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IJmuiden - Was het tot nu toe nog allemaal een beetje geheimzinnig wat er met die grote kranen en andere enorme 
werktuigen gebeurde op het sluizencomplex, vanaf maandag kunnen belangstellenden de nieuwe zeesluis met eigen 
ogen bekijken. Ze moeten wel van �etsen of wandelen houden, want auto’s mogen de sluizenroute nog niet op. Maar 
honderden nieuwsgierige mensen namen de afgelopen dagen een kijkje bij het project, dat de wereldpers gehaald 
heeft. Onder hen onze verslaggeefster Arita Immerzeel. Elders in deze editie haar verhaal. Foto boven: Erik Baalbergen. 
Foto onder: Dennis Gouda Fotogra�e

Eindelijk mogen we de sluis in het echt zien
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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)

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

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

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

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

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) 48

braak.nl☎ 0251-211825 0251-211825

SAMEN 
maken we het ZOVEEL MOOIER!

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE

Aannemersbedrijf Braak Velsen • Showroom: Duinvlietstraat 102 • Velsen-Noord • ma/vr 13-17 • za 10-16

SAMEN 
maken we het op zijn PAASBEST!





Infopagina

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

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis 
 Het gemeentehuis is op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en maandag 5 april (tweede paas-
dag) gesloten. We zijn deze dagen ook niet telefonisch bereikbaar.

De gemeente vindt het belangrijk dat men-
sen met een laag inkomen ook een zorgeloos 
dagje weg kunnen hebben. Daarom geeft zij 
jaarlijks een bedrag aan mensen met een laag 
inkomen zodat zij erop uit kunnen. Deze re-
geling heet ‘sociaal-culturele activiteiten’ en 
is bedoeld voor mensen met een inkomen tot 
110% van het minimum. Wie in aanmerking 
komt krijgt 75 euro per gezinslid. Dit kan 

worden uitgeven aan de bioscoop, theater, 
dierentuin of een ander leuk uitje. 

Hoe vraagt u aan?
U kunt het aanvraagformulier vanaf deze 
week downloaden op www.velsen.nl. Ont-
vangt u een uitkering van de gemeente Vel-
sen? Dan krijgt u het aanvraagformulier bin-
nen enkele weken thuisgestuurd.

Dagje weg voor mensen 
met een laag inkomen

Vandaag start de wandelgroep voor man-
telzorgers weer (binnen de richtlijnen 
van het RIVM), nadat corona de afgelo-
pen maanden roet in het eten gooide. 

Veel mantelzorgers ervaren de behoefte om 
hun verhaal en situatie te kunnen delen en 
een luisterend oor te vinden. Dat biedt steun 
en erkenning. En dat was er minder de laat-
ste tijd. Met deze wandelgroep voor man-
telzorgers uit Velsen krijgen mantelzorgers 
de gelegenheid om andere mantelzorgers te 
tre� en en contact te maken. Praten over uw 
situatie kan en mag, maar hoeft natuurlijk 
niet.

Tijd voor jezelf, gelegenheid om andere man-
telzorgers te ontmoeten, aandacht voor el-
kaar en opladen in de natuur. 
 

Datum en tijd
We vertrekken om 13:30 uur vanaf Zwembad 
Heerenduinen te IJmuiden (Heerenduin-
weg 6) en we lopen een uur. We verzamelen 
bij de “P bus”, voor de ingang.
 We wandelen ook op 22 april, 6 mei (i.p.v. 
13 mei Hemelvaart) en 3 juni. De wandeling 
gaat altijd door, met of zonder paraplu, m.u.v. 
weercode geel. We gaan er van uit dat u goed 
ter been bent.

Aanmelden is niet nodig
Opgeven van te voren is niet nodig. Aan de 
wandeling zijn geen kosten verbonden. De 
wandeling wordt begeleid door een mede-
werker van Socius en een sportcoach. Heeft 
u vragen? Bel 088 - 88 76 900 of mail naar in-
fomantelzorg@socius-md.nl. 

Wandelgroep voor mantelzorgers 
in Velsen

Rond feestdagen wijzigt de afvalinzame-
ling van HVC. Mogelijk worden de bak-
ken rond de feestdagen op een eerder 
of later moment geleegd. Kijk vroegtij-
dig in de afvalkalender in de HVC afval-
app of op hvcgroep.nl wanneer jouw bak 
wordt geleegd of de zakken worden op-
gehaald. 

Geopend met Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag, vrijdag 2 april, is de klan-
tenservice van HVC op de normale tijden be-
reikbaar. Ook het afvalbrengstation is open. 
We verwachten extra drukte zo vlak voor Pa-
sen, houd rekening met een langere wacht-
tijd of kom op een andere dag langs. 

Hoe zit het met Pasen?
Op tweede paasdag (5 april) komt HVC op een 
andere langs dan je gewend bent. Wil je weten 
op welke dag jouw bak geleegd wordt? Down-
load de HVC afval-app of kijk in de online af-

valkalender op hvcgroep.nl/afvalkalender en 
vul je postcode en huisnummer in. In de app 
kan je er ook voor kiezen om een melding te 
ontvangen wanneer HVC langskomt en kan 
je opzoeken welk afval in welke bak hoort.

Afvalbrengstations gesloten op feestdagen
De afvalbrengstations zijn op feestdagen 
gesloten. De dagen voor en na feestdagen 
zijn vaak drukker. Mocht een bezoek toch 
noodzakelijk zijn, houd dan rekening met 
langere wachttijden. Kijk voor het adres 
en de openingstijden van het dichtstbij-
zijnde afvalbrengstation in de HVC afval-
app of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Openingstijden na Pasen
Na Pasen gelden er nieuwe openingstijden 
voor afvalbrengstations Beverwijk en Vel-
sen. Vanaf dinsdag 6 april kun je voortaan 
van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 
18.15 uur terecht.

Afvalinzameling tijdens 
de feestdagen

 Rijkswaterstaat opent de sluizenroute 
vanaf 29 maart 2021 voor (brom)fi etsers 
en voetgangers. Wel moeten gebruikers 
van de route rekening houden met mo-
gelijk oponthoud bij de Kleine en Zui-
dersluis en de Middensluis. 

Op werkdagen in april is de route ’s avonds 
niet beschikbaar tussen 19.00 en 24.00 uur 
vanwege grootschalige testen van de buiten-
deur van de nieuwe zeesluis. De sluizenroute 
is zichtbaar op onderstaande routekaart. 
Meer informatie vind je op rijkwaterstaat.nl 
onder ‘nieuws’. 

Rijkswaterstaat: Sluizenroute 
vanaf 29 maart 2021 open voor 
(brom)fi etsers

De Belastingsamenwerking Gouwe Rijn-
land (BSGR) verzorgt sinds 1 januari 2021 
de invordering en kwijtschelding van de 
gemeentelijke belastingen. De BSGR is 
daarbij het aanspreekpunt voor uw vra-
gen over de gemeentelijke belastingen 
en de waterschapsbelasting.

Huishoudens in Driehuis, Santpoort-Noord, 
Santpoort-Zuid, Velserbroek, Velsen-Zuid 
en IJmuiden ontvangen deze week één  be-
lastingaanslag voor de gemeente- en water-
schapsbelasting. Huishoudens in Velsen-

Noord ontvangen twee belastingaanslagen 
omdat zij niet onder het Hoogheemraad-
schap van Rijnland vallen, maar onder Hol-
lands Noorderkwartier. Meer informatie 
over de gemeentelijke belastingen vindt u 
op www.velsen.nl/inwoner/belastingen-en-
he  ̈  ngen-inwoner

Heeft u vragen over de belastingaanslag 
2021? Neem dan contact op met  BSGR  via 
telefoonnummer 071 525 6200. De BSGR is 
bereikbaar  van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 16.30 uur. 

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

Ik heb nierfalen, is die vaccinatie voor 
mij wel veilig?
Juist voor personen met onderliggend lijden, 

zoals nierfalen, is het erg belangrijk om zich 
te laten vaccineren tegen corona. Er zijn geen 
speciale voorzorgsmaatregelen nodig voordat 
u gevaccineerd kan worden 

Hoe weet ik nou van te voren of ik een 
allergische reactie krijg? Heb zelfs nog 
nooit een griepprik gehad?
Het covid vaccin is aan vele mensen toege-
diend. Er zijn in Nederland bijna 2,5 miljoen 
prikken gezet. Dit aantal betreft zowel eerste 
als tweede prikken. Heftige allergische re-
acties na het covid vaccin zijn zeldzaam en 
worden voornamelijk vastgesteld bij personen 
die al bekend zijn met ernstige allergische re-
acties. Deze personen hebben in het verleden 
een dergelijke reactie gehad na bepaalde 
medicatie, vaccins, contrastvloeistof, bepaal-
de voedingsmiddelen en ook na een bijen- of 
wespensteek.

Kan ik kiezen welk vaccin ik toegediend 
wil krijgen?
U kunt niet zelf kiezen voor een bepaald vac-
cin. Landelijk wordt bepaald met welk vaccin, 
wanneer en door wie u wordt gevaccineerd.

Uw vragen over vaccinatie 
beantwoord

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

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

In Nederland geldt een avondklok.  

 

Het is verboden om zonder geldige reden* buiten te zijn.

Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat 

minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voor- 

komen we verspreiding van het corona virus. 

Er zijn grote zorgen over de Britse variant van het 

 

virus dat we al kennen. 

en de verspreiding van nieuwe varianten te ver-

tragen. Zo houden de ziekenhuizen ruimte voor 

coronapatiënten en kan andere zorg zoveel  

mogelijk doorgaan. 

De avondklok geldt tot 21 april 4.30 uur. 

* Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/avondklok, of bel 0800-1351.

22.00 uur 4.30 uur

Avondklok:  
Blijf binnen

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

Informatie over corona

coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Informatie over vaccinatie

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

Informatie over testen

Rijksoverheid.nl/quarantaine
Kijk op de website voor contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Informatie over thuisquarantaine

Sommige inwoners genieten op Goede Vrij-
dag al van hun vrije dag en trekken erop uit. 
Anderen hebben eerste en tweede Pasen de 
tijd om een frisse neus te halen. De duinen en 
de andere natuurgebieden in Velsen worden 

hiervoor vaak bezocht. Mooi dat er zo wordt 
genoten van de Velsense natuur! Recreëer 
wel veilig door elkaar de ruimte te geven, uw 
verblijfsduur te beperken en om te keren bij 
drukte. 

Gun ook bij recreëren elkaar 
de ruimte

Coronanieuws
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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 d.d. 1 april 
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
Platanenstraat 24, plaatsen dakopbouw 
(23/03/2021) 35426-2021
Willem Barendszstraat 15, splitsen woning 
in 2 woningen (25/03/2021) 36655-2021

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 2, bouwen miva recreatie-
woning (22/03/2021) 34840-2021
Stelling 3, plaatsen schuur (20/03/2021) 
34576-2021
Kerkplein 2, vervangen pannendak 
(23/03/2021) 35387-2021  (Gemeentelijk 
monument)
t.h.v. Amsterdamseweg 50, tijdelijk (10 jaar) 
plaatsen verblijf- en trainingshonden loods 
(26/03/2021) 37668-2021

Velsen-Noord
Meerweidenlaan 45, veranderen garagedeur 
(23/03/2021) 35849-2021

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 152, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (22/03/2021) 35231-2021
Vinkenbaan 8, kappen 3 bomen (26/03/2021) 
37543-2021

Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 3, plaatsen dakopbouw 

(achterzijde) (21/03/2021) 34648-2021
De Zeiler 88, bouwen berging (voorzijde) 
(21/03/2021) 34650-2021

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
Grote Beerstraat 15, plaatsen erker 
(25/03/2021) 13815-2021

Velsen-Noord
Breesaperhof 50, wijzigen gebruik winkel 
naar wonen en kamerverhuur verdiepingen 
(25/03/2021) 7966-2021

Santpoort-Zuid
De Veenen 14, verbreden pad, aanleggen pad 
(23/03/2021) 11340-2021
Wüstelaan 5, veranderen en vergroten 2e 
verdieping (23/03/2021) 13764-2021
Willem de Zwijgerlaan 59, wijzigen gebruik,  
veranderen interieur, plaatsen dakramen 
(25/03/2021) 14304-2021 (Provinciaal mo-
nument)

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 3, plaatsen dakopbouw 
(achterzijde) (25/03/2021) 34648-2021

Nieuws van de raad

Besproken in de sessies

    Oplossingsrichtingen voor het recy-
cletarief

  De raadsleden hebben eerder gesproken 
over de mogelijke invoering van een re-
cycletarief. Het recycletarief is een ande-
re manier van afvalstoffenheffing. Ben je 
een goede afvalscheider en heb je weinig 
restafval, dan betaal je minder. Raadsle-
den zijn kritisch ten aanzien van het recy-
cletarief en vroegen met name aandacht 
voor het creëren van draagvlak bij inwo-
ners en afvaldumpingen. In mei komt er 
een vervolg op dit onderwerp. 

