook zij het hard nodig 
hebben. Wij bieden de contacten 
met kinderfysio’s uit de buurt en 
stimuleren daarbij het gesprek 
tussen de kinderen, de ouders en de 
docenten.”

De MQ-scan gemeentebreed 
uitgerold in Velsen

Extra beweegaanbod wordt ge�nancierd vanuit het Sport- en Preventieakkoord 
Velsen en verzorgd door de buurtsportcoaches van SportSupport. Foto: Renata 
Jansen Fotogra�e

Velsen - Zaterdag meldden meer 
dan 80 atleten van atletiekvereni-
ging Suomi zich aan de start van 
de eerste Suomi Obstacle Jeugd-
cross. Deze uitdagende wedstrijd 
vol obstakels was speciaal georga-
niseerd voor de jeugdleden van de 
Survivalrun en Atletiek. 

Het 800 meter lange parcours startte 
op de atletiekbaan. Na 100 meter 
vervolgden de atleten hun parcours 
in de bosjes. Hier stond het eerste 
obstakel klaar, namelijk een recht 
opstaande pallet. Terwijl de oudsten 
er als hindes overheen sprongen 
werden de jongsten geholpen door 
de trainers. Eindelijk weer op tempo 
blokkeerde een tractorband het 
parcours. 
Vooruit, achteruit, zijwaarts of met 
een snoekduik; het maakte niet hoe 
ze er doorheen stormden, als het 
maar snel was. Al sprintend 
vervolgden ze hun weg over het 
kronkelend bospad van de 
Survivalrun.  
Eindelijk weer op de atletiekbaan lag 
de droge steeplechasebak klaar om 

doorheen te klimmen. Om vervol-
gens koprollend over de hoog-
springmat door te sprinten in de 
verspringbak. 
Met de �nish in zicht trotseerde de 
jeugd de laatste hindernissen, zoals 
op handen en voeten kruipend 

onder een laaghangend doek. Wie 
daarna nog adem over had trok een 
laatste sprintje. Uiteindelijk over-
heerste bij iedereen de overwin-
ningsroes. Trost op hun prestaties 
gingen alle jeugdleden met een blin-
kende medaille naar huis.

Overwinningsroes na 
Obstacle Jeugdcross

Een van de laatste obstakels voor de �nish: kruipen onder een laaghangend doek. 
Foto: Maarten Zwetsloot

De wedstrijd was slechts een paar 
minuten oud toen Telstar een �inke 
tik te verwerken kreeg. Voormalig 
Witte Leeuw Fabian Serrarens kreeg 
de bal door het centrum van de 
defensie heen en met een lage inzet 
kon hij doelman Schendelaar 
verschalken. Alle intenties om zo 
goed mogelijk van start te kunnen 
gaan konden in de prullenbak. Het 
betekende echter niet dat Telstar bij 
de pakken neer ging zitten. Het 
rechtte de rug en de weg naar voren 
werd direct ingezet. Plet en Over-
toom waren beide dicht bij een doel-
punt, maar zagen de bal óf naast 
gaan of doelman Hoekstra de bal 
keren. Aan de andere kant wist de 
verdediging Roda JC ver van het doel 
af te houden, maar moest het waak-
zaam blijven voor counters.

Toch duurde het tot de slotminuut 
van de eerste helft alvorens ook 
Telstar een plek op het scoreformu-
lier wist te bereiken. Het was 
wederom youngster Cas Dijkstra die 
een belangrijke goal maakte. Dit keer 
verschalkte hij de doelman met een 
bekeken kopbal na de voorzet van 
Anthony Berenstein. Een ideaal 
moment zo vlak voor de kop thee.
Na rust zette het spelbeeld zich 
voort. Telstar bleef het initiatief 
houden en ging op zoek naar een, op 
dat moment, verdiende voorsprong. 

