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Toon van Wijnen kreeg vorig jaar deze elektrische pick-upwagen cadeau. Archieffoto: Bos Media Services

Afvalopruimer Toon van Wijnen
zit thuis: niet het juiste rijbewijs
Santpoort - Het zit Toon van Wijnen niet mee. De Santpoorter kreeg vorig
jaar een gloednieuwe elektrische pick-upwagen cadeau, zodat hij zich als
vrijwillig zwerfvuilopruimer kan blijven inzetten. Helaas staat de wagen
nu al enige tijd stil, omdat Toon er niet meer in mag rijden. Hij blijkt niet
over het juiste rijbewijs voor dit voertuig te beschikken.
Toon had voorheen wel een rijbewijs,
maar nadat hij door meerdere TIA’s
getroffen werd, moest hij afstand
doen van het document. Hoewel hij
het rustig aan moet doen, is hij nu
wel weer goed in staat om een voertuig te besturen. Echter, het opnieuw
examen doen ziet hij niet zitten. Door
de TIA’s is zijn kortetermijngeheugen
zodanig aangetast dat hij zichzelf niet
in staat acht om het theorie-examen

met goed gevolg af te ronden. Een
scooterrijbewijs heeft hij wel, maar de
ophaalwagen van Toon wordt door
de Rijksdienst voor het Wegverkeer
(RDW) als een landbouw- of
bostrekker beschouwd. Een flinke
domper voor Toon, voor wie het
opruimen van zwerfafval zijn lust en
zijn leven is. Dat velen hem een warm
hart toedragen bleek vorig jaar al.
Zijn vorige wagen was technisch in

ZATERDAG 16 APRIL
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Stormvogels

tegen

vv IJmuiden

(‘Meer op zaterdag’)

Deze advertentie is aangeboden door:

• Zebra Uitzendbureau BV • Van der Vlugt
• Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
pvc
pvc
pvc

slechte staat en geld voor een nieuw
voertuig was er niet. Een artikel hierover leidde tot een spontane inzameling en een leverancier besloot een
flinke korting te geven. Het nieuwe
voertuig kwam er en Toon leek de
gelukkigste man op de wereld te zijn.
Aan dat geluk kwam recent abrupt
een einde, toen hem te verstaan werd
gegeven dat hij niet meer in zijn
wagentje mag rijden. Inmiddels heeft
zich een schoonmaakbedrijf gemeld.
Dat wellicht bereid is om het voertuig
van Toon over te nemen. Op die
manier zou er financiële ruimte
ontstaan om een alternatief voertuig
te kunnen aanschaffen.

DEZE WEEK
IN DE KRANT

De winkelgalerij met appartementen erboven is sterk verouderd en verwaarloosd.
Foto: Bos Media Services

‘Rotte kies’ moet mogelijk nog
twee jaar blijven staan
IJmuiden - Het sterk verwaarloosde pand met een winkelgalerij en appartementen aan de Zuiderkruisstraat moet er mogelijk nog twee jaar
blijven staan. Nog niet alle winkelpanden zijn leeg en inmiddels woedt
een juridische strijd over het beëindigen van een huurcontract.
Als het aan het Bewonersplatform
Zee- en Duinwijk ligt, zou het pand
bij voorkeur volgende week al tegen
de vlakte gaan. Voorzitter Alex van
der Molen typeerde het pand begin
dit jaar nog als de rotte kies van
IJmuiden. Uit beantwoording van
raadsvragen blijkt nu waar de schoen
wringt. De houdster van een
snackbar in het betreffende complex
is niet akkoord gegaan met het voortijdig beëindigen van het huurcontract. Ze vocht het besluit met succes
bij de rechter aan en mag daardoor
nog tot eind 2024 op deze locatie
blijven zitten. Het was de bedoeling
geweest om de huidige bebouwing
eerder te slopen, een ontwikkelaar
wil er 57 nieuwe appartementen
gaan bouwen. Deze initiatiefnemer
heeft inmiddels beroep aangetekend
tegen het besluit van de rechter. Het
is nog niet bekend wanneer dit

beroep zal worden behandeld.
Intussen kunnen de initiatiefnemer
en gemeente al wel stappen zetten
om de ontwikkeling verder voor te
bereiden. Om het project mogelijk te
maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. De initiatiefnemer heeft
een eerste conceptbestemmingsplan
opgesteld. De gemeente controleert
dit bestemmingsplan en zal het ter
inzage leggen. De eerste concepten
en ruimtelijke onderbouwingen zijn
door de gemeente al positief beoordeeld. Voordat het bestemmingsplan
ter inzage kan worden gelegd,
sluiten de gemeente en de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst.
Naar verwachting wordt deze overeenkomst nog voor de zomer
gesloten en kan vervolgens het
bestemmingsplan ter inzage worden
gelegd.
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De Noostraat op de schop
Op dinsdag 19 april 2022 start aannemer de
Bie in opdracht van de gemeente met werkzaamheden aan de De Noostraat. De werkzaamheden duren tot woensdag 29 juni. De
rijbaan krijgt een nieuwe laag asfalt. Het
fietspad aan de noordkant krijgt een nieuwe
rode asfaltlaag en de parkeervakken worden
opnieuw bestraat. Het fietspad en de parkeervakken aan de zuidkant worden later op-

geknapt, zodra de woningbouw daar klaar is.
Tijdens de werkzaamheden sluiten we
De Noostraat in delen af. Het doorgaande
verkeer wordt begeleidt met een omleidingsroute. We doen onze uiterste best om
sluipverkeer tegen te gaan. De bussen van
Connexxion rijden in deze periode door de
IJmuiderstraatweg.

velsen.nl

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

gemeentevelsen

Gewijzigde openingstijden

Het gemeentehuis is gesloten op de komende dagen:
• Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)
• Maandag 18 april (tweede paasdag)
• Woensdag 27 april (Koningsdag)
• Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
• Vrijdag 6 mei (brugdag)
We zijn deze dagen ook niet telefonisch
bereikbaar.

gemvelsen

gemeente_velsen

HVC-bericht
Op Goede Vrijdag zijn alle afvalbrengstations
gewoon open. We verwachten extra drukte zo
vlak voor Pasen, houd rekening met een langere
wachttijd of kom op een andere dag langs. Kijk
voor de openingstijden op www.hvcgroep.nl/
afvalbrengstations.
Tijdens Pasen haalt HVC geen afval op. Ook
de afvalbrengstations zijn gesloten. Kijk in de
HVC afval-app of in de afvalkalender via hvcgroep.nl wanneer jouw afval wordt opgehaald.

Doe mee met de Kindermonitor
Ook uitgenodigd voor de #Kindermonitor van #GGDKennemerland en #JGZKennemerland? Doe mee! Zo kunnen we zien hoe het met de kinderen gaat en wat nodig is om ze
gezond te laten opgroeien. 640 ouders uit gemeente Velsen deden al mee. www.ggdkennemerland/kindermonitor

Denk mee over een dementievriendelijke wijk
Maandag 11 april vond in de Hofstede de
eerste netwerkbijeenkomst plaats over
een haperend brein, dementie, eenzaamheid en sociaal isolement. Een inspirerende en drukbezochte avond, met als focus
ontmoeting en samenwerking in de wijk
om inwoners in Velserbroek met een (beginnend) haperend brein beter te ondersteunen.

een mantelzorger. Vragen zoals: ‘Hoe kan Velserbroek dementievriendelijker worden?’ en
‘Waar kan men terecht met zorgen over een haperend brein?’ stonden centraal.
Het belang van een dementievriendelijke wijk
en meer aandacht voor mensen met beginnende
dementie werd breed gedragen. Met behulp van
subsidie van de gemeente Velsen, is rondom dit
thema een project gestart.

Nadat Marianne Steijn - wethouder bij de gemeente Velsen – de bijeenkomst opende, volgde
een interessant en herkenbaar interview met

Wilt u meedenken over de invulling hiervan?
Graag! Mail dan naar: mkennemerland@alzheimervrijwilligers.nl

Tips die helpen besparen op uw energierekening
Deze energiebespaartips kunnen helpen
honderden euro’s per jaar te besparen.
Én ze zorgen voor een vermindering in de
CO2-uitstoot.
•

•

•

•

Plaats deurdrangers (bespaar c.a. € 250 per
jaar). Als je alle tussendeuren in huis sluit
en in kamers waar je niet bent de radiator
uitzet, bespaar je tot € 250 per jaar aan gas.
Douche niet langer dan 5 minuten (bespaar
c.a. € 225 per jaar). Iedere dag 20 minuten
douchen kost € 300 p/jaar (per persoon).
Tip: plaats een leuke douchetimer in de
douche.
Verwarm minder kamers in huis (bespaar
c.a. € 170 per jaar). Verwarm alleen de kamers waarin je zit of werkt en sluit alle deuren in huis.
Gebruik een radiator ventilator (bespaar
c.a. € 170 per jaar). Met radiator ventilatoren kan de keteltemperatuur omlaag tot 60
graden en wordt de woonkamer toch snel

•

•

•
•

lekker warm.
Zet de thermostaat een graadje lager (bespaar c.a. €85 per jaar). Tips: doe een warme trui aan, gebruik een deken op de bank
en zet 1 uur voordat je gaat slapen de thermostaat op nachtstand.
Doe 2e koelkast weg (bespaar c.a. € 80 per
jaar). Een 2e koelkast is vaak oud en verbruikt veel stroom. Doe hem weg of gebruik
hem alleen tijdens een feestje.
Zet apparaten uit en niet op stand-by (bespaar c.a. € 75 per jaar). Tip: gebruik hiervoor een stekkerdoos met schakelaar.
Gebruik de ventilator in plaats van de airco
(bespaar c.a. € 60 per jaar). Een airco verbruikt veel stroom als hij aan staat. Een
ventilator is energiezuiniger en dus milieuvriendelijker dan een airco.

Lees de rest van de tips op velsen.nl/energiebespaartips. Samen gaan we voor een duurzaam
Velsen.

Herstelacademie
De Herstelacademie Haarlem en Meer
organiseert voor inwoners van gemeente
Velsen, themabijeenkomsten. Deze zijn
gratis, wel graag van te voren aanmelden.
Alle bijeenkomsten zijn van 14.00 - 16.00
uur (inloop vanaf 13.45 uur) bij SLUIS 751,
Lange Nieuwstraat 751, IJmuiden.
Themabijeenkomsten 2022
• Vrijdag 29 april, thema Zelfhulp
• Maandag 27 juni, thema Stigma
• Maandag 25 juli, thema Lekker in je vel

Actualiteitenuurtje
De raadsvergadering begint met het actualiteitenuurtje. Hier kunnen de raadsleden vragen stellen aan het college over een actueel
onderwerp.
U kunt als inwoner ook een actueel onderwerp onder de aandacht brengen van de
gemeenteraad. Inwoners krijgen daar elk 3
minuten de tijd om de raad toe te spreken.
Wilt u hier gebruik van maken, meldt u zich
dan vooraf aan bij de raadsgriffie via telefoonnummer 0255-567251 of via griffie@
velsen.nl. Dit kan tot uiterlijk donderdag 21
april, 12.00 uur. Het inspreken mag niet gaan
over onderwerpen die op de agenda staan.
Wijziging APV
In de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) is de gemeentelijke regelgeving op het
gebied van openbare orde, leefbaarheid en

veiligheid opgenomen. Deze wijziging heeft
betrekking op twee artikelen. Het artikel dat
het dragen van “colors” van verboden motorclubs verbiedt, komt te vervallen omdat dit
in strijd is gebleken met de Grondwet. “Colors” staat voor de clubkleuren van een motorclub. Meestal worden de rugemblemen
van de motorclub bedoeld. Het artikel dat
de vlaggenaanduiding op het strand regelt,
wijzigt in een algemene plicht om gehoor te
geven aan de waarschuwingsvlaggen van de
reddingsbrigade.
Rapportage Informateur
Hans Romeyn is door de gemeenteraad
aangesteld als informateur op initiatief
van Velsen Lokaal en D66Velsen, de twee
grootste partijen in de gemeenteraad. Zijn
opdracht is het onderzoeken of er wederom
mogelijkheden zijn om te komen tot een
raadsakkoord of raadsprogramma en op
welke thema’s deze mogelijkheden liggen. De

De herstelacademie in het kort
Bij de Herstelacademie bieden we een programma van educatie en zelfhulp voor mensen met
een psychische en/of verslavings kwetsbaarheid
waarbij de cursisten elkaar vooral ondersteunen. Begeleid door medewerkers die allemaal
zelf ook te maken hebben (gehad) met een psychische en/of verslavings kwetsbaarheid.

Vrijmarkten Koningsdag 2022
Bij Koningsdag horen vrijmarkten, ook in
Velsen! Om deze dag gezellig en veilig te laten verlopen, stelt de gemeente een aantal
voorwaarden. Deze zijn te vinden op velsen.nl/koningsdag.
We willen hier als gemeente mee voorkomen
dat er brandgevaarlijke en onveilige situaties
ontstaan. Daarnaast is het belangrijk dat de
hulpdiensten goed hun werk kunnen doen en
dat ondernemers hun winkel gewoon kunnen openen.
Er wordt vaak gebruikgemaakt van tape om

AGENDA VAN DE RAAD
Agenda van de raadsvergadering van 21 april

Aanmelden, informatie of een flyer van ons
programma overzicht:
E: cursusadministratie@herstelacademie.org
T: 06 33735694. www.herstelacademie.org

informateur heeft hier de afgelopen weken
gesprekken over gevoerd met alle partijen.
Zijn rapportage wordt besproken. Partijen
zullen aangeven hoe daarna de formatiefase
zal plaatsvinden.
Ga voor meer informatie over bovenstaande
onderwerpen naar www.velsen.nl/gemeenteraad. U kunt hier of via RTV Seaport ook
de raadsvergadering bekijken.
Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van wat de raad
bespreekt en wat er op de agenda staat. Via
social media informeren wij u en kunt u
vragen stellen.
U kunt de raad volgen op:
Twitter: @RaadvanVelsen
Instagram:
www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/
Facebook:
www.facebook.com/raadvanvelsen

plekken te markeren. Deze tape dient na de
vrijmarkt weer verwijderd te worden. Ook de
niet-verkochte spullen moeten na de vrijmarkt
weer mee naar huis genomen worden.

Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden:
• Gerard Doustraat 15, bouwen dakopbouw (05/04/2022) 42328-2022
• Zwaanstraat 25, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (05/04/2022) 42469-2022
• Bloemstraat 94, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (06/04/2022) 42594-2022
• Trawlerkade 16, tijdelijk uitvoeren
van laswerkzaamheden (07/04/2022)
43226-2022
• Trompstraat 160, bouwen dakopbouw
(07/04/2022) 43776-2022
• Radarstraat 121, vergroten 2e verdieping (08/04/2022) 44200-2022
• Groot Helmduin 28, kappen 3 bomen t.b.v. plaatsen 2 containers
(08/04/2022) 44303-2022
Velsen-Zuid
• ‘t Roode Hart 8, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (03/04/2022) 41230-2022
•
‘s Gravenlust 35B, plaatsen container
(08/04/2022) 43948-2022
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 266, plaatsen kelder
(05/04/2022) 41999-2022
• Concordiastraat t.o. 84 (kavel 1), bouwen bedrijfshal (05/04/2022) 423482022
• Wenckebachstraat 146, verlengen
scherm, oprichten elektrische laadplekken, plaatsen compactstation
(08/04/2022) 44301-2022
Santpoort-Noord
• Crijnssenstraat 12, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (04/04/2022) 41387-2022
• Roos en Beeklaan 42, bouwen erker, wijzigen constructie (intern)
(07/04/2022) 43381-2022
Driehuis
• Driehuizerkerkweg 98, kappen boom
(04/04/2022) 41526-2022
• Driehuizerkerkweg 206, vervangen pui
in garagedeur (06/04/2022) 430222022
• Waterloolaan 3, aanleggen tijdelijke
moestuin (08/04/2022) 44321-1022
Velserbroek
• Liniepad 50 plaatsen woonark
(07/04/2022) 43429-2022
• De Zeiler 162, verplaatsen voordeur in
portiek (08/04/2022) 44271-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Kleine Pan 8, vergroten woning, wijzigen indeling (07/04/2022) 13298-2022
Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 24, legaliseren plaatsen
erfafscheiding (07/04/2022) 171192022
Velsen-Noord
• Rooswijkweg 1, tijdelijk (10 jaar) plaatsen 2 micro windturbines (05/04/2022)
114491-2021
Santpoort-Noord
• Spanjaardsberglaan 18, bekleden kopgevel (07/04/2022) 18685-2022
• Hoofdstraat 268, bouwen mantelzorgwoning, wijzigen gevelbekleding zwembad (07/04/2022) 19728-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• Geleenstraat 9, renoveren dakopbouw
(05/04/2022) 39502-2022
Velsen-Zuid
• Minister van Houtenlaan 130, legaliseren plaatsen textielwasserette (incl. reclame) (05/04/2022) 29495-2022
Ingediende aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV
artikel 4:4

Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 7, plaatsen dakkapel
(achtergevel) (05/03/2022) 206622022
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 217, verbouwen begane grond naar 2 woningen (inclusief veranderen gevels) (05/04/2022)
143930-2021
Santpoort-Zuid
• Bruno Klauwersstraat 18, kappen 2 bomen (05/04/2022) 32962-2022
Santpoort-Noord
• Eyndenhoefflaan 8, kappen boom
(05/04/2022) 35305-2022
• Wüstelaan 93, plaatsen bijgebouw met
overkapping (07/04/2022) 22801-2022

Velsen
• N208 (hmp 56.1) tussen Delftplein
(Haarlem) en afrit Velserbroek (Velsen), asfalt-herstelreparaties, van 04
mei 2022 20:00 uur tot 05 mei 2022
05:00 uur (04/04/2022) 42370-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

Verleende omgevingsvergunning –
uitgebreide procedure

Driehuis
• ‘Dorpsfeest Driehuis’, op 30 juni 2022, 1
en 2 juli 2022, locatie: Driehuizerkerkweg (tussen Valeriuslaan en
• P.C. Hooftlaan) (07/04/2022) 435422022

Santpoort aan Tafel is weer terug!
Santpoort - Het is één van de oudste
culinaire tradities in Italië: ieder dorp
zijn eigen zomerfeest met gezelligheid onderling en eten en drinken
centraal op het dorpsplein. Lange
tafels, bloemen op tafel, lampjes in
de bomen, live muziek, veel eten en
tot slot een dansje op het plein
onder de sterren. Voor deze heerlijke
belevenis hoef je echter Santpoort
niet uit. In het extra lange weekend
rond Hemelvaartsdag waan je jezelf
weer even in Italië bij Santpoort aan
Tafel. Je kunt aanschuiven aan de
lange tafels die dan op het Frans
Korstanjeplein staan ter hoogte van
Hoofdstraat 209. Zowel op
donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
als op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei
kun je er vanaf 17.30 uur terecht voor
een culinair feestje op zijn Italiaans.
De kosten voor deelname bedragen
32.50 euro en hiervoor krijg je een
heerlijk viergangendiner geserveerd.
Aanmelden voor Santpoort aan Tafel
kan bij Ristorante La Mia aan de
Hoofdstraat 188 en bij Pasta Casa aan
de Hoofdstraat 206. Aanmelden via

IJmuiden
• Perenboompad 21, vergroten 2e verdieping (05/04/2022) 35476-2022
• Huygensstraat 21, legaliseren kamergewijze bewoning (3 kamers, 3 personen)
(05/04/2022) 23096-2022
• President Krügerstraat 35, plaatsen
dakopbouw (07/04/2022) 4045-2022
• President Krügerstraat 37, plaatsen
dakopbouw (07/04/2022) 4051-2022

Velserbroek
• Ossenland 24, plaatsen dakkapel (achtergevel) (05/04/2022) 24585-2022
• Zwanebloembocht 180, plaatsen dakkapel (voorgevel) (07/04/2022) 265182022
• Wieringer Aak 67, plaatsen dakkapel
(achtergevel) (07/04/2022) 307132022

Santpoort-Noord
• “Dorpsfeest Santpoort 2022’, van 30
juli 2022 t/m 6 augustus 2022, locatie: in en om dorp Santpoort- Noord
(08/04/2022) 44180-2022

Instagram (@pastacasawinkel / @
lamia.ristorante) en Facebook (@
pastacasa.online / @ristorantelamia)
is ook mogelijk.