    Beleidskader participatie
  De gemeenteraad hecht veel aandacht 

aan de participatie van inwoners bij de 
gemeente. Daarom wordt er een nieuw 
participatiekader opgesteld, samen met 

inwoners, college en gemeenteraad. Er 
was een discussie over de rol van de raad 
bij participatie, verwachtingsmanage-
ment van de gemeente en voorbeelden 
uit andere gemeenten. Daar kwamen ook 
vragen naar boven over hoe iedereen te-
vreden te houden. Raadsleden kwamen 
tijdens de discussie met voorbeelden van 
wijkgericht werken waar de Gemeente 
Velsen wat van kan leren. Er zal een ver-
volgsessie worden gepland.

    Invoering rechtmatigheidsverant-
woording

  Het college is verantwoordelijk voor de 
rechtmatigheid van de financiële verant-
woording. Tot op heden deed de accoun-
tant een verslag aan de gemeenteraad 
over de rechtmatigheid. Door een wets-

wijziging moet het college dit nu zelf aan-
leveren; daardoor verandert ook de rol 
van de gemeenteraad. 

    De Visie op Velsen
  In de Visie op Velsen wordt aangegeven 

welke kant Velsen op gaat in de komende 
jaren. De gemeenteraad vindt de inbreng 
van inwoners belangrijk, daarom wor-
den er meerdere bijeenkomsten georga-
niseerd in de vorm van dorpsdialogen en 
Velsens Forum.  De raadsleden spraken in 
deze sessie over de uitkomst van het Vel-
sens Forum en gaven aan welke onder-
werpen en thema’s niet mogen ontbreken 
in de Visie. De raadsleden zaten daarbij 
voor een groot deel op één lijn. In een vol-
gende sessie wordt de conceptvisie be-
sproken.

Nieuwsbrief

Iedere maand wordt er een nieuws-
brief verstuurd met het laatste nieuws 
van de gemeenteraad. U kunt zich 
eenvoudig inschrijven via de website 
www.velsen.nl/gemeenteraad. 

Scan de QR code

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
Pieter Nuytsstraat 6, plaatsen dakopbouw 
(23/03/2021) 12797-2021
Zeeweg 198, plaatsen dakopbouw incl. dakka-
pel (25/03/2021) 18843-2021
Pegasusstraat 63, plaatsen dakopbouw 
(25/03/2021) 34313-2021

Velsen-Zuid
tussen  Zuiderdorpstraat 4 en Hoofdbuurt-

straat 5, vervangen en gedeeltelijk verhogen 
groene erfafscheiding (23/03/2021) 12100-
2021

Velsen-Noord
Olieweg 1, tijdelijk (3,5 jaar) uitbreiden  be-
drijfsaccommodatie (25/03/2021) 59857-
2020

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 15, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor-en achter) (25/03/2021) 20748-2021

Velserbroek

Besluiten
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Hofgeesterweg 3, tijdelijk (10 jaar) oprichten 
materieelschuur (23/03/2021) 125065-2020
Kerkenmaaijerskamp 3, plaatsen dakopbouw 
(achterzijde) (25/03/2021) 34648-2021

  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning –
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij voornemens zijn een omge-
vingsvergunning te verlenen voor:
Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, het brandveilig gebruik 
van het hotel (01/04/2021) 23152-2020

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en 
de bijhorende stukken liggen met ingang van 2 
april 2021 gedurende zes weken ter inzage bij 
Domein Fysieke Leefomgeving, Team Vergun-
ningen Toezicht Handhaving.

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

  Verleende omgevingsvergunning – uitge-
breide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij een omgevingsvergunning 

hebben verleend voor:

Santpoort-Noord
 Duin en Kruidbergerweg 91, gebruiken van de 
voormalige agrarische bedrijfswoning en de 
daarbij horende gebouwen en gronden voor 
burgerwoning (30/03/2021) 57888-2019

De omgevingsvergunning en de bijhorende 
stukken liggen met ingang van 2 april 2021 ge-
durende zes weken ter inzage bij Domein Fy-
sieke Leefomgeving, Team Vergunningen Toe-
zicht Handhaving. Tevens zijn de besluiten in 
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder: 
NL.IMRO.0453.OM0042DUINENKRUID1-
R001

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders 

van Velsen hebben omgevingsvergunning ge-
weigerd voor: 

 Santpoort-Zuid
Clarionlaan 17, kappen boom (23/03/2021) 
17915-2021

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning bui-
ten behandeling gesteld voor: 

 Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 4, aanpassen erker, voordeur 
(18/03/2021) 11022-2021
Roos en Beeklaan 6, plaatsen veranda (zijtuin) 
(18/03/2021) 18665-2021
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Door Raimond Bos

Hoe overleeft de cultuursector de 
coronacrisis? Zonder �nanciële steun 
zou het gedaan zijn met veel theaters, 
concertzalen, musea en andere cultu-
rele trekpleisters. Vanuit dat besef is 
het Kickstart Cultuurfonds opgezet, 
een gezamenlijk initiatief van de Bank-
Giro Loterij, het VSBfonds, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en de Vande-
nEnde Foundation. Inmiddels hebben 
zich diverse andere fondsen aange-
sloten. Culturele organisaties kunnen 
een aanvraag indienen om ervoor te 
zorgen dat ze hun activiteiten weer 
kunnen oppakken zodra dit op basis 
van de geldende coronamaatregelen 
weer kan. Bij de Stadsschouwburg 
Velsen hebben ze hiervoor al een 
compleet plan klaarliggen. Zakelijk 
directeur Manon Koers vertelt: ,,Een 
deel van de stoelen in de zaal wordt 
tijdelijk weggehaald en er komt een 
aanpassing in het kassagebied. In de 
huidige opstelling kun je elkaar in de 
zaal niet passeren als je anderhalve 
meter afstand van elkaar moet 
houden. We gaan rij om rij stoelen 
weghalen en op het balkon gaan er 
twee rijen stoelen uit.’’ De maatregel 
zorgt ervoor dat het theater straks 120 
bezoekers coronaproof kan 
ontvangen. Dat is anderhalf keer zo 

veel als op basis van de huidige situ-
atie mogelijk zou zijn.

Veilig uitje in sfeervolle omgeving
Voor het uitvoeren van de aanpas-
singen deed de theaterdirectie met 
succes een beroep op het Kickstart 
Cultuurfonds. ,,De toekenning van het 
bedrag is goed nieuws, dat geeft de 
burger weer moed. Het is voor ons �jn 
om met het weer open gaan bezig te 
kunnen zijn. Mensen hebben er 
behoefte aan om weer lekker naar de 
�lm te gaan, een uitje te hebben. Dat 
krijgen we te horen van onze 
achterban.’’ Koers verwacht niet dat na 
de zomerstop alles weer bij het oude 
zal zijn. ,,Nee, wij verwachten niet dat 
we snel weer terug kunnen naar 700 
bezoekers en ook de collega’s in het 
land verwachten dat niet. De theaters 
zullen niet als eerste aan de beurt zijn, 
hoewel er nooit ergens in een theater 
sprake is geweest van een besmet-
tingshaard. Maar het is �jn als we in 
elk geval weer open mogen gaan om 
mensen in een hele sfeervolle omge-
ving een uitje te kunnen bieden op 
een veilige manier.’’ Ook bij de stich-
ting Heerlijkheid van Brederode heerst 
vreugde over de toekenning van een 
bijdrage uit het fonds. Beheerders Rob 
Kortekaas en Angelique Schipper 
gaan van het geld onder meer bordjes 

aanscha�en die de bezoekers duidelijk 
moeten maken welke route gevolgd 
dient te worden. ,,We deden dat in het 
afgelopen jaar op papier, maar bij 
regen of wind was het bordje dan 
weer verdwenen. Nu kunnen we 
mooie bordjes laten maken.’’

Kinderboek
Een deel van het geld wordt ook 
gebruikt om extra desinfecterende 
middelen aan te scha�en. ,,Dat zijn 
kosten die voor een stichting als de 
onze best wel drukken op het budget. 
Het is super�jn dat op deze manier 
wat meer mogelijk is.’’ De stichting 
vroeg 27.000 euro aan en kreeg uitein-
delijk het grootste deel daarvan 
bevestigd. Wat kan er, door het 
ontbrekende deel, niet uitgevoerd 
worden? ,,Dat weten we nog niet 
precies. We wachten nog op bericht 
van de gemeente over toekenning 
van de evenementensubsidie voor dit 
jaar.’’ Zodra de Ruïne van Brederode 
weer toegankelijk wordt voor bezoe-
kers, wacht hen een mooie tentoon-
stelling over de strijd om Holland. Het 
inrichten daarvan kan echter pas van 
start gaan als over het heropenen van 
de poort meer duidelijkheid bestaat. 
Er zullen ook extra vertelactiviteiten 
worden georganiseerd. Intussen legt 
Angelique Schipper dezer dagen de 
laatste hand aan een kinderboek over 
de 18 heren van Brederode. ,,De titel 
van het boek is ‘Ju�rouw Hendriks en 
de vloek van de ruïne van Brederode’, 
het borduurt verder op het verhaal 
van Piet Paree over de vloek van 
Brederode.’’

Velsen - Twee organisaties in Velsen ontvangen een mooi bedrag uit het 
Kickstart Cultuurfonds. De Stadsschouwburg Velsen krijgt 61.360 euro en 
de stichting die de Ruïne van Brederode beheert kan een bedrag van 
23.466 euro tegemoet zien. Met het geld kunnen de beide organisaties 
zich gaan voorbereiden op het hervatten van de activiteiten na de 
coronacrisis.

Geld uit Kickstart Cultuurfonds 
voor theater en ruïne

Santpoort-Noord - Helaas is er nog 
steeds sprake van een lockdown voor 
de horeca. Dat terwijl we er allemaal 
zo naar verlangen weer eens lekker 
uit eten te kunnen. Gewoon gezellig 
tafelen met een goede wijn, heerlijke 
gerechten in de gezellige ambiance 
van een restaurant is voor iedereen al 
zo lang geleden dat we bijna niet 
meer weten hoe dat voelde.
Ristorante La Mia uit de Hoofdstraat 
in Santpoort-Noord gaat daar de 
komende paasdagen een klein 
beetje wat aan doen. Voor de ambi-
ance zult u zelf moeten zorgen maar 
voor de wijnen en gerechten kunt u 

uitstekend bij La Mia terecht. Op 
eerste en tweede paasdag verzorgt 
La Mia een speciaal paasmenu. 
Deze dagen kunt u een compleet 3-, 
4- of zelfs 5-gangen diner bestellen 
welke op eerste of tweede paasdag 
kunnen worden afgehaald of 
bezorgd in de omgeving. De 
gerechten worden koud geleverd en 
kunnen snel en makkelijk met 
behulp van de uitgebreide kookbe-
schrijving in een mum van tijd op 
tafel gezet worden.
Voor een menu kunt u tot en met 
vrijdag appen naar 0615 634 065 of 
mailen naar info@la-mia.nl.

Paasmenu bij Ristorante La Mia
Bij La Mia kunt u een heerlijk paasmenu bestellen. Foto: aangeleverd

Lokale omroep RTV Seaport 
krijgt een nieuwe radiostudio

,,De aanschaf van de nieuwe radio-
studio markeert een belangrijk keer-
punt. Door deze investering ervaren de 
vrijwilligers dat er weer in de omroep 
wordt geïnvesteerd en is de weg naar 
verdere verbetering ingezet. Dat heeft 
tevens een positieve aantrekkings-

kracht op nieuwe vrijwilligers die zich 
melden,” stelt voorzitter Theo Koster. 
Met de nieuwe studio ontstaan er tal 
van nieuwe mogelijkheden voor het 
maken van radio zoals voice-tracking, 
makkelijkere voorbereiding van 
programma’s en scherpere muziek-

keuze. Dankzij de nieuwe studio wordt 
het bovendien ook eenvoudiger om  
programma’s uit te wisselen met 
andere lokale omroepen uit de 
IJmond. 
Door de verbouwingswerkzaamheden 
zijn er vanaf aanstaande woensdag 31 
maart geen lokale live uitzendingen 
mogelijk. Uiteraard blijft de radio-
zender non-stop muziek draaien. Na 
een transitieperiode zullen de live 
radio-uitzendingen vanuit de nieuwe 
studio in de week van 12 april 
hervatten.