Het was Gyliano van Velzen die het 
dichtste bij een doelpunt was. Met 
een fantastische voetbeweging zette 
Fernandes de aanvaller voor de 
doelman. In een korte ruimte 
probeerde hij voorbij de doelman te 
gaan, maar deze wist zich tijdig te 
herstellen en kon zo de bal van de 
voeten van van Velzen plukken. Voor 
Telstar het startsein om de druk op te 
voeren over met name de vleugels. 
Het was dan ook niet verwonderlijk 
dat juist een voorzet aan de basis lag 
van de 2-1. Van dichtbij toonde 
Glynor Plet zich een ware killer en hij 
scoorde zijn 14e doelpunt van het 
seizoen.
Telstar bleef het initiatief houden en 
ook de aanvallende wissels van 
Andries Jonker maakte het dat Telstar 
zijn eigen spel kon spelen. Toch werd 
de spanning steeds groter naarmate 
het eindsignaal in de buurt kwam 
wegens eerdere ervaringen. Uitgere-
kend in die extra speeltijd leek Roda 
JC op gelijke hoogte te komen, maar 
een fantastische save van Jasper 
Schendelaar zorgde er voor dat 
Telstar de voorsprong wist te 
behouden. Minuten later brak Telstar 
uit na een corner waarbij doelman 
Hoekstra mee naar voren ging. Een 
koud kunstje voor Kökcü om de bal 
in het lege doel te werken na een 
indrukwekkende sprint. Hij tekende 
voor de 3-1 en daarmee de einstand.

Telstar start vierde periode 
met uitstekende zege
Velsen - Telstar is de vierde periode uitstekend gestart. In het eigen BUKO 
Stadion speelde de ploeg van Andries Jonker een uitstekende wedstrijd en 
was de 3-1 winst een terechte, maar zonder horten of stoten ging het niet.

Telstar ging bij een 0-1 achterstand niet bij de pakken neerzitten. 
Foto: 1963-pictures.nl

Velsen - Na de afgelasting van vorig 
jaar had de organisatie van de 
Vissenloop de hoop gevestigd op het 
doorgaan van de Vissenloop in 2021. 
Echter de coronapandemie gooit ook 
dit jaar roet in het eten. ,,Achter de 
schermen hebben we allerlei opties 
op een rij gezet en gekeken naar de 
mogelijkheden die er eventueel 
zouden kunnen zijn’’, aldus het 
bestuur van KWF afdeling Velsen. 
,,Want natuurlijk willen wandelaars, 
sponsoren en vrijwilligers een mooi 
evenement neerzetten. Maar helaas 
kunnen we op 31 mei niet samen 
wandelen om de ziekte kanker de 
wereld uit te helpen.’’ Men heeft 
gekeken naar een mogelijkheid om 
de editie van 2021 te verplaatsen van 
mei naar september. Maar aangezien 

de maand september bij veel organi-
saties een populaire maand is, zag 
men eigenlijk geen plek meer op de 
overvolle agenda.

Nieuwe datum: zondag 22 mei 2022
De commissie heeft al wel een datum 
geprikt voor 2022: zondag 22 mei. De 
wandelaars die vorig jaar al een start-
bewijs hadden, kunnen op die datum 
op dat startbewijs meelopen.
Ook heeft men gekeken naar een 
alternatief voor het niet doorgaan 
van de Vissenloop dit jaar. ,,Omdat 
het zeer belangrijk een mooi bedrag 
in te zamelen, zodat we een bijdrage 
kunnen leveren voor de strijd tegen 
kanker’’, aldus de organisatoren. 
Binnenkort volgt hier meer infor-
matie over.

Vissenloop 2021 afgelast
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. Spaanse schilder; 7. goede manieren in de
omgang; 12. dwaas; 13. in het water levend knaagdier; 14.
opstootje; 15. windrichting (afk.); 17. verpakking voor tandpasta;
19. geestdrift; 21. binnenlandse zaken (afk.); 22. tenger; 24.
grote winkel; 27. dierentuin; 28. doorbraak; 30. kloosterzuster;
31. priem; 32. rolprent; 33. plaats in Gelderland; 35. land (staat);
37. aanwijzend voornaamwoord; 38. fijne alcoholische drank;
41. koud en vochtig; 42. deel van een breuk; 44. de gehele film-
ploeg; 46. donkere kamer (afk.); 47. land in Zuid-Amerika; 48.
erker; 49. toetsing van de kennis; 50. lichtbron; 52. ver (in
samenstelling); 54. hoofdstad van Turkije; 56. ledemaat; 58.
deel van een schip; 61. glansverf; 62. hemelgeest; 64. deel van
gelaat; 65. Nederlandse rivier; 67. mollengang; 68. Nederlandse
Omroep Stichting (afk.); 70. eikenhout van schors ontdoen; 72.
gewicht; 73. land in Zuid-Amerika; 76. vlekkenwater; 77. loof-
boom; 78. verdriet; 79. verleidelijke vrouw; 81. rivier in Noord-
Brabant; 82. cilinder; 83. Friese jongensnaam; 84. olie (Engels);
86. volhardende geestkracht; 87. niet afwijkend van het gewo-
ne.