Velsen-Zuid
• De Savornin Lohmanlaan 3 te VelsenZuid, het bouwen van 3 woningen met
berging (14/04/2022) 43029-2021
NL.IMRO.0453.OM0053DESAVORINLO1-R001

Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
• “Verkoop van oliebollen en seizoensgebak”, tijdelijk voor 5 jaar (van 2022

Santpoort-Noord
• “Verkoop van oliebollen en seizoensgebak”, tijdelijk voor 5 jaar (van 2022 tot
2027) dagelijks van 1 november t/m 31
december, locatie: Pleintje tegenover
Hagelingerweg 1 (05/04/2022) 103532022
Velserbroek
• “Verkoop van oliebollen en seizoensgebak”, tijdelijk voor 5 jaar (van 2022
tot 2027) dagelijks van 8 oktober t/m
31 december, locatie: tegenover Dekamarkt, Vestingplein 45 (05/04/2022)
2867-2022

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7

Velsen-Zuid
• “Sleepers”, op 4 april 2022 van 07:00
tot 19:00 uur, locatie: Buitenhuizerweg
(01/04/2022) 36045-2022

Overige bekendmakingen
•

Beleidsregels eenmalige energietoeslag
gemeente Velsen 2022’ vast te stellen

•

Individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de volgende
percelen:
- Meidoornstraat 3, IJmuiden
- Berkenstraat 13, IJmuiden
- Grote Beerstraat 1 H, IJmuiden
- Bramenvlak 18, IJmuiden
- Hoofdstraat 198, Santpoort-Noord
- J. Paxtonstraat 22, Velserbroek

•

Kapmelding
- Iep Stratingplantsoen, Velsen-Noord:
t.h.v. nummer 43 vanwege witrotschimmel
- Kastanje Stephensonplein, IJmuiden:
t.h.v. nummer 15 vanwege kastanjebloedingsziekte en honingzwam

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

PIEREWAAIEN
IJmuiden - Het meest rauwe uitje in Velsen, de
Noord- of Zuidpier op. En af. Als visser, als wandelaar, als fotograaf of als fietser. 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

In het extra lange weekend rond
Hemelvaartsdag waan je jezelf weer
even in Italië bij Santpoort aan Tafel.
Poster: aangeleverd

tot 2027) dagelijks van 12 oktober t/m
31 december, locatie: tegenover Lange
Nieuwstraat 775 (05/04/2022) 81802022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Voor de gelegenheid dit keer een buitenlandse editie
van Pierewaaien. In Portugal, in de Algarve wordt er
door veel Nederlanders, waar onder veel Velsenaren,
overwinterd of vakantie gehouden. Uw verslaggever is
er ook een weekje en kwam familie Hoogland, familie
Koenders en familie Van Broekhuijsen tegen. Er is ook
een pier bij Monte Gordo / Vila Real San Antonio, waar
gevist en gewandeld wordt. En gefietst, want daar ben
je Hollander voor. Agnes Groot (64) en Lamina Spaan
(64) brengen een week door in de Algarve en fietsen
elke dag en vandaag naar de pier. ,,Het is hier heel
anders, dan in IJmuiden. Er ligt veel zand op de pier en
er zijn kuilen. Dus daar moet je voor uitkijken. Ook zijn
er veel poezen, die worden dagelijks gevoerd. Ze
krijgen zelfs een onderkomen om in te schuilen en
krabpalen. En wat helemaal geweldig is hier, er zijn

restaurants met terrassen. Daar kan je de hele dag
terecht voor een visje, schelpjes of een drankje.” Het
vriendinnenpaar poseert bij enorme strandvondsten:
een gele en een bruine boei vol zeepokken. Deze
passen niet in één van de vuilnisbakken, die dagelijks
geleegd worden. Maar ze zijn wel handig om je fiets
aan vast te zetten. En dan even op het strand wat grote
schelpen te gaan zoeken.
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Alzheimer Trefpunt: de laatste
levensfase van iemand met dementie

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

Regio - Hoe ga je om met iemand die
dementeert en de laatste levensfase
heeft bereikt? Welke vraagstukken
spelen daarbij? Hoe voorkom je dat
iemand in een situatie terechtkomt
waarvoor diegene niet gekozen
heeft?
Dit alles staat centraal tijdens het
Alzheimer Trefpunt op 25 april in de
Hofstede aan de Aletta Jacobsstraat

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur
donderdag 09.00 - 12.30 uur
vrijdag gesloten

227 in Velserbroek. Aanvang: 19.30
uur (inloop 19.00 uur). Op dinsdag 26
april is in de Moriaan aan de Dorpsduinen 4 in Wijk aan Zee ook een
Alzheimer Trefpunt. De bekende
schrijfster Ingrid Keestra vertelt dan
over haar boek ‘Het Mantelzorger
Alfabet’, waarin ze haar eigen ervaringen als mantelzorger voor haar
moeder beschrijft.

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Tel. 06-33836478
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Vrijwilligster Marjoke de Koning, de ‘zeehondenmoeder van IJmuiden’, kreeg een
stoffen zeehond ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan. Foto: aangeleverd

RTZ Velsen al vijftien jaar actief
IJmuiden - De vrijwilligers van
Reddingsteam Zeedieren (RTZ)
IJmuiden hebben zondag het vijftienjarig bestaan van de organisatie
gevierd. In 2007 werd door Dave de
Koning en Jan Stoop het initiatief
genomen om gewonde of zieke
zeehonden te gaan helpen. Ze deden
dit vrijwilligerswerk naast hun reguliere baan. Een plaatselijke garagehouder stelde een Ford Escort
beschikbaar en een andere sponsor
zorgde voor aanpassing en belettering van het voertuig. In de beginperiode brachten ze de gestrande

zeehonden naar Breezanddijk, waar
ze de dieren overdroegen aan collega’s voor het verdere transport naar
Pieterburen. Tegenwoordig gaan de
zeehonden ook naar de opvang in
Stellendam, dat scheelt tijd en dus
ook stress voor het dier.
Zondag werden in de loods van RTZ
Velsen veel herinneringen opgehaald. Twee vrijwilligers moesten het
jubileumfeest even verlaten omdat
ze melding kregen van een zeehond
op het strand. Het dier bleek
gelukkig niets te mankeren.

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
Oplage de Jutter|Hofgeest: 31.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

De taxatiemiddagen worden altijd druk bezocht. Foto: aangeleverd

Taxatiemiddag in
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Op vrijdag 22 april vindt
tussen 13.00 en 16.00 uur een taxatiemiddag plaats in het Zee- en
Havenmuseum aan de Havenkade
55. Taxateurs van het bekende
Amsterdamse venduhuis De Eland en
de Zon komen langs om (maritieme)
stukken van bezoekers te taxeren.
Denk aan schilderijen, (Aziatische)

Het nieuwe schoolplein is enthousiast ontvangen. Foto’s: aangeleverd

Het schoolplein is af…!
Velserbroek - Het schoolplein van
RKBS De Rozenbeek heeft een grote
facelift ondergaan. Op het plein is
veel meer groen gekomen en er
staan ook nieuwe speeltoestellen.
Maandag was het feestelijke heropeningsmoment. De jongste en de
oudste leerling van de school
mochten samen het lint doorknippen. Het budget vanuit onderwijskoepel Stichting Atlant was niet
voldoende om de hele klus te
kunnen klaren. Bijdragen van het
Schipholfonds, Hoogheemraadschap
Rijnland, Tata Steel, de Rotaryclub en
de ouderraad hebben ervoor
gezorgd dat het door ‘De Groene Spil’
gemaakte ontwerk geheel kon
worden gerealiseerd. De uitvoering
werd verzorgd door ‘Hoek’ en ‘Speelmaatje’. Diverse ouders/verzorgers
van de leerlingen hebben geholpen

met het verwijderen van de tegels,
waarvoor dank. Een deel van die
tegels is overigens weer opnieuw
gebruikt.

Silke uit groep 8 en Sverre uit groep 1
mochten het lint doorknippen

kunst en porselein, instrumenten,
(scheeps-)antiek, scheepsmodellen,
maar ook juwelen, horloges of
bijzondere voorwerpen. Iedereen
mag maximaal drie stukken laten
taxeren. De toegang is gratis en
taxatie geschiedt op volgorde van
binnenkomst. De museumcollectie is
deze middag niet toegankelijk.

Gevaarlijk voor honden:
tennisbal met spijkers erin

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier

IJmuiden - Een hondeneigenaar
attendeerde ons op deze merkwaardige vondst die hij dinsdag deed op
het strand bij IJmuiden. Eén van zijn
honden vond op het strand een
tennisbal en speelde daar enige tijd
mee. Toen de man de bal uiteindelijk
oppakte en nader bekeek, schrok hij.
In de tennisbal bleken vier spijkers te
zijn geslagen, die er nog voor een
deel uitstaken. Honden zouden hun
mond behoorlijk kunnen verwonden,
als ze tijdens het spelen flink in de
tennisbal bijten. Een waarschuwing
dus voor hondeneigenaren op het
strand: pas goed op waar je hond
mee speelt! Foto: aangeleverd

Schaatsplezier op De Beekvliet
Velserbroek - Schaatsen in april? Op basisschool De Beekvliet was het vorige
week mogelijk. Op het schoolplein aan de Aletta Jacobsstraat lag een ijsbaan,
waar alle leerlingen samen met hun klasgenootjes gebruik van konden
maken. Omdat De Beekvliet 35 jaar bestaat, zijn er gedurende dit schooljaar
regelmatig leuke activiteiten of verrassingen voor de leerlingen. Binnenkort
staat een kunstproject in de planning, waarbij de leerlingen zich verdiepen in
het werk van de echte grootmeesters en natuurlijk op zoek gaan naar de
kleine kunstenaar in zichzelf. Wat de leerlingen van De Beekvliet verder dit
schooljaar nog kunnen verwachten blijft nog even een verrassing! Foto:
aangeleverd
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Voor het eerst sinds lange tijd gaat de loop weer helemaal over het Kopje.
Foto: René Ruis, medeorganisator.

35e Lions Heuvelloop
op Tweede Paasdag
Regio - Op Tweede Paasdag, 18 april,
wordt de 35ste editie van de Lions
Heuvelloop gehouden. Voor het eerst
sinds lange tijd gaat de loop weer
helemaal over het Kopje. Dus 5, 10 of
15 kilometer betekent 1, 2 of 3 keer
een stevige klim. Er is ook een
familie-run van 2 kilometer voor
kinderen, hun ouders of zelfs grootouders. Start Familie-run: 10.00 uur.
Start 5-10-15 km: 10.30 uur.
De start/finish is op de Hoge Duin en
Daalseweg nabij de Lonbar Petrilaan
te Overveen. Omkleed-, douche- en
parkeergelegenheid is bij de Tetterodehal te Overveen.

form/2022041803117-nl .
Het startnummer ligt dan vanaf 9.15
uur klaar in de Tetterodehal. Op de
dag zelf (18 april) kan men zich nog
inschrijven in de Tetterodehal tot een
half uur voor aanvang van de starttijd. De inschrijfprijzen zijn dan wel €
2,- hoger. Er is een PIN-apparaat
aanwezig.

Inschrijven kan tot vrijdag 15 april
24.00 uur op https://inschrijven.nl/

De opbrengst van de loop gaat
geheel naar twee goede doelen.

Gratis deelname
Voor vluchtelingen is meedoen gratis
met de kortingscode die op de
website te vinden is.
Meer informatie: https://www.lionsheuvelloop.nl/.

De K. Zegelstraat, gezien vanaf het kruispunt met de Strengholtstraat naar het noorden. Foto: Erik Baalbergen

De K. Zegelstraat en Kasse Zegel
Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand
van een foto stil bij een IJmuidens onderwerp
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon een
van de mooie taferelen die IJmuiden biedt. IIn
deze aflevering aandacht voor de K. Zegelstraat
en Kasse Zegel.
Door Erik Baalbergen
De K. Zegelstraat laat zich het gemakkelijkst duiden
als de zijstraat van de Lange Nieuwstraat tussen
het “V&D-pand” en de Lansuplant. De zijstraat ligt
in het vlak na de oorlog gebouwde buurtje
omsloten door de Lange Nieuwstraat, de Engelmundusstraat, de Kalverstraat en Plein 1945. Bijna
alle straten in deze buurt zijn genoemd naar plaatsgenoten die rond de Tweede Wereldoorlog zijn
gevallen voor onze vrijheid: Strengholtstraat, Van
Nieuwkoopstraat, Sieraadstraat en Stokmansplantsoen. De K. Zegelstraat is qua naam daarop een
uitzondering.
De straat
Eerst iets over de straat zelf. De vooroorlogse
bebouwing in dit deel van IJmuiden, zo grofweg
tussen de Willemsbeekweg en de Kalverstraat,
wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog op last van
de Duitsers gesloopt, voor de aanleg van een
schootsveld tussen de duinen en de Velser spoorbrug. Tijdens de wederopbouw wordt voor deze
buurt een compleet nieuw stratenplan opgesteld.
Hierin ligt de Lange Nieuwstraat als centraal doorgaande weg, met links en rechts nieuwe woonwijken en straten.

Ook niet-leden zijn welkom op de padel-clinic aanstaande zaterdag, reserveren is
niet nodig, materiaal is aanwezig. Foto: Pixabay

Maak kennis met padel
bij LTC De Heerenduinen
IJmuiden - De sport padel is sterk in opkomst. In Spanje staat de sport,
qua aantal beoefenaars, zelfs al op de tweede plaats, direct na voetbal.
Ook in ons land zie je steeds meer padelbanen verschijnen. Wie wil
kennismaken met padel kan op 16 april bij LTC De Heerenduinen terecht
voor een clinic.
Padelschool T.O.V. komt naar het
tennispark om belangstellenden
uitleg te geven over deze sport. Het
is een soort kruising tussen tennis en
squash op een speciaal hiervoor
aangelegde padelbaan. Bij LTC De
Heerenduinen zijn recent drie van
deze banen aangelegd. Nu ze gereed
zijn voor gebruik, biedt de clinic de
mogelijkheid om deze sport onder
de knie te krijgen. Zaterdag zijn voor
de clinic alle drie de padelbanen

beschikbaar. Meerdere leraren zullen
van 15.00 tot 17.00 uur beschikbaar
zijn om de spelregels uit te leggen.
Rackets kunnen de deelnemers ter
plekke lenen en de clinics zijn voor
iedereen van jong tot oud beschikbaar. Aanmelden is niet nodig. Kom
naar LTC De Heerenduinen aan de
Heerenduinweg 12 in IJmuiden. Meer
weten? Kijk op www.ltcdeheerenduinen.nl voor uitgebreide
informatie.

Tussen de Willemsbeekweg en de Sieraadstraat
wordt haaks op de Lange Nieuw de Bonifaciusstraat
aangelegd, die in 1948 zijn naam krijgt. Maar het
deel van deze straat ten noorden van de Lange
Nieuwstraat behoudt de naam maar kort.
In 1961 wordt de middenberm van de Lange Nieuwstraat op diverse plekken doorgetrokken. Hierdoor
worden drie straten die de doorgaande weg kruizen
opgesplitst. De ten noorden van de Lange Nieuwstraat gelegen delen van die straten krijgen een
andere naam. Zo wordt een deel van de Lekstraat
hernoemd tot Grevelingenstraat, wordt een deel
van de Eemstraat voortaan Griftstraat genoemd en
heet het noordelijk deel van de Bonifaciusstraat
voortaan K. Zegelstraat.
Het is niet de eerste K. Zegelstraat in IJmuiden. Vóór
de Tweede wereldoorlog is de K. Zegelstraat een
klein straatje tussen de Ratelsstraat en het P.
Vermeulenplein in Velseroord, nog een stukje oostelijker in het latere IJmuiden-Oost. Ook dit buurtje is
ten prooi gevallen aan de sloopwoede van de Duitsers ten behoeve van hetzelfde eerder genoemde
schootsveld. Deze eerste K. Zegelstraat ligt ongeveer tussen de latere De Noostraat en de enkele
jaren geleden gesloopte huishoudschool aan de

Pieter Vermeulenstraat.
De naam
Terug naar de naam K. Zegel. In archiefstukken van
de gemeente Velsen lezen we dat de straat in 1925
is genoemd naar voormalig gemeenteraadslid K.
Zegel. Kasse Zegel wordt op 16 juli 1901 benoemd
als gemeenteraadslid. Hij vervult deze functie tot in
1913. Hij overlijdt op 18 november 1918 te
Velseroord, twee dagen voor zijn 73ste verjaardag.
Nu heeft Velsen in de loop der jaren heel wat
gemeenteraadsleden gekend, maar niet iedereen
wordt geëerd met een straatnaam. Reden om even
wat verder te zoeken. Via de Burgerlijke Stand weten
we dat Kasse Zegel op 20 november 1845 als zoon
van Jan Zegel en Grietje Rooseboom in Oudeschild
op Texel ter wereld komt.
Kasse trouwt in 1870 op Texel met Antje Bruin.
Kasses beroep is dan zeeman. De eerste paar
kinderen van Kasse en Antje worden vóór 1876 op
Texel geboren.
Op 14 februari 1876 vestigt Kasse zich met zijn
gezinnetje op de Heide. Hier worden nog enkele
kinderen geboren. Aan het einde van de negentiende eeuw woont Kasse met zijn gezin op het
adres Stationsweg 7 en is zijn beroep nog zeeman.
Nog steeds weinig aanknopingspunten dus.
Verlichting
Het is Jan van Baarsel, die in 1977 in de aflevering
‘Kalverstraat anno 1900’ van zijn veelgeprezen
rubriek ‘IJmuiden wat vertel je nou?’ in de IJmuider
Courant een verder tipje van de sluier rond Kasse
Zegel oplicht.
Kasse trekt, net als vele van zijn mede-eilandbewoners, naar de bedrijvigheid rond de monding van
het nieuwe Noordzeekanaal. Hij vestigt zich begin
1876 op de Heide, zo’n negen maanden voor de
opening van het kanaal en de doop van IJmuiden.
Kasse is een echte ondernemer, en koopt in 1878
dertien percelen in het Beekmansbosch. Hij laat
daar huisjes bouwen en verhuurt deze voor schappelijke prijzen.
Als bijverdienste verzorgt Kasse als ‘lampenist’ de
straatverlichting op de Heide, het latere Velseroord
en het nog latere IJmuiden-Oost. ’s Avonds gaat hij,
gewapend met een laddertje, een bus olie en een
glazenwisser, de straatlantaarns langs om de glazen
schoon te maken en petroleumlampen aan te
steken. ’s Morgens maakt hij wederom zijn rondje
om de lampen te doven. Overdag verkoopt hij
petroleum in zijn woonplaats en ver daarbuiten, tot
het strand aan toe.
Op latere leeftijd is Kasse naast gemeenteraadslid
ook kastelein. Een veelzijdig en typisch IJmuidens
ondernemend mannetje dus. Zo zijn er velen
geweest. Laten we het er op houden dat de straat
naar hem is genoemd omdat hij zowel letterlijk als
figuurlijk verlichting heeft gebracht in Velseroord.
Maar formeel herinnert de K. Zegelstraat in “zijn”
dorp aan Kasse Zegel als gemeenteraadslid. Ook de
tweede, de huidige K. Zegelstraat, ligt nog in zijn
gemeentedeel.

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

Handige tips
voor het
inrichten van
de slaapkamer
Een huis
vol slimme
apparaten

Geen hoger OZB-tarief
en toch meer betalen?

Zo hangen jouw
gordijnen er perfect bij

Gas besparen zonder kosten

Een huis vol slimme apparaten
Veertig jaar geleden stond in menig huishouden nog een zwartwittelevisie. Voor
de jeugd van nu is dat niet meer voor te stellen. Ongetwijfeld zullen de mensen
over veertig jaar gebruik maken van talloze technologische snufjes waarvan wij
nu nog geen weet hebben. Zo schrijdt de techniek voort en worden voortdurend
nieuwe producten op de markt gebracht. Het is vandaag de dag al heel goed
mogelijk om je huis vol slimme apparaten te zetten. Hiermee worden apparaten
bedoeld die aangesloten zijn op het internet en zelfstandig allerlei taken kunnen
uitvoeren.

Televisie
De slimme televisie kennen we al een tijdje.
Je sluit het apparaat aan op het internet en
daarmee breidt je het aantal mogelijkheden
enorm uit. Waar je voorheen was aangewezen op de pakketten die door je televisieprovider geleverd worden, kun je nu op je
televisie het wereldwijde web verkennen en
alle content gewoon online bekijken. Ook je
eigen fotoalbums tover je moeiteloos op het
televisiescherm. Je kunt zelfs een soort
jukebox van je televisie maken door vanaf je
mobiele telefoon filmpjes naar de televisie te
sturen en ze daar te presenteren aan je
huisgenoten.

even de koelkast te inspecteren? Met een
slimme koelkast behoort dat probleem tot
het verleden. Je logt gewoon even in op je
koelkast om een overzicht op te vragen van
de voorraad aldaar. Een slimme koelkast
geeft je bovendien een seintje als producten
over de houdbaarheidsdatum dreigen te
geraken. Daarmee voorkom je dat iets
bederft en ga je dus verspilling tegen. De
nieuwste koelkasten hebben een touchscreen, waarop je berichten kunt versturen,
maar waar je ook het beeld van je televisie
kunt ontvangen. Zo hoef je tijdens het koken
niets van je favoriete programma te missen.

Verlichting
Slimme verlichting hebben we ook al een
tijdje. Je kunt bijvoorbeeld met behulp van
een controlepaneel op je telefoon het licht
thuis aan of uit doen. Zo vergeet je dus nooit
meer een lamp. Op deze manier kun je ook
als je niet thuis bent ’s avonds het licht
aandoen, om inbrekers af te schrikken. Maar
ook als je gewoon thuis bent, is het handig
om de verlichting te kunnen bedienen met je
telefoon.