Velsen - RTV Seaport, de lokale omroep in Velsen, krijgt een nieuwe 
radiostudio. De omroep zendt elke dag live radioprogramma’s waarin 
lokaal nieuws centraal staat. Vanaf 2018 is de omroep gevestigd in de 
Gerard Doustraat in IJmuiden. Na een aantal bewogen jaren, is de vrijwil-
ligersorganisatie druk bezig met een vernieuwingsslag. De radiostudio is 
daar een mooi resultaat van.

Impressie van hoe de studio er uit zal gaan zien. Foto: aangeleverd
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Door Ingeborg Baumann 

Aanmelden was niet nodig en 
iedereen met een laptop, televisie of 
smartphone kon meedoen. Op 
YouTube was het aantal deelnemers 
rond 115 maar er kon ook gekeken 
en meegespeeld worden via RTV 
Seaport. De online versie van de 
Grote IJmuiden Quiz was natuurlijk in 
het leven geroepen in verband met 
de nare en rare tijd waarin we leven. 
Voor de organisatie zal het best een 
technische uitdaging zijn geweest 
maar daar hebben de kijkers weinig 
van gewerkt. Het was vooral leuk, 
door de interactie die je kon hebben 
met mede-quizzers via whatsapp 
gezellig, en ook nog spannend. Want 
op de eerste vraag na: ‘Wat wordt de 
naam van de nieuwe zeesluis die 
momenteel in het Noordzeekanaal 
wordt gebouwd?’, zaten er vragen 
tussen waarbij zelfs geboren, 
getogen en met hart en ziel 
Velsenaren, toch echt heel hard 
moesten nadenken. Of even snel 
opzoeken. 

De Kaairidders
IJmuidenkenner, fotograaf en colum-
nist voor onder andere de 
Jutter|Hofgeest Erik Baalbergen 
verhaalt de geschiedenis van deze 
quiz: ,,De Grote IJmuiden Quiz is een 
initiatief van Nel Luiken. Nel 
bundelde haar passie voor IJmuiden 
en pub quizzen vanaf 2016 in de 
Grote IJmuiden Quiz. In 2018 waren 
er zo veel deelnemers dat er werd 
verhuisd van de bibliotheek naar het 
Thalia Theater. En met succes; vorig 
jaar bij de vijfde editie zat Thalia 
bommetje vol! Nel aankondigde die 
avond aan te willen stoppen met de 
organisatie waarop team De Kaairid-

ders zich opwierp als opvolger. Kaai-
ridder teamlid Sanne Duin, tevens 
coronacrisismanager Velsen, kwam 
dit jaar op het idee van een digitale 
versie.’’

Presentatie 
De presentatie was in handen van Nel 
Luiken en Kaairidders-teamcaptain 
Dirk van Zonderen. Er was een gezel-
lige interactie tussen die twee en er 
ging weinig mis. De quiz liep wel 
behoorlijk uit maar dat maakte voor 
kijkers/deelnemers niets uit. In de 
pauze en tijdens het tellen van de 
uitslagen zorgde singer/songwriter 
Thijs Huijbens voor mooie, herken-
bare of juist zelf geschreven, muzi-
kale en lekkere muziek met zijn 
gitaar, zijn prettige voorkomen en 
warme stem. Dirk en Nel werden 
bijgestaan door Masja Gemser, 

Nienke de Bruijn, Sanne Duin, Martijn 
Haeser, Erik Baalbergen en citymarke-
teer Friso Huizinga. Er werden zes 
rondes met elk zeven vragen 
gespeeld in de categorieën; alge-
meen, plaatjes, kunst en cultuur, 
geschiedenis, sport en natuurlijk 
muziek. Al vragend en later de vragen 
beantwoordend werden er heel veel 
leuke weetjes, geschiedenisfeitjes en 
dingen waarop je ‘oh ja!’ bij dacht 
verteld. Of ze allemaal worden 
onthouden is wat anders maar waar-
schijnlijk zullen er momenten zijn dat 
men zo’n weetje ineens ophoest. 
Want het is best interessant wat er 
zich hier allemaal afspeelt of afge-
speeld heeft en je leert met zo’n quiz 
in ieder geval dat onze omgeving de 
moeite meer dan waard is. Hoewel 
alle deelnemers daar waarschijnlijk 
wel van overtuigd zijn.

Geintjes 
Natuurlijk, het blijven IJmuidenaren, 
vlogen de geintjes en recht voor de 
raap opmerkingen over en weer. 
Zoals toen werd gevraagd naar de 
enige echte naam van het kunstwerk 
van Joep van Lieshout. Dat beeld bij 
het strand dus waar echt iedere 

Velsenaar een mening over heeft, 
hoe die dan ook luidt. En het presen-
tatie duo maakte zich druk en was 
zelfs ogenschijnlijk aangedaan over 
de sloop van veel cultureel/histori-
sche gebouwen en wijken. De laatste 
vraag was een zogenaamde shoot 
out vraag. Een vraag die zou moeten 
uitmaken bij een gelijk spel wie de 
winnaar was. Zo’n vraag die echt 
niemand weet en waarbij je moet 
gokken. ‘Wat is hemelsbreed de 
afstand in meters tussen het meest 
noordelijke en zuidelijke punt van de 
gemeente Velsen?’ 
Er eindigden twee teams met 33 
punten. Een van de teams was de 
shoot out vraag vergeten in te vullen 
dus helaas voor team Zootje. Het 
team onder de briljante naam Karel 
de Zeeparel ontving een goed 
gevulde #ikkooplokaal doos met 
plaatselijke lekkernijen en eeuwige 
roem. En liet trouwens ook het team 
met de naam CollegeMcCollegeface 
en bestaand uit het college van B&W 
achter zich. Het was een bewogen 
vrijdagavond en heel gezellig. Zelfs 
thuis achter de laptop. 
De uitslagen en de hele uitzending 
zijn terug te kijken via velsen.nl/quiz!

Velsen - Behoorlijk wat Velsenaren vergaten Chantal, Robert en Beau met 
hun quizzen afgelopen vrijdagavond. De � nale van The Voice of Holland 
heeft historisch lage kijkcijfers gehaald. Allemaal door de Grote Velzen 
Quiz die deze avond via RTV Seaport en YouTube werd uitgezonden. De 
online versie van de jaarlijkse Grote IJmuiden Quiz. Meedoen was belang-
rijker dan winnen, werd gezegd. Maar de fanatieke teams of solo strij-
dende inwoners kregen best moeilijke vragen te beantwoorden. Ná de 
eerste vraag van de eerste ronde dan. Die had heel Nederland geweten.

De Grote Velsen Quiz: gezelligheid 
thuis, achter de laptop

Presentatoren Nel Luiken en Dirk Zonderland liepen wat uit maar niemand had daar een probleem mee. Foto: Erik Baalbergen

Thijs Huijbens verzorgde de muzikale intermezzo’s en dat was een traktatie op zich. Foto: Erik Baalbergen
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THUIS IN SANTPOORT

Wat een idyllisch beeld te zien hoe de Bosbeek haar weg zoekt door het 
Burg. Rijkenspark, op weg naar de Delft.
Deze beek heette vroeger De Greppel (gegraven waterloop) en is een 
aftakking van de Brederodebeek die ten zuiden van kasteel Brederode 
ontspringt en waarvan de slotgracht deel van uitmaakt. Deze beek 
stroomt eveneens richting Delft.
De Bosbeek werd begin zeventiende eeuw speciaal gegraven, dwars door 
de Moolenduinen heen (zie de restanten van hellingen aan de Wüste-
laan), om blekerijen van vers en schoon water te voorzien. In dit geval 
gaat het om lijnwaadblekerij Zorgvrij (pakweg tegenover huize Bosbeek, 
rechts van de Johan van Beemlaan).
De Brederodebeek echter stroomde van oudsher naar en door een 
andere blekerij, genaamd Duijvensteijn. Deze lag in het huidige groene 
hart van Santpoortdorp, tussen de huidige Hoofdstraat, Wüstelaan, 
Burgemeester Enschedelaan en de Vlugthovenstraat.  De eigenaren van 
Duijvensteijn bleken de oudste rechten te hebben op het water uit de 
Brederodebeek. Tja, en als je water aan die hoofdbeek onttrekt, dan moet 
je voor dat recht wel betalen: zes gulden per jaar alstublieft. Daarvoor 
werd in 1622 speciaal een akkoord gesloten.
Wij hoeven niet uit geldelijk gewin naar deze waterloop te kijken. 
Gewoon af en toe een wandeling maken door het park en van die beeld-
schone Bosbeek genieten.

Stichting Santpoort
Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

Een beeldschone beek

De afgelopen zeven jaren was er 
sprake van twee verschillende 
winkels, elk met een eigen stijl, maar 
wel met een open verbinding 
doordat de wand tussen de beide 
winkelpanden deels was doorge-
broken. Aan dat laatste is niets veran-
derd, maar de beide winkels zijn nu 
compleet samengevoegd zodat ze 
een eenheid vormen. De collecties 
van de twee winkels zijn samenge-
voegd en hangen nu door elkaar, 
maar alle vertrouwde merken zijn er 
nog steeds te vinden. Jacomien 
Stokman en haar dochter Bo blijven 
dan ook gewoon op dezelfde voet 
verder gaan waar het de keuze voor 
hun collectie betreft. Ook aan de 
vertrouwde gastvrijheid en gezellige 
sfeer in de winkel verandert uiteraard 
niets.

De inboedel van de winkels werd 
grotendeels verkocht, zodat die 
hergebruikt kon worden. Een grote 
wens van Jacomien en Bo was het 
om de vloer in de beide winkel-
panden hetzelfde te maken, dus alles 
moest eruit. Vervolgens werden de 

muren voorzien van een nieuwe verf-
laag. Fris wit van kleur, met een mini-
malistisch interieur, om de mode nog 
nadrukkelijker te accentueren. Met 
elementen van messing, marmer-
look, zwart en roze is een warme 
sfeer gecreëerd, die goed aansluit bij 
de stoer ogende zwarte 
kledingrekken. Een groot aantal witte 
en zwarte lampen aan het plafond 

zorgt voor een zee van licht, zodat 
elk kledingstuk goed kan worden 
bekeken. Over de nieuwe naam van 
de winkel hoefde niet lang te worden 
nagedacht: ,,We wilden de namen 
vasthouden, maar het moest wel kort 
en krachtig blijven, dus werd het 
Jacky & Bo.’’

Wethouder Jeroen Verwoort had 
vorige week de eervolle taak om de 
winkel te heropenen. Hij deed dat 
door bij de twee toegangsdeuren 
linten door te knippen en de logo-
borden op de gevels van de twee 
winkelpanden te onthullen. Hij 
grapte daarbij dat het wellicht een 
goed idee zou zijn om alvast een 
optie te nemen op een derde winkel-
pand, daarbij refererend aan het feit 
dat Bo momenteel in verwachting is 
en zich dus wellicht de derde gene-
ratie in het modebedrijf zich straks 
aandient. ,,Voor ons voelt het gek om 
op deze manier een opening te orga-
niseren’’, vertellen Jacomien en Bo, 
doelend op de coronabeperkingen, 
die het uitnodigen van gasten onmo-
gelijk maakte. Toch liet zich al tijdens 
het openingsmoment een vaste klant 
zien. ,,Maar ik heb gewoon een 
afspraak gemaakt om nu te komen 
winkelen’’ verklaarde zij.

IJmuiden - Tien weken heeft de klus geduurd, vanaf het leeghalen van de 
winkel tot aan heropening vorige week donderdag. De modewinkels 
Jacky Hart en Bij Bo zijn versmolten tot één winkel met een frisse en 
uniforme uitstraling. Nog wel met twee toegangsdeuren, maar met één 
nieuwe naam op de gevel: Jacky & Bo.

Jacky & Bo: vernieuwde naam, 
vertrouwd modebeeld

De onthulling van de nieuwe naam. Foto: Bos Media Services

Wethouder Jeroen Verwoort na de o�ciële openingshandeling samen met Jacomien 
(rechts) en Bo. Foto: Bos Media Services

SAMEN VOOR ELKAAR

Een prachtig eigen initiatief in Velsen-Noord verdient 
aandacht. Anneke de Wit draagt zorg voor Ans die bij 
haar om de hoek woont. Buurvrouw Ans is vergeet-
achtig en Anneke staat haar bij. Ze gaat elke dag om 
12.00 uur naar Ans toe voor een kopje ko�e en ze eten 
om de dag bij Anneke thuis. In de pre-corona-periode 
gingen ze ook samen naar buurtcentrum De Stek toe 
om hun  beider (kook) vrijwilligerswerk te kunnen 
uitvoeren. 
Anneke: ,,We kennen elkaar al heel lang van onze 
banketbakkerij en onze kinderen zaten vroeger bij 
elkaar in de klas. Later kwamen we elkaar weer tegen in 
het buurthuis. We zijn allebei weduwe en bevriend 
geraakt en zoeken elkaar op. Alleen is maar alleen 
toch? We hebben het dan vaak over onze kinderen en 
kijken met veel plezier terug op onze �jne tijd met ons 
gezin.’’ Anneke vervolgt: ,,We gaan ook wel eens met 
elkaar op vakantie. Ans heeft familie en een huisje in 
Spanje en samen zijn we een paar jaar terug 14 dagen 
in een dorp bij Bilbao geweest. Heerlijk! Ans genoot 
dan ook met volle teugen en zegt vaak tegen mij: wat 
zou ik toch moeten beginnen zonder jou?’’
,,De kinderen van Ans zijn heel enthousiast. Ik kijk om 
naar hun moeder en dat vinden ze prachtig en waar-

devol. Dat zeggen ze vaak tegen mij en dat geeft mij 
weer positieve energie. Of je nou voor 1 of 2 personen 
kookt, dat maakt niet uit toch?’’
Weet u iemand die ook in deze rubriek past of kunt u 
steun gebruiken, stuur dan een mailtje naar contact@
swtvelsen.nl.