Verticaal  1. pijnlijk (hachelijk); 2. lengtemaat (afk.); 3. wilde
haver; 4. leep (listig); 5. elfenkoning; 6. bakplaats; 7. adellijke
ongehuwde dame; 8. metselspecie; 9. Japanse munt; 10. oos-
terlengte (afk.); 11. periode van mooi weer voor de herfst; 16.
sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. kerkelijke straf; 20. water-
plant; 21. meetkundig lichaam; 23. ondeskundige; 25. bijbelse
reus; 26. welzijn (voorspoed); 27. onstoffelijk deel van de mens;
29. sinterklaaskoek; 32. het verzamelen van postzegels; 34.
Europa (afk.); 36. plaats in Noord-Brabant; 37. scheepsvloer;
39. in elkaar; 40. aandoening van de gewrichten; 42. bekend
gebouw in Londen; 43. plaats in Duitsland; 45. speeltoestel; 46.
middagslaapje; 51. woonboot; 53. waterdoorlatend; 54. behoef-
tige toestand; 55. schoollokaal; 56. Griekse zuilengang; 57.
spijskaart; 59. schrijfvloeistof; 60. briljant (begaafd); 62. kort
stukje (restje); 63. dichter bij de wind zeilen; 66. meisjesnaam;
67. hertensoort; 69. bladgroente; 71. tijdperk; 73. deel van een
wiel; 74. hoofdkaas; 75. god van de liefde; 78. waardeloze lap;
80. jongensnaam; 82. muzieknoot; 85. opbergruimte.
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Velsen-Zuid - Zaterdag hebben de 
mini’s van de V.V. IJmuiden een toer-
nooi gespeeld om de ‘Wij zijn de 
corona zat cup’. Om 10.00 uur stond 
iedereen klaar om te starten onder 
leiding van de diverse coaches en 

trainers. De spelers en speelsters 
werden ingedeeld in 4 teams. Neder-
land, Duitsland, Engeland en Italië en 
speelden onderling 3 wedstrijden 
van een kwartier tegen elkaar.
Het leverde spannende ontmoe-

tingen op en sommige kinderen 
hadden moeite om het 3 wedstrijden 
vol te houden maar mooi om te zien 
dat andere kinderen dat weer 
compenseerden. Ook kinderen die 
nog nooit een echte wedstrijd 

hadden gespeeld werden voor de 
leeuwen gegooid en konden laten 
zien wat ze konden. Iedereen deed 
enorm zijn of haar best en na a�oop 
kreeg iedereen een vaantje en een 
zakje chips. Daarna mochten alle 

kinderen op de foto met de grote 
beker want uiteraard was iedereen 
kampioen geworden.
Weer een geslaagde dag voor de 
mini’s van de V.V. IJmuiden en trai-
ners en begeleiding.

Mini’s Voetbal Vereniging IJmuiden 
spelen om de ‘Wij zijn de corona zat cup’

Moe maar voldaan met z’n allen op de foto. Foto: aangeleverd



Wat ik het mooiste van werken 
in de wijkzorg vind, is dat 
je zo veel verschillende 

cliënten helpt. Dat zit hem in leeftijd, 
maar ook in de nodige zorg en welzijn 
die je kunt bieden. Ik ontmoet cliënten 
die lichte zorg of complexe zorg nodig 
hebben. Daarbij werk je heel zelfstandig 
en heb je veel verantwoordelijkheid. 
Een uitdaging die me erg bevalt. De 
intakegesprekken, het rapporteren en 
administreren vind ik daarnaast een �jne 
afwisseling’, zegt Dennis. ‘En dat jij het 
aanspreekpunt én de persoon voor de 
cliënt bent, aan wie zij hun gezond-
heid toevertrouwen, geeft een goed 
gevoel’, voegt Gaitrie toe. ‘Je kunt veel 
aandacht geven aan je cliënten, er echt 
voor ze zijn.’ Dennis beaamt dit: ‘In die 
25 minuten dat jij er bent, ben je er 100 
procent voor die ene cliënt. Het multi-
disciplinair werken - je contact met de 
huisarts, fysiotherapeut, de mantelzor-
ger - maakt het voor mij compleet.’

Het verschil maken
‘Als je bij ViVa! werkt, ben je er echt 
voor de cliënt: van de kleine klusjes 
die gedaan moeten worden tot het 

waarschijnlijk zou sterven. De dank-
baarheid voor mijn aanwezigheid en 
aandacht die ik van mevrouw, kinderen 
en kleinkinderen daarna heb ontvan-
gen was hartverwarmend. Daar doe ik 
het voor.’ Contact met collega’s is er, 
op kantoor, waar je toch wel enkele 
keren per dag bent, je kunt er overleg-

Wijkzorg: de spin in het zorgweb
Dennis Sieval, zojuist geslaagd voor de interne opleiding tot  
verpleegkundig niveau 4 en Gaitrie Sibelo, verzorgende IG & Welzijn 
werken in de wijkzorg. Dennis werkt in wijkteam Schalkwijk in  
Haarlem, Gaitrie in wijkteam IJmuiden.

