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REGIO MEDIA GROEP

Door Arita Immerzeel

Inwoners van Velsen, die door de 
GGD Kennemerland worden uitgeno-
digd om een vaccinatieafspraak te 
maken, kunnen nu ook terecht 
binnen onze gemeentegrenzen. 
Voorheen moest er uitgeweken 
worden naar locaties in Haarlem, 
Beverwijk, Amsterdam en Alkmaar. 
Het voormalig tenniscentrum aan de 
Dokweg in IJmuiden is van een jaren-
lang leegstaande sportlocatie omge-
toverd tot een schone en veilige plek 
om gevaccineerd te worden tegen 
COVID-19. 
Er zijn in totaal in Kennemerland 
inmiddels al meer dan 52.132 vacci-
naties gezet. Met het openen van 
extra prikcapaciteit in Velsen hoopt 
de GGD zo’n 1000 vaccinaties per dag 
daarbij op te kunnen gaan tellen. 
,,Het probleem is de levering van 
vaccins,” aldus een betrokken Dales. 
,,Ik wil mijn complimenten uitspreken 
naar de GGD Kennemerland, voor 
hun inspanningen. Ik heb mij vaak 
genoeg uitgesproken, dat een locatie 
in Velsen zelf, met zijn 70.000 inwo-
ners, zeer wenselijk zou zijn. Het is 
een mooie locatie geworden, zelfs 
binnen de bebouwde kom en goed 
bereikbaar. Er is een diagnose, er is 
een vaccin en nu een mooie locatie 
hier in Velsen. En ik wil familiebedrijf 
Cornelis Vrolijk bedanken voor het 

beschikbaar stellen van dit pand.” 
Beheerder Fred Bruinsma licht toe, 
dat het pand een jaar of 6, 7 leeg 
stond en in één week omgetoverd is 
tot een goed geoutilleerde priklo-
catie. ,,Alle leidingen moesten 
worden gespoeld bijvoorbeeld, want 
geen COVID maar wel legionella, nee, 
daar zit niemand op te wachten.” 

Rots in de branding
Dales reikt aan vastgoedmanager 

Remco Bakker de eerste speld ‘Rots in 
de branding’ uit, om familiebedrijf 
Vrolijk te bedanken voor het beschik-
baar stellen van het pand. ,,Het heeft 
mij geraakt, dat dit bedrijf om niet de 
Velsense samenleving op deze 
manier wil ondersteunen.” De ‘rots in 
de branding’-speld is speciaal 
ontwikkeld als blijk van waardering 
voor burgers in Velsen, die een 
verdienstelijke bijdrage aan een 
ander in coronatijd leveren. 
Burgemeester Dales richtte in zijn 
openingstoespraak ook het woord 
tot GGD directeur Bert van de Velden. 
,,Ik ben geroerd door de grote inzet 
en wil alle medewerkers bedanken.” 
Na rondgeleid te zijn, woonde Dales 
tot slot de eerste vaccinatie van deze 
openingsdag bij. Mevrouw Elisabeth 
Steenbeek, 78 jaar, is blij de vacci-
natie te ontvangen. ,,Hier wordt 
iedereen toch vrolijk van!” roept zij 
blij, als de prik erin zit. Blij verrast 
nam zij het bloemetje in ontvangst, 
dat de burgemeester haar 
overhandigde.

Meer informatie
In de priklocatie aan de Dokweg 
43-45 in IJmuiden wordt zeven dagen 
per week gevaccineerd. Op maandag, 
dinsdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 09.00 tot 
16.30 uur en op woensdag van 12.30 
tot 20.00 uur. Naar verwachting zal 
het voormalige tenniscentrum zes tot 
negen maanden gebruikt worden als 
priklocatie.

Nomineren voor de speld ‘rots in de 
branding’ kan via www.velsen.nl/
rots-in-de-branding.

IJmuiden - Velsen heeft sinds maandag een vaccinatielocatie. Burge-
meester Frank Dales werd ‘s morgens vroeg rondgeleid door GGD-
woordvoerder Harm Groustra en vaccinatiecoördinator van de dag Tine 
Bosman. Ook was de burgemeester aanwezig bij het zetten van de 
eerste vaccinatie van deze openingsdag bij de IJmuidense mevrouw 
Steenbeek.

Vaccinatielocatie in voormalige 
tennishal aan Dokweg geopend

Mevrouw Steenbeek krijgt haar eerste prik onder toeziend oog van burgemeester Dales. Foto’s: Arita Immerzeel

Remco Bakker krijgt als 
vertegenwoordiger van familiebedrijf 
Cornelis Vrolijk de eerste ‘Rots in de 
branding’-speld uitgereikt.

Velsen-Noord/IJmuiden - In een 
woning aan de Geelvinckstraat 65 in 
Velsen-Noord is in maart een in 
werking zijnde hennepkwekerij 
aangetro� en. Deze is ontmanteld en 
de hennep is ter plaatse vernietigd. 
Burgemeester Frank Dales sloot 
vorige week de woning voor de duur 
van drie maanden op grond van 
artikel 13b van de Opiumwet. 
Een woning in de Warmenhoven-
straat in IJmuiden werd deze week 
afgesloten voor eenzelfde periode 
van drie maanden. Op 1 maart 2021 
tro� en medewerkers van de politie in 
deze woning en de bijbehorende 
berging een handelshoeveelheid 
soft- en harddrugs aan.
Burgemeester Dales: ,,We tolereren in 
Velsen geen productie van en illegale 
handel in drugs. Deze activiteiten 

tasten de openbare orde en het 
woon- en leefklimaat ernstig aan. Ik 
vind het van groot belang dat we 
deze vorm van criminaliteit opsporen 
en aanpakken. Dat kunnen politie en 
gemeente niet alleen. We hebben 
daarbij de ogen en oren van alle 
inwoners van Velsen hard nodig. 
Daarom roep ik alle inwoners op om 
bij de politie te melden als men 
signalen heeft dat in de buurt drugs 
verhandeld worden of dat er een 
hennepkwekerij of drugslaborato-
rium aanwezig is”. 

Heeft u een vermoeden van drugscri-
minaliteit? Bel dan de politie via 
0900-8844 of bij spoed 112. U kunt 
uw melding ook doen via Meld 
Misdaad Anoniem (0800-7000 of 
www.meldmisdaadanoniem.nl).

Twee woningen gesloten wegens 
drugs en hennepkwekerij

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

De beste zorg. Dichterbij.

rug-/nek-/schouderklachten
gordelroos • overgangsklachten

onverklaarbare lichamelijke klachten
depressies

Geen 
wacht-
tijden

Amsterdam • Hilversum • Velsen-Noord 
085 - 0479 273

www.excellentcareclinics.nl

Behandelingen worden vergoed 
vanuit de basisverzekering

Pijn?
Specialisten in pijnbehandeling

Nu ook in 
Amsterdam!

pvcpvcpvc

D E Z E  W E E K  I N  D E  K R A N T
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Openingstijden gemeentehuis 
tijdens feestdagen
Het gemeentehuis is op maandag 26 april en dinsdag 27 april (Koningsdag) gesloten. We 
zijn deze dagen ook niet telefonisch bereikbaar.

Eind vorig jaar startte Marije Boerhof als ar-
moederegisseur bij  gemeente Velsen. Wat 
kan ze betekenen voor de inwoners van Vel-
sen en waarom heeft ze gekozen voor deze 
functie? 

Marije: “Uit eigen ervaring weet ik dat als je 
in armoede leeft, de wereld er heel anders 
uitziet. In veel gevallen staan de omstandig-
heden zoals een scheiding of het verlies van 
een baan aan de basis van het probleem. En 
als je in de problemen zit kun je vaak door 
de stress minder helder denken, tekst neem 
je minder makkelijk op en besluiten zijn ge-
woon niet goed te beargumenteren.

Het eerste wat mij opviel in Velsen is dat er al 
heel veel wordt gedaan, maar dat de toegang 
tot de informatie en regelingen niet makke-
lijk te vinden is. Dit is een van de eerste din-
gen die ik inmiddels heb opgepakt, een grote 
klus maar echt noodzakelijk. 

Ook brieven moeten in begrijpelijke taal. 
Mijn collega’s bij Velsen krijgen nu les in het 
schrijven van stress sensitieve brieven. Dat 
zijn brieven die je makkelijk begrijpt ook als 
je in een stresssituatie zit.”

Iedereen moet mee kunnen doen
“Het motto van wethouder Marianne Steijn 
van sociale zaken is ‘iedereen moet mee kun-
nen doen in Velsen’ en daarom heeft zij ge-
zorgd dat er een visie op armoede kwam, iets 
wat de gemeenteraad van harte ondersteunt!

Om iedereen mee te laten doen, ben ik naast 
het bereikbaar maken van informatie, aan de 
slag gegaan met drie dingen:

Zorgen dat de stap om hulp te zoeken als je in 
de problemen zit, makkelijker wordt.
Nog meer verbinding maken tussen de Vel-
sense welzijnsorganisatie én de gemeente 
(dus geen drie organisaties aan de voordeur).
En de dienstverlening verbeteren, de inwo-
ners staat centraal, dat is het motto. 

Marianne Steijn zegt dan, ‘ga naast iemand 
staan en vraag wat er nodig is in plaats van ze 
in een hokje te duwen’. 

We zijn begonnen, maar er is nog wel een 
weg te gaan.  Tot ziens in Velsen” 
Marije In ‘De Week van de Groene Tuin’ kunt u 

in Velsen meedoen met een appelboom-
actie. Deel uw idee om te vergroenen en 
stuur deze tussen 5 april en 26 april in. 
Wie weet wint u dan één van de 25 ap-
pelbomen!

Velsen is op weg naar een duurzame, klimaat-
neutrale gemeente. Het klimaat verandert. En 
elke vierkante meter steen die wordt vervan-
gen door groen, helpt. Zo kan het water mak-
kelijker in de bodem zakken, daalt de tempe-

ratuur en wordt fi jnstof afgevangen. Dieren 
vinden een groene tuin ook � ner dan een grij-
ze tuin met tegels. Verruil daarom de stenen 
in uw tuin voor groen en geef de natuur meer 
ruimte. Welk groen alternatief heft u voor te-
gels in de tuin? Stuur uw idee hoe u uw tuin 
of balkon kunt vergroenen in en maak kans op 
één van de 25 Elstar appelboompjes. Meld u 
aan via deeltuinen.nl/win/ De winnaars wor-
den op 28 april bekendgemaakt en krijgen een 
appelboom thuisgestuurd. Meer informatie 
leest u op www.velsen.nl 

Maak kans op een appelboom!
Steen eruit, boom erin en win!

Marije Boerhof, armoederegisseur
‘Vraag wat er nodig is’

Op 6 januari dit jaar hield gemeente Velsen 
voor het eerst een kerstboominzameling met 
loterij. Kinderen onder de 15 mochten kerst-
bomen inleveren en kregen per boom een lot 
waarmee ze een prijs konden winnen. We 
hebben 51 prijzen verloot onder de inzame-
laars. We zijn heel erg benieuwd wat u van 
deze inzameling vond. Wilt u de enquête in-
vullen? (Het zijn maar negen vragen!) Meer 
informatie op velsen.nl/kerstboominzame-
ling. 

Enquête kerstboominzameling

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

Informatie over corona

Coronanieuws

Op maandag 12 april is de nieuwe vacci-
natielocatie van GGD Kennemerland in het 
voormalig tenniscentrum in IJmuiden ge-
opend. Frank Dales, burgemeester van Vel-
sen, kreeg voor de opening een rondleiding 
door de locatie en overhandigde hier een 
bos bloemen aan de eerste gevaccineerde 
inwoner. In IJmuiden wordt zeven dagen 
per week gevaccineerd. De locatie aan Dok-
weg 43 is open op maandag, dinsdag, don-
derdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 
09.00 tot 16.30 uur en op woensdag van 
12.30 tot 20.00 uur.

Over de nieuwe locatie in IJmuiden merkt 
burgemeester Frank Dales op: “Ik heb mij 
er sterk voor ingezet dat we een vaccinatie-
locatie in onze gemeente zouden krijgen, en 
ik ben blij dat dit op deze plek gelukt is. Van-
af nu kunnen Velsenaren in Velsen terecht 
voor hun vaccinatie en dat is een goede zaak.” 
Het bedrijf Cornelis Vrolijk is eigenaar van 
het voormalig  tenniscentrum. Tijdens de ope-
ning nam vastgoedmanager Remco Bakker 
van het bedrijf de allereerste ‘rots in de bran-
ding’ speld in ontvangst. De speld is een blijk 
van waardering voor Velsenaren die zich in co-
ronatijd verdienstelijk maken voor een ander. 
Burgemeester Dales hierover: “De ‘rots in de 
branding’ speld is voor Velsenaren die tonen 
dat ze een groot hart hebben voor een ander. Dat 
hoeft niet om grote dingen te gaan. Met de speld 

waarderen we bijvoorbeeld ook de buurman die 
voor een gezin in quarantaine de boodschappen 
heeft gehaald. Of de oma die haar kleinzoon ex-
tra helpt met zijn huiswerk. Deze eerste speld 
mocht ik uitreiken aan een bedrijf dat héél Vel-
sen een dienst bewijst door hun voormalig ten-
niscentrum beschikbaar te stellen voor een 
vaccinatielocatie. Ik ben hier enorm dankbaar 
voor! Ken jij ook iemand die waardering ver-
dient? Ga naar velsen.nl/rots-in-de-branding 
en nomineer die persoon voor de speld.”

GGD Kennemerland kent vanaf morgen zes 
vaccinatielocaties. Inwoners met een uitnodi-
ging kunnen behalve in IJmuiden ook terecht 
in Badhoevedorp (P4 Lang Parkeren Schip-
hol), Haarlem (Kennemer Sportcenter) en Be-
verwijk (P0 Bazaar) en Zandvoort. Op dinsdag 
13 april komt in Uitgeest met Sporthal De Zien 
een zesde locatie bij. GGD Kennemerland is 
hiermee voorbereid op de beschikbaarheid van 
meer vaccins en heeft nu de infrastructuur be-
schikbaar om direct deze vaccinaties te kunnen 
zetten.

Vaccinatielocatie IJmuiden 
geopend 

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

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

Informatie over vaccinatie

Marije Boerhof  en Marianne Steijn. 
(Foto Reinder Weidijk )
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Rijksoverheid.nl/quarantaine
Kijk op de website voor contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Informatie over thuisquarantaine

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.

Er is momenteel een nep e-mailbericht in 
omloop waarin mensen namens het RIVM 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi-
lieu)  worden uitgenodigd voor een vaccinatie 
tegen betaling. In het bericht, dat in de vorm 
van e-mail wordt toegestuurd, staat dat de 
aanvraag voor vaccinatie in behandeling is bij 

Medicorps. Het RIVM benadrukt dat dit geen 
o�  cieel bericht van het RIVM betreft. Ook 
Medicorps heeft niets met dit bericht te ma-
ken. Het RIVM werkt in de vaccinatiecam-
pagne niet samen met Medicorps. Daarnaast 
is het ontvangen van een coronavaccin gratis. 
Voor meer informatie www.rivm.nl

Valse vaccinatie-uitnodiging uit 
naam van RIVM in omloop

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

Informatie over testen

Nieuws van de raad

Agenda van de sessies 15 april

  Toekomst van de Stadsschouwburg
  De stadsschouwburg is momenteel een 

theater. Het gebouw verkeert in slechte 
staat en is duur in gebruik. In deze  
sessie gaat de gemeenteraad in ge sprek 
over de toekomst van de stadsschouwburg.

  Ambitieniveau lokaal klimaat- 
akkoord

  Het klimaatakkoord van Parijs heeft een 
duidelijke doelstelling voor het vermin-
deren van de CO2 uitstoot. Dat heeft 
ook gevolgen voor Velsen. In het lokaal  
klimaatakkoord maakt Velsen afspraken 
over de wijze waarop invulling wordt  
gegeven aan de duurzame ambities. 

  Herijking Dierenwelzijnsbeleid
  Het huidige beleid op dierenwelzijn 

moet worden vernieuwd. Tegelijkertijd 
heeft de gemeenteraad besloten om hier-

op te bezuinigen. In deze sessie krijgen 
de raadsleden een terugkoppeling over 
de gesprekken met dierenwelzijnsorga-
nisaties en de dilemma’s voor een nieuw 
beleid. 

   Voortgang Regenboogbeleid
  Sinds 2019 heeft de gemeente specifiek 

LHBTI-beleid. Op initiatief van de fractie 
van D66V krijgt de gemeenteraad in deze 
sessie inzicht in de behaalde resultaten 
en de plannen voor 2021-2022.

  
  Verordening wijziging APV

  In de Algemene plaatselijke verordening 
(APV) staan alle lokale regels over open-
bare orde, lee�aarheid en veiligheid. De 
gemeenteraad wil dat de APV tenmin-
ste iedere 2 jaar wordt geactualiseerd. 
Er ligt nu een nieuwe APV voor met een 
aantal wijzigingen.

Agenda van de sessies 22 april

  Voortgang herontwikkeling  
Missiehuis

  De gemeenteraad heeft vorig jaar een 
startdocument aangenomen voor de 
herontwikkeling van het Missiehuis in 
Driehuis. De raad wordt, aan de hand 
van presentaties, geïnformeerd over de 
voortgang van het project. 

  Bespreking perspectiefnota 
  In de perspectiefnota bepaalt de ge-

meenteraad welk beleid de gemeente 
moet voeren in het volgende jaar. Dit is 
één van de belangrijkere besluiten die de 
gemeenteraad ieder jaar neemt. In deze 
sessie krijgen de raadsleden inzicht in 
de huidige financiële situatie van de ge-
meente. Tevens is dit een moment waar-
in de eerste knelpunten en dilemma’s 
worden toegelicht.

  Concept Kadernota Vastgoed 
  De gemeente heeft veel vastgoed in  

bezit. In deze concept kadernota staat 
beschreven hoe de gemeente hier-
mee om moet gaan, welk vastgoed de  
gemeente wil behouden en welke kos-
ten daar staan tegenover staan. 
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Velsen –  De aanwijzing van een lokale publie-
ke media-stelling.

Op verzoek van het Commissariaat voor de 

Media maakt de gemeente Velsen bekend dat 
de aanwijzing van een lokale omroep vrijvalt 
per 18 december 2021. Partijen die in aanmer-
king willen komen voor de aanwijzing als lo-

kale publieke media-instelling in de gemeente 
Velsen kunnen vóór 18 juni 2021 een aanvraag 
indienen bij het Commissariaat voor de Me-
dia (artikel 7, Mediaregeling 2008). 

Meer informatie over de procedure vindt u 
op de website van het Commissariaat voor de 
Media www.cvdm.nl onder ‘Toestemmingen – 
Lokale omroep beginnen’.