Velsen - Het Sociaal Wijkteam Velsen ondersteunt 
inwoners bij allerhande vragen. Met de rubriek 
‘Samen voor elkaar’ wil het Sociaal wijkteam 
actieve inwoners, die iets voor een ander bete-
kenen, in het zonnetje zetten. 

Anneke kijkt om naar Ans en doet dat graag.
Foto: aangeleverd

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Afgelopen week besprak ik tijdens een digitale bijeenkomst met collega’s 
wat we het afgelopen jaar hebben doorgemaakt. We vroegen ons af wat de 
covid-19 crisis ons heeft gebracht, waar we naar uitkijken en waar we snel 
vanaf willen. Voor mijzelf sprekend heeft de crisis het nodige veranderd. 
Werk bijvoorbeeld heeft een nieuwe dimensie gekregen met het thuis-
werken. Je zit nu thuis achter je bureau, vergadert digitaal en luncht aan je 
eigen tafel zoals je normaal alleen in het weekend doet. 
Ik ben meer digitaal. Je bent snel met elkaar in contact zonder dat je daar-
voor hoeft te reizen, wat weer tijd scheelt. Gesprekken verlopen in de digi-
tale omgeving meer gestructureerd. En naarmate je meer routine krijgt in 
systemen zoals Teams en Zoom, gaat dat nog beter. Tegelijkertijd zijn deze 
systemen ook handig voor een wekelijkse pubquiz, waarmee je vanuit huis 
toch een sociaal iets kan blijven doen. 
Al die mogelijkheden maken het wel nodig om grenzen te stellen, omdat je 
anders het risico loopt altijd aan het werk te zijn. Altijd in contact. Je 
hersenen draaien maar door. Het meer bewust zijn van een gezonde werk/
privé balans is iets om vast te houden. Doordat vrijwel alles dicht is, is er 
meer gelegenheid ontstaan om eens de krant of een goed boek te lezen. 
Om meer aandacht te geven aan goed en gezond eten. Zelf ga ik ook meer 
de natuur in om een lange wandeling te maken. 
Waar ik naar uitkijk is dat ik weer kan gaan sporten, er weer meer dan 1 
persoon op bezoek mag komen en ik weer contact kan hebben met colle-
ga’s. Waar ik niet naar terug wil, is de gejaagdheid. Dat er altijd iets te doen 
moet zijn en we niets zouden moeten willen missen. De crisis en de beper-
kingen hebben mij er weer bewust van gemaakt  dat de kwaliteit van het 

leven niet zit in wat we allemaal 
kunnen doen, maar vooral in het 
kleine. De persoonlijke aandacht, 
de spelletjes, de rust en nog veel 
meer. 
En ja, dat gaat als je samen bent 
makkelijker dan in je eentje. Het is 
dan ook van groot belang dat we 
oog hebben voor elkaar, een 
helpende hand uitsteken en een 
luisterend oor bieden. Die sociale 
cohesie bepaalt onze veerkracht. 
Niet alleen om deze moeilijke tijd 
door te komen, maar om daarna 
ook in een betere samenleving te 
kunnen leven.

Wat brengt de crisis

Bert van de Velden (GGD GHOR). 
Foto: aangeleverd
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Het begon allemaal in de toenmalige 
kapsalon van Piet Zwetsloot, waar 
Angela vanaf 1 april 1996 een stoel 
huurde. ,,Ik werd door iemand geat-
tendeerd op deze mogelijkheid en 
ben gaan praten. Het klikte eigenlijk 
meteen goed.’’ De toen 26-jarige 
Angela knipte zo een jaar lang haar 
eigen klanten. Na die periode 
werden de rollen omgedraaid en 
kreeg ze de leiding over de kapsalon. 
Nog eens drie jaar later werd de hele 
zaak grondig verbouwd en sindsdien 
prijkt de naam ‘Angela’s Haarmode’ 
op de gevel. Voor Piet Zwetsloot was 
dat ook het moment om afscheid van 
de zaak te nemen.

Angela is er bijzonder trots op dat ze, 
ondanks twee keer langere tijd 
gesloten te zijn geweest vanwege 
het coronavirus, het bedrijf nog 
steeds draaiend heeft kunnen 
houden. Dat heeft ze niet alleen aan 
zichzelf, maar ook aan haar team te 
danken. ,,Het bedrijf is groot 
geworden dankzij iedereen die hier 
nu werkt en ooit gewerkt heeft’’, zegt 
ze trots. Haar bescheidenheid blijkt 

eens te meer uit het feit dat ze met 
haar jubileumactie juist haar trouwe 
klanten wil verrassen. ,,Ik hoef zelf 
niet zo in de schijnwerpers te staan. 
Ik heb liever dat mensen hier de deur 
uit gaan met een lach op hun 
gezicht.’’

Eigenlijk is het zelfs dubbel feest, 
want op 17 mei zit Angela zelf 35 jaar 
in het vak. Voor de jubileumloterij 
heeft ze een mooi prijzenpakket 
samengesteld. Als eerste een prijs uit 
eigen branche, namelijk een 
complete haarverzorgingsset. Bij het 
verzorgingspakket zit een 
cadeaubon van 50 euro. Verder zijn 
waardebonnen van ijssalon Bonasera 
en slijterij Zeewijck te winnen, als 
ook een thuisdiner van restaurant 
Van der Meer. Als klap op de vuurpijl 
valt een overnachting bij bed & 
breakfast de Ko�etuin in Beek-
bergen te winnen. 
Klanten hoeven niets voor de lootjes 
te betalen, ze krijgen ze gratis bij elke 
behandeling. Volg Angela’s Haar-
mode op Facebook voor het laatste 
nieuws.

Jubileumloterij voor klanten 
Angela’s Haarmode
IJmuiden - Vandaag is het exact vijfentwintig jaar geleden dat Angela de 
Beurs haar eerste klanten knipte in de kapsalon aan de Kennemerlaan 33. 
Een receptie voor de vaste klanten was door de coronamaatregelen niet 
mogelijk, daarom heeft Angela een andere opzet gekozen om het jubi-
leum extra kracht bij te zetten. Gedurende de hele maand april krijgen 
klanten bij een behandeling een gratis lot cadeau. Daarna worden vijf 
mooie prijzen verloot. ,,Prijzen waar ik zelf blij van word’’, vertelt Angela 
enthousiast.

Angela heeft een leuke manier bedacht om toch het 25-jarig jubileum van haar zaak 
aan de Kennemerlaan te vieren. Foto: aangeleverd

TYPISCH IJMUIDEN

De Maliebanen van IJmuiden
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�eve-
ring aandacht voor de Maliebanen van IJmuiden.

Door Erik Baalbergen

Bij de naam ‘Maliebaan’ denk je al snel aan een statige 
laan in Utrecht. Toch heeft IJmuiden ook zijn eigen 
Maliebaan, zeg maar gerust Maliebanen, gehad! Vanaf 
het einde van de negentiende eeuw komen we de 
Maliebaan in IJmuiden tegen in krantenartikelen, 
andere bronnen en herinneringen. De Maliebaan wordt 
zelfs in het straatnamenregister van de gemeente 
Velsen genoemd. Maar op oude kaarten en platte-
gronden is geen vermelding van Maliebaan te vinden; 
slechts paden in het duingebied die overeenkomen 
met de beschrijvingen. Een leuk puzzeltje dus!

Maliespel
Eerst iets over de herkomst van de naam. ‘Malie’ is een 
oud balspel, een voorloper van kolf, golf en croquet. Op 
een geë�ende ‘maliebaan’ sla je met een �exibele stok 
van taai hout met een �uwelen handvat in zo weinig 
mogelijk slagen een houten bal naar een paal aan de 
andere kant van de baan. Op sommige banen moet de 
bal ook nog door een poort of ring halverwege de 
baan. Het maliespel is tot in de achttiende eeuw popu-
lair onder de adel. Dikwijls laten rijken een eigen malie-
baan op hun landgoed aanleggen.

Sommige universiteitssteden, zoals Utrecht en Leiden, 
leggen een maliebaan aan om studenten naar hun stad 
te lokken. De Utrechtse Maliebaan is hieruit voortge-
komen. Als eind achttiende eeuw het maliespel is 
verdwenen, worden hier paardenrennen en militaire 
parades gehouden. Later groeit de Utrechtse Malie-
baan uit tot een woongebied voor de rijken met een 
deftig wandelpark en geurende bloemenperken.

Maliebaan
De herkomst van de naam van de IJmuidense Malie-
banen laat zich raden. In het gebied van het latere 
IJmuiden waar diverse vermogende mensen een land-
goed bezitten, wordt in elk geval in de achttiende 
eeuw gekolfd. Bij de openbare veiling van hofstede 
Velserduin in 1744 staat een kolfbaan genoemd in de 
beschrijving. Maar ik betwijfel of deze kolfbaan eeuwen 
later de naamgever van een IJmuidense Maliebaan is. 
Het zou me niets verbazen als de IJmuidense Malie-
banen gekscherend zijn vernoemd naar de deftige en 
welriekende Utrechtse Maliebaan. Onze Kalverstraat is 
immers ook met een dikke knipoog naar de Amster-
damse Kalverstraat vernoemd.

De eerste IJmuidense Maliebaan komen we tegen rond 
de aanleg van de in 1896 geopende Westerbegraaf-
plaats. De opzichter en doodgraver Jan Braam laat bij 
de noordwestkant van de begraafplaats twee 
woningen bouwen. Deze woningen krijgen de 

adressen Maliebaan 4 en 5. Jan woont later zelf in het 
huis op Maliebaan 4. Bij de aanleg van de Fultonstraat 
rond 1915 wijzigt het adres van deze woning in 
Fultonstraat 6.

Visrokerijen en droogrekken
Als de visserij in IJmuiden tot bloei komt, ontstaat in 
een duinvallei ten zuiden van de Westerbegraafplaats 
en achter de in 1916 geopende visserijschool aan de 
Havenkade een nederzetting van visdrogerijen en 
visrokerijen. Dit buurtje met houten schuren en 
visdroogrekken wordt in de volksmond ‘Maliebaan’ 
genoemd. We komen deze Maliebaan in de jaren tien 
en twintig van de vorige eeuw regelmatig in krantenar-
tikeltjes tegen als toneel van afgebrande houten 
huizen en schuren, diefstallen en vechtpartijen tussen 
visrokers en hun families.
Vanwege de voortdurende uitbreidingen van IJmuiden 
moeten de visrokers en -drogers halverwege 1929 uit 
de duinvallei zijn vertrokken. De gemeente biedt geen 
vervangende plek aan. Boreel van Hogelanden, eige-
naar van het duingebied waar later IJmuiden zich 
verder zou ontwikkelen, stelt een stuk duingebied van 
twee hectare ten zuiden van de Haringhaven beschik-
baar. De meeste visrokers en visdrogers verhuizen naar 
deze nieuwe stek, die in de volksmond weer gewoon 
Maliebaan wordt genoemd. De nederzetting ligt rond 
de huidige Cornwallstraat, ten noorden van het latere 
Rokerspad of Visrokerspad tussen de Keetberglaan en 
de Ampèrestraat.

Duinpad
Een pad vanaf de visserijschool door de duinen naar de 
nieuwe nederzetting krijgt eveneens de naam Malie-
baan. Dit pad loopt later vanaf de Fahrenheitstraat 
nabij de Vleetstraat, naar het zuidwesten. Bij de huidige 
Schutterstraat, de noordwesthoek van het Gijzenvelt – 
een zandvlakte waar eerst een vuilnisbelt en later 
sportpark Zeewijk is aangelegd – buigt het pad naar 
het westen, tot aan het eerder genoemde Rokerspad, 
dat aanvankelijk ook Maliebaan heet. Een wandelpad in 
het duingebied tussen de Orionweg en de Peperkers 
volgt nog een stukje van deze Maliebaan. En om de 
verwarring nog groter te maken, wordt een pad vanaf 
de Velserduinweg naar het westen, waar het ten 
noorden van het Gijzenvelt aansluit op de Maliebaan, 
ook Maliebaan genoemd.