 
 
 

verpleegtechnisch handelen en de 
sociale begeleiding; de spin in het 
zorgweb. Wij maken echt het verschil’, 
zegt Gaitrie. 

Opleiding
Dennis en Gaitrie hebben een deel 
van hun opleiding bij ViVa! genoten. 
‘De begeleiding is afgestemd op jouw 
persoon. De praktijkondersteuners 
verdiepen zich echt in jouw ervaring 
en mogelijkheden. En dat is top! En 
dan kun je je ook nog verdiepen in 
allerlei cursussen. Je krijgt de kans om 
je te ontwikkelen’, merken beiden op.

Er voor elkaar zijn
Waaruit Dennis en Gaitrie de meeste 
voldoening halen? Dennis: ‘Als ik een 
cliëntenmap kan ophalen en weet 
dat de cliënt en zijn of haar eventuele 
mantelzorger weer hun oude leven 
op kunnen pakken.’ Gaitrie: ‘Laatst 
had ik een gesprek over de dood met 
de echtgenote wiens man die nacht 

‘

gen, je bent er dan 
voor elkaar. Maar 
het wordt ook wel 
gemist. ‘Ik verheug 
me erop als ik een 
stagiaire of leerling 
mee kan nemen op 
mijn route!’ 

Interesse in werken in de zorg? Check onze vacatures en opleidingen op www.werkenbij.vivazorggroep.nl

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

 Team Alzheimer, een samen-
werkingsverband van Amster-
dam UMC en het bedrijfsle-
ven, organiseert in april voor 
het eerst een coronaproof fiets-
evenement: de Alzheimer Chal-
lenge. Doel is het ophalen van 
geld voor de onderzoekspro-
jecten van Alzheimercentrum 
Amsterdam, het expertisecen-
trum voor dementie op jonge 
leeftijd. Meer geld voor weten-
schappelijk onderzoek is hard 
nodig, vooral nu mensen met 
dementie en hun mantelzor-
gers het extra zwaar hebben als 
gevolg van de coronamaatre-
gelen. In Nederland lijden op dit 
moment ruim 280.000 men-
sen aan dementie, vaak veroor-
zaakt door de ziekte van alzhei-
mer (70%). In 10 procent van 
de gevallen gaat het om men-
sen jonger dan 65 jaar. Gene-
zing is helaas nog niet mogelijk.

Alzheimer Challenge
Tijdens de Alzheimer Challen-
ge worden deelnemers uitge-
daagd om in de maand april 
280 kilometer te fietsen, één 
meter per dementiepatiënt. In 
welk tijdsbestek en op wat voor 
fiets zij deze afstand afleggen 
is aan hen. Zo kan er gekozen 
worden voor het fietsen van 
280 kilometer in één weekend 
op de racefiets, maar ook voor 
een spreiding over de maand 
met een stadsfiets of tandem. 
Bij de organisatie van de Alzhei-
mer Challenge wordt samenge-

werkt met fiets-app Strava, zo-
dat deelnemers hun kilome-
ters eenvoudig kunnen bijhou-
den. Team Alzheimer organi-
seert bovendien als eerste goe-
de doel in Nederland een offici-
ele Strava challenge. Deelname 
aan de Alzheimer Challenge is 
de hele maand april mogelijk.

Positief effect lichaamsbe-
weging
Met deze sportieve uitdaging 
zamelt Team Alzheimer geld 
in voor de onderzoeksprojec-
ten van Alzheimercentrum Am-
sterdam. Prof. dr. Philip Schel-
tens, neuroloog en algemeen 
directeur van Alzheimercen-
trum Amsterdam, zegt hier-
over: “Mensen met dementie 
worden op dit moment hard 
geraakt door de coronamaat-
regelen. Niet alleen zijn zij ex-
tra vatbaar voor het virus, ook 
nemen psychische- en gedrags-
problemen door sociale isolatie 
toe. Juist daarom is meer geld 
voor wetenschappelijk onder-
zoek nu extra hard nodig. De 
Alzheimer Challenge is een ge-
weldige aanvulling op de be-
staande initiatieven van Team 
Alzheimer. We weten name-
lijk dat lichaamsbeweging, zo-
als fietsen, een positief effect 
heeft op de cognitieve capa-
citeit, oftewel een beter denk-
vermogen. Binnen het Alzhei-
mercentrum wordt op dit mo-
ment uitgebreid onderzoek ge-
daan naar de positieve effec-

ten van lichaamsbeweging bij 
de behandeling van patiënten 
met dementie. Deelname aan 
de Alzheimer Challenge heeft 
daarmee niet alleen een posi-
tief effect op de eigen gezond-
heid, maar ook op die van een 
ander.”