Oven
Ook de oven is er tegenwoordig in een
slimme variant. Voorheen moest je eerst naar
de keuken om de oven in de voorverwarmstand te zetten. Daarna was het wachten op
de bekende pieptoon en vervolgens kon je
het gerecht erin schuiven. Tegenwoordig blijf
je gewoon op de bank zitten, want de voorverwarmstand activeer je met je telefoon.
Een speciale app houdt je vanaf dat moment
op de hoogte over de resterende
bereidingstijd.

Koelkast
Kom jij ook wel eens in de supermarkt tot het
besef dat je vergeten bent om voor vertrek

Foutje
Dat het niet altijd helemaal goed gaat met al
die slimme apparaten, bleek onlangs bij een

Voor ons toch wel bijzonder, na 10 jaar een nieuwe naam op de gevel.
Maar voor jou verandert er niets. Bij Zoon Tegels en Badkamers blijft
alles wat we doen vak-, mensen- en maatwerk. Van het ontwerp tot
de realisatie. Geen huis is hetzelfde en iedere badkamer heeft een
eigen verhaal. Wij gaan graag aan de slag met dat van jou. Met gedegen
advies en creatieve inspiratie. Bezoek onze winkel in Heemskerk of
lees de inspirerende badkamerverhalen op onze website.
ZOONBADKAMERS.NL

dat laatste was vreemd, want die code duidt
op een defecte camera. De betreffende
combimagnetron heeft helemaal geen
camera! Het terugzetten van de fabrieksinstellingen bleek geen soelaas te bieden en
tot overmaat van ramp kon het apparaat na
de storing ook geen verbinding meer maken
met het draadloze netwerk, zodat een handmatige softwarecorrectie noodzakelijk was.

Paul en Soraya Geels heten u graag welkom tijdens de paasdagen. Foto: Jeroen van Duijn

De Trompet 2860
1967 DD Heemskerk

Wij gaan verder als
Zoon Tegels en Badkamers

software-update van AEG. Een aantal combimagnetrons van dit merk ontvingen een
automatische update, maar die had tot
gevolg dat de magnetron er opeens de
functie van een stoomoven bij leek te
hebben. Het vervelende was echter vooral
dat de magnetronfunctie volledig verdwenen
was. Gebruikers kregen foutcode F606 te zien
en in sommige gevallen zelfs F254. Met name

Geels Meubelen beide
paasdagen geopend
IJmuiden - Geels Meubelen is een familiebedrijf dat al ruim 25 jaar actief is in
het centrum van IJmuiden, op de Lange Nieuwstraat 182-188. Dit jaar is Geels
beide paasdagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
U kunt bij Geels rekenen op een deskundig
advies, Paul en Soraya Geels denken graag
met u mee.
Paul: ,,Wij voeren bekende, betaalbare en
betrouwbare merken zoals UrbanSofa,
Richmond Interiors, SEVN, By-Boo, Eleonora
en MaxFurn.’’

te inspireren en te genieten van de laatste
meubeltrends. Al onze meubels worden
gratis en netjes bij u thuis bezorgd.’’
Geels Meubelen staat bekend om de uitstekende service.

Paul en Soraya zijn constant bezig met leuke
nieuwe items te vinden. Zij bezoeken de
internationale meubelbeurzen in Brussel,
Keulen en Parijs, zodat zij gelijk instappen in
de laatste trend.

Urban Sofa
De fraai ingerichte zaak heeft alle laatste
modellen van UrbanSofa. Wellicht heeft u de
nieuwste folder van UrbanSofa ontvangen
vorige week? Er zijn weer volop loungebanken, sofa’s, fauteuils, eetkamerstoelen en
houten Acasia eetkamertafels.

Paul: ,,Een groot deel van ons assortiment is
snel leverbaar. Op deze paasdagen is het een
uitgesproken gelegenheid om u eens rustig

Volg Geels Meubelen op Instagram en Facebook voor meer ideeën en overige informatie.
Kom snel langs!

Wij zijn 1ste & 2de
Paasdag open.
Van 11 uur tot 17 uur.

Lenn
fauteuil

Boomstamtafel
Live Edge
595,-

599,-

Romy ovale eettafel

Calore fauteuil
595,-

795,-

Livorno

Relaxfauteuil
1195,-

De genoemde prijzen zijn vanaf prijzen.

Bekijk onze nieuwste folder

Geen hoger OZB-tarief
en toch meer betalen?
Een groot deel van het geld dat gemeenten jaarlijks nodig hebben, komt van de
rijksoverheid. Een ander deel wordt door de inwoners opgebracht in de vorm
van gemeentelijke belastingen. Voorbeelden hiervan zijn de afvalstoffenheffing,
de hondenbelasting en de onroerendezaakbelasting, kortweg OZB genoemd.
Met die OZB is iets bijzonders aan de hand. De hoogte van de aanslag wordt
namelijk bepaald door twee verschillende factoren. De gemeente stelt jaarlijks
bij het behandelen van de begroting vast hoe hoog de OZB procentueel zal
worden. Vervolgens is de WOZ-waarde van jouw woning de doorslaggevende
factor voor de feitelijke aanslag.

Waardestijging
De gehanteerde werkwijze leidt bij veel
mensen tot verwarring. Wanneer gemeenten
namelijk besloten om de OZB-tarieven niet
te verhogen, hoeft dat nog niet te betekenen
dat je precies evenveel zult betalen als het
jaar ervoor. Sterker nog, de kans is juist groot
dat je meer zult moeten betalen. Dat komt
omdat jouw huis intussen meer waard is
geworden. Een rekenvoorbeeld: stel dat je in
2021 een huis van 400.000 euro in je bezit
had. Als de gemeente toen een OZB-tarief
van 0,086% hanteerde, houdt dit in dat je als
woningeigenaar 0,00086 x 400.000 = 344
euro kwijt was. Stel nu dat deze gemeente
zou besluiten om het tarief in 2022 te
verlagen naar 0,080% en de woning is
intussen 435.000 euro waard geworden, dan
betaal je dus dit jaar 0,00080 x 435.000 = 348
euro. Je bent dus 4 euro meer kwijt, terwijl
de gemeente het tarief juist verlaagde. Het
omgekeerde kan gebeuren wanneer de
huizenprijzen zouden dalen en de gemeente

juist het tarief verhoogt. Het is dan goed
denkbaar dat je onderaan de streep alsnog
iets voordeliger uit bent.
Sluitende begroting
Een gemeente is verplicht om jaarlijks een
sluitende begroting te presenteren. Simpel
gezegd houdt dit in dat er niet meer geld
uitgegeven mag worden dan er beschikbaar
is. Als er onvoldoende geld binnenkomt,
heeft een gemeente een aantal mogelijkheden om de begroting sluitend te krijgen.
Er kan bijvoorbeeld geld uit de algemene
reserves worden gehaald. Dit kun je vergelijken met het opnemen van geld van jouw
eigen spaarrekening om een tegenvaller op
te vangen. Dit kan een prima eenmalige
oplossing zijn, maar structureel is het geen
optie. Uiteindelijk is die spaarpot immers
leeg en dan heb je alsnog een probleem.
Wanneer een gemeente structureel onvoldoende geld ter beschikking heeft, kan het
verhogen van de OZB-tarieven een oplossing

zijn. Hier wordt wel eerst heel goed over
nagedacht, want hogere woonlasten leiden
doorgaans tot minder tevredenheid onder
de bevolking.
WOZ-waarde
Om de uiteindelijke OZB-aanslag op te
kunnen leggen, baseert een gemeente zich
bij het maken van de berekening op de
WOZ-waarde van de woning. Die waarde is
op een schatting gebaseerd en niet in alle
gevallen correct. Steeds vaker worden
woningbezitters gewezen op de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de
WOZ-waarde. Wanneer blijkt dat de WOZwaarde inderdaad te hoog was, hoef je

uiteindelijk minder veel OZB te betalen.
Maar pas op: een lagere WOZ-waarde houdt
mogelijk ook een lagere hypotheekrenteaftrek in. Bovendien moeten gemeenten veel
kosten maken voor het afwikkelen van al die
bezwaarschriften. Die kosten worden het
jaar erop weer op alle woningbezitters
verhaald. Daarom benadrukken steeds meer
gemeenten dat je beter direct met de
gemeente in contact kunt treden, als je
bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde.
Op die manier wordt voorkomen dat de
gemeente de rekening moet betalen van
tussenpersonen die namens jou aangifte
doen.

 
        
      
    




        
“Wij hebben het juiste recept voor uw huis”

      
  

 

  

10 JAAR GARANTIE
OP ONZE MONTAGE
Perfect eindresultaat door onze vakmensen
Als familiebedrijf verkopen wij niet alleen keukens, onze vakmensen monteren en installeren ze ook. Zij hebben hart voor de
zaak en uw keuken. Ze werken netjes en blijven meedenken. Zien
ze tijdens de plaatsing betere oplossingen? Dan gaan ze ervoor. Ze
zijn pas tevreden als alles perfect is afgewerkt. Wij geven dan
ook met een gerust hart tien jaar garantie op onze montage. Zo
kunt u onbezorgd genieten.

BEKIJK 200+
KEUKENS!

9,6
Ruim 350 beoordelingen
Qasa.nl | april 2022

Keur is onderdeel van

Heringaweg 6c, Haarlem | keurkeukens.nl

Inspirerende tips voor het
aankleden van je wanden
Volgens cabaretier Herman Finkers is niets zo charmant als een spreuk aan de
wand, maar natuurlijk heb je nog veel meer mogelijkheden om de wanden in je
huis op te fleuren. Want ook al geef je de wanden misschien een vrolijke kleur,
dan nog ziet het er allemaal wat saai uit als je grote vlakken onbedekt laat. Ben
je een creatieve doe-het-zelver, dan maak je jouw eigen wanddecoraties zonder
veel moeite. Beschik je niet over die handige handjes, dan kun je heel wat leuks
bij elkaar shoppen om de wanden in je huis op te fleuren.

Schilderij
Het schilderij is waarschijnlijk de meest traditionele keuze, maar dat wil niet zeggen dat het
een oubollig geheel hoeft te worden. Het is
de kunst om de stijl van het schilderij te laten
aansluiten bij het interieur. Dit kun je bijvoorbeeld bereiken door een aquarel op te hangen
met een sobere voorstelling in slechts enkele kleuren. Als die kleuren dan ook nog eens
terugkomen in de accessoires die je gebruikt
hebt om de kamer aan te kleden, zit je helemaal goed.
Poster
Met posters kun je eindeloos variëren. Je kunt
ze – net als schilderijen overigens – snel vervangen en daarmee je kamer direct een heel andere uitstraling geven. Zoek eens op het internet
met het trefwoord poster en je vindt duizenden
mogelijkheden. Misschien staan er in je kamer
wat kunstvoorwerpen uit een bepaald land?
Dan kun je heel eenvoudig die sfeer versterken
door een poster uit hetzelfde land op te hangen. Je kunt ook een eigen foto of een op internet gevonden foto als poster laten printen.
Houd er dan wel rekening mee dat de foto een
hoge resolutie moet hebben, anders zal het resultaat niet mooi zijn.
Fotowand
Superleuk en heel eenvoudig om te realiseren
is een fotowand. Dit is simpelweg een kwestie van fotolijstjes ophangen en daar je leuk-

ste foto’s in tonen. Kies lijstjes van verschillende formaten en hang die kriskras door elkaar of
in een bepaald patroon voor een speels effect.
Het is overigens wel aan te bevelen om de lijstjes allemaal in dezelfde kleur te houden, anders
oogt het al snel rommelig en dat wil je uiteraard
voorkomen.
Lijntje spannen
Foto’s kun je in een lijstje doen, maar je kunt ze
ook ophangen aan een lijntje. Dat geldt natuurlijk ook voor de wenskaarten die je ontvangt als
je jarig bent of rond de jaarwisseling. Je maakt
er heel simpel iets moois van, door een paar
mooie houten planken aan de muur te schroeven. Links en rechts schroef je een oog in de
plank en tussen die twee ogen span je een stuk
ijzerdraad of een touwtje. Hieraan kun je met
kleine wasknijpertjes je foto’s en wenskaarten
ophangen. Ook geschikt voor het ophangen
van kindertekeningen!
Goed bij de tijd
Een mooie klok misstaat vrijwel nooit. Je hebt
klokken in allerlei stijlen en formaten. Overweeg eens om een supergrote klok op te hangen. Niet alleen handig, maar ook een echte
eyecatcher, die jouw interieur meteen een geheel eigen twist geeft.
Een werelds idee
De wereldkaart leent zich ook goed om als

wanddecoratie te gebruiken. Natuurlijk kun je
gewoon een kaart ophangen, maar het kan ook
anders. Met goed gereedschap en enig geduld
zaag je alle werelddelen uit hout en lijm je ze vervolgens op precies de juiste plek aan de wand.
Zo heb je jouw eigen wereldkaart altijd binnen
handbereik. Het gebruik van hout zorgt voor een
natuurlijke uitstraling. Realiseer je wel dat dit een
tamelijk permanente vorm van wanddecoratie is,
want als je erop uitgekeken bent, zul je de hele
wand moeten herstellen.

Fotobehang
Een losse foto aan de wand is leuk, maar wat
dacht je van fotobehang? Hoe mooi is het, als je
permanent kunt genieten van de zon die ondergaat in zee, bekeken vanuit het duinlandschap?
Of van een weids uitzicht met grasland en koeien? Ook bossen, bloemenvelden en andere natuurtaferelen zijn als fotobehang verkrijgbaar.
Zorg er wel voor dat het behang aangebracht
wordt door iemand met verstand van zaken, anders zou het resultaat wel eens teleurstellend
kunnen zijn.

BEENHAKKER TEGELS & BOUWSTOFFEN

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1904

TEGELS EN VLOERVERWARMING

Laat regelmatig
de dakgoot reinigen
Alles wat op het dak terechtkomt, belandt gewoonlijk uiteindelijk in de dakgoot. Niet alleen het water, maar ook de uitwerpselen van
vogels, de bladeren van bomen, het zand dat
door de wind meegevoerd wordt, enzovoort.
Het is daarom van belang om de dakgoot regelmatig te laten reinigen. Hiermee voorkom je veel problemen. Een verstopte dakgoot leidt vaak tot overstroming, met als gevolg dat er een vieze, groenzwarte drab langs
je gevel druipt. Geen gezicht natuurlijk, bovendien is het een goede voedingsbodem
voor schimmels en allerlei ongedierte. Als
het voegwerk van je muur aangetast wordt,
kan dat een rottingsproces op gang brengen
en ben je nog verder van huis. Om nog maar

te zwijgen van de kans op plaagdieren, zoals
marters en ratten.
Zelf reinigen of uitbesteden
Het beste kun je de dakgoot twee tot vier
keer per jaar reinigen, afhankelijk van de hoeveelheid vuil die je er per keer aantreft. Met
een paar handschoenen, een neusmasker en
een goede handstoffer kun je zelf aan de slag.
Spoel goed na met een tuinslang, tot alles
echt schoon is. Ben je zelf niet in staat om de
dakgoot te reinigen of vind je dit te moeilijk?
Schakel dan een professioneel bedrijf in, zoals een loodgieter. Kies een betrouwbaar (lokaal) bedrijf en maak vooraf duidelijke prijsafspraken.

Veel nieuwbouwhuizen worden met vloerverwarming opgeleverd, maar ook bij renovaties
wordt vaak vloerverwarming toegepast. Als
u vloerverwarming heeft, zijn keramische
tegels een efficiënte en duurzame keuze.
Keramische tegels geleiden zeer goed en
daardoor kunt u efficiënt en voordelig verwarmen. Ook houden keramische tegels de
warmte goed vast en geleiden de warmte
door de gehele vloer. Daardoor geven de
tegels een aangenaam en warm gevoel.
Houtlooktegels zijn keramische tegels met een houten parket uitstraling en
worden daarom ook wel keramisch parket genoemd. Houtlooktegels hebben
de warme uitstraling van hout, maar het gemak van keramische tegels. De
houtlooktegels hebben nagenoeg geen onderhoud nodig en maken
gemakkelijk schoon. Ook zijn houtlooktegels ongevoelig voor vocht en vuil.
Met het keramisch parket heeft u de uitstraling van hout maar het optimale
rendement van keramische tegels. Naast houtlooktegels zijn er ook andere
soorten keramische tegels die een optimaal rendement op vloerverwarming
hebben, zoals betonlooktegels en natuursteenlooktegels.

VOORRAADAANBIEDINGEN

Imola Riverside 60x60, betonlook: €29,95 per m2
Imola Creacon 60x60, betonlook: vanaf €33,95 per m2
Imola Creacon 30x60, betonlook: vanaf €31,50 per m2
La Faenza Cottofaenza 60x60: vanaf €39,95 per m2
Baldocer Maryland 20x114, houtlooktegel, €29,95 per m2
Ermes Xyla 20x80, houtlooktegel voor visgraat, €29,95 per m2
Imola Urbiko T 15x60, houtlooktegel voor visgraat, €29,95 per m2
Xclusive Caribbean Bahamas 20,5x20,5, patroontegel, €49,95 per m2
Kijk voor meer aanbiedingen op www.beenhakkertegels.nl

Dokweg 36 - 1976 CA IJmuiden - Telefoon: 0255-514010
info@beenhakkertegels.nl - www.beenhakkertegels.nl

Ambachtsring 13 (Binnenduinrandweg N197)
Heemskerk | Tel: 0251-232314

inc
l ha
pje
&

2e Paasdag geopend!
van 10:00 tot 16:00 uur
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VOORDELIG SHOWMODEL

Plaza dining met Borneo tafel
Set bestaande uit zes stoelen en een
teak houten tafel 240x100 cm
Sicilië
Loungeset

van 4.164,voor

2.795,-

van 2.495,- voor

1.795,-

Loungeset incl hocker

Al weather, kleur stone grey, loungeset rechts
(zonder koffietafeltjes)

VOORDELIG SHOWMODEL

Enjoy dining met Ripp tafel

Set bestaande uit vier stoelen
en een teak houten tafel
180x100 cm

VOORDELIG SHOWMODEL

Set van vier stoelen en koffietafel

van 2.250,- voor

1.149,-

Let op: Ook per twee stoelen af te nemen.
Twee Grace stoelen van 930,- voor 398,-

van 1.790,-

1.349,showmodel voor 995,voor

Grace
Loungeset

VOORDELIG SHOWMODEL

Valerie loungeset verstelbare stoel
Set bestaande uit twee
verstelbare stoelen
en een voetenbank
van 1.955,voor

995,Luxe Wing loungeset all weather

Sanny
Loungeset

VOORDELIG SHOWMODEL

Loungestoel, bank en koffietafel

van 4999,- voor

2.750,-

Al weather set incl koffietafel 100x30 cm

Terra Tops
60x60x5 cm
van 24,95
voor

Smartton 3XS
60x60x3 cm
van 28,95
voor

19,95

24,50

per m2

per m2

Set bestaande uit twee
all weather stoelen, een
teak houten koffietafel
en een voetenbank
voor

van 2.357,-

1.795,-

Ceramica
60x60x3 cm
van 64,95
voor

54,95
per m2
vanaf

44,95
per m2

Grijs/zwart

Kilimanjaro

Diablo Dark

!
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Groendak, diverse systemen

Vraag onze verkopers naar de mogelijkheden

Bekijk onze hele tuincollectie op www.bakkerbuitenleven.nl
Zolang de voorraad strekt| Geldig van 15 t/m 22 april| Kortingen reeds verwerkt | Druk- en zetfouten voorbehouden.
LET OP: AFHAAL VAN SIERBESTRATING, TOEBEHOREN, ZAND, GROND EN GRIND IS TWEEDE PAASDAG NIET MOGELIJK

Gespot op WONEN.nl

Sjithouse
Furniture

Bespaar water en energie
met een Quooker!

Thebalux Badkamermeubelen heeft
een nieuwe collectie ontworpen voor
misschien wel de meest bezochte kamer in het huis; het toilet. Met een combinatie van Nederlands vakmanschap,
de beste materialen uit diverse landen,
trends en stijlen staat deze meubellijn
garant voor schoonheid en praktisch
gebruik in de toiletruimte. De nieuwe
collectie is genaamd ‘Sjithouse Furniture’. Een naam met een knipoog en eenvoudig te herkennen aan het karakteristieke huisje in het logo. Het is een uiterst complete serie met verschillende
wastafels, opbouwkommen, kasten en
frames.

Met de aanschaf van een
Quooker doe je vooral een investering in gemak. Niet meer
wachten op kokend water, tap
direct de gewenste hoeveelheid.Het energieverbruik van
de Quooker is stand-by €0,05
per dag. Dat is goedkoper dan
bijvoorbeeld een tv op standby laten staan. Om het water op temperatuur te houden verbruikt het kokendwaterreservoir 87,5 kWh per jaar.
Een COMBI(+)-reservoir is de
zuinigste keukenboiler in zijn
categorie en draagt dan ook
energielabel A. Doe de volledige bespaarcheck op
www.quooker.nl/besparen.