De woningen, boerderijtjes en visrokerijen rond het 
pad in het duingebied hebben tot zo’n vijftig jaar 
geleden Maliebaan als adres. Met de aanleg van Rivie-
renbuurt, Duinwijk en Zeewijk is de Maliebaan in de 
loop der jaren als pad nagenoeg verdwenen. Ook de 
Maliebaan als buurtje met visdrogers en visrokers is 
van de kaart verdwenen. In het secretariearchief van de 
gemeente Velsen staat vermeld dat begin 1973 met 
een raadsbesluit de straatnaam Maliebaan wordt inge-
trokken, hoewel de naam nooit formeel is vastgesteld. 
Zelfs de naam Rokerspad heeft in 2015 plaats moeten 
maken voor Egelantierpad. Het lijkt wel of Velsen alle 
sporen van visrook heeft willen uitwissen… De Malie-
baan, geassocieerd met visrook, vislucht en paden door 
het duingebied, leeft slechts voort in de herinnering 
van veel IJmuidenaren.

Het wandelpad tussen de Peperkers en de Orionweg volgt het tracé van een stuk Maliebaan tussen de visserijschool en het 
Rokerspad. Foto: Erik Baalbergen

IJmuiden - Maandag was het precies 50 jaar geleden dat de eerste sleutel van 
een woning aan het Lange Vlak werd overhandigd. Dat moet gevierd natuur-
lijk. Dus waren er zelfgebakken cupcakes van het buurtcomité voor de bewo-
ners en is er een wedstrijd wiens balkon, tuin of galerij het mooist is versierd in 
het verjaardagsthema. Volgende week hebben we een gesprek met de inwo-
ners en kijken, uiteraard samen met IJmuidenkenner, fotograaf en columnist 
van de Jutter | Hofgeest Erik Baalbergen, terug op het ontstaan van ‘de 
Vlakken’. Foto: aangeleverd

Feest op het Lange Vlak
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. zomervrucht; 7. versteend overblijfsel van
plant of dier; 12. vochtig koud; 13. Joodse geestelijke; 14.
schrijfgerei; 15. hoge raad (afk.); 17. voertuig; 19. Duitse ont-
kenning; 21. lidwoord; 22. insect; 24. kalkachtige afzetting op
het gebit; 27. hemellichaam; 28. knevel; 30. Russisch ruimte-
station; 31. straat; 32. vlinderlarve; 33. godin van de dageraad;
35. ooievaar; 37. halskraag; 38. werelddeel; 41. roem; 42.
veertigdagentijd voor Pasen; 44. insectenlarve; 46. verbran-
dingsverschijnsel; 47. morsdoekje; 48. eenheid van geluids-
sterkte; 49. rijstbrandewijn; 50. toegankelijk; 52. maatstaf
(richtsnoer); 54. weegtoestel; 56. bergweide; 58. wegwerplui-
er; 61. eikenschors; 62. boksterm; 64. ogenblik; 65. sportief;
67. vogeleigenschap; 68. gevangenis; 70. verbinding van
naaiwerk; 72. voorzetsel; 73. servet; 76. brandstof; 77.
inhoudsmaat (afk.); 78. jong rund; 79. trip (toer); 81. inhouds-
maat (afk.); 82. nachtkleding; 83. larve van de langpootmug;
84. koeienmaag; 86. stimulans; 87. onordelijk in zijn werk.

Verticaal  1. rangtelwoord; 2. godsdienst (afk.); 3. projectie-
plaatje; 4. platzak; 5. bedekte spot; 6. reigerachtige vogel; 7.
dun laagje opleghout; 8. insect; 9. Japanse munt; 10. voorzet-
sel; 11. scheel kijken; 16. jongensnaam; 18. niet wild; 20.
Europese Economische Gemeenschap (afk.); 21. flesafslui-
ting; 23. deel van schip; 25. telwoord; 26. telwoord; 27. hoofd-
kaas; 29. zuivelproduct; 32. een paard met borstel en kam rei-
nigen; 34. plaats in België; 36. blindenschrift; 37. collectieve
arbeidsovereenkomst (afk.); 39. nachtroofvogels; 40. inheem-
se slang; 42. in overvloed; 43. verdieping; 45. lidwoord; 46.
kippenloop; 51. zwarte kleverige stof; 53. knaagdier; 54. Euro-
pese voetbalbeker; 55. teken; 56. jongensnaam; 57. korf; 59.
gras- of heidezode; 60. gymnastische omwenteling om de
lengteas van het lichaam; 62. bultos (bizon); 63. verhoogde
lichaamstemperatuur;  66. slangachtige vis; 67. loop- en
waadvogel; 69. hertensoort; 71. oude vochtmaat; 73. militair
voertuig; 74. grondsoort; 75. gewicht; 78. keukenmeester; 80.
Sociaal Economische Raad (afk.); 82. onmeetbaar getal; 85.
buiten dienst (afk.).

Puzzel mee en maak kans op een gerookte zalm van Waasdorp. 
Mail de oplossing voor maandag 5 april 
naar puzzel@jutter.nl

Vrolijke paasdagen met overheerlijke 
Paasbrunchbox bij Waasdorp
IJmuiden- Bij Waasdorp aan de Halkade in IJmuiden 
hebben ze voor de Paasdagen een overheerlijke Paas-
brunchbox met visspecialiteiten! De visspeciaalzaak 
is beide Paasdagen geopend van 08.00 tot 20.00 uur 
voor overheerlijke topoesters, zalmsalades of sushi-
schotels. Er zijn diverse leuke paasacties zoals een 
bakje Tapas voor 3,50 of 3 bakjes voor 9,95. Ook zijn er 

weer Oosterschelde kreeft en verse hang cultuur mos-
selen. Alle verse vis kunt u ook online bestellen www.
viskoop.nl. Waasdorp is zeker een bezoekje waard om 
uw Paasdagen te doen slagen! U kunt gratis en ruim 
parkeren.
Visspeciaalzaak Waasdorp is te vinden aan de Halkade 
27 in IJmuiden. Tel. 0255-512796
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Podcastmaker Rolien Magendans. 
Foto: aangeleverd

In de reeks zoekt podcastmaker 
Rolien Magendans het antwoord 
op de meest uiteenlopende vragen 
over de provincie. De ene keer trekt 
ze met een ecoloog de natuur in, 
de andere keer gaat ze op repor-
tage met verkeersdeskundigen. Zo 
neemt de podcast ‘Jouw Noord-
Holland’ de luisteraar op een 
toegankelijke manier mee in 
belangrijke onderwerpen die 
spelen in de provincie Noord-

Holland. Van natuur tot wonen en 
van mobiliteit tot circulaire 
economie. In de serie komen 
telkens een of meer experts aan het 
woord die samen het antwoord op 
de vraag geven.

In gesprek met inwoners
Luisteraars krijgen ook de mogelijk-
heid om zelf vragen in te sturen. De 
leukste vragen komen terug in een 
a�evering. Inwoners kunnen hun 

vraag stellen op www.noord-
holland.nl/podcast en zich hier 
gratis abonneren op de podcast. 
Ook zijn op deze plek de a�eve-
ringen te beluisteren.

In a�evering 1 wordt de vraag 
beantwoord ‘Hoe weet een vos 
waar hij de weg moet oversteken?’
 
In a�evering 2 komt de vraag aan 
de orde ‘Hoe slim is een slim 
verkeerslicht eigenlijk?’ 
En in a�evering 3 is de vraag ‘Waar 
gaan we wonen als we allemaal 100 
worden?’
A�evering 4 van Jouw Noord-
Holland verschijnt op donderdag 8 
april. Vervolgens komt elke twee 

weken op donderdag een nieuwe 
a�evering online. De podcast is via 
www.noord-holland.nl/podcast te 
beluisteren.
De podcast ‘Jouw Noord-Holland’ 
kwam tot stand in samenwerking 
met radiomaker Sander de Heer, 
die jarenlang bij 3FM en NPO Radio 
2 werkte. 

Onderzoeksbureau Markte�ect 
becijferde in zijn laatste Podcast 
Monitor dat inmiddels bijna de 
helft van de Nederlanders geregeld 
naar podcasts luistert.

Regio - Hoe weet een vos waar hij de weg moet oversteken? Waar kunnen 
we wonen als we allemaal 100 worden? En hoe slim is een slim verkeers-
licht eigenlijk? De provincie Noord-Holland beantwoordt deze en andere 
prangende vragen in haar allereerste podcast. De eerste drie a�eve-
ringen van de tiendelige serie ‘Jouw Noord-Holland’ staan inmiddels 
online.

Podcast ‘Jouw Noord-Holland’ 
beantwoordt prangende vragen
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Door Arita Immerzeel

IJmuiden - Na vele maanden 
gesloten te zijn geweest, ging 
maandag de �ets-en wandelroute 
over de sluizen weer open. Niet 
gehinderd door autoverkeer 
maakten honderden mensen gebruik 
van dit zo node gemiste ommetje. 
Het zonnetje nodigde menigeen uit 
voor een wandeling of heerlijk 
tochtje op de �ets. Er werd ook veel 
gefotografeerd. Heel opvallend 
breed bleek de weg voor �etsers en 
wandelaars. Het voelde voor hen aan 
als ruim baan, een warm welkom na 
die lange sluiting.

Halverwege de sluizenroute staan 
oude bekenden tegenover elkaar. De 
een komt vanuit Velsen-Noord 
aange�etst en de ander uit IJmuiden. 
,,Het is geen toeval dat wij elkaar hier 
tre�en. Hoe hebben we hiernaar 
verlangd.” Aan het woord zijn Jan 
Koper en Sam de Wol�. Sam grapt 
dat hij blij mag zijn, als hij ooit nog 
mee mag maken, met de auto over 
de sluizen te mogen rijden. Sam is 
langeafstands�etser en allang blij 
weer over de sluizen te kunnen 
�etsen. ,,Mijn opa is hier, ik meen in 
1928 verongelukt, daar moet ik nu 

wel aan denken.” Jan vertegenwoor-
digt Fietsersbond Nederland, afde-
ling Velsen. ,,Vanmorgen hebben we 
een soort opening gehouden. Zowel 
Fietsersbond Nederland, afdeling 
Haarlem, als Fietsersbond Nederland, 
afdeling Velsen, waren vertegen-
woordigd. Wij wilden uiting geven, 
aan hoe �jn het is, dat deze route 
weer open is. Autoverkeer kan door 
de tunnel. Wij �etsers niet. Natuurlijk 
is er de pont, maar die valt nogal 
eens uit, jammergenoeg. Ik woon in 
Velsen-Noord en moet altijd rekening 
houden met de tijd, die het kan 
kosten om naar de overkant te 
komen.” Sam de Wol� uit IJmuiden 

beaamt dit. ,,Dat geldt trouwens ook 
hier op de sluizen. Zojuist was 
toevallig de Middensluis en ook de 
Zuidersluis gestremd voor ons �et-
sers wegens doorgaand vaarverkeer. 
Het is een leuk gezicht, maar ook zal 
je ermee rekening moeten houden, 
dat de overtocht over het kanaal wat 
langer kan duren.” Jan Koper mijmert 
over een �etswedstrijd over de 
sluizen, waarbij hellingen een rol 
spelen. ,,Al die hellingen, dat vraagt 
om een wedstrijd. Wat ik jammer 
vind, is dat er niet gekozen is voor 
overal asfalt voor de �etspaden.” 

Inderdaad is de tocht per �ets nogal 
helling op en helling af. Ook �ets je 
over tegelpaden of gerepareerde 
asfaltpaden. Maar je �etst! Of 

wandelt, over de sluizen, waar altijd 
wat te zien is. Een welkom ommetje 
in deze coronatijd. De industriële 
omgeving, in zon en wind en met 

zicht op het zeewater en schepen, 
voelt als een museaal ommetje. Een 
aanrader. Waar velen maandag dus al 
gebruik van maakten.

Sluizenroute eindelijk weer open 
voor fietsers en wandelaars

Van links naar rechts IJmuidenaar Johan Zwakman, Jan Koper uit Velsen-Noord en IJmuidenaar Sam de Wol�. Foto’s: Arita Immerzeel

De nieuwe Zeesluis IJmuiden trekt uiteraard veel bekijks.

Er werd met veel plezier ge�etst en gewandeld maandag, op de eerste dag van de 
openstelling van de route over de sluizen.