Openbare bekendmaking

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: 

 Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 15, schilderen houtwerk 
(08/04/2021) 27838-2021(Rijksmonument)

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 15 A en 15 B, vervangen dakpan-

nen (08/04/2021) 31285-2021 (Gemeentelijk 
monument)

Santpoort-Noord
Molenveltlaan 9, vervangen en verhogen dak-
kapel (voorzijde) (07/04/2021) 33560-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning ge-
weigerd voor: 

 IJmuiden
Pegasusstraat 63, wijzigen voorgevel 
(08/04/2021) 24433-2021

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 

van Velsen hebben omgevingsvergunning bui-
ten behandeling gesteld voor: 

 Santpoort-Noord
Molenveltlaan 31, bouwen aanbouw (achter-
zijde) (07/04/2021) 26103-2021

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

 IJmuiden
 rotonde Stadspark, asfalteerwerkzaamhe-
den in de nachten van 19 mei en 20 mei 2021 
(13/04/2021) 32796-2021

Besluiten

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 15 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
Van Wassenaerstraat 61, plaatsen dakop-
bouw (02/04/2021) 40513-2021
Grahamstraat 209,,plaatsen dakopbouw 
(achterzijde) (06/04/2021) 41108-2021
Kennemerlaan 218 A, plaatselijk ver-
hogen van dak, aanbrengen lichtstraat 
(06/04/2021) 41165-2021
Kompasstraat 36, bouwen dakterras 

(08/04/2021) 42422-2021
Grahamstraat 201, vergroten 2e verdieping 
(08/04/2021) 42700-2021
Torricellistraat 16, plaatsen dakopbouw 
(09/04/2021) 42930-2021
 
Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 3, bouwen van een 
3 woningen (09/04/2021) 43029-2021

Velsen-Noord
Wardenaarstraat 16, plaatsen radioantenne-
mast (09/04/2021) 42879-2021

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 28, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (02/04/2021) 40463-2021
Kruidbergerweg 6, plaatsen dakopbouw 
(06/04/2021) 41203-2021
Clarionlaan 2, verplaatsen uitrit 
(06/04/2021) 41417-2021  
Antillenstraat 42, plaatsen veranda (achter-
zijde)  (07/04/2021) 42055-2021
Stuyvesantstraat 29, kappen 1 boom 
(08/04/2021) 42588-2021
Biezenweg 70, plaatsen toegangspoort voor 

inrit (08/04/2021) 42637-2021

Driehuis
Van Maerlantlaan 2, plaatsen dakkapel (voor- 
en achterzijde), vervangen kozijnen, plaatsen 
uitbouw (achter- en zijgevel), wijz. construc-
tuctie (intern) (03/04/2021) 40547-2021

Velserbroek
Suze Groenewegstraat 9, plaatsen 2 dakka-
pellen (achterzijde) (05/04/2021) 40725-
2021
Johanna Westerdijkstraat 20, legalise-
ren pergola met groen dak (voorzijde) 
(01/04/2021) 40285-2021  
Floraronde 178, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (08/04/2021) 42120-2021

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
M.K. Hofstedestraat 48, uitbreiden 1e ver-
dieping (achterzijde), kappen 8 bomen 
(08/04/2021) 20442-2021

Velserbroek
Parkeerterrein Vestingplein t.o. nr. 58, tij-
delijk afwijken bestemmingsplan i.v.m. 
tijdelijke standplaats oliebollenkraam 
(08/04/2021) 18996-2021

Rectifi catie
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 3, plaatsen dakopbouw 
(achterzijde) (25/03/2021) 5924035 (onjuist 
zaaknummer vermeld)
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Mintenz is een cosmeticamerk met 
uitsluitend natuurlijke producten 
voor alle vrouwen die er graag mooi 
en verzorgd uit willen zien. En die 
daarvoor make-up en huidverzor-
gingsproducten willen gebruiken 
die goed zijn voor de huid. De 
mooiste versie van jezelf, met de 
minerale make-up en huidverzor-
ging van Mintenz. 100% natuurlijk, 
100% mooi. Dierproefvrij.
De foundation is in poedervorm. 
Het resultaat is echter alles behalve 
poederig, dit komt omdat deze 

foundation geen talk bevat. De �jne 
textuur van de poeder zorgt ervoor 
dat het licht en luchtig aanvoelt op 
de huid. De mineralen vermengen 
zich (versmelten) met de natuurlijke 
huid-oliën waardoor het aanvoelt 
als een zachte crème, de poriën 
worden niet afgesloten en de huid 
kan vrij blijven ademen en zichzelf 
natuurlijk herstellen. 

De foundation kan in meerdere 
laagjes opbouwend worden aange-
bracht voor de gewenste dekking. 

Geen masker-e�ect of plamuurlaag 
gevoel maar een prachtige natuur-
lijke gezonde egale teint gedurende 
de hele dag. Je merkt niet dat je 
make-up draagt.

Benieuwd naar de allernieuwste 
make-up? Kom dan langs bij Beauty 
& Afslankstudio Velserbroek aan de 
Klompenmakerstraat 7. Voor meer 
informatie: 023- 5490556, www.
afslankstudiovelserbroek.nl.  

Gratis make-up advies bij Beauty 
& Afslankstudio Velserbroek
Velserbroek- Iedere dinsdag en vrijdag kun je terecht bij de nieuwe 
schoonheidssalon bij Beauty & Afslankstudio Velserbroek voor gratis 
make-up advies. In de salon wordt gewerkt met de minerale make-up van 
Mintenz.

Mintenz is een cosmeticamerk met 
uitsluitend natuurlijke producten voor 
alle vrouwen die er graag mooi en 
verzorgd uit willen zien.
Foto: aangeleverd
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Door Raimond Bos

In het kader van de Kinderkli-
maattop hebben leerlingen uit de 
groepen zeven en acht van diverse 
scholen in het hele land deelge-
nomen aan een speciaal lesproject. 
Ook de Rozenbeekschool was hier-
voor geselecteerd en deze school 
werd door het team van Zapp Your 
Planet geselecteerd om met de 
camera te volgen. Na al drie weken 
in de lessen aandacht te hebben 
besteed aan de klimaatverande-
ringen was het vrijdag tijd om een 
groot spandoek te gaan maken, 
waarmee de leerlingen vandaag, 
tijdens de Kinderklimaattop in het 

gemeentehuis van Velsen, aandacht 
vragen voor de door hen gekozen 
doelen.

Minder CO2
Leerling Amy (10) legt uit: ,,We 
begonnen met kaartjes, waarop alle-
maal dingen stonden over het 
klimaat. We moesten daaruit kiezen 
wat wij het belangrijkste vinden.’’ 
Zelf heeft ze gekozen voor ‘Minder 
CO2’ en dat doel is uiteindelijk ook 
één van de drie hoofddoelen 
geworden die de groep gezamenlijk 
heeft gekozen. De tekst ‘Minder CO2’ 
prijkt dan ook in grote zwarte letters 
op het door de leerlingen gemaakte 
spandoek. De andere twee doelen: 

‘Meer zonnepanelen’ en ‘Meer recy-
cling’. Owen (10) is bezig om bij dat 
laatste doel de tekeningen op het 
spandoek te maken. ,,Dit zijn de 
bakken voor het gescheiden inza-
melen van afval’’ verduidelijkt hij.

Meer bomen planten
Houdt hij zelf ook het afval goed 
gescheiden? ,,Ja, we houden thuis 
plastic en karton apart. Anders komt 
alles op één grote berg terecht en 
moeten ze het met machines 
sorteren. Dat kost meer geld en door 
de CO2-uitstoot van de machines 
warmt de aarde op’’, weet hij. Ook 
zijn klasgenoot Quinty (10) is inmid-
dels doordrongen van het klimaat-
probleem. Wat heeft zij geleerd van 
dit project? ,,Dat er bij de Hoogovens 
veel CO2 uit de fabrieken komt. Ze 
zouden een apparaat moeten 
bedenken om het op te zuigen. En 
meer bomen planten op het terrein!’’ 

Zelf houdt ze ook wel rekening met 
het milieu, door het licht uit te doen 
als het niet hoeft te branden en door 
veel te � etsen. ,,Maar als het regent, 
laat ik me wel met de auto brengen, 
want ik heb geen regenpak.’’

Uitzending
Terwijl de leerlingen het grote span-
doek beschilderen, houdt juf Mariska 
een oogje in het zeil. De verslaggeef-
ster van Zapp Your Planet stelt af en 
toe een vraag aan de kinderen, 
terwijl haar twee collega’s alles vast-
leggen voor het tv-programma. 
Vandaag is de Kinderklimaattop en 
zullen de leerlingen in het gemeen-
tehuis hun klimaatdoelen vastleggen 
in een speciaal akkoord dat aan de 
Tweede Kamer wordt overhandigd. 
De opnames, die vrijdag bij de 
Rozenbeekschool zijn gemaakt, 
zullen op 25 april bij Zapp te zien 
zijn.

Velserbroek - Een spannende dag voor de leerlingen in groep zeven van 
de Rozenbeekschool. Afgelopen vrijdag kregen ze een cameraploeg van 
Zapp Your Planet op bezoek. De hele ochtend werden opnames gemaakt 
van de leerlingen in de slotfase van hun project rond de 
klimaatverandering.

Groep 7 van Rozenbeekschool 
binnenkort te zien bij Zapp

De opnames zullen op 25 april bij Zapp te zien zijn.

De hele ochtend werden opnames gemaakt van de leerlingen in de slotfase van hun project rond de klimaatverandering. Foto’s: Bos Media Services
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Velsen - Op de A9 zijn dinsdag-
middag ter hoogte van het knoop-
punt Velsen twee aanrijdingen 
gebeurd. Eerst ging het mis op de 
rijbaan richting Alkmaar, daar klapte 
een personenauto op volle snelheid 
tegen een stilstaande waarschu-
wingswagen van Rijkswaterstaat. Dat 
voertuig stond op de vluchtstrook 
omdat er werkzaamheden werden 
uitgevoerd. Hoe de automobilist 
ermee in botsing kon komen, is niet 
duidelijk. Hij kwam er met licht letsel 

vanaf, maar zijn passagier moest voor 
behandeling in een ziekenhuis 
worden opgenomen. 

Terwijl men nog bezig was met het 
afhandelen van de aanrijding deed 
zich ook op de rijbaan richting 
Amstelveen een aanrijding voor. 
Daarbij raakte niemand gewond, 
maar de combinatie van twee aanrij-
dingen zorgde er wel voor dat het 
verkeer rond Velsen dinsdagmiddag 
geruime tijd vast kwam te staan.

Twee aanrijdingen 
dinsdagmiddag op de A9

Een auto knalde in volle snelheid tegen een stilstaande wagen van Rijkswaterstaat. 
Foto: Rijkswaterstaat

Santpoort - De Ruïne van Brederode 
is in de nacht van zaterdag op 
zondag bezocht door ongewenste 
bezoekers. Volgens beheerder Rob 
Kortekaas moet men eerst de gracht 
zijn overgestoken en heeft men 
daarna het slot van de centrale met 
grof geweld opengebroken. Het slot 
is bevestigd aan een muur met 
blokken van zandsteen en één van 
die blokken is gesloopt. Het lijkt erop 
dat de onbekende bezoekers een 

feestje hebben gevierd in de ruïne, 
want er waren kaarsen aangestoken 
en een cd-speler was op een andere 
plek gezet en ingeschakeld. Ook 
wordt een handschoen van een 
harnas vermist. Dat harnas heeft men 
in bruikleen, gehoopt wordt dat 
iemand de handschoen alsnog zal 
retourneren. De beheerder schat de 
kosten voor het herstellen van de 
schade op minstens duizend euro, 
misschien zelfs tweeduizend.

Ongewenste bezoekers 
in Ruïne van Brederode

IJmuiden - Opnieuw is gisteren een 
man vanaf de pier in IJmuiden het 
zeewater ingegaan om zijn hond te 
redden. De hond was aan het rennen 
over de pier en gleed uit, waardoor 
het dier te water raakte. De man 
heeft zich voorzichtig van de pier 
laten zakken om zijn trouwe vier-
voeter te kunnen redden. Het liep 
goed af, maar de reddingsbrigade en 
de KNRM maken zich grote zorgen 
om dit soort voorvallen. Eind 
november gebeurde iets soortgelijks, 
ook toen ging een man vanaf de pier 

het water in om zijn hond te redden. 
De reddingswerkers noemen derge-
lijke acties levensgevaarlijk en willen 
dat mensen zich meer bewust 
worden van de gevaren. Onder water 
liggen rotsblokken die je vanaf de 
pier niet kunt zien. Als je daarop 
terecht komt, kan het heel verkeerd 
a�open. 

Rijkswaterstaat werkt aan waarschu-
wingsborden die hondenbezitters 
moeten wijzen op de gevaren van 
dergelijke acties. (Bron: NH Nieuws)

Weer hond nagesprongen 
vanaf de pier door z’n baasje

Velsen - De Velsense wethouder van 
sportzaken Bram Diepstraten heeft 
het initiatief genomen om een 
brandbrief te sturen naar de demis-
sionair minister van sport, Tamara 
van Ark. Hij vraagt aandacht voor de 
verslechterende situatie van sport-
verenigingen door de coronacrisis. 
Omdat veel sportaccommodaties 
gesloten zijn hebben sportvereni-
gingen hun activiteiten op een laag 
pitje gezet of voorlopig helemaal 
stopgezet. Ze hebben geen kantine-

inkomsten meer en ook zeggen 
leden soms hun lidmaatschap op, 
waardoor de inkomsten nog verder 
dalen. Diepstraten vraagt om een 
beter �nancieel steunpakket voor de 
langere termijn en perspectief om de 
georganiseerde sport vitaal te 
houden. 
De brief wordt mede ondersteund 
door de gedupeerde sport van de 
provincie, Zita Pels. Veel gemeenten 
in Noord-Holland gaan de brief mede 
ondertekenen.

Wethouder vraagt aandacht 
voor situatie sportverenigingen

BIJ DE REDACTIE AAN TAFEL

Door Arita Immerzeel

Studenten Youp Timmermans, 
Thijmen Tas en Lars Hogeveen 
kwamen op het idee om Assistent-
Student op te richten, door diverse 
omstandigheden. Youp opent het 
gesprek. ,,Ik had al wat werkerva-
ring met basisscholen opgedaan, 
omdat ik de Academie Lichamelijke 
Opvoeding, de ALO, volg. Ik liep 
stage op twee scholen in Velsen en 
merkte hoe leuk dat was. Op de 
basisschool wordt voor kinderen de 
basis voor hun toekomst gelegd. En 
het is zó �jn om te merken, dat niet 
alleen de kinderen, maar de 
scholen zelf ook blij met je zijn.” 
Youp, 21 lentes jong, komt zelf uit 
Driehuis en kent Velsen goed. 
Thijmen is 22 jaar en komt ook wel 
uit Driehuis, maar studeert en 
woont nu in Rotterdam. ,,Ik studeer 
bouwkunde, maar kom nog regel-
matig in Velsen, omdat ik hier ook 
vrienden heb wonen. Ik heb mijn 
maatschappelijke stage in het 
basisonderwijs gelopen en geef 
zeilles aan kinderen van 7 tot 10 
jaar. Het belevingsvermogen in die 
groep geeft mij veel energie. Zij zijn 
van het spelend leren. Gewéldig.” 
Youp waardeert vooral van basis-
schoolleerlingen, dat zij zonder 
oordeel zijn. ,,Ze nemen je hoe je 
bent. Hun vrolijkheid en enthousi-
asme vind ik mooi. Zij maken geen 
verschil tussen mensen.” 
Lars, de jongste van het drietal, is 

19 jaar en wordt blij van omgaan 
met leerlingen in de onderbouw. 
,,Ik volg dezelfde opleiding als Youp, 
dus de ALO, en zit nu in het derde 
jaar. Ons initiatief past goed in onze 
studie. Ik geef ook volleyballes aan 
basisschoolleerlingen.” De jonge 
mannen stellen zich zo coronaproof 
mogelijk op tijdens hun ondersteu-
nende werkzaamheden door zich 
stipt aan alle regelgeving van de 
school te houden. Dus mondkapjes 
op en wellicht buiten weer af, al 
naar gelang de regels van de over-
heid en de school dat aangeven. Als 
we over het doel van hun bedrijf 
aan de praat raken, worden alledrie 
enthousiaster, dan ze al waren. 
,,Onze targets zijn niet hoog, ons 
bedrijfsdoel is niet nummer 1. Wij 
willen helpen, dat is belangrijker. 
Door corona haalt niet elke basis-

schoolleerling de onderwijsdoelen 
en is de stress onder leerkrachten 
hoog. En dat terwijl het zo’n mooi 
vak is, het onderwijs. En zo ontzet-
tend belangrijk. Wij willen graag 
een ondersteunende hand op maat 
bieden. We zijn �exibel, of we nu 
ingezet worden als pleinwacht, of 
als extra paar ogen of handen in de 
klas, wij willen graag de helpende 
hand bieden, want het is leuk en 
het doet er toe.” Youp vat het met 
instemming van Lars en Thijmen als 
volgt samen. ,,AssistentStudent 
levert getrainde studenten om 
binnen en buiten de klas broodno-
dige ondersteuning te bieden. 
Studenten worden tegelijkertijd op 
deze manier geïntroduceerd in het 
basisonderwijs en zij realiseren zich 
wat een mooi vak het is. De 
studenten zouden bijvoorbeeld 
ingezet kunnen worden als extra 
paar ogen en extra paar handen 
voor leerling en leerkracht. Maar 
ook als pleinwacht zijn wij inzet-
baar. Elke vorm van onderwijson-
dersteuning is bespreekbaar. Wij 
zoeken mee naar het meest zinvolle 
antwoord, op wat gemist wordt.”

Meer informatie over AssistentStu-
dent is te vinden op www.assistent-
student.nl.

Velsense studenten bieden zich aan als 
multifunctionele hulp op scholen
Velsen - Via een zoommeeting schuiven drie ambitieuze studenten 
dinsdag aan. Zij combineren hun studentenleven met hun onlangs 
opgerichte bedrijf AssistentStudent. Zij willen studenten laten helpen 
op basisscholen. Met dit initiatief slaan zij diverse vliegen in één klap, 
want zij kunnen de ervaring gebruiken voor hun studies, geven uiting 
aan hun maatschappelijke betrokkenheid, verdienen er misschien iets 
aan nu studentenbaantjes verdwenen zijn én ontwikkelen een onder-
steunende dienst, die er toe doet en behalve zinvol, ook leuk is.

Velsen - Alle scholen voor voort-
gezet onderwijs in de gemeente 
Velsen zijn door het Comité 4 en 5 
mei in samenwerking met de 
Bibliotheek Velsen uitgenodigd 
een gedicht te maken voor de 
herdenking van 4 mei of de 
viering van de bevrijding op 5 mei 
in 2021.

De ingezonden gedichten worden 
beoordeeld door een jury bestaande 
uit twee voormalig stadsdichters, 
drie burgemeesters en de directeur 
van de Bibliotheek.

De wedstrijd is natuurlijk bedoeld 
voor de scholieren van Velsen.
Maar... naast de gedichtenwedstrijd 
voor leerlingen wil het organisatie-
team graag ook de overige 
Velsenaren de gelegenheid geven 
hun kunstzinnige visie op: geweld, 
bezetting, verzet, solidariteit, keuzes 
maken, herdenken, bevrijding, vrij-
heid enzovoort… in te sturen. De 
organisatoren willen hiervan dan 
graag een bloemlezing publiceren 
op de websites van de Bibliotheek 
en het Comité.

Informatie over dit project kunt u 
vinden op: www.4en5meivelsen.nl 
en www.bibliotheekvelsen.nl).