Thebalux is reeds meer dan 25 jaar badkamermeubelen producent en is pionier op het gebied van innovatie en design van badkamermeubelen.
Benieuwd naar alle mogelijkheden? Ga naar www.thebalux.nl.

Daarom kies
je voor een
warmtepomp

Nooit meer schuren
WOCA Exterior Oil is een revolutionaire watergedragen
olie voor buitenhout. Exterior Oil is sneldrogend, eenvoudig aan te brengen en heeft
een matte, natuurlijke uitstraling. Dankzij de speciale pigmenten is het oppervlak lang
beschermd. Exterior Oil is geschikt als terrasolie of meubelolie, maar ook om tuinhuizen, schuttingen of gevelbekleding mee te beschermen.
Onderhoud is heel eenvoudig,
oppervlakken worden simpelweg gereinigd met Exterior Cleaner en daarna weer opnieuw in de olie gezet. Je hoeft
dus nooit meer te schuren!

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.

Creëer de wastafel die jij wilt

Kortingsactie: bij alle deelnemende WOCA-dealers ontvang je zo lang de voorraad strekt 3
liter Exterior Oil voor de prijs van 2,5 (20% korting)! Kijk voor meer informatie op WOCA.nl.

De badkamer die van je huis een
thuis maakt
Villeroy & Boch introduceert Subway
3.0, een collectie met slimme functies
en een tijdloos design. Combineer de
diepe wastafels met praktische meubels in mooie matte kleuren of warme
houtdecors, een bijpassende spiegel
met verlichting rondom en een comfortabel, stijlvol ligbad. Het resultaat
is een badkamer die lang meegaat en
waar je lang van kunt genieten.
Meer informatie: www.villeroy-boch.nl

Hybride verwarmen: wat is het
(en hoeveel bespaar je er mee)?

Geberit breidt het assortiment van de unieke Geberit ONE badkamerserie uit. Blikvanger is daarbij de wastafelomgeving, het centrale element in de badkamer. Uitgangspunt van deze assortimentsuitbreiding is de wens voor een individueel ontwerp: de variëteit binnen de afzonderlijke
componenten - wastafels, wastafelmeubels en wastafelbladen - is groot en perfect op elkaar afgestemd en tegelijkertijd op allerlei manieren met elkaar te combineren. Welk ontwerp en welke
combinatie je ook kiest, het past altijd en combineert harmonieus. Meer informatie op
www.geberit.nl.

We hebben er allemaal mee te
maken: gas wordt maar duurder en duurder. Wat nu als
je relatief eenvoudig je gasverbruik tot 70% omlaag kan
brengen Dit is mogelijk bij hybride verwarmen.

Terrasoverkapping op
maat

Sinds 1 januari is de subsidie
op hybride warmtepompen
met 50% verhoogd. De overheid betaalt tot wel een derde van je investering. Nog interessanter dus om je cv-ketel
uit te breiden met een hybride warmtepomp. En tijdelijk
geldt bij Nefit Bosch een cashback tot 375 euro! Meer informatie op www.nefit-bosch.nl.

Ongestoord genieten van het buitenleven in je tuin? Dat kan met de Somnium pergola of terrasoverkapping.
Met deze minimalistische en strakke eyecatcher creëer je een aangename ruimte in je tuin waar je het hele
jaar door kan genieten, ongeacht de
weersomstandigheden. Meer over deze aluminium terrasoverkapping lees
je op www.aliplast.com.

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!

Ideaal voor DIY projecten
De professionele Naturel lakken van Trae Lyx geven een zeer goede bescherming, waarbij de natuurlijke uitstraling van de ondergrond behouden blijft. Sinds kort zijn de Naturel lakken ook verkrijgbaar in miniformaat, ideaal voor het lakken van houten tafels, meubels en kleinere wanden!
Ideaal voor bijvoorbeeld ook kleinere projecten. Meer informatie op www.traelyx.nl.

BLANCO FLEXON II Low
Het
afvalsysteem
FLEXON II breidt uit
met focus op gedeelde lades die een
voortdurende trend
zijn in de keuken.
De nieuwe FLEXON
II Low reeks biedt
een grotere variabiliteit in de keukenplanning en is
beschikbaar in de
meest hangbare onderkastmaten. De
Low-versie is ruimtebeparend doordat het slechts 50%
van de onderkast
bezet. Het systeem
is in een handomdraai geïnstalleerd
en biedt ook kleine bakken, bijvoorbeeld voor het inzamelen van gft-afval. Dankzij de optioneel verkrijgbare accessoires kun je het
systeem volledig personaliseren. Lees verder op www.blanco.com.

Extra lange
planken
Met de extra lange planken van de COREtec® XL-END-collectie, creëer je een
ultiem en exclusief ruimtegevoel in
je woning. Ideaal als je op zoek bent
naar een vloer die tot zijn recht komt
in een grote ruimte of als je een kleinere ruimte optisch groter wil laten lijken. De realistische uitstraling van de
planken tilt de ‘look & feel’ van je vloer
naar een hoger niveau. Dankzij de embossing is deze elegante en luxueuze vloer namelijk bijna niet te onderscheiden van een echte houten vloer.
Meer informatie op
www.coretecfloors.com.

Hoge energierekening?
Dat kan anders
Ga hybride verwarmen; duurzaam en energiezuinig. Hybride verwarmen is het samenspel
tussen bestaande CV-ketel en warmtepomp
om zo je woning duurzaam en met veel minder aardgas te verwarmen. De ATAG Energion
M hybride warmtepomp behoort tot één van
de zuinigste hybride warmtepompen, die nu
beschikbaar zijn. Hij blijft namelijk doorwerken tot -7.2˚C met een hoog rendement. Pas
bij deze temperatuur schakelt de CV-ketel in.
De warmtepomp neemt het al snel weer over
wanneer de temperatuur gestegen is tot -/6˚C. Lees meer op www.atagverwarming.nl.

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een
verbluffend compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering.
Lees verder op www.intergas-verwarming.nl.

Geen lawaai meer door
schuivende stoelen
Het is vervelend wanneer je zelf met de stoel
schuift, maar nog vervelender wanneer je de buren telkens hoort schuiven met de stoelen. Het
lawaai dat een schuivende stoel maakt kan behoorlijk irritant zijn. Helemaal wanneer je bijvoorbeeld in een appartement
woont en je bovenburen
geluidsoverlast veroorzaken met de stoelen.
Scratch no More beschermdoppen zijn behalve krasvrij ook geluiddempend. Deze geluiddempende stoeldoppen
zijn voorzien van drooglooptapijt waardoor ze
veel minder geluid maken
bij het schuiven (én gegarandeerd krasvrij zijn). Hierdoor hebben zowel jij als je buren geen last
meer van lawaai door het schuiven met stoelen. Lees verder op www.scratchnomore.nl.

Gasrekening bijna verdubbeld
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde, totale jaarbedrag voor gasverbruik - met de huidige gasprijzen van januari 2022 - in een jaar tijd met gemiddeld €1.125,- zal stijgen. Het totale
jaarbedrag voor gas in 2022 zal naar verwachting gemiddeld uitkomen op €2.298,-. Dit betekent
dat de gasrekening per huishouden met gemiddeld 93,8% stijgt ten opzichte van het voorgaande jaar. De totale energierekening (inclusief elektriciteit) zal naar verwachting €2.800,- gaan bedragen.
Eén van de eenvoudigste maatregelen om de verwarmingskosten te verlagen, is het gebruik van
intelligente technologieën zoals slimme thermostaten. De Slimme Thermostaat van tado° zorgt
ervoor dat je veel efficiënter omgaat met je energieverbruik, waardoor je een besparing van gemiddeld 22% per jaar³ kunt realiseren. Als je een gasrekening hebt van €2.298,- kun je daarop dus
gemiddeld €505,- besparen. Dit betekent dat de aankoop van een Slimme Thermostaat van tado° zichzelf in minder dan een half jaar terugbetaalt. Dit is sneller dan ooit tevoren! Meer informatie op tado.nl.
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Zo hangen jouw
gordijnen er perfect bij

vaste planten
potmaat 17 cm
per stuk 5.95

2 voor

10.-

pot stockholm

vanaf d24 t/m d37 cm
vanaf 14.95

25% korting

De bloemetjes
buiten zetten
Anegang 8, Haarlem
Vlaamseweg 1, Haarlem
www.deka-tuin.nl

Het mooie weer komt eraan, dus dit is een goed moment om na te denken over het
ophangen van gordijnen. Met gordijnen hou je het zonlicht buiten en voorkom je dat de
temperatuur in huis te hoog oploopt. Bovendien creëer je met gordijnen ook een stukje
sfeer in huis. Goed gekozen gordijnen zijn een sieraad voor je interieur. Met de onderstaande tips zorg je ervoor dat de gordijnen er bij jou perfect bij hangen.

Recht of geplooid
Je kunt kiezen voor rechte gordijnen of voor
gordijnen met een enkele of dubbele plooi erin.
Welke keus je maakt, is natuurlijk voor een belangrijk
deel afhankelijk van jouw eigen smaak. Toch valt
hiervoor wel een richtlijn te geven. De gordijnen
moeten immers goed aansluiten bij de rest van
je interieur. Als vuistregel kun je aanhouden dat
in een oud huis met een klassieke inrichting een
geplooid gordijn veelal de betere keuze is. In een
nieuwbouwwoning met een modern interieur
komen daarentegen juist rechte gordijnen beter
tot hun recht.

tot op de grond te laten vallen. Staat er een
meubelstuk in de weg? Bekijk dan eerst of dat
meubelstuk niet elders kan worden geplaatst.
Realiseer je goed dat je een kort gordijn meestal
niet achteraf nog kunt gaan verlengen. Bij het
bepalen van de breedte is van belang of het een
recht of een geplooid gordijn betreft. Uiteraard
meet je als eerste de breedte op van het raam.
Houd er daarbij rekening mee dat de gordijnrail
of -roede twintig tot dertig centimeter langer
moet zijn. Je wilt immers niet dat het geopende
gordijn vóór het raam hangt, maar ernaast. Kies
je een gordijn met plooi, neem dan 1,8 maal de
raillengte aan stof. Voor een dubbele plooi neem
Kleur
je 2,0 keer de raillengte. Als je gebruik maakt van
Voor de kleur van de gordijnen geldt hetzelfde zogenoemde nestelringen, kun je volstaan met
als voor de vorm, je laat het doorgaans afhangen 1,6 maal de raillengte.
van de rest van het interieur. Een veel gekozen
optie is om een kleur te kiezen die goed aansluit Verkleinend effect
bij de wanden. Heb je bijvoorbeeld een lichtblauwe Wanneer je gordijnen ophangt in huis, zal dat
wand, dan kun je kiezen voor een iets donkerder vrijwel altijd een verkleinend effect teweegbrengen.
blauw als kleur voor je gordijnen. Je kunt echter Dat geldt bij geplooide gordijnen meer dan bij
ook het contrast opzoeken, door de kleur te kiezen rechte gordijnen. Als je een stof kiest die enigszins
die in de kleurencirkel recht tegenover de wandkleur lichtdoorlaten is, verminder je daarmee het
ligt. In veel woningen zijn de wanden wit, in dat verkleinende effect enigszins. Het is niet verstandig
geval kun je voor de gordijnen een donkere kleur om gordijnen op te hangen voor brede, lage
kiezen, terwijl je bij een zwarte wand juist voor ramen. Daarmee leg je namelijk het accent vooral
een heel lichte kleur gordijnen kiest.
op de geringe omvang van het vertrek. Voor
dergelijke typen ramen kun je beter kiezen voor
Lengte en breedte
jaloezieën of een dubbel plisségordijn. Komen de
Over het algemeen geldt dat gordijnen van het gordijnen in een hoge ruimte te hangen? Dan is
plafond tot aan de vloer het mooiste zijn. Het is het aan te bevelen om te kiezen voor een dubbele
daarom aan te bevelen om eerst een kritisch naar plooi. Zeker als de wanden hoger dan drie meter
de verdere indeling van de ruimte te kijken als er zijn, staat dat bijzonder fraai.
niet direct mogelijkheden zijn om de gordijnen
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DIJKSTRA

Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

De grootste
beddenspeciaalzaak
van de regio

Lichtpakket
cadeau t.w.v.
€ 268,-

PAAS
DEALS

Haas(t) je!
voor de
beste
Paasdeals!

Op de complete Serta ®
collectie bij Goodnight

SERTA CLASSICO

3.999,2.899,-

Ook tijdens de Paasdagen
hebben wij voor u de
beste deals.

160 x 200 cm

NU

300,2 MATRASSEN

25%

KORTING!

*

VOORDEEL

COOLMOTION 7 OF 8

SILVERLINE
PREMIER

1.949,-

1.461,75

SNELLE
LEVERING!

749,*

*

80/90 x 200 cm

70/80/90/100 x 200/210/220 cm

EASTBORN ® RUBY

2.295,-

SILVERLINE ALLURE

1.049,1.049

1.995,-

*

160/180 x 200 cm

NU

VELDA® LARVIK 3C

700,*

VOORDEEL

AVEK NINETY

2.398,-

1.698,*

160/180 x 200/210 cm

80/90 x 200 cm

2 Paasdag
e

open!

3.295,-

2.795,-

*

NU

500,-

*

VOORDEEL

160/180 x 200 cm

11.00 - 17.00 uur

Elektrisch verstelbaar
meerprijs 1.000,-

Goodnight Slaapkamers/Auping Studio Cruquius
Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius
023 - 529 39 84 | info@goodnight.nl
Auping Store Buitenveldert
A .J. Ernststraat 865, 1082 LN Buitenveldert

Altijd Goedemorgen

*Vraag naar de actievoor waarden in de winkel

Shop nu ook online voor je nieuwe bed tegen de beste prijs: shop.goodnight.nl

Vijf tips om langer thuis
te kunnen blijven wonen
Senioren worden steeds vaker aangespoord om thuis te blijven wonen, in plaats van
naar een verzorgingshuis te verhuizen. Maar hoe zorg je ervoor dat je langer thuis kan
blijven wonen? Hier zijn vijf tips!

Een huis diervriendelijk
inrichten doe je zo
Ben je van plan om een huisdier te nemen, zoals een kat of een hond? Het is belangrijk
dat je huisdier zich net zo thuis voelt in de woning als jij. Er zijn allerlei manieren om je
huis diervriendelijk in te richten. Uiteraard wel op een manier dat het voor alle partijen ook leefbaar blijft in je huis, want je hoeft geen afbreuk aan je interieur te plegen.
Ontdek hier de beste manieren om je huis op een diervriendelijke manier in te richten.
Geef je huisdier een eigen plekje
Honden en katten hebben alle vrijheid om in
huis te bewegen. Dat is met een cavia, konijn,
vis of hamster wel anders. Die hebben een eigen kooi om in te leven. Het is voor je hond of
kat echter ook belangrijk om een eigen plekje te
hebben. Zo is het mogelijk om voor je hond een
hondenmand te kopen. Dat is een fijne slaapplek, maar ook een thuisplekje voor je hond
om gewoon op te relaxen en alles in de gaten
te houden. Katten zijn vaak wat eigenwijzer en
kruipen net zo lief in een kartonnen doos als in
een kattenmandje. Toch is het ook voor je kat
fijn om de mogelijkheid te hebben zich op een
eigen plekje terug te trekken. Verder is het voor
je kat in huis belangrijk dat er een kattenbak is
om de behoefte op te doen. Zet die op een vaste plek neer.

Traplift
Een traplift is een belangrijke verandering in
huis, hierdoor hoef je de trap niet meer op te
lopen als dit nog maar lastig gaat of helemaal
niet meer mogelijk is. Een rechte trap hebben
is niet nodig. Er zijn ook trapliften die gemaakt
zijn voor trappen met bochten. Handicare is
een trapliften specialist die ook trapliften met
bochten maakt. Een traplift is niet alleen prettig
maar ook veilig omdat de kans nog maar klein
is dat je valt.
Badkamersteunen
In de badkamer is het ook belangrijk om extra
beveiliging te installeren. Badkamersteunen
zijn erg handig, hieraan kun je jezelf vasthouden tijdens het douchen of in bad gaan. Hierdoor val je minder snel en kun je alsnog genieten van je eigen douche!

steun bij het in en uitstappen. Veilig slapen en
dus langer in je eigen bed kunnen slapen!
Aangepast bestek
Gebruikmaken van het reguliere bestek kan in
de loop van de jaren lastiger worden. Gelukkig
zijn er heel veel verschillende soorten aangepast bestek die zelfstandig eten langer mogelijk maken. Het verschil tussen gewoon en aangepast bestek is dat het aangepaste bestek een
gehoekt handvat heeft. Hierdoor kan je het bestek makkelijker vast pakken en heb je minder
spierkracht nodig.

Alarmsysteem
Het installeren van een alarmsysteem maakt
langer thuis blijven wonen veiliger. Met een
druk op de knop is er contact met de meldkamer als je valt, als er geluiden zijn die je niet
vertrouwd of voor andere zaken. Dit is niet alleen geruststellend voor jezelf maar ook voor
Bedhek
Ook in de slaapkamer kunnen er extra maatre- de dierbare om je heen.
gelen worden genomen, zoals een bedhek. Een
bedhek voorkomt uit bed vallen en geeft ook Bron: wonen.nl

vermaakt. Een kat is bijvoorbeeld tevreden met
een krabpaal en met speeltjes die bewegen om
achterna te jagen. Een hond vindt het fijn als je
samen speelt, zoals met een touw om aan te
trekken. Er zijn ook speeltjes op de markt waarin je lekkernijen kan verstoppen, zodat je huisdier moeite moet doen om het te pakken te krijgen. Een andere vorm van vermaak voor honden is hen van een lekker bot te voorzien om
heerlijk aan te knagen.
Geef je huisdier de ruimte
Een hond de hele dag in een bench opsluiten is
niet echt diervriendelijk te noemen. Het is belangrijk om je huisdier dan ook de ruimte te geven. Dat geldt ook voor je kat die je natuurlijk
niet in een kleine ruimte opsluit. Heb je andere
dieren zoals een konijn, cavia of hamster? Laat
ze dan elke dag even vrij uit de kooi om wat extra te bewegen.

Zorg voor vermaak
Een diervriendelijk huis betekent meer dan alleen een slaapplek en ligplaats aanbieden. Het
is ook van belang dat je hond of kat zich thuis Bron: wonen.nl

Zo creëer je de perfecte speelhoek of speelkamer voor je kinderen
gaan. Iets om te schilderen of kleien. Hierin kunnen ze hun creativiteit goed kwijt. Voor de wat
oudere kinderen kun je bijvoorbeeld denken
aan schilderen op nummer. Dit is eigenlijk het inkleuren van een doek, op basis van verschillende nummertjes. Door alle nummertjes de juiste kleur te geven ontstaat een heel leuk schilderij. Voor de iets oudere kinderen kan dit een hele
leuke uitdaging zijn. Het resultaat kunnen ze dan
weer op hun eigen kamer ophangen bijvoorbeeld. Een persoonlijke fotopuzzel is ook heel
bijzonder. Zo heeft je kind de uitdaging van de
puzzel, maar ook nog het plezier van het in elkaar zetten van bijvoorbeeld een leuke foto van
het gezin.

Over het algemeen creëren de meeste mensen uiteindelijk een soort speelhoek in de woonkamer of met iets meer mazzel hebben de kinderen een eigen speelkamer. Dit kan overigens ook hun eigen kamertje zijn. Waar moet
je nu precies op letten bij het creëren van zo’n speelhoek of kamer? Wat is
het meest prettig voor kinderen en waar worden ze blij van? En wat is fijn
voor de ouders? Je wilt aan het eind van de dag natuurlijk ook dat de woonkamer er weer een beetje opgeruimd uit ziet.
Bied verschillende mogelijkheden aan
Kinderen vinden het leuk om verschillende opties te hebben. Geef ze de mogelijkheid om allerlei dingen te kunnen ontdekken. Maak de
keuze echter ook niet te groot, want dan gaan
ze binnen 2 minuten van het één naar het an-

der. Het varieert natuurlijk per leeftijd wat aantrekkelijk is voor de kinderen. Probeer in alle categorieën iets te bieden. Bijvoorbeeld blokken
om te bouwen, papier om te tekenen en boekjes om samen of alleen te lezen. Bied ook iets
creatiefs aan, waarmee ze lekker los kunnen

zijn juist graag onder de mensen, maar kunnen
alsnog heel goed op zichzelf spelen. Ieder kind is
uniek. Zorg ervoor dat een kind zich desgewenst
kan verstoppen in zijn eigen hoekje. Of dat nu in
de woonkamer is, of in een aparte kamer. Op die
plek voelt je kind zich veilig. Heb je geen hoekje waarin je een speelplaats kunt maken, creëer
dan een tent met bijvoorbeeld doeken.

