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Mosterdzaadje start coronafonds:

Gedupeerde muzikanten
krijgen toch vergoeding
Santpoort - Niet naar een concert gaan, maar er desondanks toch
voor betalen. Het klinkt misschien in eerste instantie wat merkwaardig, maar voor het vaste publiek van ’t Mosterdzaadje lijkt
het heel vanzelfsprekend te zijn. En wie er wat langer over nadenkt, begrijpt de mooie gedachte achter het verzoek van Paula
Blom, de eigenaresse van de kleine concertzaal aan de Kerkweg.
Alle vaste bezoekers ontvingen van haar een nieuwsbrief, waarin
ze vraagt om de gedupeerde muzikanten te ondersteunen.
Gewoonlijk wordt twee keer per
week een concert in ’t Mosterdzaadje gegeven. Muzikanten spelen er graag en ook is er een trouwe schare fans die de optredens
blijft bezoeken. Halverwege vorige maand kwam daaraan abrupt
een einde, nadat de regering verregaande maatregelen nam om
verspreiding van het coronavirus
te voorkomen. Paula Blom: ,,Eerst
was er een limiet van honderd
personen, zo veel mensen hebben wij nooit binnen. Maar een
week later konden we helemaal
niet meer open gaan.
Het laatste concert is hier op 15
maart gegeven.’’ Wat volgde was
een onwerkelijke situatie, waar
iedereen erg aan moest wennen.
Paula vertelt: ,,Samen luisteren
naar muziek is het meest troostrijke en heilzame dat er is. Het
werkt heel betoverend, maar dat
valt nu allemaal even weg, ook
voor mijn publiek.’’ Gedurende
het seizoen staat voor Paula alles in het teken van de concerten
die in ’t Mosterdzaadje plaatsvinden. Het kostte haar dan ook enige moeite om haar draai te vinden: ,,Gedurende de eerste weken moet mezelf als het ware
helemaal opnieuw gaan uitvinden. Opeens heb je niet die beloning van het mooie concert en de
mensen die daarvan genieten. Ik

vond het heel erg moeilijk.’’
Inmiddels klinkt er wel weer af
en toe muziek door de concertzaal, al blijven de deuren voor
het publiek gesloten. ,,Ik bied de
ruimte nu aan als repetitieruimte. Veel muzikanten die hier optreden, studeren aan het conservatorium. Normaal gesproken repeteren ze daar, maar dat gaat nu
niet. Ik kan ze tijdelijk onze ruimte aanbieden en daar wordt ook
gebruik van gemaakt. Er zijn repetities en er is ook een opname
gemaakt. Ik ben blij als er muziek
klinkt, anders raakt het pand ontzield en ik ook.’’ Het plan om de
bezoekers alsnog om een gift te
vragen, ontstond vanuit het besef dat de muzikanten hun bron
van inkomsten anders geheel
zien wegvallen. ,,Wij weten hoe
muzikanten vaak moeten sappelen en hoe ongelofelijk jammer
het is dat nu, juist in deze tijd van
de Matthäus Passion en veel andere uitvoeringen, alles wegvalt.
Je komt als muzikant in een hele dubieuze financiële toestand
terecht. Die mensen geven alles
om met hart en ziel iets moois te
brengen. Ze kiezen voor een beroep, waarvan ze van te voren dat
er maar een paar beroemd mee
worden. Maar er zijn zo ongelofelijk veel goede musici, die van
de ene schnabbel naar de ande-

re moeten lopen.’’
Het verzoek aan de bezoekers om
hun vrijwillige bijdrage voor de
artiesten over te maken, kreeg direct gehoor. ,,Ik heb al 4550 euro
binnen’’, meldt ze trots. ,,Als ik alle
muzikanten, die dit seizoen nog
zouden optreden, per persoon
honderd euro wil geven, dan heb
ik in totaal 5600 euro nodig.’’ Het
bedrag van honderd euro is niet
zomaar uit de lucht gegrepen:
,,Dat bedrag houden we altijd als
minimum aan voor muzikanten
die hier komen optreden.’’
De gedachte is dat bezoekers
een bijdrage overmaken voor elk
concert dat ze hadden willen bezoeken. ,,Eentje vertelde naar alle concerten te hebben willen komen en was bereid om voor al die
optredens een vergoeding over
te maken.’’ Door muzikanten is inmiddels positief gereageerd op
de inzameling.
,,Ze vinden het zo lief, ze vinden
het echt fantastisch dat ik het
doe. Voor sommigen is de nood
erg hoog en is dit een druppel op
een gloeiende plaat, maar ze zijn
‘t Mosterdzaadje toch erg erkentelijk. Ik sprak met Marina Eckhardt uit Zeeland. Zij zou met een
mandolineduo komen in juni. Ze
vertelde dat ze kippenvel kreeg
toen ze mijn mailtje las. Ze is superblij met de tegemoetkoming.’’
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan dit artiestenfonds kan
dat doen door geld over te maken aan Stichting ’t Mosterdzaadje (NL41 RABO 0145 8220 36) onder vermelding van coronafonds.
(Tekst: Bos Media Services/Foto:
aangeleverd)
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Pleiadenschool zet ouders
en kinderen in het zonnetje

IJmuiden - Vorige week woensdag mochten alle ouders en leerlingen van de Pleiadenschool
in IJmuiden een bos tulpen en
springtouw ophalen.
Als dank voor alle inzet van ouders en leerlingen. De ouders kregen een appje met het verzoek

de cadeautjes woensdagochtend af te halen. ‘Wij begrijpen als
geen ander dat jullie in deze periode van corona ook heel veel ballen hoog moeten houden. Opeens ben je leerkracht van je eigen kind en moeten jullie daarbij
ook nog (thuis) werken en voor

het huishouden zorgen. Wij zijn
jullie heel dankbaar voor de manier waarop jullie dat allemaal oppakken.’
Leraressen deelden de cadeautjes
op gepaste afstand uit. (Foto: aangeleverd)
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Beste Velsenaren,
Vi j f w ek en g eled en nam d e
c o ro nav i ru s teg en te aan.
stek end m ee o m . I n Velsen
d erh alv e- m eter- sam enlev i ng

o v erh ei d d e eerste m aatreg elen o m h et
O v er d e h ele li ni e g aan w e h i er u i tw eten w e o ns aan te p assen aan d e ‘ an’ .

Het virus maakt ook hier slachtoffers. Vele mensen zijn besmet,
er zijn mensen die ernstig ziek zijn. E n helaas zijn ook in onze
gemeente mensen overleden vanwege corona. Dit raakt mij. Mijn
medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de slachtoffers en
naar iedereen die ziek is.
Het is en blijft nodig dat we ons houden aan de maatregelen. Ook
nu we voorzichtig cijfers van het R IVM zien die hoopvol zijn,
moeten we beseffen: we zijn er nog lang niet. De experts drukken
ons op het hart dat als we nu de maatregelen loslaten, er een
nieuwe piek ontstaat in het aantal besmettingen en het aantal
ziekenhuis- en IC-opnamen. We moeten volhouden.
Inmiddels weten we hoe we ons moeten gedragen. Zo veel mogelijk
binnen blijven en niet in groepen samenkomen hoort daar bij.
J uist op dat laatste punt is het wel eens lastig. Tot voor kort
hebben de politie en onze handhavers vooral gewaarschuwd en het
gesprek gevoerd met overtreders. Over het gevaar van groepsvorming. Dat je als overtreder niet alleen je zelf kunt besmetten,
maar ook je vrienden, je collega’s, je familie. E n dat wil niemand.
Ook over winkels komen klachten binnen. Dan gaat het vooral over
supermarkten en drogisterijen waar het te druk is en de anderhalve meter afstand tussen mensen niet gerealiseerd wordt. Het
is aan de ondernemer om een stringent deurbeleid te voeren en
de nodige maatregelen te treffen zodat de gedragsregels nageleefd
worden.
Van w aarsc h u w en naar b eb o eten
De fase van waarschuwen is voorbij. Dat geldt voor groepsvorming, dat geldt voor winkeliers die er niet voor zorgen dat de
mensen in hun winkel op veilige afstand van elkaar zijn. Constateren politie of handhavers een overtreding, dan volgt een
boete. Voor groepsvorming bedraagt de boete € 9 5 voor minderjarigen en € 3 9 0 voor meerderjarigen. Voor ondernemers die geen of
onvoldoende maatregelen treffen in hun winkel, kan de boete oplopen tot € 4 .3 5 0 .
Ik heb er vertrouwen in dat bekeuren niet op grote schaal nodig
zal zijn. Want het gezonde verstand is groot in Velsen. E n naast
het gezonde verstand ook de verbondenheid en saamhorigheid. Dit
versterkt mijn overtuiging dat we samen het coronavirus de kop
in zullen drukken.
Blijf gezond. L et op je zelf en op elkaar!
J ouw burgemeester Frank Dales
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Zonnepanelenactie loopt nog
steeds, meld u aan!
Door de maatregelen rondom het coronavirus is de zonnepanelenactie in gemeente Velsen verlengd tot 30 juni. Met
de zonnepanelenactie is een collectieve
inkoop van zonnepanelen mogelijk. De
huisbezoeken van de actie worden op
een andere manier aangeboden.