Oproep: maak een 
gedicht voor 4 en 5 mei

COLUMN DE HEIDEBERG

Johan Maes en Evamaria Jansen dragen hun boek met bovenstaande titel 
op aan de moedelozen en de moedigen onder ons, de rouwenden, de 
“gekwetste krijgers”. Ze schrijven dat deze hun geliefde verloren hebben 
en hiervan de soms ondraaglijke pijn dragen, blijven lopen en hopen en 
strijden om het leven verder vorm en betekenis te geven. Reeds vroeg 
kan het kind dat zich niet geliefd weet, rouwen. Maar het kan ook rouwen 
omwille van het vroege overlijden van een broer of zus. 
De adolescent rouwt na het verbreken van zijn of haar eerste grote liefde. 
De volwassene rouwt na scheiding of overlijden van een kind of partner, 

maar ook als de partner zwaar ziek 
wordt, gehandicapt of dement 
raakt. Maakt verlies, pijn of lijden 
ons wijs? Nee zeggen ze, want dan 
zou de hele wereld wel wijs zijn. 
Aan die pijn moet iets worden 
toegevoegd: rouw en de moed om 
zacht en kwetsbaar te blijven. Een 
ieder van ons wordt tijdens ons 
leven geconfronteerd met pijnlijke 
verlieservaringen, maar de schrij-
vers geven aan dat we in ons de 
veerkracht hebben om daar op 
onze persoonlijke manier mee om 
te gaan. 

Jan Bakker
voorzitter

Ze zeggen dat het overgaat
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Dat blijkt uit onderzoek van het 
RIVM, gedaan in opdracht van de 
provincie Noord-Holland en de 
IJmondgemeenten. Het RIVM verge-
leek huisartsgegevens uit de IJmond 
met die van andere industriële 
gebieden in Nederland en met het 
platteland. In het onderzoek is niet 
gekeken naar persoonlijke factoren. 
Het onderzoek laat niet alleen zien 
welke klachten mensen ervaren in de 

IJmond, maar kijkt ook naar de 
pieken in de luchtkwaliteit. Daaruit 
blijkt dat de luchtkwaliteit in de 
IJmond vaker matig tot onvoldoende 
is dan op locaties zonder industrie. 

Tot nu toe werd in de IJmond vooral 
naar gemiddelde uitstoot gekeken 
over langere periodes, maar inwo-
ners ervaren de pieken in de uitstoot 
vooral als hinderlijk. 

Jeroen Olthof: meer nodig voor 
gezondheid, appél op Den Haag en 
Tata
Gedeputeerde Jeroen Olthof 
reageert namens GS en de IJmond-
gemeenten op het rapport: ,,Dit 
rapport bevestigt het beeld dat 
inwoners al jaren hebben. We 
erkennen de zorgen van onze inwo-
ners. De onderzoeksresultaten 
onderstrepen de noodzaak en het 
belang van een gezondere leefomge-
ving in de IJmond. Ik blijf me, samen 
met de omgevingsdienst Noordzee-
kanaalgebied, stevig inzetten op 
aanscherping van de milieuvergun-
ning en stevig toezicht en handha-
ving. Wij doen het maximale wat 
binnen onze mogelijkheden ligt. We 

constateren echter dat de regelge-
ving niet voldoende is. Voldoen aan 
de regels betekent niet automatisch 
dat de omgeving gezonder wordt. 
We doen daarom ook een appél op 
het Rijk om scherpere regelgeving op 
te stellen en waar nodig aanvullende 
maatregelen mogelijk te maken om 
zo gezamenlijk te werken aan een 
gezondere leefomgeving in de 
IJmond. En we doen ook nadrukkelijk 
een beroep op Tata Steel om de 
ambities uit hun Roadmap+ versneld 
te realiseren. Staal hoort bij de 
IJmond, maar daar moet Tata wel wat 
voor blijven doen.”

Aanleiding: gra�etregens
Het onderzoek is gang gezet naar 

aanleiding van de zogenoemde 
gra�etregens van 2018 en 2019 en 
naar aanleiding van zorgen en 
vragen van omwonenden.

Onafhankelijke rol RIVM
Het RIVM werkt voor het onderzoek 
samen met de GGD Kennemerland, 
GGD Amsterdam, het NIVEL en inwo-
ners van de IJmond. De onafhanke-
lijke positie van RIVM is vastgelegd in 
de Wet op het RIVM. Er is een klank-
bordgroep opgericht waar omwo-
nenden en experts van andere orga-
nisaties deel van uitmaken. De klank-
bordgroep adviseert de stuurgroep 
– bestaande uit de provincie en de 
gemeenten in de IJmond – over het 
onderzoek.

IJmond - In de IJmond, met onder andere Tata Steel, scheepvaart, vlieg-
verkeer en zwaar wegtransport, komen signi�cant meer speci�eke 
gezondheidsklachten voor dan elders in Nederland. Het gaat dan vooral 
om buik- of maagklachten, misselijkheid of braken, last van de ogen, pijn 
of druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid en jeuk. Daar-
naast komen chronische aandoeningen van het hart, longkanker en 
diabetes vaker voor.

Inwoners IJmond melden meer specifieke 
gezondheidsklachten dan elders in Nederland

Spontane inzameling voor nieuwe brommobiel Toon 

Door Raimond Bos

Vrijwel zijn hele leven werkte Toon 
van Wijnen in de afvalverwerking. Hij 
was medewerker van de gemeente-
reiniging in Haarlem, maar werd op 
medische gronden afgekeurd. Na 
diverse malen een tia te hebben 
gehad, moet hij het momenteel 
rustiger aan doen. Het liefst zou hij 
de hele dag met zijn karretje op pad 
gaan om ervoor te zorgen dat de 
omgeving schoon blijft, maar dat 
lukt hem in de praktijk niet meer. 
Toch gaat hij zo vaak als hij kan nog 
de weg op om vuilnis in te zamelen. 
,,Ik moet iets te doen hebben, want 
stilzitten is niets voor mij’’, zegt hij. 
Als we hem dinsdag aan het eind 
van de ochtend bellen, is hij net klaar 
met zijn ronde. ,,Tot nu toe heb ik dit 
jaar 167 kubieke meter afval opge-
haald. Vorig jaar was dat 650 kubieke 
meter in het hele jaar.’’ De laatste tijd 
ziet hij een toename van het aantal 
afvaldumpingen. ,,De kringloopwin-

kels zijn gesloten, daardoor zetten 
meer mensen hun spullen op straat 
neer.’’ De nog bruikbare spullen haal 
Toon er tussenuit, die krijgen een 
tweede leven. De rest brengt hij naar 
een afvalbrengstation. ,,Als ik 
bijvoorbeeld nog bruikbare kleding 
vind, gaat die naar de kledingbank. 
Ze kennen mij zo langzamerhand 
overal.’’

Gebreken
Ooit begon Toon zijn vrijwillige afval-
taak met een bak�ets als vervoer-
middel. Daarna reed hij rond op een 
Vespa driewieler en weer later kon hij 
gebruik maken van een wagentje dat 
bij de gemeente Velsen afgeschreven 
was, maar nog in goede staat 
verkeerde. Inmiddels vertoont de 
brommobiel van Toon dusdanige 
gebreken dat het gevaarlijk wordt 
om er nog in te blijven rondrijden. 
,,De binnenkant van een band loopt 
tegen het chassis aan, dat moet 
verholpen worden. Ook zijn de 

motorsteunen helemaal op, de 
motor ligt er nu eigenlijk los onder. 
Verder moet ik eerst het elektrische 
raam open doen als ik in de wagen 
zit, omdat de deur niet meer van 
binnenuit open wil. Met mijn hand 
door het raam kan ik de deur dan van 
buitenaf openen.’’ Toon wil van zijn 
vakantiegeld de nodige reparaties 
laten uitvoeren, want geld voor een 
nieuwe wagen is er niet. Bovendien 
is hij erg gehecht aan zijn huidige 
brommobiel: ,,Het is een heerlijk 
wagentje.’’

Inzameling
Nadat NH Nieuws recent aandacht 
besteedde aan de situatie, besloot 
Steef Boots uit Purmerend spontaan 
om een inzameling voor Toon op te 
zetten. Dat leverde in twee dagen 
tijd al vierhonderd euro op. 
Toon van Wijnen: ,,Mensen hebben 
het me verteld, want ik kan dat zelf 
allemaal niet bekijken. Ik heb geen 
verstand van al die apparatuur. Ik 
hoorde dat er inmiddels al vijftien-
honderd euro is gedoneerd.’’ Naast 
de donaties is er ook een toezegging 
van een importeur van dergelijke 
voertuigen die vijfduizend euro 
korting wil geven op de aanschaf-
prijs. De prijzen voor dergelijke voer-

tuigen liggen rond de vijftienduizend 
euro. De berichtgeving over Toon 
van Wijnen op internet bereikte ook 
de redactie van het televisiepro-
gramma Beau bij RTL4. In dat 
programma werd deze week 
aandacht aan Toon van Wijnen 
besteed. ,,Dat heb ik ook gehoord’’, 
reageert Toon. Zelf heeft hij de 
beelden niet gezien.

Jeugd
Intussen gaat Toon gewoon door 
met het goede werk. Dat mensen 
hun afval zomaar op straat gooien, 
daar begrijpt hij niets van. ,,Soms 
kom ik een groep jongeren tegen op 
een hangplek. Ze maken er vaak een 
rotzooi van. Dan haal ik een traytje 
cola en bied ze een blikje aan. En dan 
zeg ik daarna: ‘Zullen we nou eens de 
boel samen opruimen?’ Dan heb je ze 
op je hand. Het ligt er maar net aan 
hoe je ze benadert. Als ik nu weer 
langs die plek rijd, dan zwaaien ze 
naar me. Maar het is er nu wel 
schoon! Zo deed de wijkagent dat 
vroeger ook. Je kunt ze beter zo 
benaderen en wederzijds respect 
afdwingen. Daar bereik je meer mee 
dan met een bonnenboekje klaar 
staan.’’ Soms neemt Toon een kennis 
van hem mee. ,,Dat is een Alzheimer-

patiënt, die dagbesteding krijgt. 
Maar daar vindt hij niets aan, dus 
neem ik hem af en toe mee naar 
Spaarnwoude om daar afval te gaan 
prikken. Daar geniet hij van.’’

Hechtingen
Het gaat niet altijd goed. Toon herin-
nert zich een voorval met een aantal 
ramen die op straat waren gezet. ,,Ze 
stonden vlakbij een school, dat is 
levensgevaarlijk. Op zo’n moment 
grijp ik meteen in. Ik nam de ramen 
mee en wilde ze in een glascontainer 
zetten. Iemand bood aan een handje 
te helpen en toen ging het mis. Zo’n 
raam staat onder een bepaalde span-
ning. Als je een verkeerde beweging 
maakt, kan het springen en dat 
gebeurde. Het glas ging dwars door 
mijn kleding, zo mijn been in. Het 
bloed spoot eruit.’’ 
Hoewel hij naar het ziekenhuis moest 
en er de nodige hechtingen in zijn 
been werden gezet, stond hij vier 
dagen na thuiskomst alweer op 
straat om afval te verzamelen. ,,Ik 
doe het zo graag, ik kan het gewoon 
niet laten.’’

Doneren kan via https://nl.
gofundme.com. 
Zoekopdracht: Toon van Wijnen.

Santpoort - Afvalinzamelaar Toon van Wijnen rijdt rond in een brommo-
biel die in slechte technische staat verkeert. Vier jaar geleden nam de 
gemeente Velsen eenmalig het onderhoud van het voertuig voor haar 
rekening. Nu is het karretje aan reparatie of vervanging toe. Al vele jaren 
houdt Toon op eigen initiatief de straten van Santpoort en omgeving 
schoon door zwerfvuil te verwijderen. Het is voor hem een manier om 
iets te kunnen doen voor de samenleving, sinds hij arbeidsongeschikt 
raakte. Een inwoner van Purmerend begon vorige week spontaan een 
inzameling om een nieuwe brommobiel te kunnen aanscha�en. Van 
Wijnen is er emotioneel onder en zegt: ,,Het overdondert me, wat er alle-
maal gebeurt.’’

Toon van Wijnen in zijn brommobiel. Bron: NH Nieuws

Het wiel loopt aan de binnenzijde tegen het chassis aan. Bron: NH Nieuws
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TYPISCH IJMUIDEN

De gedeeltelijk openstelling van de sluisroute
Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de 
hand van een foto stil bij een IJmuidens 
onderwerp naar aanleiding van de actuali-
teit, een bijzondere gebeurtenis, een 
evenement of gewoon een van de mooie 
taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de gedeeltelijk open-
stelling van de sluisroute sinds eind vorige 
maand.

Door Erik Baalbergen

‘Eindelijk mogen we de sluis in het echt zien’ 
kopte de 1 april-editie van deze krant twee 
weken geleden. Dat was – in tegenstelling tot 
berichten over tolhe�ng bij gebruik van de 
sluisroute met ingang van 1 april – absoluut 
geen 1-aprilgrap!

Belangstelling
Met ingang van maandagmorgen 29 maart 
2021 mogen (brom)�etsers en voetgangers 
gebruik maken van de sluisroute. In combi-
natie met het fraaie voorjaarszonnetje hebben 
veel �etsers en wandelaars direct de mogelijk-
heid aangegrepen om de imposante sluis-
werken met eigen ogen te aanschouwen. Arita 
Immerzeel maakte een mooie reportage van 
de belangstelling op de eerste dag in dezelfde 
1 april-editie van deze krant. De social media 
stonden bol van de zonovergoten foto’s.

De bouw van de nieuwe zeesluis start in 2016. 
Na de nodige voorbereidingen wordt het 
gebied tussen de Middensluis en de Noor-
dersluis al snel een drukke bouwplaats. Jaren-
lang bepalen hijskranen, een betoncentrale en 
rijzende en dalende betonwerken de skyline 
van het sluizencomplex. De eerste jaren maken 
�etsers, voetgangers en auto’s nog gebruik van 

de sluisroute. Nieuwsgierigen kunnen langs de 
sluisroute vanachter de bouwhekken blikken 
werpen op de bouwactiviteiten.

Sluisroute
Rijkswaterstaat stelt in 1955 de sluisroute voor 
het eerst open. Aanvankelijk is de route een 
tijdelijke noodoplossing voor de ‘Velserpont-
misère’. Tot die tijd moeten auto’s, die bij Velsen 
of IJmuiden het kanaal willen passeren, 
gebruik maken van de pont bij Velsen. Deze 
vaart in het verlengde van de Rijksweg 
Haarlem-Velsen, de tegenwoordige Rijksweg 
langs Beeckestijn en Waterland. 
De forse toename van het autoverkeer in de 
eerste helft van de jaren vijftig leidt steeds 
vaker tot lange wachtrijen bij de pont.
Na de opening van sluisroute in 1955 en vooral 
de Velsertunnel in 1957 neemt de drukte bij de 
pont af. Omdat veel lokaal verkeer, onder meer 
de duizenden werknemers van de Hoogovens, 
de sluisroute blijven gebruiken, wordt deze 
permanent gemaakt. De tijdelijke Baileybrug 
over de Kleine Sluis en Zuidersluis wordt in 
1960 vervangen door een dubbele draaibrug 
voor verkeer in twee richtingen.

Wachten
Af en toe moeten wachten voor een dichte 
sluisdeur, het hoort er allemaal bij. Tijdens de 
eerste jaren van de bouw van de nieuwe 
zeesluis wat extra moeten wachten en aanwij-
zingen van verkeersregelaars opvolgen, we 
nemen het voor lief. Maar donkere wolken 
verschijnen boven de aanleg van de nieuwe 
zeesluis. Na “gewijzigde inzichten rond de 
bouw” wordt de sluisroute omwille van de 
veiligheid op en rond de bouwplaats met 
ingang van 16 april 2018 voor een jaar afge-
sloten voor het doorgaande verkeer en voet-

gangers. Maar de sluisroutegangers moeten 
nog langer wachten en geduld betrachten; 
een klein jaar later kondigt Rijkswaterstaat aan 
dat de route uiterlijk eind maart 2021 open zal 
gaan.

Maar, wonder boven wonder, deze nieuwe 
datum wordt gehaald! Nou ja, de datum wel, 
het beloofde niet helemaal. Voetgangers en 
(brom)�etsers kunnen via de sluizen naar de 
overkant en terug. Auto’s moeten nog geduld 
hebben. Het is voor �etsers en voetgangers 
wel uitkijken geblazen; de scheiding tussen 
�ets- en wandelwegen zijn (nog) niet helemaal 
duidelijk. Ook zijn nog niet alle delen van de 
sluisroute bruikbaar. De brugdelen boven de 
buitendeur van de Middensluis zijn nog niet 

teruggeplaatst, waardoor vaker gewacht moet 
worden bij de Middensluis. Ook is de weg over 
de binnendeur van de nieuwe zeesluis nog 
afgesloten. Tijdens testen met de buitendeur 
van de nieuwe zeesluis is de sluisroute niet 
bruikbaar. Deze testen vinden plaats op werk-
dagen in april, tussen 19.00 en 24.00 uur.

Verblindend
Laten we maar niet te veel blijven klagen en 
vooral blij zijn met wat we hebben. Een �ets- 
of wandeltochtje langs de nieuwe zeesluis, 
nog voor de o�ciële tewaterlating van 
Zeesluis IJmuiden, is echt de moeite waard! En 
vergeet op zonnige dagen je zonnebril niet; al 
dat nieuwe, in het zonnetje badende beton is 
verblindend wit...

De Zeesluis IJmuiden in z’n volle lengte, gezien vanaf de weg vanaf de Middensluis, vanaf bovenaan de 
helling naar de buitendeur van de nieuwe sluis. Links zien we de buitendeur, rechts van het midden de 
binnendeur. Foto: Erik Baalbergen

,,Wij werken we net even anders’’, 
vertelt Lisa Holtslag van Kinderop-
vang ‘t Kwakersnest. ,,Taal en spel 
maakt onze locatie een Vroeg- en 
Voorschoolse Educatie, ook wel VVE 
genoemd. Elke 8 weken verbinden 
school en de kinderopvang hun 
thema’s. Kinderen spelen, ontdekken 

en worden wereldwijs door activi-
teiten die aansluiten op het thema. 
Op dit moment rennen er paarden 
en ridders door de gangen van de 
school. Vanuit het huidige thema 
‘Ridders en Kastelen’ verbreden wij 
de woordenschat, leren wij tellen en 
rekenen, en ontdekken wij de 

geschiedenis en culturen. De school 
sluit hier perfect op aan via de 4x 
Wijzer methodiek. Onze peuters 
gaan regelmatig op bezoek in de 
klas en de schoolkinderen stappen 
makkelijk vanuit de klas naar de 
buitenschoolse opvang. Sinds jaar 
en dag hebben wij een vaste hechte 
BSO groep op de Rozenbeek en zijn 
wij blij dat we nu in één gebouw 
opvang kunnen bieden. Voor de 
bovenbouw-kinderen is er een 8+ 
groep gecreëerd waar de kinderen 
worden uitgedaagd met sport- en 
spelactiviteiten.
 
Bewegen en gezonde voeding is 
een belangrijk thema in het IKC. Lisa 
Holtslag: ,,Wist je dat wij zelfs een 
gymzaal hebben? Peuterjuf Fleur 
geeft hier Peuterdans waardoor de 
kinderen kennismaken met muziek 
en beweging. Meester Bart en Juf 
Lisa dagen de kinderen fysiek uit 
met bijvoorbeeld het Ridders- en 
Ravenspel. Hier leren de kinderen 
samen te werken en worden zij 
sociaal emotioneel uitgedaagd in 
spelvormen. Wij kijken uit om weer 
de keuken in te duiken en met Juf 
Rosita kookworkshops te volgen. Op 
deze manier leren kinderen wat 
gezond leven is.’’
 
Uitnodiging
Alle ouders worden van harte uitge-
nodigd voor een rondleiding op 
school. Met de juiste voorzorg en 
maatregelen laat men u graag  
kennismaken met het Integraal 
Kindcentrum.