Campagne
Om de Alzheimer Challenge 
onder de aandacht te brengen, 
ontwikkelde Team Alzheimer 
een online campagne in sa-
menwerking met contentmar-
ketingbureau Yune. Centraal 
in de campagne staat Leo Boe-
zaart (59), die 5 jaar geleden de 
diagnose alzheimer kreeg. Sa-
men met Leo wil Team Alzhei-
mer dementie op jonge leef-
tijd bespreekbaar maken en het 
positieve effect van lichaams-
beweging onder de aandacht 
brengen. Leo doet samen met 
zijn dochter mee aan de Alzhei-

mer Challenge.

Meedoen
Help ook mee in de strijd te-
gen alzheimer en stap in de 
maand april op de fiets. Samen 
halen we geld op voor weten-
schappelijk onderzoek. Mee-
doen is eenvoudig: ga naar alz-
heimerchallenge.nl en meld je 
aan. Geen persoonlijke connec-
tie met alzheimer, maar wel in 
voor een sportieve uitdaging? 
Ook dan nodigt Team Alzhei-
mer je van harte uit om mee te 
doen.

Doneer
Geen mogelijkheid om zelf deel 
te nemen aan de Alzheimer 
Challenge, maar wel in actie 
komen? Op de website alzhei-
merchallenge.nl kun je direct 
doneren of een van de deelne-
mers sponsoren.

Fiets 280 kilometer voor Team Alzheimer  
en help mee in de strijd tegen dementie

Helft senioren maakt zich 
zorgen over online privacy

Utrecht, 10 maart – Uit on-
derzoek van SeniorWeb blijkt 
dat maar liefst 51% van de 
ouderen zich tegenwoordig 
zorgen maakt over hun online 
privacy. Ook worden momen-
teel vier op de tien ouderen 
bang van alle nieuwsberich-
ten over internetcriminaliteit. 
In 2017 betrof dit nog drie op 
tien ouderen. Een aanzienlijke 
stijging. Toch laten zij het in-
ternet niet links liggen.

Geen financiële zaken
Ondanks dat velen angst heb-
ben voor internetcriminelen 
en zich zorgen maken over 
hun online veiligheid, laten de 
meeste senioren zich hierdoor 
niet beperken in hun online 
activiteiten. Slechts 9% laat 
uit angst bepaalde zaken. Zij 
doen met name niet aan on-
line bankieren en vermijden 
(dure) online aankopen. Ook 
blijven ze weg van sociale me-
dia, downloaden ze niets en 
bezoeken ze geen onbeken-
de websites. Men vindt dat 
(soms) wel spijtig, een deel-
nemer reageert met: ‘Van tijd 
tot tijd zou ik wel eens op een 
aanbod in willen gaan, maar 
durf het niet omdat ik het 
niet vertrouw. Er komt te veel 
spam.’
 
Weinig ervaring
Om veilig online actief te zijn 
is het beschermen van je pri-
vacy belangrijk. Uit onderzoek 
van het CBS bleek onlangs dat 
ouderen hun persoonsgege-

vens minder vaak beschermen 
dan jongeren. Van de 65-plus-
sers is 77% hiermee actief be-
zig, tegenover 93% van de 
mensen die jonger zijn dan 65 
jaar. Het feit dat zij weinig er-
varing hebben met internet 
en digitale apparaten speelt 
hierbij een belangrijke rol. Zo 
ziet SeniorWeb dat één op de 
drie senioren niet weet dat de 
privacy-instellingen van apps 
kunnen worden aangepast of 
dat zij de kennis ontberen om 
dat zelf te doen.
 