Wat is de zonnepanelenactie?
Een collectief van vakkundige regionale installateurs biedt huiseigenaren de mogelijkheid om zonnepanelen te laten installeren
tegen een zeer gunstige prijs. Daarnaast is
de besparing op de energiekosten door zonnepanelen aanzienlijk hoger dan de rente op
een spaarrekening.
Aanmelden
U kunt zich voor de actie aanmelden tot
30 juni. Kijk voor meer informatie en aan-

melden op www.duurzaambouwloket.nl/actievelsen.
Huisbezoeken
Vooralsnog kunnen de huisbezoeken niet
doorgaan. Huisbezoeken die al gepland waren, worden door de adviseur zelfstandig uitgevoerd en het overleg met de bewoner is telefonisch. U kunt u wel aanmelden en u krijgt
alvast een indicatieve offerte op basis van
een luchtfoto.
Vragen?
Heeft u vragen over de zonnepanelenactie?
Stuur dan een mailtje naar wonen@velsen.
nl. Heeft u vragen over zonne-energie of andere duurzame maatregelen? Neem dan contact op met Duurzaam Bouwloket via telefoonnummer 072-7433956.
Samen gaan we voor een Duurzaam Velsen!

Gewijzigde
openingstijden
gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op maandag
27 april (Koningsdag).

Besluitvorming raad tijdens
coronacrisis

Ook in Velsen wordt de gemeenschap geraakt door het coronavirus.. Het virus veroorzaakt verdriet, zorgen en onzekerheid.
Veel mensen voelen zich eenzaam in tijden van isolatie. Iedereen doet zijn best het
leed zo veel mogelijk te beperken. Wij leven
enorm mee met iedereen en zijn trots op het
aanpassingsvermogen en de creativiteit van
Velsenaren. Inwoners, ondernemers en verenigingen zetten zich ontzettend in om er
het beste van te maken, maar het leven van
alle Velsenaren wordt hard geraakt en ook
de economie krijgt flinke klappen.

Terwijl het maatschappelijk leven grotendeels
stil ligt, moet de gemeenteraad in beweging
blijven. Juist in deze tijd moeten belangrijke
beslissingen genomen worden: tijdens de crisis, maar ook met het oog op de tijd ná het virus.
Gelukkig is dat mogelijk. Door digitaal te vergaderen kan de gemeenteraad zijn rol blijven
vervullen terwijl raadsleden elkaar en anderen

niet kunnen besmetten. Een noodwet die op
9 april jl. is aangenomen maakt het tijdelijk mogelijk om in digitale vergaderingen rechtsgeldige besluiten te nemen. Wel zal er minder vergaderd worden en zullen sommige onderwerpen
op een later moment behandeld worden.
U kunt de vergaderingen live volgen zoals u gewend bent. Inspreken in de raad is ook digitaal
mogelijk. Alle raadsleden blijven altijd (digitaal) benaderbaar voor uw vragen en ideeën. Op
www.velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad kunt u de vergaderagenda vinden en de
raadsvergaderingen live volgen. Ook vindt u
hier hoe u met de gemeenteraad en raadsleden
contact kunt opnemen.
Wij wensen u de komende tijd veel sterkte toe
en blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de gemeenteraad. Samen komen we uit deze crisis.
De gemeenteraad van Velsen
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KOOP LOKAAL

ZEKER NU

Beste Velsenaren,
Het coronavirus houdt ons allemaal ﬂink bezig. We krijgen vooral
te horen wat we voorlopig niet meer kunnen doen. Deze boodschap
gaat over wat we wel kunnen doen! Over hoe je kunt bijdragen
aan iets belangrijks, namelijk afval scheiden. Als ik zeg ‘afval scheiden is belangrijk omdat……..’, dan vult u de reden waarschijnlijk als vanzelf al in. En dat besef betekent dat we al
goed op weg zijn om Velsen schoon te houden. Dank u wel daarvoor.

BEZORGENINVELSEN.NL

Maar corona maakt het ons moeilijk. Nu het virus ons massaal
thuis houdt, werken we in de tuin, ruimen we de boel op, eten we
thuis. Dat geeft meer (rest)afval dan de manier waarop we vóór
het coronatijdperk leefden.

Afvalinzameling tijdens de
feestdagen

Zoals u heeft gemerkt zitten de rolcontainers en ondergrondse
containers dan ook sneller vol. Dat vind iedereen vervelend, ook
afvalinzamelaar HVC. Daarom springen collega’s van andere afdelingen binnen HVC nu bij om er samen voor te zorgen dat de afvalinzameling doorgaat. Ook worden, waar mogelijk, extra voertuigen ingezet. Mooi om te zien dat ze in oplossingen denken. Maar
ze redden het niet alleen.

Rond de feestdagen gaat de afvalinzameling van HVC anders. Mogelijk worden de
bakken rond de feestdagen op een eerder
of later moment geleegd. Kijk vroegtijdig
in de afvalkalender in de HVC afval-app of
op hvcgroep.nl wanneer jouw bak wordt
geleegd of de zakken worden opgehaald.

We hebben talent om elkaar te helpen. Samen doen is een oeroude
menselijke eigenschap. Ik vraag u daarom om extra stil te staan
bij het juist verdelen van uw afval en zo rekening te houden met
het werk van HVC-medewerkers. Het kost wellicht extra moeite,
maar ik geloof dat het kan: met elkaar zorgen voor een schoon
Velsen, ook in coronatijd.
Tot slot spreek ik mijn
waardering uit voor de inwoners die de HVC-medewerkers
een hart onder de riem steken. Door bijvoorbeeld een
aardig briefje op de rolcontainer te plakken. Vriendelijk blijven, terwijl je er
hinder van ondervindt dat
het gaat zoals het gaat.
Chapeau!
Voor alle actuele informatie
over HVC en corona verwijs
ik u door naar www.hvcgroep.
nl.
Floor Bal,
Wethouder afvalbeheer

Koningsdag en Bevrijdingsdag
Op Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) komt HVC op een andere dag
langs dan je gewend bent. Wil je weten op
welke dag jouw bak geleegd wordt? Download de HVC afval-app of kijk in de online
afvalkalender op hvcgroep.nl en vul je post-

code en huisnummer in. In de app kan je
er ook voor kiezen om een melding te ontvangen wanneer HVC langskomt en kan
je opzoeken welk afval in welke bak hoort.
Afvalbrengstations gesloten
De afvalbrengstations zijn op feestdagen gesloten. De dagen voor en na feestdagen zijn
vaak drukker. Mocht een bezoek toch noodzakelijk zijn, houd dan rekening met langere
wachttijden. Kijk voor het adres en de openingstijden van het dichtstbijzijnde afvalbrengstation in de HVC afval-app of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations.
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Telefonisch spreekuur HOV station
Beverwijk
De provincie Noord-Holland realiseert samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk twee nieuwe busbanen bij station Beverwijk en een voetfietsonderdoorgang
onder de Velsertraverse. Naar verwachting
wordt het project in 2021 uitgevoerd.

De inspraakperiode voor het Voorlopig Ontwerp (VO) van HOV station Beverwijk is vanwege de coronamaatregelen verlengd tot en
met 30 april 2020.
Om ervoor te zorgen dat u vragen kunt stellen tijdens de periode van inspraak, is er tot
en met 30 april een wekelijks telefonisch
spreekuur op de donderdagmiddag. Verschillende projectexperts van de gemeenten, het
ingenieursbureau en de provincie zitten klaar
om uitleg te geven.
Voor vragen over de documenten (Voorlopig
Ontwerp, Inspraaknota en tekeningen) die
ter inzage liggen of over het inspraakproces
zelf, kunt u tijdens het telefonisch spreekuur
contact opnemen met Ramon Kuipers, omgevingsmanager van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 023-514 5772.

Op de volgende dagen en tijden is het telefonisch spreekuur geopend:
• Donderdag 16 april van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 23 april van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 30 april van 15.00 tot 17.00 uur
Het Voorlopig Ontwerp en bijbehorende documenten zijn gedurende de inspraakperiode
tot en met 30 april digitaal te raadplegen via
www.velsen.nl onder actueel en via www.beverwijk.nl onder actueel/projecten.
Reactie indienen
Reacties kunnen schriftelijk worden ingediend bij de gemeenten en kunnen worden
gestuurd naar:
• Gemeente Velsen: het College van burgemeester en wethouders gemeente
Velsen, postbus 465, 1970 AL IJmuiden
of per mail via info@velsen.nl o.v.v. inspraak HOV station Beverwijk.
• Gemeente Beverwijk: het College van
burgemeester en wethouders gemeente
Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk of per mail via info@beverwijk.nl
o.v.v. inspraak HOV station Beverwijk.

Renovatie speelplekken
Gemeente Velsen beheert en onderhoudt
150 speelplekken. In 2020 gaan wij op de volgende locaties acht speelplekken renoveren:
Wijkpark, A. Molletstraat, Roosje Vosstraat
en Broerskamp in Velserbroek, Maasplantsoen in IJmuiden, Valckenhoeﬂaan in Santpoort-Noord, Van den Bergh van Eysingaplantsoen in Santpoort-Zuid en ‘t Kaetie in
Velsen-Zuid.
Bij de inrichting van de speelplekken nodigen wij kinderen en ouders (de bewoners) uit
de directe omgeving van de speelplek uit om

mee te praten. Wij vinden het belangrijk dat
de speelplek en speeltoestellen door de kinderen zijn gekozen, hun stem is hierin het belangrijkst.
De wens van de kinderen passen wij toe in
het ontwerp.
Deze participatie staat gepland na de zomervakantie. Gezien de huidige ontwikkelingen
rondom de coronacrisis kijken wij de komende maanden of dit mogelijk is na de zomervakantie.

Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE RAAD
Continuïteit lokale omroep Velsen
De Velser Omroep Stichting (RTV Seaport)
is aangewezen als lokale publieke mediainstelling. Mede als gevolg van ernstige
fraude door een voormalig bestuurslid
heeft de stichting al langere tijd niet kunnen investeren in apparatuur en heeft zij
onvoldoende reserves om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
Het nieuwe bestuur heeft de ambitie om
de omroep te professionaliseren. Voor een

succesvolle doorstart van de lokale omroep
zijn extra middelen nodig, maar hier is in
de begroting 2020 geen rekening mee gehouden. De raad heeft besloten dit geld beschikbaar te stellen en bekrachtigt die beslissing tijdens de raadsvergadering.
Binnenklimaat en energieverbruik De
Brede School
Sinds de ingebruikname van het gemeentelijk gebouw De Brede School in Velsen-

Noord in 2015 zijn er klachten over een
slecht binnenklimaat en over een hoog
energieverbruik. De afgelopen jaren heeft
de gemeente geïnvesteerd in het verhelpen
van de klachten. Dit heeft echter niet geleid
tot het gewenste resultaat. Uit onderzoek
is gebleken dat er aanvullende maatregelen
nodig zijn voor een goed binnenklimaat en
een normaal energieverbruik. Aangezien
de maatregelen niet zijn voorzien in de begroting van 2020, heeft aan de raad hier-

voor een budget beschikbaar gesteld. Dit
besluit zal tijdens deze raadsvergadering
worden bekrachtigd.
De raadsvergadering is op donderdag
23 april om 19:30 en wordt digitaal gevoerd.
U kunt de vergadering live volgen via www.
velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

trum in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24

uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00
uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discrimina-

tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.
Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, beleid en verordeningen op de landelijke
website www.Officielebekendmakingen.nl
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekterm(en)
voldoen.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken bekend dat zij
in de periode van 3 april tot en met 9
april 2020 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Leeuweriklaan 46, plaatsen dakkapel (voorkant) (06/04/2020) 37151-2020
Lange Nieuwstraat 2a, splitsen winkel met
bovenwoning in 2 woningen (08/04/2020)
37771-2020

Casembrootstraat 15-17, plaatsen dakopbouw met dakterras (08/04/2020) 380042020
Velsen-Zuid
Oude Pontweg 123, vergroten woonwagen
(07/04/2020) 37440-2020
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 164, optrekken
achtergevel (06/04/2020) 37125-2020
Kopslaan 26, plaatsen groendrager (achterzijde tuin) (08/04/2020) 37962-2020
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 74, kappen boom (04/04/2020)

36491-2020
Velserbroek
D. Marotstraat 24, plaatsen reclame
(08/04/2020) 37992-2020
Mina Krusemanstraat 22, plaatsen dakkapel (voorkant) (09/04/2020) 38413-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie
over welstand: 140255

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Kennemerboulevard (oostpunt) en parkeerplaats
Kennemerstrand,
tijdelijk
plaatsen fietsenstalling (verhuur) en sanitaire voorziening voor Dutch Grand Prix
(06/04/2020) 19665-2020
Santpoort-Zuid
Sportlaan 3, gebruik sportveld en kantine
voor tijdelijke camping (voor Dutch Grand
Prix) (09/04/2020) 107750-2019
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten
genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van burgemeester en
wethouders van Velsen of burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning
verleend voor:

IJmuiden
Griftstraat 11 en 13, plaatsen van een dubbele
dakopbouw (07/04/2020) 22876-2020
Kanaaldijk 232, legaliseren Bed & Breakfast
(07/04/2020) 24572-2020
Marktplein 38, wijzigen gebruik bestaande winkel in medegebruik lichte horeca
(08/04/2020) 15627-2020
Ruysdaelstraat 7, plaatsen dakopbouw, wijzigen in 4 appartementen (08/04/2020)
108237-2019
Trompstraat 92, gebruiken pand voor wonen
(met vast karakter) en verbouwen tot 4 appartementen (08/04/2020) 101043-2019
Zeeweg
173,
plaatsen
dakopbouw
(09/04/2020) 15446-2020
Velsen-Noord
Melklaan
49,
plaatsen
(09/04/2020) 26969-2020

dakopbouw

Santpoort-Noord
Antillenstraat 18, plaatsen dakopbouw
(09/04/2020) 24358-2020 \
Rijksweg 448, interne constructiewijziging
(aanpassing op vergunning 15641-2020)
(09/04/2020) 35122-2020
Driehuis
Driehuizerkerkweg 103 , wijzigen gebruik
winkelruimte naar woning, plaatsen dakopbouw (09/04/2020) 15890-2020

boom

zwaarschrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning
buiten behandeling gesteld voor:
IJmuiden
Van der Helststraat 14, plaatsen dakopbouw
(06/04/2020) 16174-2020

Ingetrokken evenementenvergunningen
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning ingetrokken voor:
IJmuiden
Summer Vibes 2020, op 27 juni 2020, locatie: Lange Nieuwstraat van Plein 1945 t/m
Marktplein (06/04/2020) 17833-2020

De burgemeester van Velsen heeft het hierna
volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit gedurende zes weken na de dag van verzending
van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van
burgemeester en wethouders van Velsen of
burgemeester van Velsen,Postbus 465, 1970
AL IJmuiden), dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen
worden aangevraagd, indien er ook een be-

IJmuiden Leeft!, op 16 mei 2020, locatie:
omgeving Plein 1945 (06/04/2020) 894432019

2020 tot en met zondag 3 mei 2020, is geannuleerd; het Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Dutch Grand Prix 2020, kenmerk-

nummer 20.002; gepubliceerd 18 februari
2020, in te trekken.

Driehuizerkerkweg 22, kappen
(09/04/2020) 34159-2020

Velsen-Zuid
Strong Viking Hills & Family Edition, op 9 en
10 mei 2020, Locatie: Spaarnwoude, Valleiweg (06/04/2020) 18321-2020
Santpoort-Zuid
Oldtimerdag Santpoort, op 20 juni 2020, locatie: Velserenderlaan (08/04/2020) 293092020
Driehuis
Avondvierdaagse Driehuis, van 26 t/m 29
mei 2020, (06/04/2020) 22627-2020

Intrekken verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben besloten, dat als gevolg van de door de overheid getroffen maat-

regelen om de gevolgen van de uitbraak van
het Covid-19 virus te beperken, waardoor de
Dutch Grand Prix, gepland van vrijdag 1 mei

Vastgesteld wijzigingsplan Stratingplantsoen
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij op 7 april 2020 het wijzigingsplan
Stratingplantsoen (idn: NL.IMRO.0453.WP0402STRATINGPLA1-R001) hebben vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan heeft
hieraan voorafgaand vanaf 31 januari 2020,
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend.
Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt de bouw van 39
martkhuurappartementen over 4 bouwlagen
en 6 twee-onder-een-kapwoningen mogelijk gemaakt. In het bestemmingsplan “Velsen-Noord” is een wijzigingsmogelijkheid
opgenomen. Met dit wijzigingsplan wijzigt
het college het bestemmingsplan zodat het
bouwplan kan worden uitgevoerd.
Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit het braakliggende perceel op de hoek van het Stratingplantsoen en de Duinvlietstraat, waar voorheen de
school de Triangel stond.
Plan inzien
Het vastgestelde wijzigingsplan Stratingplantsoen ligt met ingang van vrijdag 17 april
2020 ter inzage:
Bij de publieksbalie op het Gemeentehuis,
Dudokplein 1, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Indien u het wijzigingsplan niet digitaal
kunt inzien én in verband met het coronavirus niet naar het gemeentehuis kunt komen,
kunnen wij een analoog exemplaar toesturen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen,
via e-mail ro@velsen.nl of telefonisch 0255

567634 (Julika van Drongelen). Aan het toesturen zijn leges verbonden.
Aanpassing
Bij de vaststelling heeft het college een drietal aanpassingen gedaan aan de verbeelding.
Het gaat om ondergeschikte wijzigingen bij
wijze van herstel.
Bij de twee-onder-een-kapwoningen zijn bij
elk de zuidelijke zijgevel 0,5 meter verbreed
en de achtergevel 1,5 meter. De achtergevel
van de appartementen aan de zijde Stratingplantsoen is 0,5 meter verbreed;
De aanduiding “parkeerterrein” is opgenomen op het binnenterreintje met parkeerplaatsen. Deze functie bleek al uit de toelichting;
De maximaal toegestane goothoogte aan de
achterzijde van het appartementengebouw
is hersteld naar de bedoelde maximale goothoogte zoals weergegeven in het gepresenteerde ontwerp, omdat aan de achterzijde
geen kap komt maar een rechte gevel. Concreet betekent dit dat de maximale goothoogte hier nu hetzelfde is als de maximale
bouwhoogte. De bouwhoogte blijft overigens
onveranderd.
Beroep
Degenen die een zienswijze hebben ingediend, en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest tijdig een zienswijze bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken, kunnen
beroep indienen. Voor zover bezwaren bestaan tegen de door het college aangebrachte
aanpassingen kan door een ieder daartegen
eveneens beroep worden ingediend.
Met ingang van de dag nadat het besluit ter
inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes
weken beroep worden ingediend bij de Raad
van State. Hiervoor is een griffierecht ver-

schuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop
van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van

het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om
een voorlopige voorziening. Indien binnen de
termijn naast het beroepschrift een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek
is beslist.
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Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
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
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Bedrijven slaan handen ineen:

Samen Sterk Box
vanaf nu verkrijgbaar
Velsen - Twee lokale bedrijven hebben de handen ineengeslagen om andere ondernemers, die door de coronacrisis
zwaar zijn getroffen, een hart
onder de riem te steken. Ze
brengen de Samen Sterk Box
op de markt, een pakket dat
voor 35 euro wordt verkocht
en waaraan alle ondernemers
in de gemeente Velsen kunnen deelnemen.
De
bedrijven
Santpoortse
Bierbrouwers en Nederlandse Streekwijnen bedachten samen het idee voor de box. Patrick van der Fits legt uit: ,,We
willen iets doen voor de ondernemers in Santpoort, maar ook
in de rest van Velsen. Zij kunnen fysieke producten leveren
voor in de box, maar ook bijvoorbeeld een voucher. De producten worden door ons aangekocht en in de box gedaan.
Het uitgangspunt is dat de
waarde van de box hoger is dan
de aanschafprijs van 35 euro.’’
De Samen Sterk Box krijgt elke twee weken een ander thema. Als eerste is deze week de
Borrelbox gelanceerd. Patrick
van der Fits: ,,Iedereen zit thuis
en de horecabedrijven zijn gesloten. We kunnen dus nergens heen om lekker te borrelen. Met de Borrelbox haal je de
borrel in huis.’’ Voor deze eerste
editie werkten de Santpoortse

Bierbrouwers en Nederlandse
Streekwijnen samen met Pasta
Casa, Bartje Bloemendaal en café brasserie De Wildeman.
De volgende edities van de Samen Sterk Box zullen heel anders van samenstelling worden. ,,Het thema hangt natuurlijk af van het aanbod. Alle ondernemers kunnen deelnemen
en we zijn ook afhankelijk van
de ontwikkelingen rond het coronavirus. Als we bijvoorbeeld
weer naar buiten mogen, kun
je denken aan een picknickbox.
Dan zou ook een speelgoedzaak mee kunnen doen, door
bijvoorbeeld een kleurboekje
voor de kinderen te leveren. We
willen in elk geval de diversiteit
erin houden en de Samen Sterk
Box aanbieden aan een zo groot
mogelijk publiek.’’ De vergelijking met het traditionele kerstpakket is snel gemaakt: ,,Het
moet zo zijn dat je echt denkt
‘WOW’ als je de box opent.’’
Ter promotie mogen de initiatiefnemers deze week een etalage van Bosch Sport in Santpoort inrichten. Ook is op Facebook inmiddels een pagina
te vinden over de Samen Sterk
Box.
Bedrijven zullen actief worden
benaderd voor deelname aan
dit initiatief, maar ze kunnen
zich via info@samensterk-box.
nl ook zelf aanmelden. (Foto:
aangeleverd)

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.

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!

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

nog geen no-go zone. We kennen
deze bijna eindeloze zandvlakte
in betere tijden als uitgaansplek
voor liefhebbers van zand, wind,
water en golven. Vooral tijdens
mooie dagen bruist het strand
normaliter van de activiteiten.
Maar in deze bizarre tijd blijft het
strand ondanks de aantrekkelijke
zon en temperaturen vooral leeg.
Ook strandhuisjesbewoners zien
met lede ogen aan dat hun huisjes opgehokt moeten blijven. De
jaarlijkse huisjestrek rond 1 april
van winterstalling naar strand
heeft nog niet mogen plaatsvinden.
Het is apart om dit soort strandbeelden te zien, maar laten we
Maar enkelen wagen zich nog wel vooral hopen dat het gewone
op het strand. Enkele weken gele- leven en daarmee het normaden zag ik tijdens een kort frisse- le strandgebeuren spoedig weer
neushaalmomentje op het strand zullen terugkeren!

Showroom Troupin Natuursteen BV
is gewoon geopend

Met meerdere mensen tegelijk
inloggen vanuit je eigen huis,
hoe werkt dat precies? ,,Het is eigenlijk heel eenvoudig. U maakt
met ons een afspraak telefonisch
of per mail, wij sturen u en de andere deelnemers een uitnodiging
IJmuiden - De coronacrisis, ieder- weer in uw tuin of op uw balkon! met een link per e-mail. Op de afeen heeft er mee te maken. De Omdat iedereen een bijdrage gesproken tijd zien wij elkaar via
dingen die altijd zo gewoon wa- moet leveren om de coronacrisis de computer, in deze omgeving
ren, zijn dat nu even niet. Dit le- te laten stoppen heeft de Ijmui- kunnen wij samen met u de wenvert veel lastige, onzekere en ver- dense Stoffeerderij VDH het vol- sen bespreken. Wij laten u inspidrietige situaties op.
gende bedacht: om toch te kun- rerende voorbeelden en materianen genieten van het lenteweer len zien. Ook maken wij het ontOm deze crisis zo snel en goed geven zij, zolang de stoffen op werp terwijl u meekijkt. Als het
mogelijk door te komen, is het voorraad zijn bij hun leveranciers, helemaal naar uw wens is kunnodig dat iedereen z’n steentje tot 30 april 20 procent korting op nen wij het monument voor u
bijdraagt. Natuurlijk om zelf ge- het stofferen van buitenkussens. maken in onze eigen ateliers.’’
zond te blijven, maar ook om de Fijne kussens in de tuin of op het
zorg niet te overbelasten.
balkon maken het toch een stuk Om gebruik te kunnen maken
van deze service dient men te
aangenamer!
Om die redenen moeten we zo
beschikken over een computer
veel mogelijk thuisblijven, on- Benieuwd naar de mogelijkhe- of tablet met een camera en tedanks dat het steeds beter weer den? Mail uw wensen en afmetin- lefoon. De showroom is intussen
wordt. Waar u gewend was in gen naar: info@stoffeerderijvdh. alleen op afspraak geopend. Behet voorjaar een drankje te drin- nl en ontvang een vrijblijvende zoekers kunnen vooraf bellen of
ken op een terras, of de natuur prijsopgave. Natuurlijk is het op mailen om een afspraak te main te gaan, zal dat dit jaar anders de Kennemerlaan 161 gevestig- ken.
zijn. Dat betekent niet dat u thuis de bedrijf ook telefonisch bereik- ,,In de showroom hebben wij een
niet kunt genieten van het mooie baar, op 0255-519007. (Foto: aan- uitgebreid assortiment op het
weer. Geniet bijvoorbeeld van het geleverd)
gebied van gedenkmonumenten

Actie buitenkussens
bij Stoffeerderij VDH

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy

Het voorjaar van 2020 zal in ons
collectieve geheugen te boek
staan als het voorjaar waarin alles
anders was, ging en moest. Een
bizarre toestand is aangebroken;
de ‘anderhalve-meter samenleving’ is een feit geworden. Thuisblijven – voor zover het werk het
toelaat – is het dringende advies.
Maar met het fraaie voorjaarsweer is dat thuiszitten best wel
moeilijk. Tuinen, balkons en desnoods open ramen bieden een
schrale troost. Gelukkig geldt er
(nog?) geen totale ophokplicht,
zodat we nog boodschappen
mogen doen, de hond kunnen
uitlaten en een frisse-neus wandeling mogen maken; alles uiteraard op gepaste afstand van en
met respect voor elkaar!
Het weidse IJmuiderstrand is ook

bij de IJmuiderslag deze sporter
in de verte, tijdens een ‘swing’. Hij
maakt wel op heel creatieve wijze gebruik van de letterlijke ruimte die deze hele bijzondere situatie ons biedt: de nagenoeg lege zandvlakte als golfbaan! Golvenliefhebbers rond ons strand
staan meestal op een board en
laten zich voorttrekken door een
kite. Deze golfliefhebber bedient
zich van een bal en een golfclub.
Een ‘green’ met ‘hole’ heb ik op deze afstand niet gezien; misschien
wel kilometers verderop? De zanderige omgeving biedt in elk geval voldoende mogelijkheden
om te oefenen in bunkerslagen;
alleen is deze typisch IJmuidense
‘bunker’ oneindig groot vergeleken met de bunkers op de gangbare golfbanen...

Haarlem - De showroom van
Troupin Natuursteen BV is - op
afspraak - gewoon te bezoeken. Om de gezondheid van
medewerkers en bezoekers te
waarborgen, worden de richtlijnen van het RIVM en de WHO
nageleefd. Wie nu liever binnen blijft, maar wel graag een
mooi gedenkornament voor
een dierbare wil regelen, kan
dit vanaf nu ook online doen.