Integraal Kindcentrum De Rozenbeek
Velserbroek - Leren en spelen doe je elke dag, je hele leven lang. Bij KBS 
de Rozenbeek werken kinderopvang ’t Kwakersnest en school nauw 
samen. Binnen dit IKC werkt school samen met de kinderopvang onder 
één dak waardoor het kind zich veilig voelt en omringd wordt met 
vertrouwde gezichten. De doorlopende ontwikkellijn tussen peuterdag-
opvang, buitenschoolse opvang en onderwijs vormt de basisgedachte 
van het Integraal Kindcentrum.

Elke 8 weken verbinden school en de kinderopvang hun thema’s. Foto: aangeleverd

COLUMN GGD KENNEMERLAND

In mijn columns heb ik het vaker over solidariteit gehad. In tijden van 
crisis is het essentieel om verder te kijken dan het eigen belang. 
Gelukkig zagen we dat het afgelopen jaar ook terug in onze regio. Een 
tal van mooie initiatieven is opgezet om elkaar te helpen en onder-
tussen lieten wij ons bij klachten testen om er zeker van te zijn geen 
naasten te besmetten. Ook landelijk kreeg solidariteit een gezicht door 
middel van een applaus voor medewerkers in de zorg. 
U kunt zich vast nog wel herinneren dat er op 17 maart 2020 massaal 
geapplaudisseerd werd voor onze helden in de zorg. Een applaus om 
hen een hart onder de riem te steken en aan te tonen dat het land 
achter hen stond. Nu, ruim een jaar verder, lijkt dit applaus verstomd 
door een roep om meer versoepelingen. Om discussies over het vacci-
natiebeleid of het tempo waarin Nederlanders gevaccineerd worden. 
Dat vindt zijn doorslag op de werkvloer, waar zorgprofessionals zich 
nog steeds zeven dagen per week dag en nacht inzetten en gecon-
fronteerd worden met de e�ecten van COVID-19. Of in onze vaccinatie-
locaties, waar personeel staat te popelen om veel meer mensen te 
vaccineren, maar dit niet kan vanwege een gebrek aan vaccins. Zij 
begrijpen niet waarom er in de media over hen gesproken wordt. Ze 

zijn er ten slotte klaar voor en 
kunnen veel meer aan dan zij nu 
doen.
Ik roep u dan ook op om juist in 
deze fase van de crisis solidair te 
zijn met elkaar. Het ministerie van 
VWS neemt in Nederland de 
besluiten over de aanpak van deze 
crisis. Als GGD Kennemerland 
voeren we een aantal belangrijke 
taken, zoals testen, bron- en 
contactonderzoek en vaccineren, 
met trots uit. Dat blijven wij ook 
doen. De besluiten van de rijks-
overheid zullen nooit altijd ieders 
individuele belang dienen. Maar 
dienen uiteindelijk wel ons 
gemeenschappelijk belang: uit 
deze crisis komen. Laten wij als 
regio het goede voortouw nemen 
in deze laatste fase. We moeten 
het samen doen. 

Solidariteit 

Bert van de Velden (GGD GHOR). 
Foto: aangeleverd
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Door naar de volgende ronde
Deze week wordt de winnaar van 
Noord-Holland bekend gemaakt uit 
de totaal 29 winnaars van de voor-
rondes. Mogelijk dus Marit! De 
provinciale winnaar vertegenwoor-
digt Noord-Holland ook tijdens de 
feestelijke landelijke �nale van De 
Nationale Voorleeswedstrijd  op 26 
mei 2021. De uiteindelijke winnaar is 
een jaar lang ‘De Nationale Voorlees-
kampioen 2021’ en Kinderdirecteur 
van het Kinderboekenmuseum. 

Aantal voorlezers 
en favoriete boeken
Dit jaar hebben in Nederland maar 
liefst 2.837 scholen hun schoolkam-
pioen aangemeld. Uit onderzoek 
onder alle jonge deelnemers blijkt 
dat Rachel Renée Russell en Tosca 

Menten dit jaar de populairste 
kinderboekenschrijvers zijn. 
Dagboek van een muts van Rachel 
Renée Russell was net als de drie 
afgelopen jaren het meest gekozen 
boek om uit voor te lezen.

Beter leren met 
15 minuten lezen per dag
De lees- en leerprestaties van 
kinderen gaan enorm vooruit als 
kinderen iedere dag 15 minuten 
lezen, zo blijkt uit onderzoek. 
Kinderen die dagelijks een kwartier 
lezen, lezen meer dan een miljoen 
woorden per jaar. Ze vergroten hun 
woordenschat, hun kennis van de 
wereld en hebben een voorsprong 
bij andere vakken. Kinderen die veel 
lezen hebben meer kansen in de 
maatschappij.

Bibliotheek duimt voor 
voorleeskampioen Marit
Velsen - De trotse winnaar van Velsen, Marit van Banning, heeft op school 
(de Parnassia) haar oorkonde ontvangen voor de voorleeskampioen van 
Velsen. Ze werd door de jury unaniem gekozen als winnaar. Waarbij zij 
geprezen werd voor haar aangenaam gebruik van volume en stiltes en de 
originele keuze van haar boek. Marit las voor op een video, want helaas 
konden ze de afgelopen tijd geen klassen ontvangen in de Bibliotheek. 
Maar ze nam ons helemaal mee in het  boek ‘De zee kwam door de brie-
venbus’ van Selma Noort. 

Marit van Banning met haar oorkonde. Wordt ze ook de winnaar van de provincie 
Noord-Holland? Foto: aangeleverd

PIEREWAAIEN
IJmuiden - Het meest rauwe uitje in Velsen, de 
Noord- of Zuidpier op. En af. Als visser, als wande-
laar, als fotograaf of als �etser. Als toerist of als 
inwoner van Velsen. Als vaste of toevallige bezoeker 
uit binnen- of buitenland. In deze rubriek in woord 
en beeld, wat een pierenwaaier bezighoudt en 
waarom hij of zij zich op die unieke plek in de 
Noordzee bevindt.

Door Arita Immerzeel

Zondagmiddag is het opvallend rustig op de Zuidpier. 
De thermometer wijst 7 graden aan, maar de gevoels-
temperatuur is 2 graden. Het is maar een enkeling 
gegeven, om ‘het kopje’ te nemen. De wind is guur. Vlak 
voor de pier staat Fabienne Butijn uit Velserbroek te 
kleumen voor haar motorjacht, die voor onderhoud uit 
het water is getakeld. ,,Onze vaste ligplaats is Jacht-
haven De Rietpot in Spaarndam, maar daar was door 
corona een wachtlijst ontstaan, om uit het water geta-
keld te kunnen worden en onderhoud op de werf te 
laten plaatsvinden. We zijn daarom uitgeweken naar 
Seaport Marina IJmuiden. Dat viel nog even niet mee 
vorige week, met al die hagel, sneeuw en windstoten. 
Bovendien wilde de waterpolitie ons checken, of wij 
niet kwade bedoelingen in de zin hadden. Dus niet aan 
mensenhandel of drugsverleden deden. Nou, dat werd 
nog een heel spannend gebeuren om in die storm 

langszij te komen. Ik ben er nog mee bezig, het was 
ronduit gevaarlijk. Ik heb het een en ander ook nog 
met hen nabesproken. Ze hadden ons beter bijvoor-
beeld richting sluis kunnen dirigeren is mijn mening.” 
Morgen gaat hun boot weer te water. De schroef is 
weer gerepareerd, alles staat weer goed in de verf en is 
weer schoon. ,,We halen de boot elk jaar uit het water 
om hem goed te onderhouden. We gaan graag met 
onze boot, die Rimelig heet, op vakantie. Dit jaar is het 
plan in ieder geval weer naar de Biesbos. De naam 
‘Rimelig’ betekent trouwens in het Noors ‘redelijk.’ Het 
was de achternaam van de eerste eigenaar.” 

Fabienne roept partner Glijn de Rijk erbij voor de foto. 
Het stel uit Velserbroek poseert trots voor hun jacht. 
,,We werken er hard voor, maar hebben er veel plezier 
van.”

Santpoort-Zuid - Wat was het koud 
en regenachtig op zaterdag 10 april! 
De 10 kinderen van de Brederode 
Daltonschool in Santpoort-Zuid die 
zich hebben opgegeven via www.
mijnbeestenbende.nl waren bikkels. 
Weer of geen weer, met gele hesjes, 
prikkers en petten (ontvangen van 
de Gemeente Velsen), hebben zij 
afgelopen zaterdag hun eerste 
rondje ‘zwerfafval opruimen’ 
gemaakt. Het eerste Beestenbende 
team in Santpoort-Zuid is een feit! 
Het was even oefenen met de prik-
kers, maar oefenen baart kunst. Wat 
hebben ze gevonden? Lege blikjes 
drinken, mondkapjes, sigaretten-
peuken, plastic rietjes en lege zakken 
chips. Allemaal afval dat normaal in 
de prullenbak hoort. Op deze manier 
dragen de basisschoolkinderen hun 
steentje bij aan een betere wereld 
voor de dieren in hun eigen buurt én 
voor alles en iedereen die daar leeft. 
Iedere eerste zaterdag van de maand 

gaan deze kinderen van de 
Brederode Daltonschool de buurt 
schoonmaken, en daarbij wordt het 
plein van de school natuurlijk niet 

vergeten!
Wil je ook in jouw eigen buurt aan de 
slag? Je kunt je aanmelden via: www.
mijnbeestenbende.nl

Beestenbende op de 
Brederode Daltonschool

De kinderen van de Brederode Daltonschool trokken zich niets aan van het weer.

Het eerste Beestenbende team in Santpoort-Zuid is een feit! Foto’s: aangeleverd

Santpoort-Noord - Apotheek ‘t Sant aan de Fresiastraat heeft sinds deze 
maand een automaat in gebruik genomen, waarmee medicatie ‘uit de muur’ 
kan worden gehaald. Het ophalen van medicatie is zo wel heel coronaproof 
geworden. De automaat is 24/7 beschikbaar. Ongeveer 10 meter naast de 
hoofdingang hangt de groene uitgifte-automaat. Als de medicatie erin is 
geplaatst, ontvangt degene voor wie het bedoeld is, een zescijferige code per 
mail. Als er betaling nodig is, kan dat ter plekke digitaal. Als men van deze 
dienst gebruik wil maken, dient men zich via santapotheek@ezorg.nl aan te 
melden. Foto: Arita Immerzeel

Medicijnautomaat in Santpoort 
in gebruik genomen
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In de derde editie van de Evene-
mententop stond het thema: Hoe 
organiseer ik een coronaproof 
evenement centraal. Het veelzijdige 
programma was opgebouwd uit 
verschillende sprekers (van onder 
andere Fieldlab, GGD-GHOR en 
bureau Respons) en bood de deel-
nemers de mogelijkheid om met 
elkaar te netwerken en in gesprek 
te gaan. 
De bijeenkomst vond wegens de 
huidige coronamaatregelen 
hybride plaats. Enkel de sprekers 
waren aanwezig in de Burgerzaal 
van het gemeentehuis in Velsen. De 
deelnemers konden via een 
livestream (zoom) de sessie online 
bijwonen.
 
Coronaproof organiseren 
evenement
Burgemeester Frank Dales beet het 
spits af met een hoopvol welkomst-
woord. Hij verwees vooral naar de 
positiviteit en creativiteit van de 
evenementensector. Wethouder 
Jeroen Verwoort refereerde aan de 
vorige Evenemententop waar duur-
zaamheid centraal stond. De inspi-
ratie die toen is opgedaan, kon 
helaas niet in de praktijk worden 
uitgevoerd omdat vele evene-
menten in 2020 geen doorgang 
vonden. Met deze Evenemen-
tentop, benadrukte Verwoort, 
wordt vooral ingezet op informatie 
over het organiseren van een coro-
naproof evenement.
 
Lex Kruijver, directeur van bureau 
Respons, gaf een inkijkje in de 
corona facts & �gures van de 
evenementensector in 2020 en 
2021. Met name de festivals die bij 
elkaar miljoenen bezoekers trekken, 
hebben �ink te lijden onder de 
huidige beperkingen.

Fieldlab
De pauze werd ingevuld door de 
muzikant Yorick van Norden. Zijn 
prachtige stem en muziek leidden 
op een mooie manier de volgende 
spreker in: Dimitri Bonthuis die 
namens Fieldlab Evenementen 
inzicht gaf in de resultaten van de 
verschillende pilot evenementen 
die georganiseerd zijn. Bezoekers-
dynamiek, ventilatierichtlijnen en 
sneltesten; het kwam allemaal aan 
bod. Alle ogen zijn gericht op de 
e�ecten van deze maatregelen die 
hopelijk weer mogelijkheden voor 
de toekomst bieden.
 
Tanja Hartog, Inspecteur Technische 
Hygiënezorg bij GGD Kennemer-
land, vertelde over de maatregelen 
in de strijd tegen corona en hoe dat 
wordt ingezet. Een kort �lmpje 
maakte dit duidelijk, waarna de 

vertaalslag naar de evenementen-
branche werd gemaakt.
 
In gesprek
Tot slot kwamen de gasten voor 
een afsluitend debat nog even bij 
elkaar en was er ruimte om in 
gesprek te gaan met de sprekers. 
De deelnemers aan de Evenemen-
tentop kregen de mogelijkheid om 
aan verschillende break-out rooms 
deel te nemen waar nog dieper kon
worden ingegaan op verschillende 
onderwerpen. Ook was er de moge-
lijkheid om met elkaar digitaal te 
netwerken.
 
Wethouder Jeroen Verwoort kon 
uiteindelijk de Evenemententop 
2021 met een tevreden gevoel 
afsluiten.
,,We kunnen terugkijken op een 
geslaagde evenemententop. We 
hebben goede sprekers gehad en 
ben blij dat de vooruitzichten toch 
weer voorzichtig positief zijn. Dat 
belooft wat voor komende 
maanden.

Velsen - Woensdag 7 april werd voor de derde keer de Evenemententop 
in Velsen georganiseerd. Onder grote belangstelling keken meer dan 80 
(!) organisatoren en partners online mee naar een hybride bijeenkomst 
vanuit de Burgerzaal in het gemeentehuis in IJmuiden.

Evenemententop Velsen 2021

Dimitri Bonthuis gaf namens Fieldlab Evenementen inzicht in de resultaten van de 
verschillende pilot evenementen die georganiseerd zijn. Foto: Gemeente Velsen

Velsen - Lions Club Velsen en de 
Voedselbank Velsen hebben ondanks 
de coronacrisis ook dit jaar DE ko�e-
punten ingezameld. Veel Velsenaren 
zijn in december en januari de inza-
meldozen tegengekomen in de 
supermarkt, het wijkcentrum of de 
bibliotheek. Er zijn in Velsen maar 
liefst 408499 DE punten opgehaald. 
Douwe Egberts verhoogde de 

opbrengst met 20 procent. Het resul-
taat was 1726 pakken ko�e die 
worden gedoneerd aan de Voedsel-
bank Velsen, en zo direct ten goede 
komen aan gezinnen die het nodig 
hebben. Zo helpen Velsenaren elkaar! 
Lions Club Velsen en de Voedselbank 
willen via deze weg een ieder die DE 
punten heeft gedoneerd hartelijk 
danken!

Inzamelactie Lions voor de 
voedselbank weer succesvol

1726 pakken ko�e voor de Voedselbank Velsen. Foto: aangeleverd

SAMEN VOOR ELKAAR

Piet Rolvink, die met een achtergelaten supermarktkar-
retje richting Zeewijkpassage wandelt moet voor de 
bezoekers van de Zeewijkpassage een bekend beeld 
zijn. De bewoner van de Bellatrixstraat is een prachtig 
voorbeeld van een bezige bij en betrokken wijkbe-
woner. De gepensioneerde KLM-werknemer maakt zich 
op vele vlakken nuttig voor zijn buurt en straat.
Piet ,,Ja, ik help bij de wijktuin van de Dwarsligger, 
verwijder onkruid, vul bloembakken, veeg en ruim de 
rommel op rond onze �ats en heb een paar jaar terug 
in de Bethelgeuzestraat op de plek van een boom-
stronk een kaboutertuintje gerealiseerd dat door 
kinderen dagelijks wordt bezocht en gewaardeerd.’’ 

Piet Rolvink is dan ook een begrip in de wijk en ontving 
glansrijk een prijs ‘Bokaal van de straat’. ,,Een geste die 
ik bijzonder op prijs heb gesteld’’, aldus de uiterst 
actieve IJmuidenaar. 
Ondanks een recentelijk wat broze gezondheid weet hij 
niet van ophouden. ,,Nee, laat mij maar lekker bezig zijn 
op straat. Het geeft mij voldoening en energie als ik 
vanaf mijn balkon naar beneden kijk en zie dat de 
omgeving rond onze �ats er weer onberispelijk uitziet, 
daar word ik dan blij van en dan geniet ik’’, glundert Piet.

Sinds de corona-tijd zijn ook de achtergelaten super-
marktkarretjes van de Zeewijkpassage aan de beurt. 
Piet Rolvink sluit af: ,,Ongeloo�ijk, in twee weken heb ik 
laatst maar liefst 15 karretjes geretourneerd. Mensen 
zijn zo makkelijk vandaag de dag en laten hun 
wagentje rond de ingang van onze �ats slingeren. Ik 
heb goed contact met een medewerker van de super-
markt en die is blij als ik hem attendeer. Je helpt elkaar 
toch?’’

Weet u iemand die ook in deze rubriek past of kunt u 
steun gebruiken, stuur dan een mailtje naar contact@
swtvelsen.nl.

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 betekenen, in het zonnetje 
zetten. 

Piet Rolvink maakt zich op vele vlakken nuttig in Zeewijk. 
Foto: aangeleverd

Piet Rolvink: een begrip in Zeewijk

Michelle Kremer en Carlijn van den 
Anker, verpleegkundig specialisten en 
initiatiefneemsters voor het opzetten 
van de AYA zorg in het Spaarne Gast-
huis: ,,De diagnose kanker zet iemands 
leven op zijn kop. Het is logisch dat er 
veel vragen zijn. Deze vragen zijn 
anders dan voor een andere leeftijds-
categorie. Je kan hierbij denken aan 
vragen over je opleiding, werk, relaties, 
verzekeringen, seksualiteit en vrucht-
baarheid. Tijdens de AYA consulten 
werken we met verschillende profes-
sionals. Tijdens de behandeling, maar 
(juist) ook daarna wordt speci�eke 
zorg en ondersteuning geboden in de 
vorm van gesprekken. Deze 
gesprekken zijn een aanvulling op de 
medische zorg die wordt gegeven. 
Verder biedt AYA lotgenotencontact, 
praktische en psychische hulp.’’
En dat dit hard nodig is bewijst Sanne 
Tolen, die op haar 23e de diagnose 
lymfeklierkanker kreeg. Ze besloot zich 
– als ze genas – hard te maken voor de 
polikliniek en ondersteunde Michelle 

en Carlijn bij het opzetten van de poli-
kliniek. Als ex-patiënte was ze (helaas) 
expert op dit gebied: ,,Wat ik miste in 
het Spaarne Gasthuis was aandacht 
voor de impact die kanker had en nog 
steeds heeft op mijn leven. Re-inte-
greren op het werk, vragen over mijn 
vruchtbaarheid – het stond niet op de 
agenda. Daarom heb ik me er ook hard 
voor gemaakt om, samen met het AYA-
team, de AYA zorg op te zetten. Dit is 
iets waar we heel trots op mogen zijn.”
Voor de AYA’s die in het Spaarne Gast-
huis behandeld worden, wordt 2x per 
jaar een AYA lotgenoten bijeenkomst 
georganiseerd in samenwerking met 
inloophuizen uit de buurt. Het doel 
van deze bijeenkomst is om laagdrem-
pelig in contact te komen met leef-
tijdsgenoten uit de regio die soms met 
dezelfde vragen en problemen 
worstelen.
In lokale kranten en de website/Face-
book van het Spaarne Gasthuis wordt 
de datum voor de eerstvolgende 
bijeenkomst gedeeld.