Er valt heel wat te zien tijdens een �etstochtje over het sluizencomplex.
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IJmuiden - Apollo Hotel IJmuiden 
Seaport Beach gaat verder onder het 
Europese merk van de Fattal Hotel 
Group en wijzigt haar naam naar 
Leonardo Hotel IJmuiden Seaport 
Beach. 

Met deze naamswijziging bouwt 
Fattal Hotel Group verder aan de 
naamsbekendheid van Leonardo 
Hotels in de Benelux en bestaat het 
portfolio uit zes Leonardo Hotels in 
Nederland.

Hotel krijgt nieuwe naam

Santpoort-Zuid- De buurtbus in Santpoort-Zuid rijdt na een coronastop 
weer. Met geplasti�ceerde A4-tjes maakt het vervoersbedrijf Connexxion 
bewoners hierop attent. (Foto: Arita Immerzeel)

Buurtbus rijdt weer

Velsen - In het 75 jaar Vrijheid jubile-
umjaar heeft het Comité 4 en 5 mei 
Velsen haar draaiboek voor de op 
stapel staande evenementen in de 
koelkast moeten zetten. Op 4 mei 
2021 wil het wel graag weer de volle 
focus richten op de vrijheid die we na 
de Tweede Wereldoorlog hebben 
terug gekregen. Hiervoor hebben 
velen hun leven gegeven en willen 
-heden ten dage- zelfs nog velen hun 
leven in gevaar brengen.
De leerlingen van de scholen voor 
voortgezet onderwijs in Velsen 
worden van harte uitgenodigd een 
poging te wagen hun creatie 
verkozen te krijgen om verwoord of 
verbeeld te worden tijdens de 4 mei 
herdenking of 5 mei viering in 2021.

Een jury waarin zitting hebben: de 
voormalig stadsdichters Joris Brussel 
en Jantje Bosch; burgemeester Dales 
en zijn voorgangers Weerwind en 
Cammaert en de directeur van de 
Bibliotheek Velsen Maarten van 
Dongen zijn bereid gevonden de 
inzendingen te beoordelen.

Vast staat, dat aan alle deelnemende 
leerlingen de ‘Fakkel voor Vrijheid-
pin’ van het Comité 4 en 5 mei wordt 
uitgereikt. Het winnende gedicht 
wordt bovendien door RTV Seaport 
opgenomen en getoond tijdens de 
uitzendingen van 4 en 5 mei in 
Velsen. Meer informatie: 
www.4en5meivelsen.nl.
Poster: aangeleverd

Dichter bij 4/5 mei Velsen 2021

In oktober 2020 werd de eerste paal 
voor het bouwproject geslagen. 
Sindsdien verloopt alles nagenoeg 
volgens schema. ,,We verwachten de 
panden in juli te kunnen opleveren’’, 
vertelt Jan Stolk. Hij is met Stolk 
Bouwmaatschappij een van de drie 
participanten in het project. Samen 
met Kees van der Vlugt en Antonio 
Hammerstein stond hij aan de wieg 
van het plan voor de bouw van deze 
units. ,,Wij zien het als een beleg-
ging’’, legt hij uit. De ontwikkelaars 
houden de panden in eigendom en 
bieden ze te huur aan. Belangstel-

lenden kunnen zich tot makelaars-
kantoor Van Waalwijk Van Doorn 
wenden voor de uitgebreide speci�-
caties. De gebruiksmogelijkheden 
voor de nieuwe bedrijfsunits zijn 
groot, van administratiekantoor of 
nagelstudio tot lichte industrie. Elke 
unit heeft een hoogte van vijf meter 
en wordt voorzien van een overhead-
deur. Dit maakt het bijvoorbeeld 
mogelijk om met een klein model 
vrachtwagen naar binnen te rijden. 
Jan Stolk: ,,Je kunt er bijvoorbeeld 
ook voor kiezen om in het achterste 
gedeelte een entresolvloer te 

plaatsen, zodat je een extra verdie-
ping krijgt om voorraden op te slaan.’’ 
De bedrijfsruimte heeft een opper-
vlakte van ruim 100 m2 en wordt 
voorzien van aansluitmogelijkheden 
voor een keukenblok.

De woningen boven de units zijn 90 
m2 groot met additioneel een balkon 
van 10 m2 op het westen, zodat men 
na het werk van de zon kan genieten. 
Elke woning krijgt twee slaapkamers 
en een keuken die van alle gemakken 
is voorzien. De twee slaapkamers 
komen aan de achterzijde van de 
woning en grenzen aan een tweede, 
bescheiden balkon op het oosten. 
Het bouwproject wordt conform de 
hedendaagse normen gerealiseerd, 
hetgeen inhoudt dat er geen gasaan-
sluitingen zijn. In plaats daarvan 
wordt een warmtepomp geplaatst. 
Verder krijgen de goed geïsoleerde 
woningen zonnepanelen op het dak. 
Ook over het parkeren is goed nage-
dacht. Elke unit krijgt de beschikking 
over twee parkeerplaatsen op eigen 
terrein. Meerdere ondernemers 
hebben inmiddels al belangstelling 
voor de panden getoond, al valt te 
verwachten dat de meeste gega-
digden zich pas zullen melden als de 
panden opgeleverd zijn. ,,Het is 
gebruikelijk dat voor huurpanden de 
meeste vraag komt als ze klaar zijn, 
want dan kan een huurder er meteen 
in.’’ Deze week is gestart met het 
aanbrengen van de dakbedekking 
op de panden. In de komende 
maanden werken de bouwers 
gestaag verder om uiteindelijk vlak 
voor de zomervakantie het project te 
kunnen afronden.

IJmuiden - Een bescheiden feestje vandaag op de bouwplaats aan de J.C. 
van Neckstraat. Het glas wordt door de medewerkers van Stolk Bouw-
maatschappij geheven omdat het hoogste punt van het bouwproject is 
bereikt. Op de plek waar ooit zwembad De Hoogeberg stond, komen acht 
bedrijfsunits met elk een riant appartement erop. Kleine ondernemers 
kunnen hier straks wonen en werken combineren op een prima locatie 
midden IJmuiden, dus vlakbij alle benodigde voorzieningen.

Hoogste punt bereikt bij bouw 
bedrijfsunits met woningen

Een artist impression toont hoe het eindresultaat moet gaan worden. Afbeelding aangeleverd

De acht bedrijfsunits met bijbehorende woningen zijn waarschijnlijk in juli gereed. 
Foto: Bos Media Services

Driehuis - Het ziet ernaar uit dat de huidige corona-maatregelen nog wel 
even van kracht zullen zijn. Omdat het heel belangrijk is voor de jeugd om te 
blijven sporten, organiseert RKVV Velsen elke zondagochtend tot en met 30 
mei speciale corona jeugdtrainingen voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar 
op zondag van 10.00 tot 11.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen 
even aanmelden via coronatrainingenvelsen@gmail.com. Deze extra corona 
trainingen worden aangeboden naast de reguliere activiteiten. 

Elke zaterdag worden leuke activiteiten en clinics georganiseerd. Zo organi-
seerden de spelers van het Jo18 team afgelopen zaterdag nog een leuke clinic 
voor meer dan 80 spelertjes van de jongere jeugd van Velsen. Foto: Dennis 
Gouda Fotogra�e

RKVV Velsen organiseert 
corona-trainingen
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IJmuiden - Zondag was het startsein 
van speelseizoen 2021 bij Speeltuin 
Zeewijk Natuurlijk! 6 dagen per week 
is de natuurspeeltuin aan de Denne-
koplaan 96 te bezoeken. Naast vele 
kinderen kwam burgemeester Frank 
Dales ook een bezoek brengen aan 
de natuurspeeltuin. Het testpanel dat 
hij meegenomen had was zeer te 
spreken over de natuurspeeltuin en 
gaf het een 9,5. Iedereen was blij om 

zeker in deze tijd weer naar de 
natuurspeeltuin te kunnen. Spelen 
met de waterpompen, kabelbaan en 
klimmen in de welbekende klimtoren 
waren populair. Ondanks de  kou 
waren de kinderen druk in de weer 
en werden veel abonnementen 
gekocht. 
Iedereen hoopt natuurlijk op een 
zonnig en gezellig speelseizoen. Volg 
de speeltuin op Facebook voor de 

actuele informatie of kijk op www.
speeltuinzeewijknatuurlijk.nl. 
De openingstijden tot 1 september 
zijn: dinsdag, donderdag en vrijdag 
15.00-17.00 uur, woensdag, zaterdag 
en zondag 14.00-17.00 uur. Tijdens de 
zomervakantie en na 1 september zijn 
er afwijkende openingstijden. De 
entree bedraagt een euro per persoon 
en een abonnement voor 2 volwas-
senen en 2 kinderen kost 30 euro.

Speelseizoen van start in 
Speeltuin Zeewijk Natuurlijk

Burgemeester Dales bracht op de eerste dag van het speelseizoen een bezoekje aan de natuurspeeltuin in Zeewijk. Foto: aangeleverd

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 Tim Ockeloen  
zijn verhaal. 

Door Ingeborg Baumann

Tim Ockeloen (26) staat al vanaf zijn vijftiende in 
keukens dus we kunnen rustig stellen dat de horeca en 
zijn vak een passie van hem is. Horeca en gezelligheid, 
als je op zijn facebookpagina spiekt was het een etentje 
hier en een drankje daar. Zo hoort het op die leeftijd en 
dat kan nu allemaal niet. Tim is werkzaam als ‘zelf-
standig werkend kok’, want zo heet dat, bij Grand Café 
Staal. Hij is vanaf de opening van Staal op 8 januari 
2020 betrokken geweest. Tweeëneenhalve maand 
onbezorgd, gezellig en hard werken voor een begin-
nend maar meteen succesvol horecabedrijf waar 
IJmuiden blijkbaar echt behoefte aan had. Op 16 maart 
2020 kwam in ieder geval aan de onbezorgdheid een 
einde. Aan het harde werken, de gezelligheid en de 
creativiteit die Tim samen met het team van Staal 
ontwikkelde gelukkig niet. 
,,We zijn na de eerste lockdown begonnen met borrel-
boxen en dat werd steeds verder uitgebreid. Het is wel 
heel anders werken, je mist het contact met de gasten 
en natuurlijk ook hoe datgene wat je bereidt als eind-
product op een bord ligt. Dat voelt gek. En het is uiter-
aard rustiger, hoewel we allemaal keihard aan de slag 
zijn om het contact met onze gasten te houden. 

We zijn ook telkens op zoek naar leuke combinaties en 
recepten. Privé is mijn leven ‘minder uitbundig’, zeg 
maar. We gingen vaak uiteten en een drankje drinken. 
Dat was een rustmoment, een uitlaatklep. Dat is er nu 
helemaal niet eigenlijk. Ik woon in een huis met twee 
huisgenoten maar heb geen relatie. Gelukkig wel die 
huisgenoten want in deze tijd alleen wonen lijkt me 
niets. Nu heb je nog wat. In mijn vrije tijd ga ik veel naar 
buiten, naar het strand ofzo. Even een frisse neus halen. 
En ja, had ik mezelf dit een jaar geleden horen zeggen 
dan had ik hard gelachen. Ik ben twee keer getest op 
Corona maar gelukkig was er niets aan de hand. Om 
me heen zijn er natuurlijk wel gevallen en de ene is 
heftiger dat de andere. Er is geen peil op te trekken. 
Maar uiteindelijk komt het goed. Ik denk alleen pas na 
de Pasen en zelfs na Koningsdag. De stemming houden 
we er wel in bij Staal, we trekken het allemaal best 
goed. De lolletjes die je kunt maken met je collega’s 
helpen wel. Hoe ik de toekomst zie? Aanpassen, niet bij 
de pakken neer gaan zitten en positief blijven. Dat is 
ook de stemming op mijn werk, dat is hoe je wel moet 
denken. Ik bekijk het verder van dag tot dag anders kak 
je bij elke hoop die dan weer de grond in wordt 
geboord of tegenslag in. En dat moeten we niet 
hebben. Daar red je het niet mee.’’ 

Tim verwoordt deze rare tijd aldus: ‘Privé is mijn leven 
minder uitbundig, zeg maar’. Foto: Dennis Gouda Fotogra�e

Velsen-Noord - Ter voorbereiding van de weersverwachting was in het NOS 
Journaal 25 maart jongstleden een foto van Marijke Bohm op TV in beeld 
gebracht. De foto werd door weervrouw Willemijn Hoebert aangekondigd als 
‘de pier in IJmuiden’. Altijd leuk om onverwacht een uniek stukje Velsen in het 
landelijke nieuws te zien. De oplettende journaalkijker herkent echter niet de 
IJmuidense Zuidpier, maar de Noordpier in Velsen-Noord. Foto: Arita 
Immerzeel

Noordpier in NOS Journaal

In december 2020 kwamen de eerste 
vaccins tegen het coronavirus 
beschikbaar. Dat hoopvolle moment 
deed Paula Blom besluiten om de 
geannuleerde concerten opnieuw in 
te plannen voor maart en april. 
Inmiddels is de maand maart 
verstreken en zijn nog altijd geen 
concerten toegestaan. Ook door het 
grootste deel van de voor april 
geplande concerten is inmiddels een 
streep gezet. Daarom moet opnieuw 
een beroep worden gedaan op het 
zogenoemde coronafonds van ’t 
Mosterdzaadje, maar veel geld is er 
niet meer in kas. 