Veilig internetten cruciaal
Iedereen regelt meer en meer 
zaken online en internetcrimi-
nelen worden alsmaar slim-
mer. Hierdoor wordt online 
veiligheid en het beschermen 
van persoonlijke gegevens 
steeds belangrijker én lasti-
ger. Bijna 30% van de oude-
ren vindt veilig internetten te-
genwoordig ingewikkeld. Er 
is dan ook veel behoefte aan 
uitleg over het veilig gebrui-
ken van internet en het be-
veiligen van de computer, ta-
blet of smartphone. Bij Senior-
Web staat daarom de maand 
maart geheel in het teken van 
dit onderwerp. Zo werd er op 
4 maart een online presentatie 
over online veiligheid en pri-
vacy gehouden. Hier hadden 
maar liefst ruim 14.000 senio-
ren zich voor aangemeld. De-
ze presentatie en overige in-
formatie over dit onderwerp 
is te vinden op seniorweb.nl/
online-veiligheid-en-privacy

Meesten laten zich desondanks
niet beperken in internetgebruik



Gevaccineerde ouderen: 
“geef ons meer bewegingsruimte”

Het voorjaar is begonnen en 
voor veel mensen is dit het 
meest ideale moment om 
klusjes in en rond het huis uit 
te voeren. Zelf schilderen is 
met het juiste gereedschap 
en de goede verf een fluitje 
van een cent. Het is dan wel 
belangrijk om je te verdie-
pen in de verschillende verf-
soorten, want elke klus ver-
eist een andere aanpak en 

daar hoort ook een andere 
verfsoort bij.
 
De muren een ander kleurtje 
geven
Je woonkamer of slaapkamer 
ziet er meteen totaal anders 
uit, wanneer je de muren een 
ander kleurtje geeft. Belang-
rijk hierbij is dat je kiest voor 
een verf met een goede dek-
kingsgraad, zoals de Sikkens 

Alphatext SF, die tevens goed 
bestand is tegen het eventu-
eel wegpoetsen van vlekken. 
Je kunt vrijwel elke denkbare 
kleur verf online bestellen en 
zo je huis helemaal naar je ei-
gen smaak schilderen.

Houtwerk in de tuin 
beschermen
Gebruik muurverf echter 
niet voor het schilderen van 

bijvoorbeeld het tuinhek. 
Hiervoor zijn speciale lakken 
beschikbaar, die bestand zijn 
tegen de weersinvloeden en 
het houtwerk jarenlang be-
schermen. Met de juiste kwa-
liteit verf als vertrekpunt kun 
je weer een hele tijd zorgeloos 
van je tuin genieten. Maak 
gebruik van de juiste schil-
derskwast voor een optimaal 
resultaat.

Voor elke klus een andere verfsoort

ADVERTORIAL

“Ook mensen verstaan mét een mondkapje?”
Nieuwe hoortoestellen lossen actuele problemen op. Ervaar het zelf vrijblijvend.
Bel of e-mail met HoorCare om een vrijblijvende afspraak te maken.

Hoor|Care 
Onze winkels zijn open om u te helpen!
Dinsdag tot en met vrijdag geopend.

Samen uitstrooien
Onlangs deed ik de uitvaart 
van een moeder wiens enige 
zoon al 20 jaar geleden was 
overleden. Hij was gecre-
meerd en zijn as had ze op-
gehaald om thuis te bewaren. 
Daar kreeg de as een speci-
aal plekje. Moeder en zoon 
hadden een hechte band. 
Door zijn as thuis te hebben 
verzachtte dat het grote ge-
mis enigszins. Een wens die 
ze later uitte was dat haar 
as na haar overlijden samen 
met die van haar zoon zou 
worden uitgestrooid. Haar 
familie waarmee ze dit be-
sprak was bereid dit te doen.

De as van moeder en zoon 
zitten in aparte askokers. Dit 
is een asbus met gaatjes aan 
de onderkant, zodat de as 
gelijkmatig kan worden ver-
strooid. In eerste instantie gaf 
de familie aan de as te wil-
len verstrooien in de duinen. 
Daar wandelden moeder en 
zoon vaak samen. Officieel 
is dan toestemming nodig 
van de grondeigenaar, in dit 
geval het Waterleidingbedrijf 
N.H.. Mits geen hinder voor 
derden wordt veroorzaakt en 
als het pieteitsvol gebeurt is 
dit meestal geen probleem. 
De as maakt de grond im-
mers vruchtbaarder omdat 
menselijke as mineralen be-

vat. Prima voedsel voor de 
plantjes.