Nieuw: AYA-zorg
in het Spaarne Gasthuis
Regio - Jongvolwassenen met kanker kunnen sinds april terecht bij AYA 
consulten in het Spaarne Gasthuis. AYA is de afkorting van adolescents 
and young adults. In Nederland krijgen ongeveer 2700 jongvolwassenen 
per jaar de diagnose kanker. Ongeveer 100 daarvan worden in het 
Spaarne Gasthuis gediagnosticeerd. Een grote groep mensen met speci-
�eke medische en psychosociale behoeften, passend bij hun levensfase.

Jongvolwassenen met kanker kunnen sinds april terecht bij AYA consulten in het 
Spaarne Gasthuis Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. stapelwolk; 7. gebraden ribstukje; 12. vlekken-
water; 13. kweker; 14. opstootje; 15. persoonlijk voornaam-
woord; 17. Keuring van Elektrotechnische Materialen Arnhem
(afk.); 19. rivier in Duitsland; 21. muzieknoot; 22. dameskle-
dingstuk; 24. Nederlandse voetbalclub; 27. mand om gedorst
graan te schudden; 28. Amerikaanse staat; 30. tennisterm; 31.
plaats in Noord-Brabant; 32. stof voor hoeden; 33. onderdeel
van een soort; 35. oxydatie; 37. duivenhok; 38. heilige rivier in
India; 41. visgerei; 42. deel van etmaal; 44. god van de liefde;
46. badplaats in Frankrijk; 47. rap (vlug); 48. onbeschaafd
mens; 49. uitroep van verbazing; 50. autoped; 52. goochel-
kunstje; 54. huisbediende; 56. bestanddeel van melk en kaas;
58. door water omringd land; 61. slangvormige vis; 62. Ger-
maanse god; 64. streling met de tong; 65. jeugdig; 67. gordijn-
stang; 68. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 70. bloem-
bed (tuinvak); 72. Duitse omroep; 73. plaats in Zeeland; 76.
schuine kant van een beitel; 77. archi epicopus (afk.); 78. grauw
(flets); 79. Duits automerk; 81. boksterm (afk.); 82. laagte tus-
sen twee bergen; 83. uitbouw van een huis; 84. namaak; 86.
keeper; 87. literair product (poëzie).

Verticaal  1. medisch specialist; 2. meterton (afk.); 3. plaats aan
het IJsselmeer; 4. aardig; 5. wielerterm; 6. wartaal spreken; 7.
kinderschaar; 8. pas of schrede; 9. roem; 10. laatstleden (afk.);
11. telwoord; 16. armoedige woning; 18. snijwerktuig; 20. titel
(afk.); 21. pasvorm; 23. boterton; 25. Engelse universiteitsstad;
26. windrichting; 27. onbesuisd; 29. boterhamstrooisel; 32.
muziekfilmpje; 34. Sociaal Economische Raad (afk.); 36. gevoel
van bewondering (respect); 37. zenuwtrek; 39. tijdelijke adem-
stilstand; 40. armoedig (karig); 42. welriekende gomhars; 43.
gebergte in Europa; 45. vruchtennat; 46. vochtig; 51. ogenblik;
53. nachtroofvogel; 54. hoge leeftijd (oud); 55. deel van gebit;
56. dierlijk voedsel; 57. militair voertuig; 59. plaats in Duitsland;
60. regenafvoer; 62. onrustig draaien in bed; 63. verzorging van
patiënten na behandeling; 66. Zweedse muntsoort; 67. meisjes-
naam; 69. klap (tik); 71. gymnastiektoestel; 73. riviervis; 74.
schrijfvloeistof; 75. zwemvogel; 78. tuimeling; 80. soort dakbe-
dekking; 82. lidwoord; 85. personal computer (afk.).

Puzzel lekker mee en maak kans op een 
cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode 
Lengerique
Lengerique is een prettige speciaalzaak in Santpoort-
Noord en omstreken voor Borstprotheses, Lingerie en 
Badmode. Een erkende lingerie styling winkel waarbij 
kwaliteit gegarandeerd is op gebied van maatadvies, kleur 

en � guurtips. Daarnaast ook S.E.M.H. erkent voor het 
aanmeten van Borstprotheses.
Hoofdstraat 1542071 EM  Santpoort-Noord.
Tel. 023-5375822

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode Lengerique!
Mail de oplossing voor woensdag 21 april naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, 
adres en telefoonnummer. 

00 inderegio.nl • 15 april 2021NIEUWS

Regio - Ga je graag met je hond een 
wandeling in de duinen of op het 
strand maken? Let dan de komende 
tijd extra goed op de voorschriften 
in het gebied dat je bezoekt. Op 15 
maart startte namelijk het jaarlijkse 
broedseizoen. Kustvogels zoals de 
strandplevier, scholekster en berg-
eend zijn begonnen aan de bouw 
van hun nesten. Ze zijn nu extra 
gevoelig voor verstoring door 
honden. Welke verstoring kunnen 
honden veroorzaken? En wat kun je 
als hondenbezitter om die verstoring 
te beperken?

Kostbare energie
Honden die loslopen buiten de 
paden volgen geen vaste route, 
maar rennen kriskras door het 
gebied. Vogels en andere wilde 
dieren, zoals konijnen en reeën, 
ervaren de honden daardoor als een 
bedreiging. Ze slaan op de vlucht, op 
zoek naar een verstopplek op veilige 
afstand. Daarbij verspillen ze kost-
bare energie die ze nodig hebben 

voor het zoeken naar voedsel of - bij 
vogels - voor het broeden. Worden 
dieren te vaak verstoord, dan 
kunnen ze het gebied zelfs de�nitief 
verlaten. Zeker in open gebieden 
zoals de duinen speelt dat probleem. 
Dieren kunnen zich daar moeilijk 
verstoppen doordat er weinig goede 
schuilplaatsen zijn.

Hondenpoep
Honden kunnen ook op een andere 
manier voor overlast zorgen: via hun 
poep. Die bevat ziekteverwekkers 
voor mens en dier, bijvoorbeeld 
salmonella en parasitaire wormen. 
Ook zitten er nitraten en fosfaten in. 
Komen er te veel van die voedings-
sto�en in de bodem, dan rukken 
brandnetels en andere snelgroei-
ende planten op. Die drukken 
andere planten weg, waardoor de 
biodiversiteit afneemt.

Tips
Ga je met je hond wandelen in het 
kustgebied, dan kun je het volgende 

doen om rekening te houden met de 
natuur:
- Houd je aan de aanwijzingen op de 

borden.
- Houd je hond aan de lijn. Er zijn 

vaak aangewezen losloopgebieden 
waar je hond wel vrij mag 
rondlopen.

- Blijf op de paden binnen de open-
gestelde gebieden.

- Ruim hondenpoep op.
Namens de natuur: hartelijk dank!

Met je hond naar de kust? Zo 
houd je rekening met de natuur

Houd honden aangelijnd in het 
duingebied en volg de regels op de 
borden. Foto: Philo van Lenning

GGD Kennemerland had afgelopen 
vrijdag in totaal 60.908 vaccinaties 
gezet. Daarvan zijn 9.245 vaccinaties 
in de week van 1 tot en met 7 april 
gezet. Met de opening van de 
nieuwe  locaties in de regio is GGD 
Kennemerland voorbereid op de 
beschikbaarheid van veel meer 
vaccins en beschikken we over de 
infrastructuur om deze vaccinaties 
direct te kunnen zetten.
 
Wekelijkse cijfers
In de week van 1 tot en met 7 april 
waren er 1466 nieuwe besmettingen 
(267 per 100.000 inwoners). Dat zijn 
er 228 minder dan de week ervoor; 
een afname van 13,5%.
Van 1 tot en met 7 april zijn er 15.371 
COVID-19 testen afgenomen door 
GGD Kennemerland. Dit zijn er 3.533 
minder dan de week ervoor.

De afname in het aantal tests valt 
deels te verklaren door de noodge-
dwongen tijdelijke sluiting van de 
teststraat in Beverwijk. In verband 
met de wind was deze locatie uit 
veiligheidsoverwegingen van 
maandag tot en met woensdag 
gesloten. 

Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich laten testen in Haarlem 
en Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol. Een mobiele testbus staat 
tenslotte in wisselende gemeenten. 
 
Zes vaccinatielocaties
GGD Kennemerland heeft nu zes 
vaccinatielocaties. Inwoners met een 
uitnodiging kunnen terecht in 
Badhoeverdorp, Haarlem (Kennemer 
Sportcenter), Beverwijk (P0 Bazaar), 
Zandvoort, Uitgeest en IJmuiden. 

Voortgang vaccinaties en 
wekelijkse cijfers Covid in regio
Regio - Iedere vrijdag informeert de GGD Kennemerland de media over de 
actuele feiten betre�ende het coronavirus in onze regio. Deze week aandacht 
voor het vaccinatietraject en de wekelijkse cijfers. Op de voorpagina heeft u 
al kunnen lezen over de opening van de vaccinatielocatie in IJmuiden.
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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 Jesper te 
Beest zijn verhaal. 

Door Ingeborg Baumann

Jesper (21) studeert voor maritiem o�cier aan het HVA 
en twijfelt of hij als kapitein of als hoofdmachinist wil 
gaan varen. En dan het liefst op een onderzoeksschip. 
Varen is het in ieder geval altijd geweest voor hem. Dat 
en muziek. Hij speelt gitaar in een metalband met de 
veelzeggende naam OBSTRUKTOR. Harde muziek, 
beetje bozig zelfs. Jesper is dat niet trouwens, wel heel 
enthousiast. Verder wordt hij  wel eens uitgenodigd 
voor een fotoshoot en speelt hij soms in een �lm of 
commercial. Dat heeft te maken met zijn persoonlijk-
heid maar zeker ook met zijn knappe verschijning. Wie 
nog nader wil kennismaken met Jesper kan hier kijken: 
https://hvana.nl/lees/38374/de-doorgeefcamera-door-
mijn-metalmuziek-denken-mensen-dat-ik-heel-boos-
ben en de muziek van OBSTRUKTOR is met een 
livestream te vinden op YouTube. 
,,Ik woon nog bij mijn ouders in IJmuiden en door 
corona is het echt insane geworden. Het voelt nooit of 
thuis een plek van rust is want de druk van school is 
echt heel erg toegenomen. School en thuis lopen in 
elkaar over. Het baantje dat ik had heb ik op moeten 
geven. Ik heb ook een tijd niet kunnen repeteren en 
spelen met de band en dat miste ik heel erg.

 

OBSTRUKTOR is een naam met een paar betekenissen 
en spreekt tot ieders verbeelding. Dat is vet, dat 
probeer ik ook met mijn muziek. We zijn nu bezig met 
ons tweede album en we bestaan nog niet zo heel lang 
dus door corona hebben we nog geen optredens 
kunnen doen. Wel hebben we een keer voor de 
computer een livestreamconcert gegeven. Er stond een 
optreden in het Patronaat gepland maar dat ging dus 
niet door. Ik speel nu veel buiten, maak ik mijn eigen 
feestje wel. Ik ben een heel positief persoon, al zou je 
dat niet zeggen als je naar mijn muziek luistert. Maar bij 
mij is het glas altijd halfvol. Iedereen verwerkt deze tijd 
op zijn of haar eigen manier. Wat mij het meest raakte 
waren die twee maanden zonder muziek en ik ben heel 
blij dat we dat weer op konden pakken. Geloof me, 
onze muziek gaat nog heftiger worden. We gaan elkaar 
nog meer uitdagen en beter spelen. Ik heb wel een 
kleine mazzel. Ik hoef niet altijd thuis te zitten want ik 
heb sinds acht maanden een vriendin en die woont in 
Friesland. Daar ga ik wel naar toe. Ja hoor, het gaat best 
goed zo samen met mijn ouders de hele dag. We zijn 
nog steeds vrienden. Knelpunten zijn er natuurlijk 
overal. Ik heb een jaar op zee gezeten en ik miste mijn 
ouders toen. Dat besef je nu, je weet wat je mist.’’ 

Het zwaarste vond Jesper de maanden dat hij geen muziek 
kon maken. Foto: Lonneke Meijer

Vaste bezoeker
De 2500ste bestelling kwam van 
mevrouw Porringa. Een trouwe klant 
van de Bibliotheek in de vestiging 
Velserbroek. Ze was zeer aangenaam 
verrast met een bloemetje. 

Coronaproof
Als de aanvraag bij de bibliotheek 
binnen is zoeken de medewerkers de 
boeken uit en zetten ze klaar in een 
tas. Op vertoon van de biblio-
theekpas kan deze afgehaald worden 
in de vestiging. Dit kan op maandag, 
woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 
15.00 uur (in de bevestigingsmail 
staat vanaf wanneer de bestelling 
kan worden opgehaald). Er mogen 
niet meer dan twee mensen tegelijk 
naar binnen met inachtneming van 
de regels (anderhalve meter afstand, 

handen desinfecteren, mondkapje 
op).
Ook is het weer mogelijk via de 
website of de Wise App te reserveren 
en de boeken af te halen tijdens de 
openingsuren van de AfhaalBieb.

Telefonisch bestellen 
Geen beschikking over internet? Dan 
helpen de medewerkers iedereen 
graag per telefoon op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 
10.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 
uur en woensdag van 13.00 tot 16.00 
uur op telefoonnummer 0255 525 
353 voor IJmuiden en 023- 5381901 
voor Velserbroek.

Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekvelsen.nl, daar is ook het 
bestelformulier te vinden.

2500ste bestelling bij AfhaalBieb
Velsen - Vanaf januari is de AfhaalBieb open voor de leden van de Biblio-
theek Velsen. Online kan men via een webformulier 3 boeken aanvragen 
en deze afhalen bij de vestiging in IJmuiden of in Velserbroek. Na 3 
maanden heeft de bibliotheek al de 2500ste bestelling afgehandeld! 

Mevrouw Porringa was zeer aangenaam verrast met een bloemetje.
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Regelmatig organiseert 
het bunkermuseum een rondleiding 
langs en door de bunkers van de 
batterijen Olmen en Heerenduin.  De 
rondleidingen zijn afgestemd op 
iedere doelgroep. Bent u een avontu-
rier dan boekt u bijvoorbeeld de 
buitenrondleiding, u klimt en klau-
tert door de bunkers om alle hoekjes 
en gaatjes te ontdekken. Vergeet 
vooral uw zaklamp niet. Alle rondlei-
dingen worden begeleid door een 
deskundige gids van het bunkermu-

seum. Voor meer informatie of het 
maken van een reservering bezoek 
de website van Bunker Museum 
IJmuiden.
De eerstvolgende rondleidingen 
staan gepland voor 16 april en 30 
april. Vooraf dient u zich via de 
website in te schrijven (www.bunker-
museum.nl).

Over de openstelling van het bunker-
museum is op dit moment nog niets 
bekend.

Bunkerbezoek en excursies
De rondleidingen zijn afgestemd op iedere doelgroep. Foto: Ruud Pols

Santpoort-Noord - In de Hoofd-
straat hing op nummer 189 B al een 
automatiek, waar men dag en nacht 
wenskaarten uit de muur kon 
trekken. Sinds kort zijn er ook coro-
nasneltesten 24/7 te koop. Voor 12 
euro 95 kan men een sneltest plus 
gebruiksaanwijzing, samen met een 

set wenskaarten en een mondkapje 
kopen. Er wordt goed gebruik 
gemaakt van de automatiek. In de 
automatiek, die we kennen uit de tijd 
van onder andere de kroketten en 
sigaretten, zijn twee soorten testen 
verkrijgbaar. De swabtest met het 
welbekende wattenstaa�e en de 

speekseltest. De testen zijn bedoeld, 
voor als er geen klachten zijn. Zijn er 
wél klachten, die het vermoeden 
naar Covid doen rijzen, zal men zich 
toch echt tot de GGD moeten 
wenden. Er zal dan een test op een 
testlocatie uitgevoerd worden. Met 
een ongezellige wattenstaaf helaas.

Sneltesten uit een automaat
Een sneltest en een wenskaart tegelijk ‘uit de muur’ halen. Foto: Arita Immerzeel
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In Nederland wordt voor basis-
scholen een ondergrens bepaald 
voor het aantal leerlingen op een 
basisschool. Dat aantal verschilt per 
gemeente en wordt periodiek 
opnieuw vastgesteld, omdat ook het 
aantal kinderen in een gemeente 
�uctueert. Vorig jaar rond deze tijd 
beschikte OBS De Vuurtoren nog 
over twee schoolgebouwen, respec-
tievelijk aan het Koningsplein en de 
Heerenduinweg. Laatstgenoemde 
locatie werd afgelopen zomer 
gesloten omdat het aantal leerlingen 
daar behoorlijk was teruggelopen. 
Ouders stonden voor de keus om 
hun kinderen op de andere locatie 
onder te brengen of een nieuwe 
school voor hun kind te kiezen. Om 
te voorkomen dat ze een jaar later 
met een soortgelijke situatie zouden 
worden geconfronteerd, kregen ze 
van het schoolbestuur de toezegging 
dat deze school wel open zou blijven.

Ophe�ngsnorm
Op eigen kracht gaat dat laatste OBS 
De Vuurtoren nog niet lukken: de 
school heeft momenteel minder leer-
lingen dan voorheen. Lucas Warren, 
de schoolleider van OBS De Pleiaden, 
legt uit: ,,Als je drie jaar onder de 
ophe�ngsnorm zit, stopt de bekosti-
ging van de school vanuit de over-
heid. Als dat gebeurt, kan OPO 
IJmond de boel niet meer draaiend 
houden. Daarom heeft het bestuur 
ons benaderd met de vraag of we 
willen meehelpen om het onderwijs 
in Oud-IJmuiden te kunnen blijven 
aanbieden. Onze medezeggen-
schapsraad heeft daarover gezegd: 
,,Waarom niet? Als wij er geen last 
van hebben, is het prima.’’ Door de 
scholen op papier samen te brengen, 
wordt voorkomen dat OBS De Vuur-
toren op termijn zal moeten sluiten. 
Intussen blijft die school gewoon op 
dezelfde wijze verder gaan, met 

dezelfde schoolleider en dezelfde 
leerkrachten.

Toekomst
Vanaf 1 augustus zullen de twee 
scholen onder hetzelfde registratie-
nummer in de boeken staan, maar 
verder blijft alles bij het oude. Lucas 
Warren: ,,De twee scholen behouden 
gewoon hun eigen speerpunten. De 
fusie was daarom ook niet een heel 
ingewikkeld of emotioneel traject. 
De intentie was om beide scholen 
het onderwijs te kunnen blijven 
bieden waar ze voor staan.’’ Een fusie 
als deze wordt in de praktijk wel 
vaker toegepast en was ook voor de 
gemeente Velsen geen probleem. 
Theoretisch zou een gemeente een 
dergelijke stap kunnen blokkeren en 
zelf een andere oplossing voor-
stellen, maar daarvan was in dit geval 
geen sprake. Overigens lijkt het erop 
dat het aantal leerlingen op OBS De 
Vuurtoren na verloop van tijd weer 
zal aantrekken. ,,Er wordt straks eerst 
nog wat terugloop verwacht, omdat 
een vrij grote groep de school gaat 
verlaten, maar op termijn stabiliseert 
zich dat en daarna kan het leerlin-
genaantal weer wat gaan groeien.’’