Het mag gezien worden
Vrolijke kleurtjes of een gaaf behang zorgen ervoor dat het extra duidelijk is dat het om een
speelruimte voor de kinderen gaat. Een kinderhoek betekent echter niet dat het altijd maar felle kleuren hoeven te zijn. Het kan ook heel goed
werken om de ruimte of de hoek lekker rustig te
houden zodat de kinderen zich alleen maar hoeOpbergruimte
Iedereen met kinderen kan het beamen; met kin- ven te focussen op wat ze aan het doen zijn en
deren in huis staat alles binnen de kortste keren geen afleiding hebben door andere drukte.
vol met speelgoed. Zeker wanneer het je eerste
kindje betreft krijg je van iedereen om je heen Maak het overzichtelijk
enorm veel speelgoed en cadeautjes. Boven- Kinderen gaan goed op duidelijkheid. Of dat nu
dien vind je het zelf ook helemaal geweldig om is in de opvoeding, slaapritme of speeltijd. Het is
je kind te verwennen. Maar uiteindelijk zorgt dat fijn voor ze wanneer alles een vaste plaats heeft.
er wel voor dat je met een enorme lading aan Zorg dus voor overzicht in de speelhoek en ga
spullen zit, die je niet overal door het huis wilt la- samen met je kind overal bij langs en leg ze uit
ten rondslingeren. Het is wel zo lekker wanneer wat er allemaal te zien is en wat ze ermee kunje aan het eind van de dag alles weer netjes kunt nen doen.
opbergen. Zeker wanneer je een speelhoek hebt
in bijvoorbeeld de woonkamer dan is het pret- Aankleding en decoratie
tig dat je alle spullen ook weer achter een deur- Wat ook heerlijk is, is een lekker zacht en warm
tje kunt verstoppen. Als je echt een aparte speel- kleed neer te leggen. Voor de jongere kinderen is
kamer hebt, dan maakt het wellicht iets minder dat fijn, aangezien die nog echt veel op de grond
uit hoe het eruit ziet, maar is het alsnog heel han- spelen. Vergeet niet om een leuk rek neer te zetdig om genoeg opbergruimte te hebben voor al ten voor alle boekjes en een knus leeshoekje te
maken. Hierdoor is je kind sneller geneigd om
het speelgoed.
een boekje te pakken, dit is erg goed voor de
ontwikkeling.
Ruimte om zich terug te trekken
Sommige kinderen hebben enorme behoefte
om ook even op zichzelf te kunnen zijn. Andere Bron: wonen.nl

Van eigentijdse meubelen, raamdecoratie, verlichting en accessoires tot wandbekleding, je vindt het bij de
Parketfabriek. Foto: aangeleverd

Deze vloeren zijn eenvoudig zelf te plaatsen
vanwege een sterke click-verbinding. Een leuke
doe-het-zelf klus voor de komende meivakantie?
Naast houten vloeren heeft de Parketfabriek ook
een ruime collectie van laminaat en PVC-vloeren.
Tevens is er een tweede showroom met meubelverkoop. Hoewel vloeren voor een groot deel
sfeerbepalend zijn in huis, zijn meubelen, raambekleding en kleur ook van belang. Bij de
Parketfabriek kan iedereen terecht voor een
complete woninginrichting. Van eigentijdse
meubelen, raamdecoratie, verlichting en accessoires
tot wandbekleding. Om je complete huis in het
nieuw te steken, heb je voortaan aan één adres
genoeg.

De Parketfabriek voor je
complete woninginrichting
Velserbroek - Al twintig jaar is de Parketfabriek een vertrouwde naam voor levering van
houten vloeren. Helaas is een hout een schaars product geworden, als gevolg van de
oorlog in Oekraïne. Naast Frankrijk en Duitsland is Oekraïne een van de landen waar
hoogwaardig eikenhout vandaan komt. Gelukkig heeft de Parketfabriek op het juiste
moment een nieuwe voorraad eikenhout in kunnen kopen. Daarom kan het bedrijf nu
direct kant-en-klare eiken planken leveren. Geolied in naturel en wit-naturel!

vol met meubels, verlichting en decoratieve
artikelen. Wie daarbij aan een doorsnee meubeltoonzaal denkt, heeft het mis. ,,We willen geen
dertien-in-een-dozijn-concept bieden’’, zegt
eigenaar Michiel Meijlink. Hij licht toe: We willen
mensen echt laten nadenken over wat je allemaal
kunt doen met je interieur. We zoeken daarbij de
grenzen op. We zijn ook erg bezig met het hergebruik
van materialen. Bijvoorbeeld spoorbielzen,
wagondelen, enzovoort. Maar ook strak vormgegeven
meubels van metaal en hout.’’

Zelf begon Meijlink ooit in de woninginrichting,
dus aan kennis en ervaring geen gebrek. De
showroom is op maandag tussen 13.00 en 17.00
geopend en van dinsdag tot en met zaterdag
Het pand van de Parketfabriek aan de Zeilmakerstraat tussen 10.00 en 17.00 uur.
2 in Velserbroek bestaat uit 500 m2 showroom Kijk op www.parketfabriek.com voor uitgebreide
waar vloeren getoond worden en een inspiratieruimte informatie.

Paasactie!

EENVOUDIG ZELF TE PLAATSEN:

KANT EN KLAAR
GEOLIEDE VLOEREN

MET CLICKVERBINDING

Verkrijgbaar in de kleuren geborsteld naturel
en wit-naturel geolied.
16 cm breed lange lengtes € 57,95 per m²
20 cm breed lange lengtes € 67,95 per m²
Gaat u de vloer zelf plaatsen? Dan krijgt u de
ondervloer t.w.v. € 5,95 per m² er gratis bij.
Actie geldig tot 15 mei 2022.

Hét adres voor
houten vloeren,
PVC en laminaat!
Bezoek onze
royale showroom
in Velserbroek

ADRES

OPENINGSTIJDEN

MEER INFORMATIE?

Zeilmakerstraat 2,
1991 JC Velserbroek

ma 13:00-17:00
di t/m za 10:00-17:00

Bel ons:
023 - 8888037

MEER INFORMATIE: WWW.PARKETFABRIEK.COM

Gas besparen
zonder kosten
Bijna driekwart van al het aardgas dat je in huis verbruikt, is nodig voor verwarming. De rest gebruik je vooral voor het verwarmen van water. Als je een gasfornuis
hebt, gaat ook een klein beetje van je gasverbruik op aan koken. Maak jij je
zorgen over jouw energierekening? Milieu Centraal heeft een aantal kleine acties
op een rij gezet, waarmee je flink kunt besparen!
Als het buiten koud is, is het slim om te letten
op je verwarming. Als je nog helemaal niet let
op hoe je je huis verwarmt, kun je daarmee in
een gemiddelde eengezinswoning ruim
duizend euro per jaar besparen. Dit bedrag is

berekend voor een gemiddelde eengezinswoning met HR-ketel en gebaseerd op het
verschil tussen ‘nooit doen’ en ‘altijd doen’. In
grote, slecht geïsoleerde woningen is de
besparing hoger, in kleine goed geïsoleerde

Paasactie
2e PAASDAG

OPEN
VAN 11.00 - 16.00 UUR.

* Gratis leggen pvc
(bekijk de roomplanner)
* Trap pvc 1250,* 25% korting
op buitenzonwering

Kijk voor alle info op www.parre.nl

Handige tips voor het
inrichten van de slaapkamer

woningen kleiner. Men gaat uit van een
gasprijs van 1,74 euro per m3 (CBS gemiddelde
van nieuwe energiecontracten, januari 2022).
Jouw gasprijs kan lager of hoger zijn afhankelijk van je contract.
Doe de deur dicht en verwarm alleen de
ruimte waar je veel bent. Laat ook de verwarming in de slaapkamer uit. Besparing: 550 euro
per jaar. Tip: vergeet je de deur vaak dicht te
doen? Een deurdranger is de oplossing! En
warm je bed voor met een elektrisch dekentje
of een kruik om lekker warm in slaap te vallen.
Zet de thermostaat een graadje lager dan
normaal. Besparing: 200 euro per jaar. Tip:
verwarm jezelf met een warme trui, sokken en
sloffen en blijf in beweging. Dan is 19 graden
vaak al voldoende. Zet de thermostaat een uur
voor je gaat slapen op 15 graden.
Heb je vloerverwarming? Zet die dan op 17 of
18 graden. Anders duurt het opwarmen ’s
ochtends te lang. Besparing: 260 euro per jaar.
Tip: stel de nachtverlaging automatisch in op
je klokthermostaat, zodat je er niet aan hoeft
te denken. Heb je die niet? Zet dan een herinnering in je telefoon, zodat je het niet vergeet.
Is er niemand thuis? Laat de thermostaat dan
op 15 graden staan. Besparing (bij vier dagen
in de week): 200 euro per jaar. Tip: weet je al op
welke dagen je van huis bent? Stel op die
dagen je thermostaat dan anders in.

Kumaro,
kozijnen voor
het leven

Het verschil maak je in de douche
Aardgas heb je ook nodig voor het verwarmen
van water. 80% van dat warme water stroomt
door je douchekop. Daar valt dus nog veel te
winnen! Gemiddeld douchen we in Nederland
negen minuten per douchebeurt en vijf keer
per week. Wil je besparen? Draai dan na vijf
minuten de kraan dicht. Daarmee bespaart een
gemiddeld huishouden 90 euro per jaar. Of
douche wat minder vaak en was je met een
washandje aan de wastafel, zoals we vroeger
vaker deden. Ga je graag in bad? Houd er dan
rekening mee dat één keer in bad gaan gelijk
staat aan ongeveer drie douchebeurten.
Bedenk dus of je wat minder vaak in bad kunt
stappen.
Een stap verder
Wil je verder besparen op je gasverbruik, dan
zijn er nog meer dingen die je kunt doen. Maak
naden en kieren dicht zodat het minder tocht
in huis, plak radiatorfolie achter je radiatoren
en neem een waterbesparende douchekop.
Heb je de ruimte om te investeren in betere
isolatie van je huis? Doe dat dan, want
daarmee maak je de meeste impact. Bereid je
nu al voor op de volgende winter, vooral nu de
isolatiebedrijven druk zijn! Meer informatie
over deze bespaartips is op
www.milieucentraal.nl/bespaartips te vinden.

Kumaro,
kozijnen voor
het leven
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We brengen gemiddeld een derde van ons hele leven door in de slaapkamer.
Het is de ruimte waar we ons lichaam rust geven en opladen voor de volgende
dag. Daarom is het belangrijk dat onze slaapkamer een rustgevende uitstraling
heeft. Hoe minder je erin zet, hoe beter het eigenlijk is. Bovendien is lang niet
elke slaapkamer even ruim bemeten. Een bed en een kast voor je kleding zijn
de meest essentiële zaken. Wat je er verder nog aan toevoegt, bepaal je uiteraard
geheel zelf. Er zijn diverse mogelijkheden om er echt iets moois van te maken.
Plattegrond op schaal
Wanneer je van plan bent om je slaapkamer
opnieuw te gaan inrichten, maak dan eerst een
plattegrond op schaal. Gebruik hiervoor twee
vellen papier. Op het ene vel teken je de slaapkamer, op het andere de meubels. Vervolgens
knip je die meubels uit, zodat je ze op de plattegrond kunt leggen. Dit stelt je in staat om
verschillende opstellingen te bekijken, zonder
dat je daadwerkelijk met de meubels hoef te
schuiven.
Planken boven je hoofd
De ruimte aan de wand boven het hoofdeinde
van je bed is een loze ruimte. Je kunt er geen
meubels plaatsen, maar planken ophangen kan
natuurlijk wel! Op die planken kun je bijvoorbeeld boeken kwijt, maar je kunt er ook een
plantje neerzetten of gewoon wat snuisterijen.

Zo benut je de ruimte in de slaapkamer
optimaal.
Schuine wand
Soms hebben slaapkamers een schuine wand.
Dit speelt met name wanneer de zolderruimte is
omgebouwd tot slaapkamer. Zo’n schuine wand
is niet handig bij het inrichten, want je kunt er
geen meubels kwijt. Het bed kan echter prima
aan zo’n wand staan. Door het hoofdeind van je
bed aan de schuine wand te plaatsen, zorg je
ervoor dat je de ruimte toch nog zo optimaal
mogelijk benut.
Kledingrek
Niet voldoende ruimte voor een garderobekast?
Met een eenvoudig kledingrek kun je vaak al
een heel eind komen. Het is dan wel zaak om
ervoor te zorgen dat het geheel netjes oogt.
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Eventueel kun je ervoor kiezen om een gordijn
in je kamer te hangen, waar het kledingrek
achter verdwijnt.

kledingstukken van het andere seizoen in te
bewaren. Daardoor hoeft je garderobekast niet
zo groot te zijn.

Hoogslaper
Niet voldoende ruimte voor een groot bed en
een flinke garderobekast? Overweeg dan eens
om te kiezen voor een hoogslaper. Wanneer je
een tweepersoons hoogslaper plaatst, heb je
daaronder voldoende ruimte om een inloopkast
te maken voor al je kleding. Een andere optie is
om een bed te kiezen met veel opbergruimte
eronder. Die kastjes kun je gebruiken om de

Kast rond het bed
Nog een mooie manier om ruimte te winnen:
een kast rond het bed. We bedoelen dan een
wandkast die rond het hoofdeind van je bed
wordt gebouwd. Links en rechts een hoge kast
en daartussen, dus boven het hoofdeinde, alleen
kastjes die vanaf het plafond tot halverwege
lopen, met daaronder voldoende ruimte om
comfortabel in en uit je bed te kunnen stappen.
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ONTDEK HIER ALLE
MOGELIJKHEDEN
VAN METVINT

2,5+2,5-Zitsbank Barrio in stof Jeep H88xB204(2x80)xD90cm & H88xB184 (2x70)xD90cm zoals afgebeeld incl. luxe opties 1189,-.
Woonprogramma Metvint in Mango hout: Dresssoir H81xB220xD43cm 899,-, Salontafel incl. 1 lade B75xL150cm 549,-.

tweede paasdag
geopend!
van 11.00 tot 17.00 UUR

TV-meubel Metvint in Mangohout:
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Middel H60xB150xD43cm 549,-,
Klein H60xB112xD43cm 449,-.
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Piuro

KEUZE UIT VELE
STOFFEN & KLEUREN,
OOK IN LEDER.

Relaxfauteuil Piuro ‘M’
in stof Silent. H111xB84xD79cm zoals
afgebeeld incl. luxe opties 909,-.

Woonprogramma Metvint in Mango hout: Kast H202xB76xD40cm links 799,-, rechts 849,-,
, Stoel Caldes
Eettafel B100xL220cm 699,-. Eetbank Caldes in stof Python B160cm 499,in 3 kleuren stof Python met arm 149,95, zonder arm 129,95.

WOONBOULEV ARD CRUQUIUS

,
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9

PRONTO WONEN WOONBOULEVARD CRUQUIUS
Spaarneweg 22 www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

Kĳk op Facebook en Instagram voor meer
wooninspiratie en de nieuwste collecties.

Openingstĳden:

Snel in huis?
Maak gebruik van onze leenbus of aanhanger*.

Ma. t/m Vr.: 9.30 - 17.30 uur - Za.: 9.30 - 17.00 uur
Zo.: 12.00 - 17.00 uur

* Vraag naar de voorwaarden.

MANUEEL OF
ELEKTRISCH
VERSTELBAAR

Elke
zond
openag
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KRUISWOORDPUZZEL

2

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. conditietraining; 7. telwoord; 12. uitvinder van
de saxofoon; 13. fraaie witte bloem; 14. dierenverblijf; 15. grote kledingmaat (afk.); 17. plaats in Italië; 19. land in Azië; 21.
voetbalclub uit Alkmaar; 22. Trans Europa Express (afk.); 24.
rampspoed (pech); 27. Nederlandse omroep; 28. toespraak;
30. ogenblik; 31. Nederlandse rivier; 32. reinigingsdoek; 33.
eikenschors; 35. plaats in België; 37. vorm van Boedhisme; 38.
balsport; 41. vochtig; 42. jaargetijde; 44. glad (gelijk); 46. spijskaart; 47. balsport te paard; 48. zangstem; 49. huiduitwas; 50.
melkklier; 52. opgeworpen heuvel; 54. goederenverkeer
(zaken); 56. hazenslaap; 58. vastklinken; 61. nachtroofvogel;
62. gereedschap; 64. sprekende vogel; 65. binnenste van botten; 67. renloop bij honkbal; 68. gymnastiektoestel; 70. gebakje met slagroom; 72. dierenmond; 73. iemand die met valken
jaagt; 76. vangwerktuig; 77. zeer jong kind; 78. vijlgereedschap; 79. dagroofvogel; 81. middelbaar onderwijs (afk.); 82.
gevangenverblijf; 83. jenever; 84. grappenmaker; 86. lekkernij;
87. iemand waarderen (ontzag).
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47

65
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Verticaal 1. van oorsprong een Amerikaanse dans; 2. technische school (afk.); 3. houten drinkbakje; 4. uitrit (Engels); 5.
een diploma behalen; 6. door koorts verward praten; 7. watersport; 8. rooktabak; 9. duizend kilo; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. periode van mooi weer voor de herfst; 16. smalle
tak van een waterloop; 18. tennisterm; 20. recht stuk vaarwater; 21. tijdperk; 23. lusthof; 25. geestdrif; 26. ontuchtige vrouw;
27. graafschap in Engeland; 29. niet weelderig; 32. zeer nerveus persoon; 34. vochtig koud; 36. de hoogste waarde; 37.
gretig verlangen; 39. verwoestende virusziekte; 40. schermwapen; 42. Europese hoofdstad; 43. verdieping; 45. voertuig; 46.
insect; 51. magertjes (teer); 53. borstbeen; 54. plaats in Duitsland; 55. humeurig mens; 56. militair voertuig; 57. het middelpunt; 59. jongensnaam; 60. biljartterm; 62. dienstbode; 63. visetende vogel; 66. eikenschors; 67. snel (haastig) 69. steen; 71.
rivier in Utrecht; 73. dagroofvogel; 74. zwemvogel; 75. zuurachtig; 78. raad voor economische aangelegenheden (afk.);
80. vlug; 83. centraal beheer (afk.); 85. muzieknoot.
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Puzzel mee en win een heerlijke rijkgevulde Zalm salade van € 37,50 beschikbaar gesteld door
Fish & Seafood Waasdorp! Mail de oplossing voor woensdag 20 april naar: puzzel@jutter.nl
vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

WIN EEN
RIJKGEVULDE
VISSCHOTEL!!
Vissenloop steekt
Noordzeekanaal over
IJmuiden - Voor het eerst in de
geschiedenis van het wandelevenement zal de Vissenloop zich dit jaar
aan beide zijden van het Noordzeekanaal afspelen. Het idee om de
route dit jaar over Zeesluis IJmuiden
te laten lopen, ontstond vanuit het
besef dat een groot openingsfeest er
door de coronamaatregelen niet in
zat. Toen koning Willem-Alexander
op 26 januari de zeesluis officieel in
gebruik stelde, moest iedereen nog
afstand tot elkaar houden en waren
massale bijeenkomsten niet toege-

staan. Voorzitter Fred van Dam van
de plaatselijke afdeling van KWF
Kankerbestrijding en ook voorzitter
van het comité dat de Vissenloop
organiseert, vertelt: ,,Rijkswaterstaat,
Citymarketing Velsen en onze organisatie vonden elkaar snel. Natuurlijk
moesten we snel de routes
verleggen, maar dat ging heel goed.
We lopen dus dit jaar over de nieuwe
zeesluis.’’
De loop vindt dit jaar plaats op 21
mei, de opbrengst gaat zoals gebruikelijk naar KWF Kankerbestrijding.

Cultuur in Santpoort-Noord
Santpoort - Dorpshuis Het Terras aan
de Dinkgrevelaan 17 houdt culturele
avonden (en soms middagen) onder
de naam ‘Het Terras Cultureel’. Op
zondag 24 april om 14.00 uur vertelt
Paul Post uit Driehuis een waar
gebeurd verhaal over een diamantroof tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Een indrukwekkend verhaal, waarover
hij een boek schreef. Op donderdag

28 april om 20.00 uur vertelt Frits van
Oostrom over ridder Jan van
Brederode. Met zijn historische
verhaal brengt hij de geschiedenis tot
leven. De entreeprijs voor een lezing
bedraagt 7,50 euro (inclusief koffie/
thee). Aanmelden kan op https://
gebruikers-dorpshuis-het-terras.nl/
het-terras-cultureel-agenda of door te
bellen naar nummer 023 3031228.