Toen ik later de familie op-
nieuw sprak gaven ze aan dit 
idee te hebben losgelaten en 
dat ze de as van beiden gaan 
verstrooien op het terrein 
van het crematorium. Ook 
daar kunnen rituelen het 
laatste vaarwel persoonlijk 
en intiem maken. De familie 
kan de askokers aan elkaar 
doorgeven, zodat iedereen 
een gedeelte verstrooit. Mis-
schien wordt er nog gespro-
ken of een passend gedicht 
voorgelezen. Na afloop kan 
iedereen als afscheidsgroet 
een bloem op de plek ach-
terlaten. De wens van zus 
en tante wordt hiermee ge-
realiseerd. Moeder en zoon 
herenigd.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters
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Ruim 70% van de onder-
vraagde ouderen uit het 
Coronapanel van het Nati-
onaal Ouderenfonds vindt 
dat er meer versoepelingen 
moeten komen voor oude-
ren, nu steeds meer oude-
ren zijn gevaccineerd. Hoe-
wel er vanaf 16 maart en-
kele kleine ‘aanpassingen’ 
aan de maatregelen zijn in-
gegaan verandert er voor 
55-plussers niets. Iets meer 
dan de helft zou ook vóór 
het instellen van een coro-
napaspoort zijn als er daar-
door sneller en/of meer 
versoepelingen mogelijk 
zijn voor iedereen. 
Corina Gielbert, Directeur 
Nationaal Ouderenfonds: 
“Bijna 70% van de ouderen 
uit ons panel hoopt met een 
coronapaspoort op zak weer 
(meer) ontmoetingen met an-

deren ouderen te hebben of 
familie en vrienden te zien. 
Dit signaal lijkt me duidelijk. 
Geef gevaccineerde ouderen 
meer bewegingsvrijheid. Want 
sport en beweging en soci-
aal contact zijn écht nodig om 
gezond en gelukkig ouder te 
worden.”
 
Het Ouderenfonds biedt met 
haar programma’s en diensten 
zoals OldStars en De Derde 
Helft ouderen, die teamgeno-
ten of beweegmaatjes moeten 
missen, beweegalternatieven 
aan. Op 4 juni zal bijvoorbeeld 
de tweede editie van Nationa-
le Balkon Beweegdag plaats-
vinden om ouderen binnen de 
basisregels van het RIVM niet 
alleen een leuke ochtend maar 
ook een gevoel van samenho-
righeid en contact te bieden. 
Foto: aangeleverd
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Velsen - Wonderlijk eigenlijk, dat een uil doorgaans als een wijs dier beschouwd wordt, terwijl het kind ervan - een uils-
kuiken - juist met domheid geassocieerd wordt. Beide verwijzingen zijn overigens onterecht, want een uil is niet 
slimmer of dommer dan een andere vogelsoort. Deze uil was in elk geval slim genoeg om een mooi plekje te vinden 
voor de broodnodige rust. Uilen zijn nachtdieren, als het donker wordt jagen ze op hun prooien, zoals muizen en 
andere kleine zoogdieren. Overdag zoekt de vogel een beschut plekje om te rusten. Frits Houtgraaf trof dit exemplaar 
aan tijdens een rondje door Beeckestijn en Velserbeek, een fraai wandelgebied waar - zo blijkt - heel wat te zien valt.

Een uiltje knappen...

LEZERSPOST

Jaren geleden schreef mijn moeder, mevrouw Neijboer-Kosterman, dit 
gedicht. 5 april was haar verjaardag. Ze was ook écht een lente-mens. Een 
mooie herinnering.

Met vriendelijke groet,
Joke Kemp-Neijboer

Lente in Holland, da’s een knop die zwelt
ontluikende bloemen in ‘t veld

‘n deken die buiten hangt aan ‘n lijn
en zon en zon en zonneschijn

‘t Is een grasveld, zomaar ineens weer groen
‘n kind dat zo graag eens iets geks zou doen

de wind in ‘t zuiden en leven in ‘t klein
en zon en zon en zonneschijn

Lente in Holland is ‘n hagelbui
een huwelijksfeest met klokgelui
‘t is lekker weer eens buiten zijn
en zon en zon en zonneschijn

Lente in Holland is ‘n feest apart
lente is ‘n lied dat weerklinkt in ‘t hart

lente is zingen en samenzijn
en zon en zon en zonneschijn

De lente is begonnen

Noord-Holland is de eerste provincie 
waarvan alle volwassenen in het 
Donorregister staan. Tot 1 augustus 
volgen de andere provincies. Demis-
sionair minister Tamara van Ark: “Ik 
ben blij dat het overgrote deel van 
de Noord-Hollanders zelf een keuze 
heeft ingevuld in het Donorregister. 
Want dit geeft duidelijkheid over 
wat jij wilt dat er na je dood met je 
organen en weefsels gebeurt. Zo 
voorkom je onduidelijkheid bij je 
nabestaanden.”
In het Donorregister heb je vier 