IJmuiden - Twee basisscholen gaan vanaf 1 augustus op papier een fusie 
met elkaar aan. In de praktijk zal echter voor de beide scholen niets 
veranderen. Het gaat om OBS De Vuurtoren en OBS De Pleiaden, twee 
scholen die vallen onder het bestuur van onderwijskoepel OPO IJmond. 
De fusie is ingegeven door het feit dat voor De Vuurtoren het gevaar 
bestaat dat het minimale aantal leerlingen niet zal worden gehaald.

Vuurtoren en Pleiaden fuseren, 
maar in de praktijk verandert niets

De jeugdbrandweer van IJmuiden is 
opgericht in september 2000. Toen 
droegen de jeugdleden nog zwarte 
overalls en regenlaarzen. Inmiddels 
hebben ze al geruime tijd de 
beschikking over eigen bluspakken 
en bijbehorende laarzen. Ook de 
overige faciliteiten voor het team 
breidden zich geleidelijk uit. Werd er 
in de beginperiode nog met kruiwa-
gens rondgelopen, tegenwoordig 
hebben de jeugdige spuitgasten een 
eigen aanvalskar om iedere gesimu-
leerde brand te kunnen bedwingen.

Wekelijks wordt op woensdagavond 
tussen 19.00 en 21.00 uur geoefend 

op diverse locaties. Deze oefeningen 
vormen de basis voor de jaarlijkse 
wedstrijden en toetsen die op lande-
lijk niveau georganiseerd worden. 

Door een gesimuleerde brand te 
bestrijden, oefenen de jeugdleden 
voor het echte werk en raken zo 
vertrouwd met het brandweervak. 
Meer informatie is via ijmuiden@
jeugdbrandweer.nl verkrijgbaar.

Regio - De jeugdbrandweer in Kennemerland krijgt nieuwe uniformen. 
Het pak is door zes  jeugdbrandweerleden en hun leiders het beste 
beoordeeld tijdens een onlangs gehouden praktijktest. Er zijn nog twee 
kleine aanpassingen die moeten worden doorgevoerd. Daarna worden 
passessies georganiseerd. De verwachting is dat alle jeugdbrandweer-
leden het nieuwe seizoen van start gaan in nieuwe kleding.

Nieuwe uniformen jeugdbrandweer

Na de zomer zullen de 
jeugdbrandweerleden naar 
verwachting gebruik kunnen maken 
van het nieuwe tenue. Foto: VRK

Santpoort - Maandagavond 19 april 
is er weer een editie van ‘Santpoort 
Mediteert’. ,,Omdat we in deze 
periode maar zo weinig mensen in 
de kerk mogen verwelkomen, 
hebben we er ook voor deze keer 

weer een online activiteit van 
gemaakt, vertelt Louise Snoek. ,,Op 
die manier kunnen er veel meer 
mensen meedoen. Ook online kun je 
prima samenkomen en met elkaar 
nieuwe inspiratie opdoen.”

Het thema is: ‘Het Licht, ligt in jeZelf’. 
Snoek: ,,Tijdens deze uitdagende of 
moeilijke tijd kun je zelf nog steeds 
kiezen voor licht of donker. Voor 
angst of liefde. Er is zoveel ruimte, 
kracht en licht in ons!”
José Rustemeijer, Nanda Ramakers, 
Jeannette Meijer, Louise Snoek 
nodigen u van harte uit voor een 
avond met ontspannende medita-
tieve muziek, inspirerende teksten 
met beelden vanuit de Naaldkerk in 
Santpoort en een moment van 
bezinning. Ook Mark Metselaar zal 
een bijdrage leveren in de vorm van 
een geleide meditatie en ontspan-
nende ademhalingstechnieken.

Online-editie ‘Santpoort Mediteert’ 
19 april, 19.30 uur. Deelname is 
gratis. Informatie en/of aanmelden: 
louisesnoek58@gmail.com.

Santpoort Mediteert online

Het thema is: ‘Het Licht, ligt in jeZelf’. Foto: aangeleverd

COLUMN FRITS RIJPERMAN

Douwe, drummer van mijn bandje, is een enorme bofkont met zijn slaap-
kamer op de zolderwoonlaag van de portiek�at aan de Lange Nieuwstraat in 
IJmuiden. Het is 1973. Helemaal afgesloten van de rest van de wereld, aan de 
kopse kant heeft hij de ruime berging omgetoverd tot een grote zit-slaap-
kamer. Onder het schuine dak staat zijn enorme drumstel. Bekkens in allerlei 
groottes, conga’s en vele trommels. Met de bewoners van de portiek heeft hij 
afgesproken dat hij elke dag van 16.00 tot 17.00 uur kabaal mag maken. De 
buren gunnen ’t hem. Zo gaat dat in de seventies. 
Ik ga in die tijd graag bij hem langs. Douwe trommelt Afrikaanse ritmes die hij 
oppikt van platen van de Ghanese afro-beatband Osibisa. Ook maakt hij 
fantasievolle tekeningen. Felgekleurde landschappen met vliegende fantasie-
dieren. Stel je een levensgroot insect voor met olifantenoren en een slurf. Dat 
werk.
Waarom wordt er in de muziek zoveel getekend en aandacht besteed aan het 
artwork?, vraag ik me af.  En waarom vind ik dat zelf ook zo leuk? Kunstenaars 
als Andy ‘banaan’ Warhol, bij de Velvet Underground en Joost Swarte bij Fay 
Lovsky hebben prachtige bijdragen geleverd voor hoezen. Herman Brood 
heeft zijn eigen lp-covers getekend. Veel muziekfans vinden het lekker om te 
schetsen. Op internet is van elke artiest wel een goed lijkend portret te 
vinden, dat is gemaakt door zo’n hobbyist.  Een afbeelding is vooral raak als 
een karakteristiek element goed wordt getro�en. John Lennon herken je 
direct aan de sluike lange haren in combinatie met dat kleine ziekenfondsbril-
letje. Een paar krassen en hop; ik herken hem direct. Zonder bandana zal een 
getekende Mark Knop�er nooit herkend worden. De rasta van Bob Marley, de 
getatoeëerde make-up van Amy Winehouse, de vetkuif van Elvis en de grote 
extravagante bril van Elton John, zijn het ‘handelsmerk’ van de artiest. 
Douwe heeft me verteld dat hij op de rug van zijn gloednieuwe legerjas zijn 
favoriete artiest wil tekenen. Als ik bij hem langs ga, laat hij na een kopje 
ko�e zien wat hij heeft gemaakt. Ik val stil. Verbaasd stamel ik: ‘Joh? Die 
make-up, dat haar. Dat is Alice Cooper! Waarom? Je verafschuwt zijn muziek.’ 
De drummer vertelt dat hij eerst geprobeerd heeft om met zwarte viltstift 
David Bowie te tekenen. ‘Die bliksemschicht, het haar, het lukte maar niet. 
Uitvegen ging niet met deze stift en toen heb ik net zolang doorgetekend tot 
hij uiteindelijk helemaal op niemand meer leek,’ zegt Douwe op sombere 
toon. ‘Ten einde raad heb ik de ogen en mondhoeken helemaal zwart 
gemaakt en zo leek hij in ieder geval nog op Alice Cooper. Ik heb gehuild,’ 
besluit hij. Arme Douwe.  
Ik probeer hem op te beuren: ‘ Voortaan na ‘School’s Out’ gewoon weer achter 
je drumstel, man!’ Een tweede bakkie ko�e zit er niet meer in. Teruglopend 
naar huis besluit ik de�nitief mijn eigen legerjas niet aan zo’n riskant kunste-
naarsproject bloot te stellen. Voor je het weet wordt Jan Akkerman... Imca 
Marina.

Douwe en Alice Blooper  

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

LEZERSPOST

IJmuidenaar Danny Baay heeft zich het lot aangetrokken van het zieke 
Zandvoortse eenjarige jongetje Liam en doet via de Jutter|Hofgeest 
graag de volgende oproep:

Beste lezers,
Graag vraag ik jullie aandacht voor de situatie van de eenjarige zieke Liam uit 
Zandvoort. Liam heeft de spierziekte SMA2, hierdoor wordt Liam helaas niet 
oud. Gelukkig is er een medicijn waardoor Liam beter kan worden. Dit medi-
cijn wordt helaas nog niet vergoed door de verzekering. Dit medicijn is erg 
duur, namelijk 2 miljoen euro. Er loopt al een tijd een inzameling, dit gaat 
helaas erg traag. Dit is extra erg aangezien het medicijn alleen werkzaam is 
voor kinderen onder de 13,5 kilo. Liam weegt inmiddels 10,5 kilo. Hopelijk 
kunnen we met zijn allen een klein bedrag missen waardoor Liam toch oud 
kan worden. Voor meer info kijk op https://steunliamtegensma2.nl/ of op de 
facebookpagina Steun Liam tegen SMA2 voor de actuele tikkie link.
 Alvast bedankt! Danny

Hulp gezocht voor ziek jongetje Liam



 M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Even binnenkijken:
Wonen in Watertoren IJmuiden

Zo kies je de 
perfecte eethoek

Hoe levensloopbestendig 
is jouw woning?

Het nieuwe energielabel 
voor huishoudelijke 
apparaten is een feit



Uitstraling
Omdat je tegenwoordig zowel shutters als 
jaloezieën van bijvoorbeeld hout kunt laten 
maken, verschilt de uitstraling niet veel van 
elkaar. Het is alleen een andere aanblik als 
de shutters geopend zijn, omdat je dan naast 
het venster alsnog de lamellen van de shut-
ters ziet. Bij jaloezieën is dat uiteraard niet het 
geval. De lamellen van de shutters bevinden 
zich in een frame en kunnen alleen van posi-
tie worden verdraaid, zodat ze wel of niet zon-
licht doorlaten.

Onderhoud
Omdat de lamellen van de shutters altijd op 
dezelfde plek blijven zitten, zullen ze meer 
stof vangen dan die van jaloezieën. Omdat die 
ook een deel van de tijd ingeklapt zijn. Het rei-
nigen kun je met een vochtige doek doen of 
met een plumeau. Er zijn ook speciale jaloe-
ziereinigers om snel meerdere lamellen tege-
lijk te kunnen reinigen.

Shutters en jaloezieën zijn allebei goede methoden om zonlicht te weren, 
maar verschillen qua structuur en gebruiksgemak onderling van elkaar. Toch 
worden de beide termen vaak ten onrechte door elkaar gebruikt. Simpel ge-
zegd zou je kunnen stellen dat shutters luiken zijn voor binnen in de woning, 
terwijl jaloezieën oprolbaar zijn en altijd boven het raam hangen. Het meest 
essentiële verschil is dus dat je de shutters altijd blijft zien, of ze nu open of 
dicht staan. De jaloezieën kun je, doordat je ze oprolt, vrijwel geheel aan het 
zicht onttrekken.

Het verschil tussen 
shutters en jaloezieën

Niet veel mensen weten het, maar Auping is een Nederlands 
familiebedrijf. Elke Auping wordt handgemaakt. Alles naar 
wens. En heel dichtbij. Dat betekent dat jouw droombed 
maar kort onderweg is naar jouw slaapkamer. Dat is niet 
alleen fijn voor de wereld, maar ook voor jou. 

Handgemaakt in Deventer.
Uitgekozen in jouw stad.

je bed
Ver van

Narcissenstraat 2-4, Santpoort Noord  |  www.de-zwart.nl

Bel voor een afspraak 023-5373315

    
  

mola iverside  betonlook   er m
mola reacon  betonlook  vanaf  er m
mola reacon  betonlook  vanaf  er m

a aen a ottofaen a  vanaf  er m
aldocer ar land  houtlooktegel   er m
rmes la  houtlook visgraattegels   er m

ijk voor meer aanbiedingen o  www.beenhakkertegels.nl
Dokweg 36 - 1976 CA IJmuiden - Telefoon: 0255-514010
info@beenhakkertegels.nl - www.beenhakkertegels.nl

anwege de corona maatregelen  kunt u o  dit
moment on e tegelshowroom uitsluitend o
afs raak be oeken. et een afs raak kunt u
on e showroom met ma imaaal  ersonen
be oeken.  kunt via on e website gemakkelijk
een afs raak maken  ga daarvoor naar
beenhakkertegels.nl. et maken van een
afs raak kan ook telefonisch .

ocht u uw afs raak willen annuleren  laat dat
ons ook weten.

  
eramische tegels hebben vele voordelen. eramische tegels ijn duur aam

en gaan makkelijk twintig  dertig jaar mee. ierdoor ijn minder
grondstoffen en energie nodig dan bij roducten die sneller vervangen
dienen te worden. e grondstoffen van keramische tegels ijn natuurlijke
grondstoffen  voornamelijk klei  waardoor tegels milieuvriendelijk ijn. n
de grondstoffen kunnen ook gerec cled worden  waardoor circulair bouwen
mogelijk is. aarnaast ijn keramische tegels ongevoelig voor vocht en vuil.

n doordat keramische tegels makkelijk schoon gemaakt kunnen worden
en bijna geen onderhoud nodig hebben  ijn keramische tegels ook nog eens
een eer ge onde keu e. oordat keramische tegels gesloten ijn  hebben
bacteriën en huisstofmijt bij normaal onderhoud weinig kans om te overleven.

oorraadaanbiedingen

  



 
 

De Kozijnen Apotheek is de Profel 
Expert van Noord-Holland. De 
kozijnen en deuren van Profel 
worden op maat gemaakt. In 

kunststof, aluminium of hout; alles is 
mogelijk en dat is uniek. Hierdoor is 
er altijd een product in jouw stijl en 

past bij jouw budget. 

 

SAMEN HET JUISTE RECEPT SAMENSTELLEN VOOR 
UW WONING? 

 
Bel voor een afspraak in onze showroom naar 

0251 – 743 347 
 

Of kijk op onze website 
www.dekozijnenapotheek.nl 

Voor ieder huis het juiste recept! 

Profel lever t al meer dan 70 
jaar kozijnen en deuren die 
voldoen aan alle Europese 
kwaliteitsnormen. Door innovatie 
en eigen productie garanderen 
wij de hoogste kwaliteit en 
duurzaamheid. Altijd. De Kozijnen 
Apotheek zorgt bovendien voor 
een uitstekende service. Zowel 
voor, tijdens als na plaatsing.

Het passende recept voor uw 
woning?

De Kozijnen Apotheek
Wij zorgen voor een 
eerste aangename 
kennismaking bij ons in 
de showroom waarbij 
wij alle mogelijkheden 
laten zien in materiaal, 
profileringen, kleur 
en afwerking. Wij analyseren uw 
wensen en geven u advies op 
maat.

Aan de hand van ons gesprek 
stellen wij een passende offer te 
voor u op. Deze is uiteraard 
vrijblijvend! U 
zit nergens aan 
vast.
Geeft  u akkoord 
op de offer te 
komen onze 
vakmensen 
de kozijnen 
in uw woning 
opmeten 

zodat alles perfect op maat 
geproduceerd kan worden.

Zodra de deuren en kozijnen 
zijn geproduceerd plannen wij 
in overleg met u een montage 
datum in. Wij streven naar een 

onberispelijke 
montage en 
afwerking volgens 
de geldende 
bouwrichtlijnen. 
Nazorg is uiteraard 
onze waarborg en 
we geven 10 jaar 
fabrieksgarantie. 

De Kozijnen Apotheek



Wat je niet moet doen
Het is niet verstandig om spiritus aan het wa-
ter toe te voegen als je de ramen gaat lappen. 
Hierdoor krijg je juist strepen op het raam en 
na verloop van tijd ontstaat bovendien een 
soort blauwe waas op het glas, die je nau-
welijks nog weg krijgt. Gebruik ook niet een 
spons die kletsnat is. Knijp de spons juist uit 
totdat deze bijna droog is, voordat je begint 
met lappen. Een natte spons zorgt voor stre-
pen door weglekkende waterdruppels. Verder 
is het geen goed idee om je ramen te gaan 
lappen als de zon er fel op schijnt. Het zon-
licht zorgt ervoor dat het schoonmaakmiddel 
in het water sneller verdampt dan gewoonlijk 
en ook dat heeft weer streepvorming tot ge-
volg.

Hoe dan wel?
Ramen lappen kun je het beste doen met puur 
water, eventueel voeg je een klein beetje azijn 
of ammoniak toe. Ook een doorgesneden ui 

in het water werkt goed, evenals glansmiddel 
voor de vaatwasser. Gebruik altijd een schone 
spons en zorg voor een trekker en zeem van 
goede kwaliteit om het vensterglas te kunnen 
drogen. Ben je buiten aan het lappen, trek dan 
het glas van beneden naar boven droog. Bin-
nen doe je dat juist horizontaal, zodat je direct 
ziet of eventuele strepen zich aan de binnen-
zijde of aan de buitenzijde bevinden. Houd 
er rekening mee dat je geen warm water ge-
bruikt voor het lappen van de ramen als het 
buiten vriest.

Toch nog strepen?
Een beproefd middeltje om eventuele stre-
pen, die tijdens het lappen van de ramen zijn 
ontstaan, direct weg te krijgen, is het raam na 
a� oop wrijven met een prop krantenpapier. 
Geen glad papier van de reclamefolders, maar 
echt krantenpapier. Dit verwijdert de strepen 
en zorgt er bovendien voor dat het glas mooi 
gaat glimmen.

Al je ramen weer 
moeiteloos schoon 
zonder strepen

Het is een veel gestelde vraag in het huishouden: hoe krijg je de ramen 
schoon zonder dat er lelijke strepen achterblijven? Vaak proberen mensen 
wanhopig allerlei schoonmaakmiddelen uit, terwijl het vaak juist die schoon-
maakmiddelen zijn die de strepen veroorzaken. Een andere boosdoener is 
kalk in het water, dus als je in een gebied woont waar het drinkwater veel 
kalk bevat, is het slim om bijvoorbeeld regenwater te gebruiken om de ra-
men mee te lappen.

ZIJN UW MEUBELS AAN VERNIEUWING TOE?
BLAAS NIEUW LEVEN IN UW HUIDIGE MEUBELS.

Meubelsto� eerderij J.Wolters vakmanschap, kwaliteit en service
REGIO – De coronacrisis hakt er 
economisch in. Ook in onze regio. 
Heb jij iets minder te besteden op 
dit moment, maar zijn je meubels 
wel echt ‘op’? Lees dan vooral even 
verder.  

Nieuwe meubels kopen is niet altijd 
nodig. Waarom laat je ze niet eens 
onder handen nemen door een meu-
belstoff eerderij, zoals Joseph Wolters? 
Bij deze ambachtelijke meubelstof-
feerderij hebben ze alle oplossingen 
én experts in huis om jouw bankstel, 
stoel of eethoek weer als nieuw te 
maken. Ook voor reparaties aan jouw 
geliefde meubelstukken, ben je bij 
Joseph Wolters aan het juiste adres.

25 jaar vakwerk
Klinkt goed? Dat vraagt om een 
nadere kennismaking. Ambachtelijke 
Meubelstoff eerderij Joseph Wolters 
is al 25 jaar specialist in herstoff ering 
van alle soorten meubels. Wolters ge-
bruikt hiervoor traditionele technie-

ken en materialen zoals springveren, 
jutten, singles, paardenhaar en crin. 
Zo worden klassieke meubels zoveel 
mogelijk naar originaliteit opnieuw 
gestoff eerd. Maar ook moderne 
meubels kun je prima herstoff eren. 
En leren meubels? Ook die knappen 

ze bij Wolters vakkundig op. En dat 
voor een klein prijsje. Want ook met 
polyether, koudschuim en HR-schuim 
in verschillende kwaliteiten krijgen 
jouw meubels de make-over die ze 
verdienen.