Oplage de Hofgeest: 13.700
Oplage de Jutter: 18.400
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.

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. In deze aflevering aandacht voor een bijzondere activiteit op het grote, stille IJmuiderstrand.

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

en urnen in diverse materialen.
Denkt u hierbij onder andere aan
glas, keramiek en steen. Daarnaast hebben wij de grootste visuele collectie assieraden. In het
kunstatelier kunnen de sieraden
dezelfde dag nog worden gevuld
en gesloten. Nog persoonlijker
kan ook, u kunt samen met ons
of met één van de kunstenaressen uit ons kunstatelier zelf mee-

werken aan een urn of grafmonument.’’

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Troupin Natuursteen BV is gevestigd aan de A. Hofmanweg
28 te Haarlem. Stuur een e-mail
naar info@troupin.nl of bel 023
5326013 voor het maken van een
afspraak. Uitgebreide informatie
is ook op www.troupin.nl te vinden. (Foto: aangeleverd)
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Velsen - De komende weken maken we in onze kranten plaats voor
lieve berichtjes. Mis jij of missen jullie je oma en opa? Of je lieve
neefje waarmee je altijd zo leuk speelt? Of opa en oma, missen jullie
je kleinkinderen? Stuur uiterlijk maandag 20 april een foto van jezelf
of van jullie zelf en de boodschap van maximaal 40 woorden naar
redactie@jutter.nl, dan gaan wij ons best doen om het allemaal de
komende weken in de krant te zetten. Deelname is helemaal gratis
want een lief berichtje kunnen we allemaal wel gebruiken in deze
nare tijd.
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Hannelore en Esmée, wat jam meer
we elkaar nu al een tijdje niet allewe
kunnen zien. Maar dat gaan
maal inhalen hoor!
Heel veel liefs van opa Tjeerd
en oma Karin

AANGENAAM!

LEZERSPOST
Dit wil ik even kwijt
Lieve mensen, wat leven we in een droevige en enge tijd
met die corona. Ik woon in een kleine straat, waar we allemaal op elkaar letten. Ik ben 82 jaar en ging 6 april omstreeks 18.15 uur (op klaar lichte dag) met mijn man naar
de Vomar, omdat het dan rustiger is, kwart voor zeven waren we weer terug. We stapten uit de auto en zien tot onze
grote verbazing dat de twee hangmandjes met net nieuwe
plantjes er niet meer hingen. De waarde is rond de 30 euro,
maar daar gaat het niet om. Wie doet nou zoiets mins!

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

Aangenaam!

Mevrouw Beekman
De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Dankwoord Loek Anderson

Velsen - Loek Anderson kijkt
met tevredenheid en trots terug op de afscheidsreceptie die
hem door Jacky Hart en haar
dochter Bo werd aangeboden
in samenwerking met Abelia
en Korf Catering. Na zestig jaar
sloot hij vorige maand zijn fotowinkel aan de Kennemerboortedag (3 maart 1839) van laan. Het leverde hem veel leuJamsetji Nusserwanji Tata, de ke geschenken op en via Faceoprichter van de Tata Group. book kwamen gezellige reacDie dag wordt bij alle bedrijven ties binnen met oude herinnevan de Tata Group wereldwijd ringen.
gevierd door geld in te zamelen voor goede doelen. Mede- Tijdens de afscheidsreceptie was
werkers van Tata Steel in IJmui- het gemeentebestuur vertegenden, Maastricht, Oosterhout en woordigd door wethouder JeZwijndrecht organiseerden dit roen Verwoort met zijn assistenjaar onder meer een pub quiz, te. Ze namen ruimschoots de tijd
schaakclinic en zelfs een bow- om met iedereen gezellig bij te
lingtoernooi. Medewerkers ver- praten over de Kennemerlaan.
kochten ook producten uit ei- Jacky Hart memoreerde in haar
gen keuken, van taart tot harti- toespraak hoeveel Loek in zestig
jaar voor de Kennemerlaan heeft
ge gerechten.

Medewerkers Tata Steel
zamelen geld in voor KWF
Velsen - Medewerkers van Tata Steel in Nederland hebben
9.283 euro ingezameld voor
het KWF. Normaalgesproken
zou Hans van den Berg, directeur Tata Steel in IJmuiden, een
cheque hebben overhandigd
aan een vertegenwoordiger van
het KWF. Daar is in verband met
de coronamaatregelen van afgezien.
Het bedrag is inmiddels overgeboekt aan het KWF. De inzamelingsactie vond plaats op dinsdag 3 maart in het kader van
Founder’s Day. Dat is de ge-

WWW.50PLUSWIJZER.NL

betekend in de vele functies die
hij bekleedde, waarbij hij vaak
de voorzittershamer hanteerde
en altijd een fijne collega was geweest. Loek dankt iedereen voor
de warme belangstelling ter gelegenheid van zijn afscheid. Intussen weet hij nog niet van ophouden met werken. Hij heeft, samen met zijn rechterhand Willem,
onderdak gevonden bij Elta Print
aan de Trompstraat te IJmuiden.
Daar kan iedereen nog steeds bij
Loek terecht om oude familiebeelden te laten overzetten op
USB-stick, harde schijf of DVD. Tevens kan men bij Elta Print terecht
voor alle vormen van drukwerk.
Het bedrijf is gevestigd aan de
Trompstraat 1-5 te IJmuiden. Uiteraard geldt dat in het pand de
richtlijnen met betrekking tot 1,5
meter afstand worden aangehouden. Telefoonnummer: 0255
535818. (Foto: aangeleverd)

Driehuis - Op 26 maart even voor
middernacht is Féline Henriëtte Bron geboren, thuis in Driehuis, op de Van Maerlantlaan. Fé-

line woog bij haar geboorte 3690
gram en was 52 centimeter lang.
Dit melden de trotse ouders Henri Bron en Marte Paes.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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Tata Steel ziet enorme stijging
in vraag naar staal voor blik
Velsen - Hoewel bepaalde afdelingen in de staalsector te maken hebben met een verminderde vraag als gevolg van de corona-maatregelen, is de vraag
naar verpakkingsstaal op dit
moment groter dan ooit. Onder andere consumenten kopen
veel meer ingeblikt voedsel dan
normaal. Tata Steel werkt met
man en macht om de toenemende vraag naar staal voor blik te
kunnen verwerken.

Zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk en België draait
de productie van verpakkingsstaal wegens de enorme vraag op
volle kracht. Tata steel is een belangrijk onderdeel in de voedselketen doordat zij verpakkingsstaal
aan producenten binnen de voedselmiddelenindustrie,
waaronder ingeblikte groenten en melkpoeder voor babyvoeding leveren. Het is wel een uitdaging om
de productie ”op volle toeren” te
laten draaien, aldus het bedrijf. Tata Steel heeft namelijk extra maat-

regelen getroffen om de veiligheid van haar medewerkers zo
goed mogelijk centraal te stellen.
Maar ondanks de maatregelen en
de onzekerheden rondom het virus gaat het team van Tata Steel er
vol voor!

Ondanks de huidige situatie lukt
het goed om de productie op
gang te houden. Dit is voor een
groot deel te danken aan de goede moraal onder de medewerkers. Er is begrip voor ieders situatie, men zoekt oplossingen en
ze helpen elkaar. Iedereen zet zijn
Een veilige werkplek
schouders eronder in deze moeiHet beschermen van de medewer- lijke tijden.
kers van Tata Steel heeft prioriteit.
De werkplekken zijn om die reden Over verpakkingsstaal
inmiddels zo ingericht dat 1,5 me- Tata Steel levert rollen verpakter afstand tussen personen gega- kingsstaal aan zijn klanten, die
randeerd kan worden. Daarnaast hier blikken van maken. De rolvindt het dagelijks overleg zo veel len staal wegen gemiddeld 10 ton
mogelijk plaats via Skype en zijn en zijn vaak maar 0.2 mm of dunmensen die thuis kunnen werken ner. Producenten kiezen voor blik
gevraagd dat te doen. Verder wis- als verpakkingsoptie gezien het
selen experts in het productiepro- een milieuvriendelijk, vervormces elkaar af om te voorkomen dat baar alternatief is waarin voedsel
ze tegelijkertijd ziek zouden kun- voor een lange periode kan wornen worden en dit tot problemen den bewaard. Maar liefst 95 proleidt op cruciale plekken in het cent van al het blik wordt in Neproces. Ook tussen de verschillen- derland weer opgehaald en gerede locaties in Nederland, de UK cycled, significant meer dan andeen België is veel contact om ‘best re verpakkingsmaterialen. (Bron:
practices’ te delen en te zorgen Nieuwsbrief Havens van Amstervoor een veilige werkplek.
dam)

Nieuw boek van
Gerard Nanne

Speciale uitzending over
Gertjan Huijbens op RTV Seaport
maat als .mp4 of .mpg heeft de
voorkeur. De deadline voor inzenden is vrijdagavond. Stuur deze (bijvoorbeeld via WeTransfer)
naar nieuws@rtvseaport.nl.
Wilt u een muzikale bijdrage
andere boodschap over Gertjan? brengen? Neem dan contact op
Dan kunt u een bijdrage aanleve- via nieuws@rtvseaport.nl.
ren op video. Uw bijdrage kunt u
inspreken terwijl u uzelf filmt of RTV Seaport is te vinden op kalaat filmen. Maak een video die naal 40 van Ziggo, via internet
horizontaal gefilmd is. De video Live TV en op de radio via kabel
mag/kan maximaal 1,5 tot 2 mi- en FM 107.8. (Fotocollage: aangenuten lang zijn. Het bestandsfor- leverd)

Velsen - Vrijwilligers van de lokale omroep RTV Seaport en een
aantal vrienden hebben het initiatief genomen om zondag 19
april vanaf 19.00 uur een speciale tv-uitzending te maken over
Gertjan Huijbens. Er is die avond ruimte voor woorden, foto’s en
uiteraard muziek van iedereen die het maar wil.