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP
41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan
ook niet bij voor deze 69-jarige IJmuidenaar. Met
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de
Jutter/Hofgeest. Deze week:

Kinderkermis
Op de Marnixschool ontstond in de jaren zeventig van
de vorige eeuw de traditie een Kinderkermis te organiseren op Koninginnedag (30 april). De dag begon op
het schoolplein met het zingen van het Wilhelmus.
Op het plein konden kinderen allerlei spelletjes doen,
zoals sjoelen, zaklopen, koekhappen, spijkerpoepen,
kartonnen visjes uit een bak vissen enzovoort. In de
lokalen waren ook activiteiten. De Marnix had een
eigen gymzaal, waar kramen stonden met koffie en
cake, een stand waar bier en wijn verkrijgbaar waren,
een kraam met vis en een echte haringkar. Er draaide
een Rad van Avontuur met mooie prijzen, die beschikbaar gesteld werden door winkeliers. De rommelmarkt
ontbrak ook niet. Daar heb ik jaren bij gestaan. Bij
slecht weer werden de pleinactiviteiten naar binnen
verplaatst.
Iedere leerkracht was op die “vrije feestdag”aanwezig.
Er was nog geen sprake van “uurtjes schrijven”. Wij
namen in de voorafgaande dagen door ouders

gebakken cakes, en andere baksels voor de koffiekraam in ontvangst. Evenals vele flessen wijn. De
vishandel leverde haring, gerookte makreel en vis om
te bakken. Er werd op die feestdag gewoon in school….
vis gebakken!!! Die vislucht ging slecht weg. De spullen
voor de rommelmarkt hoopten zich overal in school op.
De collega’s en ik wisten welke ouders lekkere cakes
bakten. Die cakes legden wij apart en aten die in de
dagen, voor het festijn in onze eigen koffiepauze op.
Met haring en makreel wisten wij in de lunchpauze ook
wel raad. Goede wijnen dronken wij na schooltijd op.
De toenmalige, wat oudere directeur, vond dat we
daarmee moesten stoppen. Hij verstopte stiekem de
cakes en flessen wijn in een krat in de keuken in het
handdoekenkastje, met de handdoeken er bovenop.
Wij ontdekten echter al snel zijn verstopplek.
De collega’s en ik besloten een geintje met hem uit te
halen. Volle flessen wijn en cake haalden we weg en
legden lege flessen en cakes van aluminiumfolie terug
in het krat met de handdoeken er weer op. Na een paar
dagen zag hij de lege flessen en nepcakes en briesend
stormde de man de personeelskamer binnen en barstte
los,…. waarop wij grijnzend alles ongeschonden te
voorschijn haalden. Toen had hij door dat hij erin
getrapt was. Hij waardeerde de grap die met hem was
uitgehaald.
Geen makkelijke man ,maar wel één met gevoel voor
humor. Want….hij opende nog een laatste fles wijn en
sneed een laatste cake aan.
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Nieuwe reeks kofferbakmarkten start zaterdag
IJmuiden - Zaterdag is de eerste
kofferbakmarkt op Plein 1945 van dit
seizoen. Iedereen die recent de
zolder opgeruimd heeft, kan alle
overtollige potten, pannen en
andere huisraad, maar ook speelgoed, fietsen, dvd’s en nog veel meer
zaken te koop aanbieden. Wat voor
de één in de weg staat, kan voor de

ander een geweldige vondst zijn. Als
verkopende partij ben je er even een
dagje tussenuit en sta je met gelijkgestemden op deze gezellige markt.
De bezoekers kunnen lekker tussen
de spulletjes struinen en wellicht een
verzameling verder uitbreiden of
gewoon een mooi koopje op de kop
tikken. De markt vindt plaats van

08.00 tot 16.00 uur. Verkopers
betalen 10 euro als ze met een
gewone auto komen, 15 euro als ze
een aanhanger meebrengen. Meer
weten? Bel 0255 533233 of 06
10475023. Noteer alvast de volgende
data: 14 mei, 4 juni, 16 juli, 30 juli, 20
augustus, 17 september en 8
oktober.

Uiteraard ontbreken de paashazen niet in het assortiment van Banketbakkerij Van
Ewijk. Foto: Unsplash.com

De heerlijke paastraktaties van
Banketbakkerij Van Ewijk
Velserbroek - De paasdagen staan voor de deur en dat betekent
topdrukte voor het team van Banketbakkerij Van Ewijk aan het Neptunus
Bastion. Het assortiment lijkt met het jaar uitgebreider te worden, met
natuurlijk veel overheerlijke chocoladespecialiteiten, maar ook het
unieke paasbrood naar eigen recept en nog veel meer lekkers om in de
komende dagen van te gaan smullen.
Het paasfeest leent zich bij uitstek
voor een extra verwennerij. Dat
begint al bij het luxe paasontbijt,
waarbij een echt authentiek paasbrood natuurlijk niet mag ontbreken.
En is het halverwege de ochtend tijd
voor een verse kop koffie of thee?
Neem er een bonbon-ei bij! Ze zijn er
in diverse variëteiten en… neem er
gerust twee of drie, dat mag best op
zo’n feestelijke dag! Gasten aan tafel?
Dan is het speciale paasgebak zeker
een aanrader. Heerlijke petit-fours in
feestelijke kleuren en werkelijk
subliem van smaak! Volgens eigenaar
Johan van de Weg kiezen steeds
meer mensen er de laatste jaren voor
om de paasdagen een extra feestelijk

tintje te geven: ,, We zien een stijgende lijn, mensen nemen de tijd om
het uitgebreid te vieren. Daar willen
wij natuurlijk graag in voorzien.’’ Al
zo’n anderhalve maand is het team
van de banketbakkerij met de voorbereidingen bezig. De paaseitjes
vlogen in de afgelopen weken al de
deur uit en deze week valt er nog
veel meer te kiezen. Tweede paasdag
op visite bij familie of vrienden?
Neem zou mooie paashaas of andere
figuur als geschenk mee. Stuk voor
stuk met de hand bereid in eigen
bakkerij. Vorig jaar al een enorm
succes en ook dit jaar weer zeer
populair. Kom snel langs om het
complete assortiment te bekijken!

Noa steekt samen met wethouder Bram Diepstraten de nieuwe zebra op de Zeeweg over. Foto: Arita Immerzeel

IJmuidense Noa de Bruijn opent
oversteekplaats op de Zeeweg

Door Arita Immerzeel

IJmuiden - Maandagmorgen vroeg,
nog vóór schooltijd, openden Noa de
Bruijn en wethouder Bram Diepstraten een van de vernieuwde oversteekplekken op de Zeeweg in
IJmuiden. Samen liepen zij het
zebrapad ter hoogte van de Cederstraat over. Een en ander vond plaats
in het bijzijn van familieleden van
Noa en leerlingen uit groep 7B van
de Franciscusschool. Oversteken was
voorheen gevaarlijk, omdat automobilisten niet altijd stopten. Noa (9
jaar) schreef een brief aan Gemeente
Velsen. ,,Ik had in Bloemendaal een
zebrapad met lichtjes gezien en
vroeg in mijn brief aan de gemeente
om lichtjes.”
Noa haalde meer dan 200 handteke-

ningen op, om haar verzoek kracht
bij te zetten. Wethouder Bram, die
toevallig ook in de buurt woont,
legde Noa uit, dat het veiliger lijkt,
lichtjes, maar dat in de praktijk niet is.
,,Omdat de lichtjes altijd branden,
ook als er niet wordt overgestoken,
gaan automobilisten minder
opletten. We hebben nu gekozen
voor én meer zicht, én duidelijke
verkeersborden én een rustpunt
halverwege.’’
De handtekeningen zamelde Noa in
IJmuiden en op haar school De Toermalijn in Driehuis in. De wethouder
complimenteerde Noa voor deze
actie. ,,Hou mij maar op de hoogte,
hoe het nu gaat met het veilig oversteken. Grote mensen kijken soms
over zaken heen, maar jij kijkt op een
creatieve manier en vanuit een lager

perspectief. Zo is het nu niet meer
mogelijk om auto’s vlak naast de
nieuwe zebrapaden te parkeren. Wie
wil oversteken, ziet de auto’s beter
aankomen, en automobilisten
kunnen voetgangers ook beter zien
staan als zij willen oversteken.”
De wethouder wijst Noa ook op de
speciale lantaarnpalen, waardoor
automobilisten in het donker al van
verre kunnen zien of er iemand gaat
oversteken. Dat het meer opvalt, dat
hier men hier veilig wil oversteken,
blijkt wel tijdens de opening. Er
wordt gestopt!
Noa steekt nog maar een keer over.
Ze is duidelijk onder de indruk van
alle aandacht, die haar actie te weeg
heeft gebracht. De opening wordt
afgesloten met een sleutelhanger
voor haar en haar broer.

Bij de leukste Buuf van Nederland
Tatoeages snel en veilig laten verwijderen bij The Laser Lab. Foto: Jeroen van Duijn

Tatoeages snel en veilig laten
verwijderen bij The Laser Lab
IJmuiden - Spijt van een tatoeage? Met behulp van de picolaser kun je ze
snel en veilig laten verwijderen. The Laser Lab in IJmuiden heeft deze
nieuwe en snelle laserapparatuur in huis.
Eigenaresse Nathalie Mooij: ,,De picolaser is de nieuwste en snelste in zijn
soort. Vooraf voer ik met elke klant
een intakegesprek, want je kunt niet
zomaar iemand gaan behandelen.
Het is voor mij belangrijk om te
weten hoe het met iemands gestel is,
of iemand medicijnen gebruikt en
welke klachten iemand heeft.’’
Behalve het verwijderen van tatoeages biedt Nathalie ook de carbon
laser peeling aan, een behandeling
die acne, littekens en de vlekken kan
laten verdwijnen. ,,Je huid wordt er
egaler van, het heeft een reinigende

werking. Je krijgt een ‘natural glow’,
zoals je die ook krijgt als je een tijdje
in de tuin gezeten hebt. Deze snelle
behandeling kun je bovendien zelfs
in lunchtijd ondergaan.’’ Nathalie
werkt met de producten van het
merk Alhydran, die ook in ziekenhuizen gebruikt worden voor de
verzorging van brandwonden. Voor
de carbon laser peeling gebruikt ze
de producten van SBT Cosmetics, die
een serum bevatten dat gelijk staat
aan het lichaamseigen plasma. Meer
weten? Kijk op www.thelaserlabijmuiden.nl of bel: 06 51385614.

Spaarndam - Als je in Spaarndam het dorp van Hansje Brinker - bent,
drink je koffie Bij de Buuf. Punt. Dat is
nu eenmaal zo. Vermaard om haar
eigen gebakken taarten, maar ook de
royaal belegde broodjes mogen er
zijn. Lekker met paling (vers gerookt
aan het IJ) of Oude Dorus (Spaarnwouder kaas); de lokale lekkernijen
die je doen besluiten hier zeker terug
te keren.
Na een wandeltocht langs Hansje
Brinker, de Kolk met de oude Kolksluis, de Stompe Toren en de karakteristieke dijkhuisjes, of een fietstocht
langs alle andere toeristische hoogtepunten, plof je neer op het gezellige terras voor een lekkere borrelplank of lunch. Binnen kan natuurlijk
ook. Hier proef je echt nog de sfeer
van weleer door de nostalgische
fotowanden.
Snuffel nog even bij de leuke woonaccessoires, plantjes, souvenirs of
neem overheerlijke verse kant-en-

Bij de Buuf ben je aan het juiste adres voor een leuke en educatieve wandeltocht of
fietstour, gewoon een goeie kop koffie, een fijn sfeertje en een leuke herinnering.

klare maaltijden mee. Er is hier zoveel
leuks en lekkers te verkrijgen.
Kortom: Bij de Buuf ben je aan het
juiste adres voor een leuke en educatieve wandeltocht of fietstour,
gewoon een goeie kop koffie, een

fijn sfeertje en een leuke herinnering.
Moeten we nog meer vertellen?
Je vindt Bij de Buuf naast AH
Spaarndam.
www.bijdebuufspaarndam.nl
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Beter loonbod voor personeel
Tata Steel, acties van de baan
Velsen - Op korte termijn komen er
geen stakingen of andere acties bij
Tata Steel. De directie van het staalbedrijf heeft voor het verstrijken van
het door vakbond FNV gestelde ultimatum alsnog een beter loonbod
gedaan.
Waar men eerder een verhoging van

twee procent voorlegde, is nu sprake
van een verhoging met ruim zes
procent. Dat is voor de FNV
voldoende aanleiding om stakingen
en blokkades voorlopig op te
schorten en eerst de leden te laten
oordelen over het nieuwe bod. Dat
gaat volgende week gebeuren.

Lezing: de oorlog in Oekraïne
in breder perspectief

Van links naar rechts Jan Boudesteijn, Ton van der Scheer, Leen Wisker met hun partners en burgemeester Frank Dales.
Foto: OV IJmond/Ko van Leeuwen

Koninklijke onderscheiding Leen Wisker,
Ton van der Scheer en Jan Boudesteijn
Velsen - Burgemeester Frank Dales reikte op woensdag 6 april 2022
maar liefst drie Koninklijke onderscheidingen uit. Tijdens de ledenlunch
van OV IJmond ontvingen Ton van der Scheer, Leen Wisker en Jan
Boudesteijn hun onderscheiding als blijk van waardering van hun
bijzondere verdiensten. Alle drie zijn van maatschappelijke betekenis
geweest voor de regio IJmond en hierdoor benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.
Ton van der Scheer heeft zich vanaf
2006 vrijwillig ingezet voor de Haven
Ondernemersvereniging IJmond.
Hierin heeft hij langere tijd de rol als
vicevoorzitter vervuld. In 2014 zijn de
Haven Ondernemersvereniging
IJmond en de Ondernemersverenging Heemskerk Beverwijk Uitgeest
gefuseerd tot OV IJmond. Hiervan
werd hij voorzitter en hij heeft deze
functie vervuld tot 2021.
Als voorzitter heeft hij zich dagelijks
ingezet voor de economische
belangen van de ondernemers in de
IJmond. In zijn rol als verbinder heeft
Van der Scheer zich ingezet om
verschillende lokale evenementen te
ondersteunen zoals het Havenfestival, Haringparty, Nieuwjaarsgala,
Beste burger van… en het
Zomerevent.
Leen Wisker is al ruim 20 jaar actief
als belangenbehartiger van het
bedrijfsleven in de regio IJmond.

Hierin heeft hij verschillende functies
bekleed bij een aantal ondernemersverenigingen. Zo startte hij in 2004
bij drie verenigingen: Stichting
Veiligheidszorg als bestuurslid, FED
IJmond als vicevoorzitter en bij de
Industriegroep IJmond als
bestuurslid en voorzitter. In deze
functies gebruikte hij zijn diplomatieke kwaliteiten waardoor het
bedrijfsleven in de IJmond maximale
aandacht heeft gekregen van de
plaatselijke en provinciale
overheden.
In 2009 stopte Wisker bij de Industriegroep, maar bereidde samen met
andere bestuursleden de fusie met
ondernemersverenigingen uit de
IJmond voor. Zo ontstond in 2009
eerst Ondernemersvereniging
Heemskerk Beverwijk Uitgeest. Bij
deze vereniging heeft hij de functie
van voorzitter bekleed.
In 2014 ontstond uit een nieuwe

fusie de OV IJmond waar hij begon
als vicevoorzitter en penningmeester.
In 2021 nam hij het stokje over van
Ton van der Scheer en is hij tot voorzitter benoemd.

Tijdens de coronaperiode hebben de
leden van Wijkplatform Zee- en Duinwijk allesbehalve stilgezeten. De
overleggen met de gemeente
gingen, weliswaar digitaal, gewoon
door. Waaronder een overleg met
burgemeester Frank Dales en de
wijkwethouder Sebastiaan Dinjens
over de drugsproblematiek in de wijk
Zee- en Duinwijk, maar ook binnen
de gemeente Velsen. Tijdens dit

gesprek gaf Dales aan dat de
gemeente dit probleem op verschillende manieren aanpakt. Deze
aanpak wordt op 20 april nader
toegelicht. Daarnaast gaan Dales en
betrokken ambtenaren graag met u
in gesprek over de problematiek in
de wijk.
De bewonersbijeenkomst vindt
plaats in het Seniorencentrum op het

Van Peski is vooraanstaand expert op
gebied van internationale conflicten
en heeft jarenlang in onder meer
Oekraïne en de Donbass-regio
gewerkt. De lezing vindt plaats in de
bibliotheek aan het Dudokplein 16
en begint om 19.15 uur (inloop 19.00
uur). Gratis entree na aanmelding via

www.bibliotheekvelsen.nl of reserveer een ticket à 3,50 euro waarvan
de opbrengst naar giro 555 wordt
overgemaakt.

Kapitein-luitenant ter zee mevrouw
Caecilia van Peski. Foto: aangeleverd

Jan Boudesteijn is al ruim 25 jaar
actief in het bedrijfsleven in de
IJmond in diverse bestuursfuncties.
Hierin wordt zijn buitengewone inzet
en betrokkenheid geroemd. Hij heeft
het vermogen om ondernemers en
overheden met elkaar te verbinden.
Maar heeft ook meermaals het initiatief genomen rondom zaken die het
wonen, werken en recreëren in de
IJmond verbeteren.
Als grondlegger van Techport heeft
hij een belangrijke maatschappelijke
uitdaging opgepakt en vormgegeven. Mede door het succes van
Techport wordt technisch onderwijs
gestimuleerd onder jongeren ten
behoeve van de maak- en
onderhoudsindustrie.
Daarnaast is hij mede-initiatiefnemer
van GreenBiz IJmond, een vereniging
met als doel het verduurzamen van
bedrijven en bedrijventerreinen. De
vereniging is inmiddels een belangrijke en duurzame aanjager binnen
de IJmond.

Themabijeenkomst met burgemeester
over drugsproblematiek in Zeewijk
IJmuiden - Wijkplatform Zee- en Duinwijk organiseert op woensdag 20
april een extra bewonersbijeenkomst, met als thema drugsproblematiek
in de wijken Zee- en Duinwijk. Burgemeester Frank Dales, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, is hierbij aanwezig.

IJmuiden - Op woensdag 20 april
verzorgt kapitein-luitenant ter zee
mevrouw Caecilia van Peski een
lezing over de huidige situatie in
Oekraïne vanuit cultureel, historisch
en militair perspectief. De beelden
op televisie roepen veel vragen op
en er blijft maar een debat gaande
over wel of niet ingrijpen. Wat zijn de
mogelijke consequenties? In
hoeverre is het een verplichting?
Waar staan we ten opzichte van de
NAVO en de Veiligheidsraad?

Zeewijkplein 260. Inloop vanaf 19.45
uur en om 20.00 uur wordt de bijeenkomst door voorzitter Alex van der
Molen geopend. Na afloop kan er
nagepraat worden onder het genot
van een hapje en drankje.
U kunt zich aanmelden voor deze
avond via mailadres: caro1947@
outlook.com. De organisatoren
vragen u dit te doen zodat zij weten
hoeveel mensen zij kunnen
verwachten.
De leden van Wijkplatform Zee- en
Duinwijk hopen op een grote
opkomst.

Van links naar rechts: Jesse Sowa, Rens Cuijon en Siebe Lanfermeijer.
Foto: Bos Media Services

Rens Cuijon is de stagekanjer
van het jaar op TCV
IJmuiden - Bij het Technisch College
Velsen werd vorige week de stagekanjer van het jaar bekendgemaakt.
Drie leerlingen waren voor deze
eretitel genomineerd: Jesse Sowa,
Siebe Lanfermeijer en Rens Cuijon.
Hun stagebegeleiders mochten
donderdagochtend tijdens het jaarlijkse ondernemersontbijt kort
toelichten waarom juist hun stagiair
de wisseltrofee zou moeten winnen.
Daarna was het aan de aanwezige
gasten om hun stem uit te brengen.
Rens Cuijon ging met de eer strijken,
hij beschikt volgens zijn stagebegeleider over het juiste vakmatige
inzicht.
,,Ik had me geen betere stagiair
kunnen wensen’’, aldus de stagebegeleider van Rens. ,,Hij laat zich niet
gek maken en stelt de juiste vragen.
Rens heeft talent. Bedankt dat je het
zo goed doet!’’ Dat de drie genomineerde leerlingen qua prestaties op
hun stageadres nauwelijks voor
elkaar onderdoen, bleek wel uit de
woorden van de andere twee stagebegeleiders. Siebe Lanfermeijer loopt
stage bij Haverkamp Houtwerk en
kreeg te horen: ,,Hij gaat een vakman

worden.’’ Leuk detail: Siebe is vaak al
eerder op zijn werk dan de stagebegeleider. En Jesse vervult zijn stage
bij Autoservice Van Noort en kreeg
daar inmiddels al een baan aangeboden. Dat zegt eigenlijk al genoeg,
maar zijn stagebegeleider deed er
nog een schepje bovenop: ,,Ik heb
meerdere leerlingen gehad, maar bij
Jesse zie ik dat er echt potentie in zit.’’
Jesse, Siebe en Rens waren door de
schooljury op basis van een puntensysteem genomineerd. Dat Rens
donderdag ook door de ontbijtgasten het meest gekozen werd, had
wellicht ook iets te maken met het
feit dat hij eerder die ochtend ook al
even in schijnwerpers had gestaan.
Hij maakt namelijk deel uit van het
team dat namens de school afgevaardigd werd naar de landelijke
wedstrijd voor leerlingen in het
vakonderwijs en wist daar kampioen
van Nederland te worden.
Overigens lag er voor alle drie genomineerden een leuke attentie klaar in
de vorm van een tegoedbon. Deze is
te besteden bij een technische
groothandel.
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Winnaars Landelijke
Opschoondag in Velsen bekend

KORT
Spoorwegovergang
Wenckebachstraat dicht
door werkzaamheden

Velsen - Door mee te helpen het zwerfafval op te ruimen op de Landelijke
Opschoondag en zijn foto op social media te plaatsen met #Velsenschoon
is Károy Schoonakker een van de winnaars van een verrassingspakket.
Tijdens het lopen van zijn krantenwijk samen met zijn opa werd hij
hiermee verrast.
Op zaterdag 19 maart gingen inwoners van Velsen aan de slag voor de
Landelijke Opschoondag en maakten
zij hun buurt zwerfafvalvrij. Omdat
we moesten kiezen uit zulke leuke
inzendingen, hebben we het aantal
pakketten verhoogd en hebben de
volgende inwoners van Velsen een
pakket gewonnen: Marion Versteeg,
Herman, Esther van Haandel,
Carmen, Chris van Beusekom en Bart
Kaptein.
Gemeente Velsen wil alle inwoners
ontzettend bedanken voor het
helpen opruimen van zwerfafval. Een
schone leefomgeving is belangrijk en
alleen samen houden we Velsen
schoon!