eigen keuzes. 33% van de Noord-
Hollanders heeft ingevuld donor te 
willen worden, 30,4% wil dit niet. 
8,2% laat de keuze over aan de 
partner of familie en 1,2% laat deze 
over aan één aangewezen persoon. 
De overige 27,2% van de Noord-
Hollanders heeft (nog) geen eigen 
keuze ingevuld. Zij staan vanaf nu 
met ‘Geen bezwaar tegen orgaando-
natie’ in het register. Dit betekent 
dat je organen en weefsels na je 
overlijden naar een patiënt kunnen 
gaan. De arts bespreekt dit met de 

partner of familie. Voor sommige 
mensen is het lastig om na te 
denken over de dood. Toch is het 
belangrijk dit wel te doen en hier-
over te praten met familie en 
vrienden. Want bespreken en 
invullen van een eigen keuze in het 
Donorregister geeft nabestaanden 
duidelijkheid in een verdrietige tijd. 
Het kan helpen om de verhalen van 
mensen die al een keuze maakten te 
lezen.
Het ministerie hoopt dat alle 
mensen in Nederland die nog geen 
keuze hebben ingevuld, alsnog 
nadenken over wat zij het liefst 
willen. En dat zij hun keuze invullen 
in het Donorregister en deze 
bespreken met hun naasten. Je kunt 
je keuze op ieder moment invullen 
of wijzigen op www.donorregister.
nl.

Regio - Vanaf nu staat iedereen vanaf 18 jaar in Noord-Holland in het 
Donorregister. De afgelopen maanden verstuurde het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport brieven naar inwoners om hen te 
herinneren aan het invullen van een keuze over orgaandonatie. 72,8% 
van de Noord-Hollanders heeft zelf een keuze ingevuld. De resterende 
27,2% staat nu in het Donorregister met ‘Geen bezwaar tegen orgaando-
natie’ en heeft hier een bevestigingsbrief van ontvangen.

Alle volwassenen in Noord-Holland 
staan in het Donorregister

Regio - Het Spaarne Gasthuis orga-
niseert dinsdag 30 maart van 19.30 
tot 21.00 uur een informatiebijeen-
komst voor mensen met prostaat-
kanker en hun naasten. U krijgt 
informatie over wat prostaatkanker 
is, welke behandelingen mogelijk 
zijn en de bijwerkingen van hormo-
ontherapie bij prostaatkanker. Een 
seksuoloog geeft informatie over 

seksualiteit bij prostaatkanker. Er is 
voldoende ruimte om uw vragen te 
stellen en ervaringen uit te 
wisselen.

Vanwege het coronavirus is deze 
bijeenkomst digitaal via het plat-
form Zoom.

U kunt zich voor deze bijeenkomst 

aanmelden via info@inloophuisken-
nemerland.nl of (023) 888 5367. 

Heeft u vragen over deze bijeen-
komst of over het programma 
Zoom? Neem dan contact op met 
de afdeling patiëntenvoorlichting 
van het Spaarne Gasthuis via 
patientenvoorlichting@spaarne-
gasthuis.nl of via (023) 224 2060.

Infobijeenkomst over prostaatkanker

Santpoort-Zuid - Bij een woningbrand in Santpoort-Zuid is woensdagoch-
tend veel rook vrijgekomen. Rond kwart voor twaalf werd de brand aan de 
Bloemendaalsestraatweg ontdekt waarop direct de brandweer werd gealar-
meerd. Uit de woning kwam veel rook vrij. De toegesnelde brandweer heeft 
het vuur geblust. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland 
laat weten dat er in de kelder van de woning brand heeft gewoed en deze vrij 
snel onder controle was. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is 
geweest. De Bloemendaalsestraatweg was tijdens de bluswerkzaamheden 
afgesloten voor verkeer. Foto: Michel van Bergen

Woningbrand aan de 
Bloemendaalsestraatweg

Velsen-Zuid - Een personenwagen is woensdagochtend rond elf uur in 
vlammen opgegaan in Velsen-Zuid. De bestuurster van de auto had haar 
wagen net aan de Stationsweg geparkeerd toen er plotseling rook uit haar 
voertuig kwam. De brandweer heeft het vuur geblust maar de wagen kan als 
verloren worden beschouwd. Vanwege de bluswerkzaamheden was de Stati-
onsweg richting de Velsertunnel afgesloten voor verkeer. Er ontstond daar-
door een lange �le vanuit IJmuiden. Foto: Michel van Bergen

Auto vliegt in de brand aan de 
Stationsweg in Velsen-Zuid