Wie een gift wil doen, kan een 
bedrag naar keuze overmaken naar 
IBAN NL41RABO0145822036 onder 
vermelding van ‘coronafonds’ en op 
die manier de getro�en musici 
ondersteunen.

YouTube
Veel culturele instellingen kozen er in 
het afgelopen jaar voor om zich nog 
nadrukkelijker online te presenteren. 
Sinds kort is op YouTube een kanaal 
van ’t Mosterdzaadje actief. Hiervoor 
worden regelmatig nieuwe opnames 
gemaakt, ook voor de komende 
week staat weer een opnamesessie 
in de planning. De video’s die er al 
staan, trokken inmiddels elk meer 
dan tweehonderd kijkers. Het kanaal 
heet ‘Concertzaal ‘t Mosterdzaadje’ en 
vormt momenteel de enige manier 
voor Paula Blom om de musici een 
podium te kunnen bieden. Intussen 
wordt de kleine concertzaal aan de 
Santpoortse Kerkweg nog wel 
gebruikt als repetitieruimte. Zo 
oefende het Nederlands Saxofoon 
Octet er onlangs een hele dag, ter 
voorbereiding op een opname 
elders, een dag later.

Opnieuw streep door 
programmering Mosterdzaadje
Santpoort - Wederom heeft Paula Blom met bloedend hart een streep 
moeten zetten door een reeks concerten in ’t Mosterdzaadje. Alle hoop 
was er op gevestigd om in april weer te kunnen starten met de kleinscha-
lige optredens in het voormalige kerkje. Helaas laten de coronamaatre-
gelen dit nog niet toe. Intussen komt de bodem van de kas snel in zicht. 
Blom slaagde er- dankzij veel giften - in om in de afgelopen periode ruim 
15.000 euro over te maken naar de musici.

Het Nederlands Saxofoon Octet tijdens een repetitiesessie in ’t Mosterdzaadje. 
Foto: aangeleverd
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Door Raimond Bos

Mylene (26) coacht al langere tijd 
mensen die iets willen bereiken in de 
modellenwereld. Als 14-jarig meisje 
droomde ze zelf van een carrière als 
topmodel, maar al snel kwam ze 
erachter dat de modellenwereld 
keihard is en dat soms absurde eisen 
aan een model worden gesteld. Zelf 
meet ze niet meer dan 1,68 meter 
met als gevolg dat ze destijds afwij-
zing na afwijzing moest incasseren. 

Voor het modellenwerk kwam ze net 
wat centimeters tekort. ,,Ik kreeg zelfs 
wel eens te horen dat ik een plussize 
model was, terwijl mijn maat tussen S 
en M in zit!’’ Toen Mylene in contact 
kwam met een meisje dat nog iets 
steviger gebouwd was, maar ook een 
modellencarrière ambieerde, besloot 
ze om zich als haar coach op te 
werpen en alles in het werk te stellen 
om die droom te laten uitkomen. ,,We 
moeten opkomen voor onze rechten’’, 
vindt Mylene.

Oude hoepelrok
Inmiddels coacht Mylene tien 
modellen: twee mannen en acht 
vrouwen. Dat het modellenwerk 
beslist meer inhoudt dan een mooi 
lichaam hebben, is iets wat Mylene 
en haar team graag uitdragen. Niet 
voor niets wordt bij missverkiezingen 
ook heel nadrukkelijk aandacht 
besteed aan aspecten als betrokken-
heid bij de maatschappij en het 
vermogen om ook verbaal sterk te 
staan. Voor Mylene speelt het thema 
duurzaamheid een belangrijke rol. 
Met het afvalprobleem in het achter-
hoofd bedacht ze onlangs het project 
met de plastic jurk. Ze vertelt: ,,Ik heb 
ADHD en kan soms vanuit het niets 
zomaar opeens iets bedenken. Daar 
steek ik dan vervolgens al mijn 

energie in. Ik had een oude 
hoepelrok liggen, die ik nooit meer 
droeg. Maar het is ook zonde om zo’n 
jurk weg te doen. Toen kwam ik op 
het idee om er plastic afval in te 
verwerken.’’ Van zwerfafval maakte ze 
er vervolgens bijpassende sieraden 
bij.

Statement
De 25-jarige Elise Stokman is al vele 
jaren bevriend met Mylene. Ze woont 
nu in Haarlem, maar omdat haar 
ouderlijk huis in Flevoland staat, nam 
ze voor die provincie deel aan de 
voorronde van Miss Beauty of the 
Nederlands. Met succes, want ze 
bereikte de � nale van deze verkie-
zing. Ook zij is zeer begaan met het 
afvalprobleem: ,,Je ziet in onze 

omgeving nog veel afval op straat 
liggen. De laatste tijd vooral veel 
mondkapjes. Het lijkt me toch logisch 
dat, als je een mondkapje niet meer 
gebruikt, je het dan netjes weggooit! 
Waarom gooien mensen dit op 
straat?’’ Met de plastic jurk willen de 
dames een statement maken, verwij-
zend naar de plastic soep in de 
oceanen. Om ervoor te zorgen dat 
die vervuiling niet verder toeneemt, 
is het zaak om rommel gewoon op te 
ruimen en niet zomaar op straat te 
gooien. 
,,Er zijn zoveel punten waarvoor wij 
willen strijden. Door plastic op deze 
manier te hergebruiken willen we 
een voorbeeld geven en zo combi-
neren we het modellenwerk met 
aandacht voor het milieubeleid.’’

IJmuiden - Een bijzondere fotosessie op het strand van IJmuiden. Elise 
Stokman, � naliste van Miss Beauty of Flevoland, poseert voor de camera 
in een jurk die gemaakt is van afval. De bijzondere plastic jurk is gemaakt 
door de in IJmuiden wonende Mylene Cabri, eigenaresse van MC Models. 
Achter het project gaat een verhaal schuil, dat de twee graag willen 
vertellen.

Modellen vragen met plastic jurk 
aandacht voor afvalprobleem

Elise Stokman draagt de door Mylene Cabri gemaakte plastic jurk. Foto: Klaas Haring/Nishin Photography

IJmuiden - Maandag is de � rma Paap uit Zandvoort begonnen met de verhuizing van de honderden strandhuisjes  van 
de winterstalling bij de IJmuiderslag naar het grote strand. Ze zijn er vijf werkdagen mee bezig. Dinsdag heeft Erik Baal-
bergen deze foto gemaakt.

Het strandseizoen kan beginnen!

Velsen-Zuid - Natuurmonumenten 
onderzoekt de mogelijkheden voor 
het invoeren van betaald parkeren bij 
de buitenplaats Beeckestijn in 
Velsen-Zuid. Daarom wordt vanaf 
komende vrijdag ruim twee weken 
lang een parkeeronderzoek uitge-
voerd rond deze locatie. Het onder-
zoek moet inzicht geven in het 
gebruik van de parkeerplaats en het 
verwachte gebruik na een eventuele 
invoering van een parkeerbijdrage. 
De buitenplaats Beeckestijn behoort 

tot de vijftig meest bezochte 
gebieden van Natuurmonumenten. 
Het beheer ervan is kostbaar en die 
kosten wil men eerlijker verdelen. 
Dat zou kunnen door een parkeerbij-
drage te vragen aan mensen die 
geen lid zijn van Natuurmonu-
menten. Ook wordt de parkeerplaats 
nu vaak gebruikt door carpoolers en 
ook worden er drugs verhandeld. 
Gehoopt wordt dat die overlast 
afneemt als er betaald parkeren 
wordt ingevoerd. 

Mogelijk voortaan betaald 
parkeren bij Beeckestijn

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

3X PER JAAR 
IN ONZE 

KRANTEN!
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Velsen - Ook dit jaar maakt Telstar 
Thuis in de Wijk het weer mogelijk 
dat kinderen, die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken, welkom zijn 
bij Playing for Success (PfS).
 Kinderen werken bij PfS aan hun 
eigen leerdoelen als: ‘meer zelfver-
trouwen’, ‘opkomen voor jezelf’, 
‘onderhouden van sociale contacten’, 
‘concentratievermogen’ en het 
‘herkennen en inzetten van eigen 
kwaliteiten’.

De groepen bestaan uit maximaal 15 
kinderen en zij worden begeleid 
door professionals uit het onderwijs 
en de pedagogiek. Jezelf ontwik-
kelen, samen plezier hebben en 
samen bewegen zijn belangrijke 
elementen tijdens de training. Hierbij 
maken ze gebruik van de faciliteiten 
van het Telstar Stadion. De training is 
geschikt voor kinderen vanaf groep 5 
tot en met de eerste klas van het 
voortgezet onderwijs uit de 

gemeenten Velsen, Beverwijk en 
Heemskerk. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden. De aanmelding gaat via 
school. 

Voor meer informatie over de trai-
ning kijk op de website van Telstar 
Thuis in de Wijk (www.telstarthuisin-
dewijk.nl), bezoek de facebook 
pagina van Playing For Success 
IJmond of stuur een mail naar 
ijmond@playingforsuccess.nl. 

Playing for Success bij Telstar 
vol enthousiasme weer gestart

Jezelf ontwikkelen, samen plezier hebben en samen bewegen zijn belangrijke elementen tijdens de training. Foto: aangeleverd

Telstar komt goed uit de start-
blokken. In de eerste vijftien 
minuten krijgen Van Velzen (2x), Van 
Doorm en Plet (2x) kansen op de 
openingstre�er maar allen hebben 
het geluk niet aan hun zijde. In de 
17e minuut is Dijkstra dicht bij de 
0-1. Zijn inzet wordt door Poll van 
de doellijn gekopt. In de 21e minuut 
laat de thuisclub van zich horen. 
Schuurman schiet de bal uit een 
vrije trap over de Velsense muur en 
naast het doel. Vijftien minuten 
verder rolt de bal plots voor de 
voeten van Van Velzen. Hij produ-
ceert een afzwaaier. Zestig tellen 
krijgt Plet een schietkans. De bal 
wordt een prooi voor Van Herk. 
Twee minuten later draait 
Fernandes weg bij Hobbel. De bal 
uit zijn voorzet wordt door Van Herk 
gevangen. Even later is Musaba in 
de vijandelijke zestien handig maar 
hij stuit op Berenstein. Met nog drie 
minuten tot het rustsignaal van 
scheidsrechter Bos gaat Dijkstra 
over de schreef. De jonge midden-
velder ontvangt na een domme 
actie terecht een rode kaart. Niet 
veel later �uit de heer Bos voor de 
rust. 

Na rust is de eerste kans voor 
Musaba. Zijn schot vliegt in de 
handschoenen van Schendelaar. 
Even later waagt El Yaakoubi een 
afstandsschot. Zijn inzet eindigt op 
het doelnet. In de 56e minuut staat 
Van Velzen aan de basis van een 
goede Velsense aanval. Via hem, 
Fernandes en Plet komt uiteindelijk 
Van Doorm aan de bal. Zijn schot 
gaat net over het Dordtse doel. Drie 
minuten later schiet Schuurman op 
het Velsense doel. In twee instanties 

is Schendelaar de baas over de bal. 
In de 64e minuut komt FC Dord-
recht op 1-0. Uit een voorzet van 
Poll kopt Jansen raak: 0-1. Negen 
minuten verder geeft Musaba de 
bal aan Bannis. De huurling van 
Feyenoord schiet uit de draai de bal 
op het Velsense doel. De redding 
van Schendelaar mag er zijn. In de 
81e minuut zet invaller Kökcü de bal 
voor. Uit de kluts is Fernandes dicht 
bij de verdiende gelijkmaker. De bal 
wordt door Van Herk gepakt. Zeven 
minuten later doet een andere 
invaller van zich spreken, Cagro. 
Telstar is in de aanval. De bal wordt 
door FC Dordrecht uit de eigen 
verdediging weggewerkt. De leren 
knikker rolt voor de voeten van de 
invaller. Zijn schot van net buiten de 
zestien gaat over. In de allerlaatste 
minuut van de o�ciële speeltijd is 
Plet dicht bij de gelijkmaker. Uit een 
corner kopt de aanvoerder de bal 
op het Dordtse doel. De keeper pakt 
op tijd de bal voordat het leder over 
de doellijn vliegt. In de vier minuten 
extra speeltijd trekt ook Schende-
laar mee ten aanval. Zonder resul-
taat. Na 94 minuten komt er een 
einde aan een teleurstellende 
wedstrijd voor Telstar. 