Grote Lenteschoonmaak
Zijn jouw meubels niet per se aan 
vernieuwing, maar wel aan een 
grondige schoonmaakbeurt toe? 
Een frisse start van deze lente? 
Vraag bij meubelstoff eerderij Joseph 
Wolters dan eens naar een dieprei-
nigingsbeurt. Want ook die verlengt 
de levensduur van jouw meubels 
aanzienlijk. De milieuvriendelijke 
meubelreinigingmethode is ge-
schikt voor het verwijderen van 
kringen, vlekken en vuil.

Geld over voor leuke 
dingen
Zeg nou zelf: waarom 
zou je nieuwe meubels 
kopen als je dankzij

Joseph Wolters geld overhoudt voor 
de échte leuke dingen, én meteen 
jaren extra kunt genieten van je hui-
dige meubels? 

Joseph Wolters komt graag langs 
voor een kosteloos advies en vrijblij-
vende off erte. Uiteraard nemen de 
professionals de RIVM-regels in acht. 
Veiligheid staat voorop. Veel plezier 
met jouw ‘nieuwe’ meubels – en de 
nog leukere dingen!

Meubelsto� eerderij J. Wolters 
 Overveen: Bloemendaalseweg 247 A - 023 545 96 32    Leiden: Houtlaan 11 - 071 203 24 00
 Alkmaar: Jan van Goyenstraat 1026 - 072 2020 92 92        Kijk op www.josephwolters.nl

ZIJN UW MEUBELS AAN VERNIEUWING TOE?

Joseph Wolters geld overhoudt voor 
de échte leuke dingen, én meteen 

Voorjaarsactie 

25%
korting



Verkoop uw huis,  
bedrijfsruimte  

of beleggingspand
eenvoudig, snel en discreet

� Géén makelaars- en notariskosten

� Géén ontbindende voorwaarden

� Géén voorbehoud financiering 

� Géén verkooptraject & bezichtigingen

� Direct zekerheid en snelle betaling

� Veilig, snel en betrouwbaar

� Verkoop nu, verhuis later

� Verkoop incl. inboedel mogelijk

Neem vrijblijvend contact met ons op
en wij helpen u graag verder...

�  info@flinterman.nlPHONE-ALT  023 - 200 12 03

FLINTERMAN.NL



Voor veel mensen is de eethoek een belangrijke plek in de woonkamer of woon-
keuken. Het is de plek waar je samenkomt voor elke maaltijd en waar je met el-
kaar in alle rust moet kunnen eten of converseren. Ongemakkelijk zittende stoe-
len, onvoldoende ruimte op tafel en andere ongemakken zorgen ervoor dat het 
plezier behoorlijk afneemt, dat zijn dus zaken om goed in het oog te houden 
wanneer je overgaat tot de aanschaf van nieuwe meubelen. Met de onderstaan-
de tips weet je precies waarop je moet letten wanneer je de showroom binnen-
stapt om een nieuwe eethoek te scoren.

Zo kies je de perfecte eethoek

1. Kies je stijl. De eethoek staat weliswaar op 
zichzelf, maar hoort natuurlijk wel te passen 
in het geheel. Zeer populair is tegenwoor-
dig de industriële look, waarbij het allemaal 

wat ruiger mag zijn. Een ruw tafelblad, meta-
len tafelpoten, het is allemaal toegestaan en 
het mag gerust een rafelrandje hebben. Te-
gelijk is ook de landelijke stijl nog altijd erg 

populair, maar qua uitvoering natuurlijk een 
wereld van verschil. Zorg ervoor dat je eet-
hoek niet te veel uit de toon valt qua kleur en 
vormgeving.

2. Eethoeken zijn ruimtevreters. Je moet er 
goed over nadenken welke ruimte je ter be-
schikking hebt. Daarbij tel je niet alleen de 
oppervlakte van de tafel en de stoelen, maar 

hou je ook rekening met de ruimte die nodig 
is om plaats te kunnen nemen op de stoelen. 
Je zult ze immers een stukje naar achteren 
moeten plaatsen om te kunnen gaan zitten 
en die ruimte moet er natuurlijk dan wel zijn.

3. De hoogte van de tafel moet matchen met 
de hoogte van de stoelen. Je wilt de stoelen 
immers bij voorkeur onder de tafel kunnen 
schuiven en ook op de juiste hoogte kunnen 
zitten. Als je de tafel en stoelen als set aan-
schaft, is dat geen probleem. Betreft het losse 
aankopen, dan is dit een puntje om goed op 
te letten. Als de stoelen een lage zit hebben 
en de tafel juist wat hoger is, zul je ervaren 
dat het zitcomfort snel afneemt. Gewoon-
lijk is een eetkamertafel 77 à 80 centimeter 
hoog. Een hoogteverschil van drie centime-
ter kan echter een essentieel verschil maken, 
afhankelijk van de zithoogte van de stoelen.

4. De vorm van de tafel bepaalt de sfeer. Een 
rechthoekige tafel is populair en wordt veelal 
met de korte zijde tegen een wand geplaatst. 
Een ronde of ovale tafel geeft een heel ander 
beeld in huis en heeft als grote voordeel dat 
iedereen aan tafel elkaar goed kan zien. Voor 
dergelijke tafels is echter wel meer ruimte no-
dig in de kamer. Ze worden doorgaans los in 
de ruimte geplaatst en daar moet de kamer 
natuurlijk wel op berekend zijn. Een mooi 
voordeel van een rode of ovale tafel is dat er 
geen scherpe hoeken aan zitten, waar men-
sen zich aan kunnen stoten.

5. Vergeet de potten en pannen niet. Vaak 
gaan mensen bij het bepalen van de groot-
te van een tafel voornamelijk uit van het aan-
tal mensen dat eraan moet zitten. Maar die 
mensen willen ook graag wat eten, dus er ko-
men borden op tafel en dan nog de pannen 
of schalen met het eten. Dat moet natuurlijk 
ook allemaal passen, dus vergeet niet om al 
die zaken mee te tellen als je een tafel gaat 
aanscha� en.

Wat veel mensen niet weten is dat men met 
de huidige airco’s ook kan verwarmen zolang 
de buitentemperatuur nog niet te laag is. Hier-
mee biedt de airco ook de mogelijkheid om in 
de lente en herfst een woning gasloos te ver-
warmen.

Vaak wordt er gewacht met de aanschaf van 
een airco totdat de temperaturen hoog oplo-
pen. Dat is ook het moment dat de airco’s uit-
verkocht raken en de installatiebedrijven geen 
tijd meer hebben. Als u overweegt om een air-
co aan te scha� en dan is het advies om niet te 
wachten tot de temperaturen oplopen, maar 
om die nu al aan te scha� en zodat u kunt ge-
nieten van een comfortabele zomer.

Als u al een airco heeft dan is het aan te raden 
om onderhoud aan uw airco uit te laten uit-
voeren. Het periodiek onderhoud van uw air-
co draagt bij aan een e�  ciënt werkende airco 
en voorkomt storingen. Ook zal een goed func-
tionerende airco bijdragen aan een gezonder 
leefklimaat in uw woning of op uw werkplek 
door de circulatie van de binnenlucht. Onder-
houd kan zowel eenmalig als in de vorm van 
een onderhoudsabonnement plaatsvinden. 

Met een abonnement bent u er zeker van dat er 
periodiek onderhoud wordt uitgevoerd en dat 
men iemand kan laten komen als er een storing 
in het toestel optreedt.  Kijk voor meer informa-
tie op www.gasservice.nl

Nu het steeds warmer wordt in Nederland is een airco de manier om uw huis of 
bedrijfsruimte te koelen en zo een prettig binnenklimaat te creëren. Er zijn diver-
se type airco’s verkrijgbaar, maar met een airco met binnen- en buitenunit kunt u 
in enkele minuten de kamertemperatuur naar een comfortabel niveau brengen. 

Verwarm uw woning met een Airco!
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Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

STOFFEERDERIJ
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Het nieuwe energielabel voor huishoudelijke 
apparaten is een feit

Waarom een nieuw energielabel?
Het oude energielabel liep van A tot en met D. 
In de loop der jaren werden elektrische appa-
raten steeds zuiniger, waardoor het nodig was 
om A+ te introduceren, omdat A voorheen het 
hoogst haalbare was. Daarna verscheen A++ en 
vervolgens A+++ om aan te duiden dat het ap-
paraat heel zuinig was. Al die plusjes zorgen er-
voor dat een energielabel lastiger te lezen is. In-
tussen zijn apparaten nog zuiniger geworden, 
hetgeen zou betekenen dat er in de nabije toe-
komst weer een extra plusje nodig zou zijn. 
Om dat te voorkomen, worden de labels afge-
schaald naar G voor de minst zuinige categorie.

De nieuwe situatie
Met de introductie van het nieuwe energiela-
bel verandert ook de wijze waarop het energie-
verbruik van het apparaat beoordeeld wordt. 
In sommige gevallen kan dat betekenen dat de 
gebruikssituatie nadrukkelijker wordt bekeken 
om tot een afgewogen oordeel te komen. Om-
dat in het algemeen geldt dat de beoordeling 
strenger wordt, kan het gebeuren dat een pro-
duct met voorheen label A+++ nu opeens label 
D krijgt, terwijl aan het apparaat niets is veran-
derd. Verwacht wordt echter dat fabrikanten op 
deze trend zullen inspelen door hun apparaten 
nog zuiniger te maken. 

Icoontjes erbij
Behalve de aanduidingen A tot en met G ko-

men er ook icoontjes op het energielabel te 
staan. Die geven informatie over het energie-
verbruik in relatie tot de prestaties van het ap-
paraat. Zo kun je bij een wasmachine bijvoor-
beeld zien hoeveel energie verbruikt wordt per 
honderd wasbeurten, terwijl je bij een televisie 
het verbruik per duizend kijkuren met elkaar 
kunt vergelijken. Met een ander icoontje wordt 
de geluidsproductie aangeduid. Hierbij wordt 
aangegeven in welke geluidsklasse het appa-
raat valt, op basis van het aantal decibel geluid 
dat geproduceerd wordt.

Vrijwel geen A-labels
Voorlopig zullen er vrijwel geen A-labels uit-
gegeven worden. De meeste apparaten die nu 
als zeer zuinig te boek staan, zullen gaan val-
len onder klasse B of lager. De gedachte hier-
bij is dat het altijd nog zuiniger kan. Zodra een 
nieuw apparaat op de markt verschijnt dat nog 
zuiniger is, zou dit in aanmerking kunnen ko-
men voor de A-klasse. Hiermee wordt voorko-
men dat het nieuwe systeem op korte termijn 
weer moet worden aangepast. Het heeft dus 
geen zin om een vergelijking te maken tussen 
apparaten met een oud energielabel en een 
nieuw exemplaar. Overigens mogen fabrikan-
ten en winkeliers hun voorraden met het oude 
energielabel nog uitverkopen. Ze zijn echter nu 
wel verplicht om alle nieuw geproduceerde ap-
paraten van het nieuwe energielabel te voor-
zien.

Het nieuwe energielabel voor huishoudelijke apparaten is een feit. Voorlopig 
is het label alleen verplicht voor vaatwassers, wasmachines, combinaties van 
wasmachines en drogers, koelkasten en vrieskasten en beeldschermen, waar-
onder ook televisies. In het najaar komen daar lampen nog bij en binnen vier 
jaar moeten alle andere productgroepen volgen.
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Comfortabel de zomer door?
Koop dan een 
professionele Airco!

Bij Gasservice I Gaswacht koopt u al een airco 
inclusief montage voor € 2.395,-  

Daarmee geniet u deze zomer van een 
comfortabele binnentemperatuur. Daarnaast 
heeft u met deze airco ook de mogelijkheid om 
uw woning of bedrijfsruimte te verwarmen.

Als u al een airco heeft dan kunt u bij ons een 
onderhoudsabonnement afsluiten zodat u niet zonder het gemak 
van een airco komt te zitten deze zomer. Wij komen iedere 2 jaar langs voor 
onderhoud en bij een probleem aan de airco komen wij langs om de storing te 
verhelpen.  

Wij onderhouden, verkopen en installeren airco’s van diverse merken voor zowel de 
particuliere als de zakelijke markt. 

Kijk voor meer informatie over onze onderhoudsabonnementen of het kopen van 
een airco op www.gasservice.nl of bel 0251-245454. 



Zin in het voorjaar?
Creëer jouw eigen scha-
duw! Een stijlvol scha-
duwdoek voor een ver-
koelende schaduwplek 
of een harmonicadoek, 
waarmee je snel wisselt 
tussen zon en schaduw. 
Ben jij benieuwd of we 
ook voor jouw tuin of 
(dak)terras een passend 
schaduwdoek hebben? 
In standaard maten of 
geheel naar wens op 
maat in vele kleuren. 
Bekijk het uitgebreide 
assortiment van ZONZ 
in onze webshop. Bestel 
makkelijk en snel jouw 
(maatwerk) schaduw-
doek. www.zonz.nl

“Beste warmtepomp”: 
stilste en grootste besparing

Bij de Consumentenbond kwam re-
cent de Compress warmtepomp 
van Ne� t Bosch als “stilste warmte-
pomp’’ uit de test. Met 33 dB(A) op 3 
meter afstand is hij letterlijk � uister-
stil. Bovendien levert de Compress 
“de grootste energiebesparing op 
van alle geteste merken”, volgens 
de onderzoekers. In dit geval gaat 
het om de combinatie van de Com-
press 7400i AW buitenunit en de 
compacte Compress Hybrid 7000i 
binnenunit. Met het brede aan-
bod van Ne� t Bosch kan van iede-
re woning over op hybride verwar-
ming. Zo kan 60 tot 70% gas wor-
den bespaard. Compress en EnviLi-
ne warmtepompen van Ne� t Bosch 
zijn er vanaf € 2.365,- met aftrek van 
de subsidie. www.ne� t-bosch.nl

Wanden 
en vloeren 
optimaal 
beschermd 
met Trae 
Lyx
Trae Lyx Naturel Finish biedt de 
juiste bescherming voor wan-
den en vloeren die zijn afge-
werkt met latex, stucwerk, spack 
of met een betonlook. Weten 
welk product je kiest voor de af-
werking met de beste bescher-
ming? Raadpleeg de online keu-
zehulp.
www.traelyx.nl/keuzehulp

Minder werk, meer genieten 
met Robomow

Neemt grasmaaien te veel 
van je tijd in beslag? Robo-
mow neemt je het werk uit 
handen, zodat je meer van 
je tuin kunt genieten. Ro-
bomow zorgt voor de per-
fecte groene deken om op 
te liggen en van de sterren-
hemel te genieten. Of wat 
dacht je van een mooie 
groene mat voor de vol-
gende barbecue? Wat de 
gelegenheid ook is, laat de 
nieuwe robotmaaiers van 
Robomow gerust hun werk 
doen.
www.robomow.com

WOCA 
Exterior 
Oil
WOCA Exterior Oil is een re-
volutionaire watergedragen 
olie voor buitenhout. Exte-
rior Oil is sneldrogend, een-
voudig aan te brengen en 
heeft een matte, natuurlijke 
uitstraling. Dankzij de spe-
ciale pigmenten is het op-
pervlak lang beschermd. Ex-
terior Oil is geschikt als ter-
rasolie of meubelolie, maar 
ook om tuinhuizen, schut-
tingen of gevelbekleding 
mee te beschermen. 
www.woca.nl

Quooker Fusion goud
Verguld met een laag-
je 24 karaats goud is de 
Quooker goud het zon-
netje in huis. Een even 
decoratieve als prakti-
sche keuze voor in de 
keuken. De Quooker 
goud is verkrijgbaar als 
Fusion Square en Fusi-
on Round, oftewel als 
mengkraan met een 
strakke rechte of sier-
lijke ronde uitloop. De 
mengkraankop is uit-
gevoerd in matgoud, 
wat de kraan een sub-
tiel accent geeft. Ook 
de bijpassende zeep-
pomp is verguld ver-
krijgbaar.
www.quooker.nl/
fusion-goud

Durf buiten 
de lijntjes 
te kleuren
Primabad daagt je uit om zelf te 
experimenteren en grenzen te 
verleggen. Neem een stap bui-
ten de gebaande paden en laat 
je creativiteit de vrije loop. Com-
bineer wastafelbladen, wastafel-
kasten, spiegeloplossingen, kas-
ten en kleuren en creëer je idea-
le badkamermeubel, tv-meubel, 
dressoir of...

www.primabad.nl

Aluminium gevelbekleding voor 
trendy woonuitstraling

Het DECO WALL gevel-
systeem past perfect bij 
de hedendaagse archi-
tectuur. Het bestaat uit 
een basispro� el dat te-
gen de gevel wordt ge-
monteerd. Hierop wor-
den de afwerkingspro-
� elen geklikt. Er be-
staan 4 verschillen-
de afwerkingspro� elen 
voor verticale plaatsing 
en 1 voor horizontale. 
De onzichtbare beves-
tiging en rechte lijnen 
geven de woning een 
strakke uitstraling. Qua 
kleur heb je keuze uit 
het complete Aliplast 
kleurengamma. 
www.aliplast.com

Gespot op WONEN.nl



Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Mat wit is 
het nieuwe 
glans
Niet alles hoeft te glimmen 
om op te vallen. Neem bijvoor-
beeld het populaire, compac-
te Avento toilet van Villeroy & 
Boch dat samen met het nieu-
we Avento fonteintje een toi-
letruimte een mooie uitstraling 
geeft. Voor extra opbergruim-
te kun je het fonteintje, dat ook 
leverbaar is met het kraangat 
rechts, combineren met een 
bijpassend meubel dat in ver-
schillende tinten en houtde-
cors te verkrijgen is.

www.villeroy-boch.nl

Daarom kies je voor 
een warmtepomp

Nu Nederland voornemens is om van het gas af te gaan, is het verstandig om alvast rekening 
te houden met dit toekomstscenario bij de keuze van een nieuwe verwarmingsoplossing. Een 
warmtepomp ligt dan al snel voor de hand: het is duurzaam, toekomstbestendig en eenvoudig in 
gebruik. Nog niet overtuigd? Lees meer op Vaillant.nl.
www.vaillant.nl

Bouwen of 
verbouwen 
met de 
nieuwe 
vloeren van 
COREtec®

Heb je het idee om een huis of 
appartement te kopen of bou-
wen of denken jullie eraan een 
woning of loft te renoveren of te 
verbouwen ? Dan ben je wellicht 
op zoek naar vloeren entoebe-
horen. Met de nieuwste vloe-
ren van COREtec® STONE CERA-
TOUCH kun je kiezen voor een 
natuurgetrouwe vloer die een-
voudig en snel te installeren is 
en eventueel ook meet nemen 
bij een eventuele verhuizing.

www.coretec� oors.com

No Limit Architect
Naast de No Limit lijn van Detrem-
merie wordt ook de Architect lijn 
gepresenteerd. Deze gaat nog 
een stap verder. Hierbij kun je na-
melijk het wastafelblad per centi-
meter bestellen. Zo kan je perfect 
je nis tussen twee muren gaan in-
vullen. Haute Couture maatwerk in 
de badkamer; in de uitvoering die 
jij wil. Daar waar de No Limit op-
houdt gaan we met het nieuwe Ar-
chitect programma nog een net 
even een stapje verder. Denk hier-
bij aan wastafels, spiegels en spie-
gelkasten op maat, waarmee je sa-
men met een grote keuze aan on-
derbouwkasten (eventueel met 
kleine passtukken) je meubel per-
fect door ons op maat kunt laten 
maken. Op deze manier word je 
zelf echt de architect van je nieu-
we badkamer!
www.detremmerie.be