De herinneringsuitzending op
RTV Seaport heeft geen vaste
eindtijd. Fysiek aanwezig zijn bij
de uitzending is niet mogelijk.
Iedereen die dat wil kan wel een
Regio - In zijn nieuwste thriller bijdrage leveren:
Een andere waarheid beschrijft de Heeft u een leuke anekdote, blijin Velsen geboren auteur Gerard vende herinnering of heeft een
Nanne hoe beide hoofdpersonen
op zoek zijn naar de waarheid over
een gebeurtenis in het verleden.
Dat zorgt voor een heel andere dynamiek in het verhaal dan wanneer een recente moord de hoofdrol speelt. Nanne vond het echter
niet lastig om toch de spanning erin te houden. ,,Ik vond het eerder
een uitdaging. In dit verhaal moet
de spanning worden gezocht in
het hoe en waarom van een vermissing uit een ver verleden. Zelf
Gelukkig kon de vrouw vrij snel ben ik van mening dat het daarop het droge worden geholpen. door niet minder spannend hoeft
Ze is opgevangen door ambulan- te zijn. Misschien zelfs het tegencepersoneel. Na de eerste zorg is deel.” De gepensioneerde huisarts
ze naar het ziekenhuis vervoerd Ryan Banks gaat op zoek naar de
voor verdere behandeling. De in- waarheid omtrent zijn veertig jaar
zet van het traumateam was ge- geleden verdwenen en nooit telukkig niet nodig. (Foto: Michel ruggevonden zwager Sietse Hoekvan Bergen)
sema. Journaliste Sophie Kistenmaker onderzoekt een fout persoon uit de Tweede Wereldoorlog.
Deze laatste verhaallijn is geïnspireerd door waargebeurde verha- IJmuiden - Dat ze aan een voor
len. ,,De titel, Een andere waarheid, katten gevaarlijke weg woonheeft in dit verhaal een dubbele de, daar had Annelies Koolen albetekenis. Daarin speelt een stuk- tijd wel rekening mee gehouden.
je oorlogsverleden een belangrij- Maar dat haar geliefde kat Puck
ke rol. De Tweede Wereldoorlog uiteindelijk voor haar eigen huis
biedt dan een bron van inspira- aan de Zeeweg door een hond
tie”, aldus Nanne. ,,Op mijn websi- zo ernstig zou worden verwond,
te www.gerardnanne.nl staat een dat ze het beestje moest laten insfeerimpressie die een beeld geeft slapen, had ze nooit kunnen denvan de setting waarin het verhaal ken. Het incident deed zich afzich afspeelt”, meldt de schrijver. gelopen zondagavond voor. Wat
,,Voor dit verhaal zocht ik naar een Annelies nog het meest dwars zit,
sfeer die typisch is voor een plat- is dat de mensen die de hond uittelandsgemeente. Ook de volks- lieten, na het voorval zijn doorgeaard moest verschillen van die van lopen zonder zich verder om te
de Randstad. Ik kwam toen terecht kat te bekommeren. Ze hoopt dat
bij Noord Groningen en koos voor ze alsnog willen reageren.
een fictief dorp, waarin dit verhaal
zich dus afspeelt.“ Nanne heeft in- Annelies zat zondagavond iets
middels achttien boeken gepubli- na 19.00 uur nog aan tafel van
ceerd, maar is niet van plan stil te het dessert te genieten, toen ze
blijven zitten. ,,Ik ben met twee ver- door een buurman werd geatschillende projecten bezig, waar ik tendeerd op het feit dat haar kat
nu nog niet te veel over kwijt wil. zwaargewond op het trottoir lag.
man op de grond terecht.
Het kan nog alle kanten op.” Ge- Het dier was gebeten door een
Meerdere hulpdiensten, waaron- rard Nanne is geboren in Velsen en zwarte hond, die door een man
der een traumateam, werden op- verhuisde in 1972 met zijn vrouw
geroepen om hulp te bieden. Het naar West-Friesland. Na een stuslachtoffer is door ambulance- die aannemer werkte hij 16 jaar
personeel gestabiliseerd en ver- als zelfstandig ondernemer. Vanvolgens met spoed naar het zie- af 1998 is hij zich gaan toeleggen
kenhuis vervoerd voor verdere op het schrijven van misdaad verbehandeling. Handhavers van de halen, waarvoor hij ook een opleiGemeente Velsen hebben tijdelijk ding volgde bij Script+ in Amsterhet verkeer moeten regelen. De dam. In 2002 debuteerde hij met Santpoort-Noord - Op de Partraumahelikopter hoefde uitein- Het lied van de Lijster. Een andere nassia in Santpoort-Noord wordelijk niet naar IJmuiden te vlie- waarheid is verkrijgbaar via elke re- den alle kinderen erg gemist.
gen. (Foto: Michel van Bergen)
guliere boekhandel en via internet. Om de kinderen een hart onder
de riem te steken, hangt er bij
de voordeur van de school een
groot hart voorzien van allerlei
lieve woorden voor de kinderen
en ouders. Ieder kind wordt bij
name genoemd op vrolijke harten daaromheen. De leerkrachten hopen dat de kinderen weer
snel naar school kunnen komen.
(Foto: aangeleverd)

Voor de deur van woning aan Zeeweg:

Kat Puck overleeft hondenbeet niet

Vrouw te water langs de
Steigerweg in IJmuiden
IJmuiden - Een vrouw is maandagavond uit het water nabij
de sluizen gehaald in IJmuiden.
Rond kwart over tien werd de
vrouw in het water langs de Steigerweg ontdekt. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, werden opgeroepen
om hulp te bieden.

Op Lange Nieuwstraat

Scooterrijder lelijk
gewond bij botsing
IJmuiden - Een scooterrijder is
vrijdagavond lelijk gewond geraakt bij een verkeersongeval in
IJmuiden. Rond kwart voor zeven
reed het slachtoffer op zijn scooter over de Lange Nieuwstraat. Een
automobilist die vanaf de Eemstraat de Lange Nieuwstraat op
wilde rijden had door een geparkeerde wagen geen goed overzicht en moest daarop het fietspad
oprijden. De scooterrijder merkte
dit te laat op en botste er tegenaan. Met een harde klap kwam de

welijks op. Ik begrijp dat niet, ze
hebben zelf een hond, maar wat
ben je voor dierenvriend, als je
hiervan wegloopt?’’

en vrouw werd uitgelaten. Of de
hond op dat moment aangelijnd
was, weet ze niet. Dat was wel het
geval toen ze de man en vrouw
iets verderop zag lopen met de
hond. ,,Ze vertelden me dat onze
kat de hond had aangevallen en
dat de hond daarop gebeten had.
Die man had nog geprobeerd ze
uit elkaar te halen. Zijn handen
zaten onder het bloed en ook bij
de hond droop het bloed uit zijn
bek.’’ Op dat moment wist Annelies nog niet precies hoe ernstig
haar kat eraan toe was. Dat bleek
later, toen een dierenarts zich
over het dier ontfermde. De verwondingen waren dusdanig ernstig dat besloten is om de tien
jaar oude kat te laten inslapen.
Naar de eigenaren van de hond
heeft Annelies zondagavond direct duidelijk gemaakt dat ze het
een kwalijke zaak vond dat men
doorliep zonder zich verder om
het welzijn van de kat te bekommeren. ,,Daar reageerden ze nau-