Opstelling Telstar: 1. Jasper Schen-
delaar, 2. Ilias Bronkhorst (71e min. 
24. Siebe Vandermeulen), 5. 
Redouan El Yaakoubi, 7. Rashaan 
Fernandes (84e min. 12. Robin Eind-
hoven), 8. Sven van Doorm (71e 
min. 30. Ozan Kökcü), 9. Glynor Plet, 
11. Anthony Berenstein (79e min. 4. 
Farouq Limouri), 13. Vincent Rege-
ling, 18. Gyliano van Velzen, 21. 
Anass Najah (84e min. 28. Welat 
Cagro), 23. Cas Dijkstra. 

Telstar - FC Dordrecht: kansen 
genoeg maar scoren ho maar
Velsen - Telstar heeft het maandagavond in Dordrecht niet gered. Er 
wilde weinig lukken bij de Velsenaren. Kansen genoeg. Scoren ho maar. 
Geholpen door de rode kaart voor Dijkstra vlak voor rust pakte de thuis-
club met een nipte 1-0 de zege. 

Door Bart Jonker

Regio - Het grote waterverbruik en 
het geloosde koelwater van de 
datacenters zijn van grote invloed 
op de drinkwatervoorziening in 
Noord-Holland. Dit blijkt uit een 
rapport dat in november werd 
gepresenteerd aan het Noord-
Hollands provinciebestuur. Niet 
alleen verbruiken de datacenters al 
525 kuub drinkwater per uur, het 
water dat ze afvoeren bevat chemi-
caliën die gebruikt worden om 
bacteriën in het koelwater te 
doden. CDA Noord-Holland vindt 
deze situatie zorgwekkend. ,,In het 
verschiet liggen plannen om nog 
vijf datacenters in de gemeente 
Hollands Kroon neer te zetten, 
terwijl deze situatie al genoeg 
zorgen baart”,  stelt woordvoerder 
water Diana Dekker, duo-Statenlid 
CDA Noord-Holland. Statenlid Wille-
mien Koning heeft daarom op 19 
maart schriftelijke vragen 
ingediend.

Onderzoek verbreden
Volgens Dekker is dit rapport echter 

niet openbaar gemaakt, laat staan 
gedeeld in Provinciale Staten. Als 
reactie geeft gedeputeerde Loggen 
aan dat de provincie zelf opdracht 
heeft gegeven voor dit onderzoek, 
maar dat ze ervoor heeft gekozen 
om het niet te publiceren vanwege 
de kleine steekproef. Er zouden 
daardoor geen onderbouwde 
conclusies getrokken kunnen 
worden. Koning, woordvoerder 
gezondheid: ,,Wij zouden graag zien 
dat het onderzoek verbreed wordt. 
Uit het verhaal van Loggen komt 
niet naar voren of de provincie deze 
steekproef gaat vergroten, zodat er 
nu wel gegronde conclusies 
getrokken kunnen worden. Het 
gaat tenslotte om ons drinkwater, 
onze gezondheid”, aldus Koning.

PWN: ‘Geen water van drinkwa-
terkwaliteit leveren als dat voor 
gebruik niet noodzakelijk is’
Waterleidingbedrijf PWN is verant-
woordelijk is voor de drinkwater-
voorziening in Noord-Holland, met 
uitzondering van Heemstede, dat 
onder Waternet valt. De grootste 
drinkwaterbron van PWN in Noord-

Holland is het oppervlaktewater uit 
het IJsselmeer. 

In een reactie op het bericht van het 
CDA laat PWN weten: ,,De inwoners 
van Noord-Holland kunnen er altijd 
op rekenen dat er betrouwbaar 
drinkwater uit de kraan stroomt. Zij 
hoeven zich geen zorgen te maken 
dat hun drinkwater in gevaar is. Ook 
tijdens een hittegolf. Op dit 
moment levert PWN 0,6% van haar 
totale levering als koelwater (o.a. 
datacenters). Voorop staat: het is 
wettelijk geregeld dat drinkwater 
altijd voorrang heeft op industrie-
water. Samen met onze klanten en 
zakelijke grootverbruikers in de 
waterketen onderzoeken we de 
alternatieven voor industriewater. 
Dat de vraag naar water toeneemt 
weten we. Het aantal inwoners en 
de economische activiteiten nemen 
toe. Daar bereiden we ons dus op 
voor. 
Ons uitgangspunt is dat we in de 
toekomst geen water van drinkwa-
terkwaliteit leveren als dat voor het 
gebruik niet noodzakelijk is”, aldus 
de woordvoering van PWN.

Zorgen over waterverbruik datacenters, PWN stelt dat 
drinkwater inwoners wettelijk voorrang heeft

Oppervlaktewaterbron. Foto: Bart Jonker





32 inderegio.nl • 1 april 2021NIEUWS

HEEL VELSEN LEEST

Het duurde even voordat de 
nieuwe kinderboeken in de 
winkels kwamen. Maar ik heb 
weer een aantal fantastische 
exemplaren in huis.
Als eerste wil ik jullie vertellen 
over het boek ‘Hallo allemaal’. Het 
leukste voorleesboek door ju�en 
en meesters. Uitgegeven door 
Leopold.
Wat een geweldig boek is dit zeg. 
21 ju�en en meesters schreven 
mee aan dit boek. Allerlei 
verhalen worden verteld over 
alledaagse dingen die ook 
zomaar bij jou in de klas zouden 
kunnen gebeuren. Het zijn korte 
verhalen zodat jouw juf of meester elke dag een verhaal kan voorlezen, 
erg handig voor als je bijvoorbeeld 2 ju�en hebt in een week.
De verhalen zijn grappig, ontroerend maar vooral heel herkenbaar.
Wat te denken van bijvoorbeeld, een juf met een groot geheim, magische 
stiften in de klas, een boze wolf die geen slechterik wil zijn of een verhaal 
over een fantastisch fantasieweekend.
Kortom een heel �jn boek, die in iedere klas thuishoort. 
Het boek is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

En ik kreeg nog een ander prachtig boek binnen. Geschreven door 
Wouter Klootwijk, bekend van bijvoorbeeld Keuringsdienst van Waarde. 
‘De wind wijst de weg’ vertelt het verhaal van 8 kinderen die elkaar per 
ongeluk tegenkomen in een wereld zonder volwassenen. Allemaal zijn ze 
gevlucht uit een veel te drukke stad, waar alles op is geraakt. Geen eten, 
geen olie. Als ze op een bepaald moment een oude schipper ontmoeten 
horen ze wat de volwassenen allemaal hebben verpest. Hierdoor moeten 
de kinderen nu leren hoe ze aan eten moeten komen.
Het boek is heel mooi en vloeiend geschreven. En zonder dat de jonge 
lezers het door hebben, lees je tussen de regels door een belangrijke 
boodschap. Wij volwassenen kunnen echt iets doen aan de ramp die 
aanstaande is. Als we nu niets doen, dan gaat de wereld eruitzien als in 
het boek beschreven en dat is niet echt een vrolijk plaatje.
Het boek is ook door Leopold uitgegeven en geschikt voor kinderen van 
9 tot 11 jaar oud.

Heel veel leesplezier!

Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onder-
wijsassistent op Waldorf aan zee, leest haar drie kinderen maar al te 
graag voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand een column in deze krant.

Door Ingeborg Baumann

Rieuwert van Bodegraven van 
Antheos, eigenaar van de panden 
ontzenuwt de veronderstellingen. Er 
zijn geen vreemde dingen aan de 
hand, er ligt niets raars onder de 
vloeren begraven en de asbest is al 
lang afgevoerd natuurlijk. Eventueel 
rondwarende geesten waar het 
Zeewegziekenhuis volgens de overle-
veringen bezoek van kreeg hebben 
zich ook nog niet gemanifesteerd. 
Waarom de sloop dan tijdelijk even is 
stilgelegd?
Van Bodegraven: ,,Het lijkt me belang-

rijk dat tijdens de sloop de muren van 
de buren blijven staan. En het is zo 
dat je pas zaken ziet als ze weg zijn.’’ 
Een uitspraak die Johan Cruij� had 
kunnen doen. 
Momenteel is er een nieuw veilig-
heidsonderzoek ingesteld om de rest 
van de sloop goed en veilig te kunnen 
afmaken. Dus niets geen sensatie. 

Eigenaar, en zeer door de brand 
gedupeerde Van Bodegraven zegt: 
,,Hou op zeg. Nog meer sensatie? Bij 
die brand zijn al mijn privé spullen in 
vlammen opgegaan, tot de eerste 
voetbalschoentjes van mijn zoon aan 

toe. Ik heb genoeg sensatie gehad.’’
Hotel 
Op de plek van de panden wordt een 
hotel gebouwd met twintig kamers 
en twee woningen. Het college van B 
en W verleende vorig jaar toestem-
ming voor de bouw. 
De goedkeuring van het bouwplan 
heeft toen langer dan gebruikelijk op 
zich laten wachten. De gemeente had 
zoveel tijd nodig, omdat de plek in 
het centrumgebied van IJmuiden ligt 
en in de directe nabijheid van andere 
woningen, een tankstation en een 
doorgaande weg. 

Hoe dan ook, er is genoeg triestigheid 
en ongeluk gebeurd in deze panden. 
De tekeningen voor het nieuwe hotel, 
dat geschikt is voor de toeristische 
sector maar ook voor wat langduriger 
verblijf, zien er �jn en fris uit. De leuke 
herinneringen aan La Belle en Villa 
Sportiva krijgen misschien wel een 
nieuw leven en de troosteloosheid die 
deze hoek nu uitstraalt wordt -als alles 
loopt zoals het zou moeten lopen- 
omgezet in levendigheid. 

IJmuiden – Half januari dit jaar ging eindelijk maar wel meteen reuze 
voortvarend de sloophamer in de panden van Grand Café La Belle en 
sportschool Villa Sportiva. Eindelijk, de panden gingen inmiddels ruim 
vijf jaar geleden in vlammen op en boden een vreselijk troosteloze 
aanblik op de hoek van de Zeeweg. De sloop werd gefotografeerd door 
de altijd op pad zijnde hobbyfotografen van Velsen, in de gaten 
gehouden door buurtbewoners en men was blij dat er schot in de zaak 
kwam. Maar een paar dagen geleden kwamen er berichten binnen op de 
redactie van onze krant waarin men zich afvroeg waarom die sloop 
ineens stil lag. Ook facebookgroepen veronderstelden de meest wilde 
verhalen.

‘Je ziet pas zaken als ze weg zijn’
Men was verontrust waarom de sloop leek stilgelegd maar er is niets bijzonders aan de hand. Foto: Dennis Gouda Fotogra�e

IJmuiden - OIG-IHD is onlangs weer 
voorzichtig gestart met medisch 
noodzakelijk vervoer van velsenaren 
die niet zelfstandig kunnen reizen, 
zoals bezoek naar ziekenhuis, 
doctoren, fysiotherapeut of tandarts.
Nu na een korte proefperiode gaat 
OIG-IHD ook alle normale dagelijkse 
ritten weer uitvoeren, zoals bijvoor-
beeld naar de kapper. OIG-IHD voert 
die ritten uit 1 op 1 van maandag tot 
en met vrijdag. Dat wil zeggen dat de 

chau�eurs slechts 1 passagier 
meenemen in het busje. 
Men hoeft geen lid te zijn van 
OIG-IHD om gebruik te kunnen 
maken van het vervoer. OIG-IHD 
vervoert alle Velsenaren die niet zelf-
standig zelf kunnen reizen
Ritten kunnen worden aangevraagd 
via de centrale post, telefoon 0255-
515133, die daarvoor op werkdagen 
bereikbaar is van 8.30 tot 10.30 uur, 
of per mail op vervoer@oig-ihd.nl.

OIG-IHD rijdt weer

OIG-IHD gaat weer rijden voor alle Velsenaren die niet zelfstandig kunnen reizen. 
Foto: aangeleverd

Velsen - Op het terrein van Tata Steel is zondagmiddag een grote brand uitgebroken.  De brand ging gepaard met veel 
rookontwikkeling die door de harde wind over het fabrieksterrein richting Wijk aan Zee werd gedreven.
De bedrijfsbrandweer van Tata Steel kreeg assistentie van de overheidsbrandweer van de Veiligheidsregio Kennemer-
land om het vuur te blussen. De brand was uitgebroken bij een transportband voor kolen en leverde daardoor veel 
zwarte rook op. De brand was gelukkig snel onder controle. Foto: Mizzle Media

Veel rook bij brand Tata Steel