De waterzone in elegant zwart mat
De Silgranit Black Edition 
spoelbakken zijn dé oplossing 
voor iedereen die een state-
ment wil maken! De Black Edi-
tion is immers een bijzonde-
re highlight voor perfectionis-
ten en liefhebbers van design: 
alle zichtbare functionele ele-
menten (trekknop, C-Over� ow 
en InFino-a� oopsysteem) zijn 
op consequente wijze zwart en 
– nog beter – ze worden stan-
daard meegeleverd. Zo hoef je 
ze niet extra te bestellen en op-
tisch gezien krijg je een geheel 
in één en dezelfde tint.
www.blancobenelux.nl

Ingebouwde geurzuivering in toilet
Een keuken zonder afzuigkap is 
ondenkbaar. Wat in de keuken 
de standaard is, doet nu ook zijn 
intrede in de badkamer: een toi-
let met ingebouwde geurzuive-
ring. Niemand houdt van nare 
geurtjes op het toilet. We doen er 
dan ook alles aan om deze vieze 
lucht te bestrijden. Zo gebruiken 
we luchtverfrissers, geurstokjes 
of soms zelfs lucifers om onaan-
gename luchtjes te maskeren. In 
de toilet geïntegreerde geurzui-
vering van Geberit verwijdert de 
vieze lucht bij de bron, namelijk 
direct in de closetpot. Hierdoor 
heeft geur geen kans zich in de 
toiletruimte te verspreiden.

www.geberit-aquaclean.nl/
geurzuivering

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort 
Touch is een thermostaat 
met ongekend gebruiks-
gemak in een verbluf-
fend compact en mo-
dern design. Door ge-
bruik te maken van een 
touchscreen is de bedie-
ning intuïtief, eenvoudig 
en simpel. De compacte 
afmetingen en het mo-
derne design zorgen er-
voor dat de thermostaat 
probleemloos in elk in-
terieur past. Hij kan een-
voudig worden geïnstal-
leerd en is zowel ver-
krijgbaar in een zwarte 
als witte uitvoering.

www.intergas-verwarming.nl



Waarom zou je verhuizen?
Veel mensen blijven graag wonen op de plek 
waar ze zitten. Ze zijn aan die plek gehecht, ze 
hebben er dierbare momenten beleefd en ze 
zien zich niet snel verhuizen naar een ande-
re plek. Zolang dit kan, is dat natuurlijk prima. 
Maar wat gebeurt er als het niet meer kan? En 
wat zijn de meest logische momenten om uit te 
kijken naar een andere woning? De twee meest 
voor de hand liggende momenten zijn een ver-
andering in de gezinssamenstellen en noodza-
kelijk groot onderhoud aan de woning. Om met 
dat eerste te beginnen: stellen zoeken vaak een 
grotere woning wanneer zich gezinsuitbreiding 
aandient, maar vanuit die gedachte zou het net 
zo logisch zijn om te gaan verhuizen naar een 
kleiner onderkomen zodra de kinderen de deur 
uit zijn. Toch zien we dat veel mensen dan ge-
durende langere tijd in een gezinswoning blij-
ven wonen, waardoor er weinig sprake is van 
doorstroming en er dus op den duur een tekort 
aan gezinswoningen ontstaat. Een voordeel van 
kleiner gaan wonen zodra het kan is dat je geld 
overhoudt, dat je bijvoorbeeld kunt gebruiken 
om mooie reizen van te maken of om te investe-
ren in je hobby’s.

Als afstand geen rol meer speelt
De afstand van huis naar werk houden we het 
liefst zo klein mogelijk. Maar zodra het werkza-
me deel van het leven beëindigd is en iemand 
van zijn pensioen geniet, is het niet meer rele-
vant in welke omgeving je woont. Had je altijd 

al eens de gedachte om in een ander deel van 
het land te gaan wonen, dan kun je die droom 
werkelijkheid laten worden. Ook het bereiken 
van de pensioentijd is dus een natuurlijk mo-
ment om te gaan nadenken over je woonwen-
sen en die te vertalen in concrete stappen. Ze-
ker op die leeftijd is daarbij van belang dat je er 
ook meteen op let dat het een woning is waar je 
voor de rest van je leven zou kunnen blijven wo-
nen, ook wanneer een periode aanbreekt waar-
in je afhankelijk gaat worden van zorg aan huis.

Elke situatie is anders
Senioren met kinderen willen over het alge-
meen graag in de buurt van hun kinderen wo-
nen, zodat die kinderen er snel kunnen zijn als 
het onverhoopt wat minder gaat met de ge-
zondheid. Iemand die geen kinderen heeft, zal 
wellicht andere keuzes maken, omdat er geen 
rekening hoeft te worden gehouden met reis-
tijden. Mensen die geheel op zichzelf aangewe-
zen zijn, maar wel een groot sociaal hart heb-
ben, vinden vaak wat ze zoeken in een woon-
groep of andere vorm van gemeenschappelijk 
wonen. Ook de � nanciële situatie is natuurlijk 
een belangrijke factor. Heb je een groot huis en 
een grote tuin, dan zul je die ook op hogere leef-
tijd goed moeten kunnen onderhouden. Wan-
neer je voldoende geld in kas hebt om diensten 
te kunnen inhuren en om bouwkundige aan-
passingen te doen in de woning, kun je het er 
langer volhouden dan wanneer je dat geld niet 
beschikbaar hebt.

De woningmarkt in Nederland staat enorm onder druk en de verwachting is 
dat dit ook nog wel een aantal jaren zo zal blijven. Het is daarom goed om al-
vast vooruit te kijken en je af te vragen waar je over tien of vijftien jaar wilt 
wonen. Is een verhuizing tegen die tijd noodzakelijk? Dan kan het zinvol zijn 
om daar nu alvast serieuze stappen voor te gaan zetten. Veel mensen blijven 
te lang hangen in dezelfde situatie, waardoor ze uiteindelijk in de problemen 
komen, omdat hun huidige woning niet meer voldoet aan de eisen.

Hoe levensloopbestendig is jouw woning?

Heeft het scheiden van 
je afval eigenlijk wel zin?

Scheiden heeft zin
Er wordt wel gedacht dat al het afval uiteinde-
lijk toch weer op één hoop belandt. Dat is niet 
het geval. Het verwerken van gescheiden afval 
is voordeliger en dat scheelt dus uiteindelijk 
ook in de hoogte van de afvalsto� enhe�  ng. 
Afvalscheiding is dus op de lange termijn ook 
voor je eigen portemonnee voordeliger.
 
Particulieren maken het verschil
Dat kleine beetje afval thuis weegt toch niet 
op tegen die grote berg industrieel afval? Nou, 
toch wel hoor! Al het niet-gerecyclede afval 
van de particulieren samen vormt een grote-
re berg dan het niet-gerecyclede afval van alle 
bedrijven bij elkaar.
 

Verdient de gemeente aan afvalscheiding?
Vaak wordt gedacht dat de inwoners al het 
werk moeten doen, terwijl de gemeente daar-
van de winst opstrijkt door de lagere verwer-
kingskosten. Maar een gemeente mag niet 
verdienen op de afvalsto� enhe�  ng. Als de ge-
meente onder de streep geld overhoudt, moet 
dat in het jaar erop verrekend worden in het 
tarief van de afvalsto� enhe�  ng.
 
Fatsoenlijk scheiden
Het is van groot belang om het juiste afval in 
de juiste bak te doen. Containers die bedoeld 
zijn voor papier of textiel mogen niets anders 
dan dat bevatten. Bedenk dat met name tex-
tiel vaak handmatig gesorteerd wordt en dat 
is geen pretje, als er ook ander afval tussen zit.

Steeds nadrukkelijker wordt gewezen op het belang van afvalscheiding. Als 
bewoner van een gemiddelde eengezinswoning heb je tegenwoordig drie of 
vier verschillende containers voor de deur staan. Bewoners van appartemen-
ten moeten hun afval meestal in ondergrondse containers gooien maar ook 
hen wordt gevraagd om alles goed te scheiden. Helaas bestaan er nog veel 
misverstanden over het scheiden van het huisafval.



1. Elementenbank Barrio in stof Jeep H88xB294xD210cm zoals afgebeeld incl. luxe opties vanaf 1149,-. Bijpassende hoofdsteun 70,-.  2. Woonprogramma Metvint in 
Mango hout: Kast H202xB76xD40cm links 699,-, rechts 649,-, Salontafel B75xL75cm 299,-.  3. Karpet Scoppito in diverse maten & kleuren: B200xL290cm 629,-, B160xL230cm 399,-.
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LEVERBAAR IN 
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VOOR ZOWEL ZIT- ALS RUGKUSSEN 

TV-meubel Metvint in Mango hout: 
Groot H60xB220xD43cm 699,-,
Middel H60xB150xD43cm 499,-, 
Klein H60xB112xD43cm 399,-.
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STOFFEN & KLEUREN

2,5+2,5-Zitsbank Barrio in stof Jeep H88xB204(2x80)xD90cm & H88xB184(2x70)xD90cm 
zoals afgebeeld incl. luxe opties. Samen vanaf 1019,-.  Salontafel Metvint in Mango incl. 1 lade B75xL150cm 449,-.
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PRONTO WONEN WOONBOULEVARD CRUQUIUS
Spaarneweg 22   www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

Openingstĳ den: (alleen op afspraak)
Ma.: 13:00 - 17:30 uur - Di. t/m Vr.: 09:30 - 17:30 uur
Za.: 09:30 - 17:00 uur - Zo.: 12:00 - 17:00 uur

Kĳ k op Facebook en Instagram voor meer
wooninspiratie en de nieuwste collecties.

Snel in huis?
Maak gebruik van onze leenbus of aanhanger*.
* Vraag naar de voorwaarden.WOONBOULEV ARD CRUQUIUS

Elkezondagopen

KEUZE UITKEUZE UITKEUZE UITKEUZE UIT
 2 COMFORTS  2 COMFORTS 2

Woonboulevard 

Cruquius

Winkelen op afspraak
In onze winkel vind je de gehele nieuwe collectie waarbij al sfeerkamers 
zijn aangepast naar de laatste woontrends.
.
Reserveer nu je afspraak.
Bel 023 - 5290066  of mail naar info@prontowonencruquius.nl om je 
afspraak te maken. Je kunt per heel uur een afspraak maken. 
Tevens kun je een afspraak maken met één van onze medewerkers 
voor een persoonlijk advies op maat. 

Graag tot ziens in onze winkel 

Elektrische relaxfunctie 300,-.

Bijpassende hoofdsteun 70,-.
300,-.

70,-.

Metvint & Barrio: 
een stoere combi & 
verrassend snel in huis.
Metvint is een compleet 
woonprogramma van massief 
zijdeglans gelakt mango hout 
met metalen frames & poten. 

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

zelf 

samen te 

stellen 

ONTDEK HIER ALLE 
MOGELIJKHEDEN 
VAN METVINT

Barrio standaard 

incl. vlindernaad.
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Ed en Caroline Dubbe wonen in Watertoren IJmuiden. Dit industrieel monument is gebouwd in 
1915 en is in 2011 ingrijpend verbouwd tot appartementencomplex. Ed, 59 jaar en machinist op 
internationale treinen en Caroline, 57 jaar en adviseur bedrijfsondersteuning bij Provincie Noord-
Holland, bewonen sinds anderhalf jaar het bovenste appartement, dat uit twee woonlagen bestaat.

Tekst en foto’s: Arita Immerzeel

Als je voor de watertoren staat en je kijkt omhoog, kan je je 
geen enkele voorstelling maken van het ruime appartement 
waar Ed en Caroline wonen. Op de 10e etage achter de vier 
klokken is hun woongedeelte gesitueerd. Via een inpandige 
trap in het torentje kom je op de bovenste woonlaag onder 
het dak, waar wordt geslapen en gebadderd. Op de dag waar-
op Caroline en Ed precies 40 jaar samen zijn, leidt het gastvrije 
echtpaar uw verslaggeefster rond.

Bij binnenkomst
Als de liftdeur open zoeft, stap je direct het appartement van 
170 m2 binnen. Buiten stormt en regent het, maar het eerste 
wat hier binnen opvalt is de stilte. Het appartement voelt di-
rect veilig en comfortabel aan. Uit het op elkaar afgestemde 
kleurgebruik van vergrijsde pasteltinten met hier en daar een 
kleuraccent spreekt, dat er met aandacht en zorg gekozen is. 
De ervaring van het uitzicht is overweldigend. Van alle kanten 
is veel te zien, vanuit een heel verrassend perspectief. De ko�  e 
wordt geserveerd met zicht op het Noordzeekanaal, waar witte 
koppen op gol� es zichtbaar zijn. Tussen de klokken door kijk je 
vanaf zo’n 40 meter hoogte neer op de scheepvaart, de sluizen 
en een deel van IJmuidense woonwijken. De ervaring van een 
voorbijkruipende wijzer, die het beeld siert, maakt de ervaring 
op zijn zachts gezegd, extra bijzonder.

Rijksmonument
,,Het voelt als een voorrecht om hier te mogen wonen”. Caro-
line geeft dit diverse malen aan in ons gesprek. Ed knikt dan 
steevast instemmend. ,,Het industriële van dit historische ge-
bouw sprak ons enorm aan. Het inrichten was een uitdaging, 
maar we hadden geen haast en hebben naast de meubels, die 
we uit ons huis in Haarlem meenamen, de tijd genomen om 
te zoeken naar objecten, die hier goed zouden passen. Diverse 
spullen van wat je hier ziet, komen uit een winkel met vintage 
meubels en accessoires. De woning heeft 20 maanden te koop 
gestaan, alvorens wij het in de nazomer van 2019 kochten. Wij 
kenden de streek wel goed, maar de Watertoren IJmuiden niet. 
Na onze eerste bezichtiging raakten we in vervoering. En na de 
tweede keer zien, waren we verkocht. Al onze woonwensen 
van ruimte, hoge plafonds, industrieel erfgoed en een logeer-
gelegenheid komen hier samen. Het appartement bleek met 
respect voor het meer dan honderd jaar oude bouwwerk be-
woonbaar gemaakt te zijn. De roosters, aan de buitenkant van 
de ramen, daar moesten we eerlijk gezegd wel even aan wen-
nen. Voor het monumentale aanzicht zijn de roosters geplaatst 
en zij moesten verplicht gehandhaafd blijven. De klokken zijn 
er op bevestigd. Later ontdekten we, dat als de zon hoog staat, 
zij werken als zonwering, terwijl als de zon ondergaat of op-
komt, het licht mooi rechtstreeks binnenvalt. ,,Ik ben mij veel 
meer bewust geworden van hoe laat en waar de zon opkomt,” 
aldus lichtliefhebber Ed. Hij doet zijn bijnaam Edje Ledje eer 
aan met de prachtige led-verlichting in alle mogelijk wenselijke 
kleuren, die hij aan heeft gebracht. Ed is ook verantwoordelijk 
voor het verfwerk, waarbij gedekte matte kleuren gebruikt zijn. 
,,Ed is heel handig, zo maakte hij ook de koven en bracht gla-
zen planken aan, die her en der plaatsbieden aan een gekleur-
de koe of vaas.” licht Caroline toe. ,,Ed heeft ook de klokken kun-
nen resetten, toen ze na een storing ongelijk liepen.”

Werkplek
Het verplichte thuiswerken, met dank aan corona, deed Caroli-
ne aanvankelijk aan de eettafel, maar nu, een jaar later is er een 

Even binnenkijken

afgescheiden werkgedeelte gecreëerd naast de oorspronkelij-
ke waterbak. De plek is iets lager gelegen dan de huiskamer-
vloer en helpt Caroline bij het bewaken van de balans tussen 
werk en privé. Ed is noodgedwongen ook overdag veel thuis. 
,,We lopen elkaar niet in de weg, want ruimte en aparte woon-
hoeken zijn er genoeg. De scheepvaart en weersomstandighe-
den zorgen voor een altijd wisselend uitzicht. Ik weet ineens 
veel meer over die onderwerpen. Ik kom tot geheel nieuwe er-
varingen en inzichten.”

Badkamer
Het badgedeelte is in open verbinding met de slaapgelegen-
heid. Douchen gebeurt met zicht op het Forteiland, de vuurto-
rens, de Noordpier en de Noordzee. Ondanks het slechte weer 
zijn in de verte de contouren van Zandvoort te zien. ,,Caroli-
ne mist alleen nog een bad, dus die staat op ons wensenlijst-
je,” vertelt Ed.

Kleur
Ed en Caroline kochten in hun verkeringstijd een schilderijtje, 
waar zij nu, veertig jaar later nog van kunnen genieten. ,,Onze 
kleuren komen erin terug. We houden van zachte kleuren, zoals 
van verwassen denim, zachtgrijs, zachtgroen. In petrol komen 
deze kleuren samen. Omdat we zo van rustige gedekte tinten 
houden, hebben we her en der voor kleurrijke accenten geko-
zen,” vertellen Ed en Caroline samen. ,,We houden er allebei van 
en vallen meestal allebei op dezelfde objecten.”

Verzamelen
Nee, verzamelaars denken Ed en Caroline niet te zijn. Toch ko-
men we tijdens de bezichtiging wel wat verzamelingen tegen. 
Zo zijn er gekleurde koeien, glasobjecten en vazen, die op kleur 
en vorm gekozen zijn. Ook is er veel fotogra� e in zwart-wit en 
een hertenkop en hertengeweien. ,,Daar is de max nu wel van 
bereikt”, deelt Caroline mee, als Ed vertelt hoe lang de herten-
kop al in zijn bezit is. En in de strak ingerichte functionele keu-
ken in zwart-wit pronken zowaar drie souvenirs uit Egypte en 
Bonaire.

Licht
Het gehele appartement is in 2011 voorzien van domotica. Zo 
worden de gordijnen na een digitale opdracht gesloten en kan 
er verlichting in alle kleuren gekozen worden. Caroline geeft 
een demonstratie en de sfeer is inderdaad te regelen naar be-
hoefte. Voor omwonenden was het al eens opgevallen, dat er 
ander licht achter de klokken scheen, meldt Ed. Alle ingebouw-
de lampen heeft hij zelf schoongemaakt en van led-verlichting 
voorzien. Ook de muziek is met lichte� ecten te regelen.

IJmuiden
,,Wat een mooie plek is IJmuiden om te wonen.” Caroline legt 
het vrienden en kennissen graag uit en ook tijdens de rond-
leiding komt het diverse malen ter sprake. Ed prijst de sport-
mogelijkheden, het ontbreken van stoplichten en dat er over-
al voldoende parkeerplekken zijn. Caroline valt Ed bij, ,,IJmui-
den is zo puur, zo vol mogelijkheden. Men kent elkaar meer 
dan in stedelijk gebied en men maakt een praatje met elkaar in 
de winkel. Wie in IJmuiden woont, weet zich omringd door dui-
nen, strand, bos, parken. Wij � etsen en sporten graag en deden 
dat altijd al hier, ook met onze kinderen. Dat wij hier nu mogen 
wonen, stemt ons blij en dankbaar. Er zijn hier zoveel mogelijk-
heden en kansen. Daar mag iedere IJmuidenaar trots op zijn!”

Omringd door licht en lucht leiden de 
mooie uitzichten tot nieuwe inzichten
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