Hart onder de riem
op de Parnassiaschool

Bezoek onze website:
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Door de schrik van het moment
had Annelies niet de helderheid
van geest om te vragen naar
contactgegevens. Ze zou echter graag alsnog met de twee in
contact komen. Inmiddels heeft
ze, mede op advies van een vrijwilliger van de dierenambulance, melding van het voorval gemaakt bij de politie. ,,Als die
hond mijn kat bijt, kan hij misschien ook een andere kat bijten. Of misschien zelfs een kind.
Ik kan niet beoordelen of dat gevaar bestaat.’’ Ze hoopt dat de eigenaren van de hond zich alsnog
bij haar zullen melden. Ook heeft
ze haar hoop gevestigd op de camerabeelden van een nabij gelegen horecabedrijf. ,,Die camera staat op het trottoir gericht,
dus daar staan die mensen waarschijnlijk goed op.’’ Ook hoopt ze
dat iemand misschien weet om
wie het precies gaat. ,,Die mensen zijn vermoedelijk eind zestig, de man is kalend met een bril
en droeg een pet. De vrouw heeft
lang haar in een knot of staart, zij
droeg een rok of jurk. Ze zijn door
de Gjertsenstraat gelopen.’’ Annelies hoopt dat het stel zelf wil reageren als ze dit bericht lezen.
,,Ik realiseer me dat dit het meest
ernstige nieuws is. Door het coronavirus sterven er mensen en
daar denk ik ook aan. Maar ik zou
dit voorval graag samen met deze mensen willen afsluiten.’’ Info:
06 53529913. (Foto: aangeleverd)
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Deel je ervaringen met onze lezers!
Velsen - In een paar weken tijd
is het leven van velen compleet
veranderd. De strijd tegen het
coronavirus vereist ingrijpende wijzigingen in onze leefwijze en het is nog maar de vraag
hoelang de genomen beperkingen blijven gelden. De een
zit noodgedwongen thuis en
heeft geen werk meer, de ander
probeert vanuit huis gewoon
door te werken. Nieuwe initiatieven worden ontwikkeld en
de creativiteit viert hoogtij.
De redactie is benieuwd naar de
verhalen van onze inwoners. Hoe
kom je de tijd door, nu je nauwelijks nog iets te doen hebt? Of heb

je het juist drukker dan ooit? Hoe
ga je om met het feit dat je familie en vrienden nauwelijks kunt
zien? Heb je leuke tips of suggesties voor je plaatsgenoten? Hoe
heb jij een werkplek thuis ingericht? Beschrijf in maximaal 200
woorden hoe jij de coronacrisis
beleeft, stuur het, het liefst met
een foto naar redactie@jutter.nl
en wellicht lees je jouw verhaal
binnenkort terug in onze krant!

dingen thuis? Maak er een mooie
tekening van en stuur een foto
daarvan naar redactie@jutter.nl
zodat wij hem kunnen bekijken.
Je mag de tekening ook in de
brievenbus doen op ons kantoor
op de Zeeweg 189/191 in IJmuiden.
Vergeet niet om je naam en je
leeftijd erbij te zetten. Alle tekeningen gaan we natuurlijk
goed bekijken en natuurlijk zetten we de mooiste tekening volTekenwedstrijd
gende week in de krant. Je tekeVoor de kinderen hebben we een ning moet uiterlijk maandag 20
leuke tekenwedstrijd bedacht. april om 12.00 uur bij ons binnen
Wat vind je ervan dat je niet naar zijn. Je maakt bovendien ook nog
school kunt en wat beleef je thuis kans op een leuke prijs, dus zet
allemaal? Wat doe je voor leuke ook je telefoonnummer erbij!

Myrthe verrast haar opa en oma
op haar eigen verjaardag
Velserbroek - Henk en Janny
Arends wonen al 24 jaar aan het
Maanbastion. Het echtpaar is inmiddels op hoge leeftijd, de twee
zijn respectievelijk 90 en 86 jaar
oud. Het advies van de regering
om vanwege het coronavirus
thuis te blijven en geen bezoek
te ontvangen, nemen ze ter harte. De verjaardag van kleindochter Myrthe in Amsterdam lieten
ze daarom aan zich voorbij gaan.
Maar Myrthe besloot spontaan
om haar grootouders met een
onverwacht bezoekje te vereren.
Niet in huis natuurlijk, maar beneden op de parkeerplaats. Op
de dag van haar 31e verjaardag
reed ze vanuit de hoofdstad naar
Velserbroek om Henk en Janny te
verrassen en ze tegelijk een hart
onder de riem te steken. ,,Ze belde ons toen ze onderweg was.
Een envelop hadden we al klaarliggen, maar daar zat nog geen
geld in. Dat hebben we snel even
geregeld en toen hebben we
die envelop naar beneden laten
dwarrelen. Met luchtpost verzonden, dus’’, grapt Henk Arends. Hij
vervolgt: ,,We hebben twee kleindochters en één kleinzoon. We
waren erg blij met deze spontane actie van Myrthe.’’ (Foto: aangeleverd)

IJmuiden - Lezen is belangrijk
voor ieders ontwikkeling. Vooral
bij kinderen is het belangrijk om
het lezen te blijven stimuleren,
maar zowel de scholen als de bibliotheken gesloten zijn, is het lastig om aan nieuw leesvoer te komen. Brigitte Boerée, leerkracht in
het basisonderwijs, heeft de oplossing. In de tuin voor haar woning aan de Kromme Mijdrechtstraat 65 plaatste ze een kinderzwerfboekenhoek.

eerste die deze cursus ging volgen en het cursusboek gebruik
ik nog steeds als naslagwerk. Ik
heb vervolgens een plan gemaakt
voor de leesbevordering op onze school en dat wordt nu jaarlijks bijgesteld. We hebben er een
budget van 1500 euro voor, daarvan betalen we de campagnes en
schaffen we nieuwe boekjes aan.’’

nu langskomen in haar voortuin
om een boek uit te kiezen, dat
mee naar huis te nemen en te lezen. Daarna kunnen ze het terugbrengen, maar ze kunnen het ook
doorgeven aan een ander kind,
zodat het boek aan een echte
zwerftocht begint. Het kan ook bij
een ander zwerfboekstation weer
worden neergezet.

Nu de school gesloten is, worden
ook de kisten met boeken niet gebruikt. Brigitte kwam op het idee
om die kisten mee naar huis te
nemen en in de tuin te zetten. Ze
kreeg op school groen licht voor
het plan en ging aan de slag. ,,Bij
mij in de buurt zie je niet veel van
dit soort zwerfboekstations in tuinen. Aan het begin van de Lange
Nieuwstraat zag ik er wat meer,
maar in deze week alleen bij een
woning vier straten verderop. Ik
heb drie van de vier zwerfkisten
mee naar huis genomen, maar
ik heb ook boeken voor volwassenen.’’ Om het nieuwe zwerfboekstation onder de aandacht
te brengen, verspreidde Brigitte driehonderd flyers in haar wijk.
Deze week gaat ze de flyers ook
ophangen op de prikborden van
een aantal supermarkten. Alle kinderen uit de buurt mogen vanaf

In elk boek staat een unieke
‘zwerfcode’ die de lener van het
boek op www.kinderzwerfboek.
nl kan invoeren. Zo kan de zwerftocht van het boek via het internet worden gevolgd, al meldt Brigitte er wel bij dat dit geen verplichting is: ,,Het lezen en voorgelezen worden staat voorop.’’
De landelijk opererende Stichting Kinderzwerfboek stelt zich
ten doel om 100.000 boeken te
laten rondzwerven. Iedereen die
zelf nog wat boeken in de kast
heeft staan - zowel kinderboeken als boeken voor volwassenen
- die niet gebruikt worden, kan ze
bij Brigitte inleveren zodat ook
die boeken weer gelezen kunnen
gaan worden en een zwervend
bestaan kunnen gaan leiden. Het
kinderzwerfboek is een initiatief
van het Nationaal Fonds Kinderhulp. (Foto: aangeleverd)

RIVM begint groot onderzoek naar
schadelijke uitstoot in de IJmond
tact opgenomen. Mensen krijgen dan bijvoorbeeld het advies
om thuis uit te zieken, of - bij ernstiger klachten - om contact op
te nemen met de eigen huisarts.
Buiten kantooruren wordt er als
nodig een afspraak op de spoedpost gepland.

atief van het OLVG in Amsterdam.
Door een nauwe samenwerking
van het Spaarne Gasthuis en de
huisartsen uit de regio komt de
app nu ook beschikbaar voor inwoners van Zuid-Kennemerland,
Velsen en de Haarlemmermeer.
In de app geven deelnemers dagelijks een aantal zaken door. Het
gaat om symptomen als keelpijn, neusverkoudheid, kortadeOp basis van ingevoerde gege- migheid, temperatuur (koorts) en
vens beoordeelt een medisch hoesten. Een medisch team van
team welke zorg nodig is. Ook is het Spaarne Gasthuis en huisarter op afstand contact met patiën- sen beoordeelt en volgt de ingeten. De app geeft mensen hou- stuurde gegevens.
vast en helpt om in deze moeilij- De RIVM-richtlijnen zijn daarbij
ke tijd de druk op de huisartsen- leidend. Als er geen medische reen ziekenhuiszorg zoveel moge- den is voor contact, volgt binnen
lijk te beperken.
48 uur een geautomatiseerd bericht. Als dat medisch noodzakeDe corona-check app is een initi- lijk is wordt binnen 24 uur con-

Bieb gesloten? Haal een zwerfboek!

Brigitte werkt als leerkracht in het
basisonderwijs, ze geeft les op de
Sint Bavoschool aan de Reviusstraat in Haarlem. Daarnaast is ze
ook leesbevorderaar op de school,
een speciale functie binnen het
onderwijs waarvoor ze een cursus volgde. Op allerlei manieren
weet ze kinderen aan te zetten tot
het lezen van boeken. ,,Hoe meer
boekjes er voor het grijpen liggen,
hoe beter de kinderen het lesprogramma ingaan’’, weet ze uit ervaring. In de cursus leerde ze welke
soorten literatuur er zijn en waarom het zo belangrijk is dat kinderen al op jonge leeftijd beginnen met lezen. ,,Het begint eigenlijk al bij baby’s en peuters, door
samen naar boekjes te kijken. Bij
ons op school was ik destijds de

Spaarne Gasthuis
biedt corona-check app

Regio - Op vrijdag 10 april lanceert het Spaarne Gasthuis de corona-check app in de regio ZuidKennemerland, Velsen en Haarlemmermeer. Deze app geeft algemene informatie en educatie
over het coronavirus. Ook biedt
hij online hulp bij het volgen en
beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus.