Jordy den Held van Sement overhandigde samen met een collega en in
aanwezigheid van een medewerker van het Woningbedrijf Velsen de cheque aan de
bedrijfsleider van Voedselbank Velsen Peter Nijman. Foto: aangeleverd

Steuntje in de rug voor
Voedselbank Velsen
Károy Schoonakker is een van de
winnaars van een verrassingspakket.
Foto: aangeleverd

Velsen - Vrijdag kreeg Voedselbank
Velsen een cheque van 1690 euro
uitgereikt van arbeidsbemiddelaar
Sement Wonen en Vastgoed BV uit
Gouda. Jordy legde uit dat Sement
telkens nadat een opdracht is afgerond, een maatschappelijke bijdrage
levert in combinatie met hun detacheringsopdrachten. Daarvoor is
indertijd gekozen voor de voedselbanken in Nederland. In overleg met
Voedselbank Nederland werd afgesproken dat per detacheringsopdracht € 1,- per gewerkt uur wordt
afgedragen aan een plaatselijke
voedselbank. In dit geval is de
cheque van bijna 1700 euro bestemd

voor Voedselbank Velsen waarvoor
een gedetacheerde medewerker van
Sement bijna 1700 uur bij Woningbedrijf Velsen gewerkt heeft.
“Een prachtig gebaar’’, zegt bedrijfsleider Peter Nijman. ,,We hebben daar
een mooie bestemming voor omdat
naast alle geschonken voedsel
sommige producten ook gewoon
aangeschaft moeten worden, zoals
melk, boter, kaas en fruit. Dat krijgen
we niet gratis aangeleverd. En daar
komt nu nog bij dat wij in deze moeilijke tijd in samenwerking met Vluchtelingenwerk Velsen de vluchtelingen
die in Velsen zijn opgevangen van
pakketten voorzien.”

Koffieconcert leerlingen
Bosbeekschool groot succes

Tas cadeau bij
lidmaatschap

Velsen - Tijdens de Boekenweek
van 9 tot en met 18 april geeft
de Bibliotheek een leuke tas
cadeau als je lid wordt. Kom
langs in de filialen tijdens de
bemande uren in Velserbroek of
IJmuiden en laat je inspireren
door de Top 25 van de Boekenweek of één van de vele andere
verhalen over de eerste liefde en
schrijf je in! Foto: aangeleverd

Santpoort - Zondag traden 20 jonge muzikale talentjes van de Bosbeekschool op voor hun familie, klasgenoten en buurtbewoners. Het was een
gevarieerd programma met piano, blokfluit, gitaar, dwarsfluit en viool. Het
massaal toegestroomde publiek was onder de indruk van de moed van de
jonge leerlingen om hun kunsten te vertonen. Zo was er een groepje leerlingen uit groep 4 dat na 3 vioollessen al optrad om te laten horen wat ze
geleerd hadden. Een daverend applaus viel hen, maar ook alle andere
artiesten, ten deel. Foto: aangeleverd
De winnaars Rens Cuijon en Dominique Zwart met wethouder Jeroen Verwoort.
Foto: Bos Media Services

Team Technisch College Velsen
kampioen Skills Talents
IJmuiden - Dominique Zwart en Rens Cuijon zijn kampioen van Nederland geworden bij de vakwedstrijden voor leerlingen in het beroepsonderwijs. De twee leerlingen van het Technisch College Velsen namen deel
in de categorie Produceren, Installeren & Energie.

Astrid Kee (personal assistant duurzaamheid & decarbonisatie), Ariënne de Boer
(Nederlandse Brandwondenstichting), Daniëlle van der Wal (secretariaat COR) en
Gert-Jan Kamer (medewerker TSN Quality).

Wens brandwondencentrum in
vervulling dankzij schenking Tata
Velsen/Beverwijk - Een grote wens
van het Kinderbrandwondencentrum
in Beverwijk is in vervulling gegaan.
Twee nieuwe apparaten moeten er
voortaan voor gaan zorgen dat de
kinderen tijdens de vaak pijnlijke
behandelingen meer afgeleid
worden. De apparaten projecteren
grote afbeeldingen in de ruimte en
tegelijk wordt muziek afgespeeld. De
gedachte daarbij is dat kinderen de
afbeeldingen bekijken en naar de
muziek luisteren, waardoor ze minder
aandacht hebben voor de pijn die ze

ervaren. De apparaten zijn aangeschaft dankzij een schenking van Tata
Steel. Het geld is ingezameld in het
kader van Founder’s Day de geboortedag van de oprichter van de Tata
Group. Medewerkers organiseerden
verschillende activiteiten, zoals een
tombola, waarvan de prijzen mede
waren gedoneerd door lokale ondernemers. Verder werd ook een 1-eurotikkie-actie met QR-code gehouden
en werd een stadswandeling georganiseerd. Ook werden allerlei zaken
verkocht en vond een veiling plaats.

Velsen-Noord - Omdat de
spoorwegovergang aan de
Wenckebachstraat vernieuwd
wordt, is de overgang van
vrijdag 22 april (23.00 uur) tot en
met dinsdag 26 april (05.00 uur)
afgesloten voor het verkeer. In
die periode zal aannemer Volker
Rail in opdracht van Tata Steel
de rails, raildraagplaten en
ondergrond op de twee westelijk gelegen sporen vervangen.
Om sluipverkeer in Velsen-Noord
te voorkomen zal het woon/
werkverkeer van en naar Tata
Steel worden omgeleid over de
westelijke Randweg naar Poort
de Caegh. Het tankstation op de
Wenckebachstraat blijft
bereikbaar.

In de wedstrijd van Worldskills
Netherlands komen alle skills op het
gebied van automatiseren, installeren en monteren helemaal tot hun
recht. Leerlingen werken in teams
van twee personen aan diverse
onderdelen. Ze weten tot op het
laatste moment inhoudelijk niets
over de opdracht die ze moeten
uitvoeren. Zodra duidelijk is wat er
van ze verwacht wordt, checken de
deelnemers nog even of ze over alle
benodigdheden beschikken, vervolgens kunnen ze aan de slag. Vervolgens komt het aan op zorgvuldig
werken en goed met elkaar communiceren. Terwijl Rens begon met het
afsnijden van koperen buizen, zorgde
Dominique ervoor dat de buizen
vervolgens op de juiste manier aan
elkaar gelast werden. Er moest een
lamp worden geconstrueerd. Rens
maakte het plaatje, waar uiteindelijk
de lichtbron aan bevestigd zou

worden, terwijl Dominique zich
ontfermde over de domotica.
Dominique en Rens moesten het in
de finale opnemen tegen zeven
andere teams, afkomstig van scholen
uit het hele land en zelfs een team
van Sint Maarten. Volgens docent
Kees Bindels is het leerlingen van het
Technisch College Velsen wel vaker
gelukt om door te dringen tot de
finale van de jaarlijkse wedstrijd,
maar werd niet eerder de eerste prijs
behaald. Hij geeft aan hoe dicht de
finalisten vaak bij elkaar liggen: ,,Het
komt op de details aan. Ze moeten
echt zoeken naar de verschillen om
de winnaar te kunnen bepalen.’’ Het
winnen van de wedstrijd leverde
Dominique en Rens niet alleen de
kampioenstitel in hun klasse op.
Vorige week kregen ze in eigen
school ook een mooie waardebon
van wethouder Jeroen Verwoort.

ReumaNederland haalt
€1187 op in Driehuis

Driehuis - ReumaNederland
bedankt alle inwoners, collectanten en comitéleden van Driehuis voor hun grote inzet en
bijdrage aan de landelijke
collecteweek. Tijdens de collecte
van 21 tot en met 26 maart 2022
hebben zij met elkaar in totaal
€1187 opgehaald voor het
goede doel.

Gouden paasei terug in
Speeltuin Santpoort

Santpoort - Om de maar al te
bekende redenen moest het
helaas twee lange moeizame
jaren duren. Maar zaterdag 16
april is het dan eindelijk zover. ‘s
Middags vanaf twee uur gaat de
speurtocht naar het Gouden Ei
van start in Speeltuin Santpoort.
Waar o waar heeft de paashaas
dat verstopt? En welk speurneusje is straks de gelukkige
vinder?
Bovendien .... de Paashaas is
ook aanwezig in de speeltuin.
Met een mand vol chocolade
eitjes. Dus alle kans dat
niemand met lege handen naar
huis gaat!
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AGENDA

DONDERDAG 14 APRIL

Onthulling gedenktegel aan de
Watervlietstraat in Velsen-Noord om
16.00 uur door Stichting Herdenking
Deportaties 1944.

vanaf 14.00 uur in Speeltuin Santpoort. Wie is de gelukkige vinder?
Ook de paashaas is aanwezig.

aangeleverd

Spaarnwoude Park opent het recreatieseizoen met allerlei gratis activiteiten. Boek op spaarnwoudepark.
nl/ontdek een van die activiteiten.

Onthulling dertien gedenktegels
aan het 16 April 1994 Pad (einde
Grote Hout- of Koningsweg) in
Velsen-Noord om 10.00 uur door
Stichting Herdenking Deportaties
1944 in aanwezigheid van wijkwethouder Bram Diepstraten en leerlingen van basisschool De Plataan.
Brand een kaarsje voor Oekraïne in
de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid,
17.00-17.30 uur.

Schelpen tellen op het strand van
IJmuiden door Stichting Anemoon
om 13.00 uur. Vooraf (12.00 uur)
halfjaarlijkse vergadering in paviljoen Noordzee. Info via https://
anemoon.org/agenda of mail naar
Alie van Nijendaal (alienijenpos@
gmail.com).

Jaarvergadering Huurdersraad
Woningbedrijf Velsen om 19.30 uur
in Zalencentrum Velserduin.
Onderwerp: Energie (armoede).
Huurders, medewerkers van
Woningbedrijf Velsen en de politiek zijn van harte welkom. Info:
06-15346590.

Filmtheater Velsen: 17.00 uur Belfast
(12+) en 20.00 uur A Hero (6+).
www.filmtheatervelsen.nl.
VRIJDAG 15 APRIL

Bidden voor vrede om 19.00 uur in
de Oudkatholieke Kerk aan de
Koningin Wilhelminakade 119 in
IJmuiden. Toegang vrij.
G-disco met DJ’s Mervin en Dylan
van 20.00 tot 22.00 uur in jongerencentrum Discovery aan de Dorpsstraat 2a in Castricum. Toegang: 4
euro (inclusief twee
consumptiemunten).
Klaverjassen bij IJVV Stormvogels,
20.00 uur. Aanmelden: 06-50923741.

’t Mosterdzaadje: Ode aan Pablo
Casals door de pianiste Ellyne
Wieringa en de celliste Jobine
Siekman, 20.00 uur. www.mosterdzaadje.nl. Foto: aangeleverd
Stadsschouwburg Velsen: Nienke
Plas met ‘Van de Hak op de Tak’.
Vanwege dit theaterprogramma
worden geen films gedraaid
vandaag.
ZATERDAG 16 APRIL

Padel-clinics bij LTC Heerenduinen.
Meerdere leraren zullen van 15.00
tot 17.00 uur beschikbaar zijn om de
spelregels uit te leggen. Rackets
kunnen de deelnemers ter plekke
lenen en de clinics zijn voor
iedereen van jong tot oud. Reserveren is niet nodig. www.ltcdeheerenduinen.nl. Foto: Pixabay

ZONDAG 17 APRIL

EERSTE PAASDAG
Rondleiding huis en tuinen Beeckestijn: 11.00-12.45 uur. Aanmelden via:
www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn.

Inzameling van producten voor
Oekraïne in de Engelmunduskerk in
Driehuis, 10.00-12.00 uur. Foto:
aangeleverd
Jaarlijkse herdenking van de razziaslachtoffers uit Beverwijk en
Velsen-Noord om 11.30 uur op het
Stationsplein in Beverwijk achter het
stadhuis, bij het razziamonument.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur The
Best of IDFA on Tour 2021/2022
(12+); 17.15 uur Death on the Nile
(12+); 20.00 uur A Hero (6+, foto:
aangeleverd). www.filmtheatervelsen.nl.
MAANDAG 18 APRIL

Pieter Vermeulen Museum: alles
over dino’s. En kunst van Linda
Molenaar. Open dinsdag tot en met
vrijdag en zondag van 13.00-17.00
uur. www.pietervermeulenmuseum.
nl. Foto: aangeleverd
Hoogovensmuseum in VelsenNoord is open op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en
zaterdag en zondag van 10.30 tot
16.00 uur. Escaperoom-spel voor
kinderen. www.hoogovensmuseum.nl.

Brand een kaarsje voor Oekraïne in
de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid,
16.00-17.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Harrie
Jekkers met ‘Achter de Duinen’.
Vanwege dit theaterprogramma
worden geen films gedraaid
vandaag. Foto: aangeleverd

www.museumhuizen.nl. Zie extra
op zondag 17 april.

’t Mosterdzaadje: Duo Inside Out,
harpiste Doriene Marselje en
pianiste Celia García-García met het
programma Jardin Féerique, een
concert om bij weg te dromen.
www.mosterdzaadje.nl. Foto:
Leonardus Lee
Filmtheater Velsen: 17.00 uur Silence
of the Tides (12+) ; 20.00 uur Batman
(12+). www.filmtheatervelsen.nl.
DINSDAG 19 APRIL

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

Filmtheater Velsen: 17.00 uur
Madres Paralelas (9+, foto: aangeleverd); 20.00 uur Belfast (12+). www.
filmtheatervelsen.nl.
WOENSDAG 20 APRIL

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

Extra mozaïekworkshop van 19.30
tot 21.30 uur in jongerencentrum
De Koe aan de Zadelmakerstraat 3
in Velserbroek. Deelname is gratis.
Info en aanmelden via ardy.blok@
quicknet.nl. Foto: aangeleverd
Themabijeenkomst met burgemeester Frank Dales over drugsproblematiek in Zee- wen Duinwijk
georganiseerd door Wijkplatform
Zee- en Duinwijk in Seniorencentrum Zeewijk op Zeewijkplein 260,
20.00 uur. Aanmelden: caro1947@
outlook.com.
DONDERDAG 21 APRIL

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

De Ruïne van Brederode is geopend
op woensdag, vrijdag en in het
weekend van 11.00 tot 17.00 uur.
Entree 6 euro, kinderen 4-11 jaar 4
euro, kinderen 0-3 gratis. www.
ruinevanbrederode.nl.
Bunker Museum IJmuiden aan de
Badweg is iedere eerste en derde
zondag van de maand open van
11.00 tot 16.00 uur. www.bunkermuseum.nl.
Expositie in de Stompe Toren,
Kerkweg 26 in Spaarndam op 17, 18
en 24 april van 11.00 tot 17.00 uur:
graveerwerk op glas en spiegels,
foto’s en zelfgemaakte schapen van
Anita Assen en Mieke Metzelaar.
Entree gratis.

Onthulling vijf gedenktegels op de
hoek Melklaan/Wijkerstraatweg
(tegenover restaurant Scampi) in
Velsen-Noord om 11.00 uur door
Stichting Herdenking Deportaties
1944.
EXPOSITIES

TWEEDE PAASDAG

Paas Puzzel Pret voor kinderen in de
Hoofdstraat in Santpoort-Noord.
Kinderen kunnen van 12.00 tot
16.00 uur de paashaas helpen de
geheime paasletters te vinden. Foto:
aangeleverd
Speurtocht naar het Gouden Ei

35e Lions Heuvelloop over 5, 10 of
15 kilometer start 10.30 uur op de
Hoge Duin en Daalseweg nabij de
Lonbar Petrilaan in Overveen. Ook
een familieloop van 2 kilometer die
om 10.00 uur start. Inschrijven kan
tot vrijdag 15 april 24.00 uur op
https://inschrijven.nl/
form/2022041803117-nl. Of tot een
half uur voor de start in de Tetterode
hal (2 euro duurder). Deelname voor
vluchtelingen gratis. Info: www.
lionsheuvelloop.nl. Foto:
aangeleverd

Lezing door kapitein-luitenant ter
zee mevrouw Caecilia van Peski over
de huidige situatie in Oekraïne om
19.15 uur (inloop 19.00 uur) in de
bibliotheek aan het Dudokplein 16
in IJmuiden. Reserveren via www.
bibliotheekvelsen.nl. Foto:

Zee- en Havenmuseum is open
zaterdag- zondag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Komend weekend zondag gesloten
maar maandag, tweede paasdag,
extra geopend. Expositie: ‘IJmuiden
van badplaats tot cruiseport’ en
‘Werken op en aan het Noordzeekanaal’. 4 speurtochten en escapespel
(12+). Audiotour met BN-ers. www.
zeehavenmuseum.nl. Foto: Bos
Media Services
Museumhuis Beeckestijn is open op
donderdag, zaterdag en zondag
van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang 6
euro. Tickets uitsluitend online via

Portretten en kunstobjecten van
Sajede Khazrai zijn in de maand
april te bewonderen in de bibliotheek aan het Dudokplein 16 in
IJmuiden. Kijk op www.bibliotheekvelsen.nl voor de openingstijden.
Foto: aangeleverd

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier
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Tegels ter herdenking van
razziaslachtoffers Velsen-Noord
Velsen - Vanmiddag om 16.00 uur
wordt aan de Watervlietstraat een
herdenkingstegel onthuld. De tegel
vormt een blijvende herinnering aan
Piet de Bie, die in 1944 op 19-jarige

leeftijd door de bezetter werd opgepakt. Hij overleefde de oorlog niet,
op 12 april 1945 kwam hij in de
Duitse plaats Mügeln om het leven.
De komende dagen zullen nog meer

herdenkingstegels onthuld worden.
Zaterdag is op het Stationsplein in
Beverwijk om 11.30 uur de jaarlijkse
herdenking van de razziaslachtoffers.
Woensdag 20 april worden om 10.00
uur in totaal dertien tegels onthuld
langs het 16 April 1944 Pad aan het
einde van de Grote Hout- of
Koningsweg. Wijkwethouder Bram
Diepstraten zal deze plechtigheid
bijwonen. Ook leerlingen van basisschool De Plataan zullen daarbij
aanwezig zijn. Op donderdag 21 april
worden om 11.00 uur vijf tegels
onthuld op de hoek Melklaan/
Wijkerstraatweg tegenover restaurant Scampi. De herdenkingstegels
zijn een initiatief van de Stichting
Herdenking Deportaties 1944,
gesponsord door de Kofferbakmarkt
uit Wijk aan Zee.

Het winkeltje in de bibliotheek is leuk én leerzaam voor de cliënten van Dagcentrum
IJmuiden. Foto: aangeleverd

Piet de Bie. Foto’s: aangeleverd

Bedrijf Natural Cosmetics wint
IJmond Werkt! Award
Regio - De IJmond Werkt Award 2022
is gewonnen door het bedrijf Natural
Cosmetics. Dat is vorige week
donderdagavond bekendgemaakt
tijdens het ondernemersevenement
Fris Kijken & Anders Denken. Behalve
Natural Cosmetics waren ook
Cycloon Post & Fietskoeriers en Bourgondisch Lifestyle voor de prijs
genomineerd.
Ongeveer honderd aanwezigen
mochten hun stem uitbrengen op
één van de drie bedrijven. Na twee
stemrondes werd duidelijk dat
Natural Cosmetics dit jaar de ambassadeur zou worden voor sociaal
ondernemerschap en duurzaam
ondernemen in deze regio. Niet
alleen de winnaar, maar ook de twee
andere genomineerden ontvingen

IJmuiden - In de entree van de
bibliotheek in IJmuiden loop je de
winkel van Dagcentrum IJmuiden
(Hartekamp Groep) binnen. Hier
verkopen cliënten hun zelfgemaakte
artikelen zoals zeepjes, keramiek,
kaarsen, sieraden en allerhande
leuke cadeauartikelen.
Het is een prachtige gelegenheid
voor de cliënten om midden in de
samenleving hun zelfgemaakte
producten te verkopen. Ze leren
nieuwe sociale vaardigheden omdat

ze met bezoekers van de bibliotheek
in contact komen. En ze leren samenwerken met de medewerkers van de
bibliotheek.
Kortom, bent u op zoek naar een leuk
cadeautje, of bent u gewoon nieuwsgierig geworden? Dan zien ze u
graag in hun winkeltje!
De openingstijden van de winkel zijn:
maandag, dinsdag en donderdag
van 10.00 uur tot 16.00 uur en
woensdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Mogelijke oplichter
actief in deze regio

De blije winnaars. Foto: aangeleverd

van de Beverwijkse wethouder
Brigitte van den Berg een award en
een boeket bloemen. Het evenement
vond plaats in de Felison Cruise

Terminal in IJmuiden.
De IJmond Werkt Award voor sociaal
ondernemerschap wordt sinds 2004
uitgereikt.

Judith Porsch Europees
Kampioen Indoor Boogschieten
Santpoort/ Seinäjoki - Van
donderdag 17 maart tot en met
zaterdag 19 maart 2022 werd het
IFAA Europees Indoor Archery Championship gehouden in Seinäjoki
Finland. Een toernooi dat al twee
keer was uitgesteld in verband met
de covid-19 pandemie.
Het kampioenschap werd gehouden
in een grote sporthal en bestond uit
3 dagen schieten op doelen die varierend tussen de 6 en 27 meter
afstand stonden. Op dit kampioenschap werd Nederland vertegenwoordigd door Judith en Maarten
Porsch uit Velsen-Noord, beide al 25
jaar lid van de 130 jaar oude handboogschietclub VZOS te Santpoort.

Velsen - Een onbekende heeft maandagochtend bij een bejaarde
inwoonster van Velsen-Noord aangebeld met een merkwaardig verhaal
over scootmobielen. Hij vertelde
geld in te zamelen, de vrouw liet de
man binnen en hoorde zijn verhaal
aan. Tijdens zijn bezoek liet de man
ook blijken dat hij pannensets zou
kunnen leveren. Hij is enige tijd bij de
vrouw in huis geweest. Onduidelijk is
of het hier om een oplichter gaat. De
familie van de inwoonster vermoedt
dat dit het geval is en is naar de
politie gestapt. Het is niet duidelijk of
er iets uit de woning vermist wordt.

Het verhaal vertoont grote overeenkomsten met oplichtingspraktijken
die zich elders in het land hebben
voorgedaan. Onder meer in Borculo,
Bennekom, Ens, Almelo, Zwolle,
Apeldoorn en op Urk is in de afgelopen maanden een man actief
geweest met een soortgelijk verhaal.
Daar lieten diverse bewoners zich
overhalen tot de aanschaf van een
pannenset die honderden euro’s
moest kosten, maar feitelijk slechts
enkele tientjes waard was.
De politie adviseert om nooit in te
gaan op ongevraagde verkoop aan
de deur.

Extra mozaïekworkshop op 20 april

Met een totaalscore van 579 punten
werd Judith Porsch Europees
Kampioen IFAA Indoor in de klasse
Historische Boog! Haar uitslagen
waren ook nog eens goed voor 3
nieuwe wereldrecords.
Maarten werd met een score van 452
punten 2e in zijn klasse.

Hartekampgroep heeft eigen
winkeltje in de bibliotheek

Maarten en Judith Porsch. Foto: aangeleverd

Velserbroek - Op woensdag 20 april vindt in jongerencentrum De Koe een
extra mozaïekworkshop plaats. Tussen 19.30 en 21.30 uur maken de deelnemers een klein kunstwerk met mozaïeksteentjes. De gratis workshop is voor
iedereen die wil meehelpen om de Verhalenbank tot een succes te maken.
Annemarie Sybrandy begeleidt de workshops en ook het uiteindelijke project
voor de mozaïekbank in Velserbroek. Rotary Club Velsen schonk vorige week
een bedrag van duizend euro voor het realiseren van het project. Meer weten
of deelnemen aan de workshop? Stuur een e-mail naar ardy.blok@quicknet.nl
voor uitgebreide informatie. Foto: aangeleverd
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Zee- en Havenmuseum voor een
leuk familie-uitje met Pasen
IJmuiden - Het Zee- en Havenmuseum is het komende paasweekend
geopend op zaterdag 16 april en
extra geopend op maandag 18 april
(2e paasdag). Beide middagen van
13.00 tot 17.00 uur. Zondag 17 april
(1e paasdag) is het museum
gesloten.
Naast de grote vaste collectie zijn er
twee tijdelijke exposities. ‘IJmuiden
van badplaats tot cruiseport’ loopt
nog t/m 15 mei. Bij de nieuwe expositie ‘Werken op en aan het Noordzeekanaal’ in de loodsenzaal kunt u
op een groot tableau veel leuke
weetjes vinden over het kanaal en op
digitale fotolijsten veel foto’s. In de
filmzaal draait de film ‘Noordzeeka-

Reserveren wordt aanbevolen en kan
via de website zeehavenmuseum.nl.
Op de website staan ook alle actuele
bezoekregels en verdere informatie.
Adres: Havenkade 55 te IJmuiden,
telefoon 0255 538007.

Expositie Sajede Khazrai in
bibliotheek IJmuiden
IJmuiden - Kunstenares Sajede
Khazrai (1984) exposeert deze maand
in de bibliotheek aan het Dudokplein
16. Zij is van Iraanse afkomst en
ontdekte op haar twaalfde dat ze
portretten kon maken. Een foto van
de vroegere Iraanse leider Khomeini,
die ze bij haar oma thuis zag staan,
inspireerde haar. ,,Ik wilde hem
tekenen, niet omdat ik hem belangrijk vond, maar vanwege zijn grote
neus, volle wenkbrauwen en kleine
ogen die serieus en krachtig keken.’’
Vanaf dat moment bleef Sajede
portretten tekenen en inmiddels
studeert ze beeldende kunst aan de
Kunst Academie Haarlem/Leiden.
,,Kunst heeft mij geholpen om met
een brede blik naar mensen en de
wereld om mij heen te kijken.’’ Haar
werk bestaat uit portretten en kunstobjecten die zijn gebaseerd op haar
emotionele beleving in het hier en

nu. Kijk op www.bibliotheekvelsen.nl
voor de openingstijden.

De chansonnier David Vos. Foto: www.nikkibornphotography.nl

‘Een Tour de Chant’ en Gipsy
muziek in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - De chansonnier David
Vos komt na veel verplaatsingen
door de lockdown nu toch écht,
samen met de pianiste Nettie Krull
op vrijdag 22 april om 20.00 uur in ‘t
Mosterdzaadje met zijn programma
‘Een Tour de Chant’. Daarin zitten
aangrijpende stukken uit het
bezielde en bezielende oeuvre van
o.a. Jacques Brel, Ramses Shaffy en
Lennaert Nijgh.
Op zondag 24 april om 15.00 uur is in
‘t Mosterdzaadje het Moldavia Trio. In
de combinatie van viool, accordeon
en contrabas wordt het een concert

vol vurige en lyrische Balkan- en
Gipsymuziek. Het zijn de befaamde
Roemeense broers Ion en Christian
Tanase (accordeon en viool) die
samen met de contrabassist Gabriel
Barbalau een spectaculair wereldmuziek trio vormen.
‘t Mosterdzaadje. Kerkweg 29, Santpoort-Noord. 023-5378625.Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage
gewenst met richtlijn 10 euro. Reserveren is mogelijk via penningmeester@mosterdzaadje.nl.

De Kindermonitor

Sajede Khazrai aan het werk.
Foto: aangeleverd

Velserbroek - Promotie voor de zaterdag en zondag 1 is en blijft de doelstelling van VSV voor dit seizoen. De zaterdag 1 blijft door de 2-6 overwinning uit tegen THB koploper in haar poule en de zondag 1 speelde
thuis ietwat teleurstellend met 2-2 gelijk tegen Purmerend, maar zag
Swift thuis tegen Zwanenburg verrassend met 0-3 verliezen, waardoor
de derde plaats, die goed voor de nacompetitie is, steviger in handen
kwam.

De zondag 1 aasde thuis tegen
Purmerend op revanche aangezien
de uitwedstrijd in het begin van het
seizoen geheel onterecht werd
verloren. Wie dacht dat VSV scherp

Pasen in de Ichthuskerk

COLUMN GGD KENNEMERLAND

VSV blijft op koers

De zaterdag 1 ging tegen THB voortvarend van start en kwam binnen
een kwartier op een 0-2 voorsprong
door doelpunten van Jesse Kooijman
en Justin Kunst. Op slag van rust
bracht weer Jesse Kooijman de stand
op 0-3 waardoor de wedstrijd beslist
leek.
Vlak na rust bracht THB nog even de
spanning terug, maar Donny Klok
vergrootte met de 1-4 daarna weer
de marge. Niets aan de hand dus,
maar daar dacht de leidsman anders
over. Met de meest vreemde beslissingen werden Jorian Faassen en Roy
de Wit met twee keer geel van het
veld gestuurd, waardoor VSV met
negen man kwam te staan. Toch wist
VSV via Justin Kunst en Rick Wolfs
nog te scoren en THB kon daar
slechts één doelpunt tegenover
stellen. Zaterdag is laagvlieger De
Kennemers de volgende opponent.

KORT

naal geschiedenis en ontwikkeling’.
(Groot)ouders met kinderen kunnen
met een leuke speurtocht of een
escapespel door het museum lopen.
Of loop door het museum met de
nieuwe audiotour en beluister de
spannende scheepsverhalen (neem
smartphone/oortjes en/of koptelefoon mee). Sluit de middag af met
een drankje in het gezellige museum
café. De museumkaart is geldig.

van start zou gaan, kwam van een
koude kermis thuis, Purmerend was
de bovenliggende partij. Een doelpunt van de tegenstander kon dan
ook niet uitblijven. Vlak voor rust
kreeg VSV met de 0-2 weer een
tegenvaller te verwerken en leek, na
lange tijd, tegen een verlies op te
lopen.
Een donderspeech van trainer David
Zonneveld in de rust had in de 65e
minuut effect want Bart Veldhuis
krulde de bal feilloos in de rechter
bovenhoek, waardoor VSV weer
hoop op meer kreeg. Zes minuten
later was het Moreno Blom die met
een hard schot de stand gelijk trok,
maar verder kwam VSV niet, waardoor de puntendeling (2-2) een feit
was.
De komende weken staan er twee
lastige uitwedstrijden op het
programma, waarvan de eerste
tegen Ilpendam die in de gevarenzone staan en de week daarop tegen
koploper Sporting Martinus, die na
een goede reeks op weg naar het
kampioenschap lijken te gaan.

De afgelopen twee jaar zijn veel mensen bekend geraakt met een onderzoek dat de GGD uitvoert: het bron- en contactonderzoek. Het doel van
bron- en contactonderzoek is om de contacten van iemand met corona in
kaart te brengen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar wist u dat de GGD nog veel meer soorten onderzoek
verricht?
GGD Kennemerland is de integrale adviseur op het gebied van publieke
gezondheid en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies in het belang
van de gezondheid van alle inwoners. Op basis van gezondheidsmonitors
en het signaleren van trends wordt aan gemeenten en partners geadviseerd hoe het beste invulling gegeven kan worden aan gezondheidsbeleid. Momenteel loopt bijvoorbeeld het onderzoek de Kindermonitor.
De Kindermonitor is een online vragenlijstonderzoek onder ouders van 0
t/m 11-jarige kinderen. Het biedt inzicht in de gezondheid, de leefstijl en
het welbevinden van de allerjongsten in regio Kennemerland. Bijvoorbeeld door ouders te vragen hoe gezond hun kind is, hoeveel hun kind
beweegt en of ze zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind.
De GGD doet dit onderzoek samen met JGZ Kennemerland. De computer
heeft uit alle kinderen in de regio een willekeurige selectie gemaakt van
bijna 25.600 kinderen. Samen vormen zij een afspiegeling van de jongste
jeugd in de regio Kennemerland.
Met het onderzoek ontstaat een beter beeld van de gezondheid van
kinderen in regio Kennemerland, en in factoren die met hun gezondheid
samenhangen. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat er in een bepaalde
gemeente minder kinderen buiten spelen dan in een andere gemeente.
Of dat de ouders van bepaalde
groepen kinderen behoefte
hebben aan extra ondersteuning.
Gemeenten, scholen en jeugdorganisaties kunnen met de resultaten
beter bepalen of er andere activiteiten of voorzieningen nodig zijn.
Denk bijvoorbeeld aan meer speelplekken in de buurt of extra
opvoedspreekuren.
Heeft u de vragenlijst van de
Kindermonitor al ingevuld? Ruim
5.000 ouders in regio Kennemerland gingen u voor. We zijn heel blij
met alle ingevulde vragenlijsten,
maar het is belangrijk dat nóg
meer ouders mee doen! Hoe meer
ingevulde vragenlijsten, hoe
betrouwbaarder ons beeld van de
Bert van de Velden (GGD GHOR).
gezondheid van de kinderen in de
Foto: aangeleverd
regio.

IJmuiden - Eerste Paasdag
wordt een feestelijke dienst
gehouden in de Ichthuskerk.
Voorganger is ds. Kees Lous die
als thema heeft gekozen:
‘Pasen…..begin van het geloof’
Terwijl de nieuwe paaskaars de
kerk wordt binnengedragen
klinkt de trompet van de
bekende trompettist Gert Jan
Loot. Tijdens de dienst zal hij
enkele prachtige paasliederen
laten klinken.
Het orgel wordt bespeeld door
Dub de Vries. Samen zingen,
samen luisteren, jong en oud is
van harte welkom in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40.
Aanvang 10.00 uur. Kerk open
9.30 uur.

Petitie
woonverdelingsysteem

Velsen - Vorige week berichtten
we in deze krant over de petitie
die Jaime Prijden heeft opgezet.
Hij wil graag het oude verdeelsysteem voor sociale huurwoningen, zoals dat tot 2018 van
kracht was, laten herstellen. In
het artikel stond echter niet
vermeld waar de petitie te
vinden is. Op woneninvelsen.
petities.nl kan de petitie getekend worden. De ondertekening
moet bevestigd worden via een
link die men per e-mail
ontvangt.

G-disco nog één keer in
Discovery in Castricum

Regio - De maandelijkse G-disco
wordt toch nog één keer op de
vertrouwde locatie gehouden.
De bezoekers zijn vrijdag 15
april welkom van 20.00 tot 22.00
uur in jongerencentrum Discovery aan de Dorpsstraat 2a in
Castricum, vlak naast het
NS-station.
De DJ’s Mervin en Dylan draaien
zoals gebruikelijk de grootste
hits en zorgen ervoor dat het
echt een feestje wordt.
De toegangsprijs bedraagt 4
euro inclusief twee
consumptiemunten.

Inloopbridge Het Terras

Santpoort - Bent u op zoek naar
een gezellige middagbridgeclub
dan biedt Bridgeclub Het Terras
de mogelijkheid om kennis te
maken. U bent van harte uitgenodigd op dinsdagmiddag, start
3 mei, om vier keer te komen
bridgen in de zaal van Velserhooft te Santpoort.
De deur is vanaf 13.00 uur
geopend.
Om alles in goede banen te
laten verlopen vraagt men u wel
om zich eerst even aan te
melden.
Bent u alleen, dan is dat geen
probleem. De organisatoren
gaan op zoek naar een bridgepartner voor u.
De kosten bedragen 2 euro per
persoon.
Opgeven bij Loes Duineveld,
06-27072434.
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Reus in achtertuin dwergjes

IJmuiden - Vrijdag bezocht het cruiseschip MSC Magnifica, net als vele vrijdagen daarvoor, de IJmondhaven. Nu de strandhuisjes weer op het kleine strand staan, levert dat soms fraaie constrasterende
beelden op van een giga-cruiseschip als achtergrond van een rij knusse strandhuisjes. Het lijkt alsof de Magnifica achteruit wil inparkeren vlak voor de huisjes, maar in werkelijkheid keert zij hier om
vervolgens achteruit de IJmondhaven in te steken. Foto: Erik Baalbergen

Participatieraden adviseren nader
onderzoek naar IJmond-pas

Activiteiten-organisator Mark Metselaar gaat Velserduin binnenkort verlaten.
Foto: Ton van Steijn

Weer meer te beleven in Velserduin
IJmuiden - Nu Nederland weer meer
opengegaan is, zijn er ook in woonzorgcentrum Velserduin weer meer
speciale activiteiten. Zo was er
rondom Valentijnsdag ‘De Week van
de Liefde’ en vorige week ‘De Lenteweek’. Naast de wekelijkse centrale
activiteiten zoals de ‘Gouwe Ouwe’
muziekmiddag, de creatieve
ochtend, Bingo en Beweeggroep, zijn
er ook regelmatig muzikale en theateroptredens in Velserduin: La
Familia, Mike Stars, zangeres
Monique van de Keer, Duo Carmen,
Het Delta Combo met zangeres Lily
Kok, The Streetrollers, NoordHollands Promenade Orkest, Het
Velserduin Zomerfeest met Yonina &
Shira, De Pappenheimers, Johnny
Lans, Trio van Toen, Chansons met
Edouard, Nico Bakker en Duo Peter &

Anja. ,,Hopelijk kunnen we binnenkort met meer mensen genieten van
deze activiteiten.” vertelt Mark Metselaar. ,,Het is nog even afwachten.
Heel graag verwelkomen we zo snel
mogelijk weer familie en vrienden
van de bewoners van Velserduin bij
de optredens. We zijn ook heel blij
met de vrijwilligers in Velserduin.
Maar, wilt u ook graag vrijwilligerswerk doen in Velserduin? Met ons
ruime aanbod van activiteiten en
zorg, is dat altijd heel welkom.”
Metselaar, die na 14 jaar Velserduin
IJmuiden binnenkort de overstap
maakt naar de Houttuinen in
Haarlem: ,,Ik wil heel graag alle collega’s, vrijwilligers, bewoners en familieleden danken voor de samenwerking en mooie tijd in Velserduin.
Maar we zien en spreken elkaar nog.”

Regio - De participatieraden in de
IJmond hebben inwoners gevraagd
hoe de gemeenten mensen met een
laag inkomen beter kan bereiken en
ondersteunen. Op basis van dit
onderzoek geven de Participatieraden het advies om nader onderzoek te doen naar de kosten en
baten van één IJmond-pas voor alle
inwoners. Een stadspas is volgens

hen een krachtig middel om meer
inwoners te bereiken met informatie
over gemeentelijke ondersteuning
bij laag inkomen en om de drempel
te verlagen om hier ook daadwerkelijk gebruik van te maken. Verder
adviseren de Participatieraden om
actief op zoek te gaan naar mensen
die een laag inkomen hebben en nog
niet in beeld zijn. Het onderzoek

Veiling Steun Liset
Velsen - Liset van Wijnen (42) is al
enige tijd druk bezig met haar stichting Steun Liset. Ze heeft deze stichting opgezet om zo haar stamceltherapie te kunnen bekostigen om haar
MS te stoppen. Er zijn al diverse
acties geweest zoals; sponsorloop,
lotingen, kerstkaarsen en bloembollen verkoop. Inmiddels is het tijd
voor de volgende actie! Een heuse

veiling die mede mogelijke gemaakt
wordt door ondernemers en particulieren die spullen of diensten hebben
gedoneerd. Zo komt de gehele
opbrengst ten goede aan de
stamceltherapie.
Op vrijdag 15 april om 6.00 start de
online veiling en deze zal sluiten op
vrijdag 22 april om 22.00 uur. Inmiddels kunt u al even kijken wat voor

Actie in Driehuis voor Oekraïne
Driehuis - Op zaterdag 16 april van
10.00 tot 12.00 uur is er een inzameling van producten voor Oekraïne in
de Engelmunduskerk in Driehuis en
ook op het kerkplein van de Mariakerk
in Haarlem-Noord.

Naast paracetamol, verbandmateriaal ,
babypoedermelk en luiers is er
behoefte aan makkelijke schoenen
(sportschoenen), slaapzakken, plaids
en yogamatjes om op te slapen,
zaklampen, (oplaadbare) batterijen en

bevatte ook open vragen, daaruit
blijkt dat er nog veel te winnen valt
wat betreft de informatie over, toeleiding naar, versimpeling en uitvoering
van gemeentelijk armoedebeleid.
Het onderzoek werd uitgevoerd
tussen oktober 2021 en januari 2022
in nauwe samenwerking met Cliëntenbelang Noord-Holland.

mooie prijzen er gedoneerd zijn!
Namelijk op www.veiling.steunliset.
nl.
Zo zijn er diverse schilderijen, een
heuse privé vliegtocht!, boeken, sierraden, tegoedbonnen en nog veel
meer! Neem dus snel even een kijkje
op de site en volg de laatste ontwikkelingen en acties op facebook
steunliset.
powerbanks om telefoons te kunnen
opladen. Aan etenswaar is ook grote
behoefte zoals ingeblikt voedsel
(voorzien van opener), verpakte
noten, soepen met noedels, ook meel,
gist, havermout, rijst en pasta. Eén
keer per week vertrekt een vrachtwagen naar Lviv. De goederen gaan
dus naar vluchtelingen in het land zelf.