Kinderen kunnen blijven lezen:

Houvast in een tijd van onzekerheid
Frans Krouwels, longarts Spaarne
Gasthuis: “Veel mensen hebben
twijfel bij klachten als hoesten
en verkoudheid. Heb ik corona?
Vorm ik mogelijk een gevaar voor
anderen? Deze app stelt inwoners
van onze regio in staat om op een
verantwoorde manier zelf hun
klachten in de gaten te houden.
Het helpt om in deze moeilijke
tijden de druk op de huisartsenen ziekenhuiszorg waar mogelijk
te beperken. Daarnaast geeft het
houvast voor mensen in een tijd
waarin er veel onzekerheid is. De
app is nadrukkelijk geen vervanging van reguliere zorg of spoedzorg.”
Voor wie is de app?
De corona-check app is gratis
beschikbaar alle inwoners van
Zuid-Kennemerland, Velsen en
de Haarlemmermeer. Gebruikers
moeten 18 jaar of ouder zijn, een
koortsthermometer hebben en
een smartphone of tablet met
Android versie 7 of hoger of Apple versie iOS12 of hoger.
Aanmelden voor de app kan op
https://spaarnegasthuis.nl/corona-check-app. (Foto: aangeleverd)

IJmond - Het RIVM heeft samen
met een klankbordgroep van experts en inwoners uit de IJmond
advies uitgebracht over de invulling van het vervolgonderzoek naar de gezondheid in de
IJmond. De provincie NoordHolland en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk nemen dit advies 1-op-1 over. Dit is
besloten tijdens het Bestuurlijk
Overleg Industrie & Gezondheid
IJmond op 8 april.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat onder andere door middel van veegmonsters onderzoeken of en welke schadelijke stoffen in of op de
grond terecht komen (depositie),
zowel binnen- als buitenshuis. Ook
wordt gekeken welke risico’s dit oplevert voor kinderen die aan deze
stoffen worden blootgesteld, zullen er extra metingen worden gedaan van inhaleerbare stoffen en
wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke klachten, zoals hoesten
of benauwdheid, die inwoners zelf
bijhouden in een dagboek. Gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, Jeroen Olthof: “De
luchtkwaliteit in de IJmond is een
van de slechtste in Nederland. Het
advies over het gezondheidsonderzoek dat het RIVM en de inwoners
hebben opgesteld nemen wij één
op één over. Het gezondheidsonderzoek gaat de IJmondgemeenten en de provincie meer inzicht
geven om gericht maatregelen te
kunnen nemen voor een gezondere IJmond.”
Gezondheidsonderzoek IJmond
De grafietregens bij Harsco/Tata
Steel in 2018 en 2019 hebben tot
veel vragen en zorgen bij de inwoners van de IJmond geleid. Het
RIVM heeft die vragen verzameld

en in juni 2019 deels beantwoord.
De nog openstaande vragen zijn
in kaart gebracht voor het vervolgonderzoek. Dat is door het RIVM
met een klankbordgroep aangescherpt tot een advies voor een opdracht. De klankbordgroep bestaat
uit (vertegenwoordigers van de) inwoners, een huisarts en onafhankelijke experts. Tijdens het Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid
IJmond is besloten dit advies 1-op1 over te nemen en aan de provincie Noord-Holland te vragen de opdracht hiervoor aan het RIVM te
verstrekken. De klankbordgroep
heeft daarnaast vier aanvullende
adviezen gegeven. Deze gaan niet
direct over het onderzoek, maar
hebben wel met het bredere thema ‘industrie en gezondheid’ te maken. In het Bestuurlijk Overleg is besloten deze adviezen mee te nemen in de wijze waarop met Tata
Steel wordt omgegaan. Hier is tijdens het Bestuurlijk Overleg ook
over gesproken.
Opzet onderzoek en planning
Het onderzoeksvoorstel voor het
vervolgonderzoek is opgedeeld in
drie delen. Het RIVM adviseert een
gefaseerde aanpak. Dit betekent
dat vervolgstappen worden bepaald op basis van informatie uit

voorgaande clusters. Het RIVM is al
gestart met het zogenoemde basisonderzoek. In het basisonderzoek
wordt onder meer gekeken naar
bestaande gegevens, acute klachten van inwoners en meldingen bij
huisartsen. De resultaten hiervan
worden tegen de zomer verwacht.
Door de situatie rondom het coronavirus (COVID-19) is het op dit moment nog onduidelijk wanneer de
verschillende onderdelen van het
vervolgonderzoek kunnen starten.
Bestuurlijk Overleg
Industrie & Gezondheid IJmond
Op woensdag 8 april vond het derde Bestuurlijk Overleg Industrie &
Gezondheid IJmond plaats. Aan
dit overleg nemen de coördinerend wethouders van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk en de gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu van de
provincie Noord-Holland deel. Doel
van het overleg is om als overheden nog nadrukkelijker samen te
werken om de gezondheid in de
IJmond te verbeteren. Het gezondheidsonderzoek is daarbij een belangrijk onderdeel. Op 8 april is
verder gesproken over het vervolg van de Visie Luchtkwaliteit in
de IJmond. (Foto: Provincie NoordHolland)
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Gekochte kaarten blijven geldig

Troostende woorden
van theaterdirectie
Velsen - Onder de noemer ‘Sirene
Sale’ verstuurt de Stadsschouwburg Velsen elke eerste maandag van de maand een digitale
nieuwsbrief met wat aanbiedingen. De term verwijst naar het
luchtalarm, dat altijd op die dag
wordt getest. Deze maand viel er
niets in de aanbieding te gooien,
want alle voorstellingen van het
theater zijn tot 1 mei afgelast. In
plaats daarvan kregen alle abonnees nu een bericht met troostende woorden. De belangrijkste
boodschap: alle gekochte kaarten blijven geldig.
Overal in het land wordt hard gewerkt aan het in elkaar zetten van
een nieuw schema voor de gemiste voorstellingen. Dat is een
lastige klus, waar impresariaten
ook hij inmiddels was overleden, zich samen met de artiesten en
blijkt nog springlevend te zijn. Hij de theaters over buigen. Ook lowoont in Velsen-Noord en pakte kale verenigingen zijn daarbij
zelf de telefoon en nam contact vaak betrokken. Als het niet lukt
op, nadat hij het verhaal van Gijs om een voorstelling op een lade Zeeuw had gelezen. Enige tijd ter moment alsnog te programgeleden was de heer De Zeeuw meren, wordt gekeken naar een
ter ore gekomen dat Bruinzeel vorm van compensatie. Het kan
zou zijn overleden, maar die in- zijn dat men in dat geval een verformatie bleek achteraf onjuist te vangende voorstelling aanbiedt
zijn. Wij hebben beide heren in- of een tegoedbon verstrekt. De
middels met elkaar in contact ge- directie van de Stadsschouwburg
bracht en dat heeft in eerste in- Velsen waarschuwt echter dat het
stantie geleid tot een uitgebreid
telefoongesprek tussen hen. Gezien de maatregelen rond het coronavirus zal het daarbij vooralsnog even moeten blijven, maar
mogelijk is er in de nabije toekomst een optie voor de twee
om elkaar persoonlijk te gaan
ontmoeten. (Foto Gijs de Bruin
(boven): Bos Media Services, foto Frits Bruinzeel (onder): Linda
Ekelschot-Bruinzeel)

wel even kan duren voordat alles
rond is. Uiteindelijk zal door het
theater contact worden opgenomen met de kaarthouders, men
hoeft dus zelf geen actie te ondernemen.

Wat een heerlijk weer hebben we
gehad. Ondanks dat de wereld er
momenteel heel anders uitziet
dan een aantal weken geleden,
geniet ik volop van de natuur om
mij heen. Want de lente doet gewoon haar intrede, alsof de lente
niets in de gaten heeft. Daarom
deze keer boeken over de lente.

Voor de jongsten onder ons is
dit heerlijke lenteboek. Muis beleeft de lente in dit boek. Overal waar hij komt laat de lente iets
van zichzelf zien. Muis vindt het
geweldig. De tekeningen in het
boek sluiten aan bij het verhaal.
Het verhaal is op rijm en leest
daardoor heerlijk voor.

Een verrassing voor kikker, door
Max Velthuijs, uitgegeven door
Leopold.
Een heerlijk peuterboek over kikker en een heel bijzonder cadeau.
Rat komt terug van een lange reis
en neemt een bijzonder cadeau
mee voor kikker. Rat legt kikker
uit dat hij het cadeau in de grond
moet stoppen en moet wachten.
In het voorjaar zal er dan een verrassing verschijnen. Weet jij wat
het is?

Een zaadje van compassie, door
‘Zijne Hevigheid de Dalai Lama’,
uitgeverij Holland
Dit prachtige boek vertelt het
verhaal van de Dalai Lama. Hoe
er van jongs af aan, al een zaadje
bij hem werd geplant. Het zaadje van compassie. Eigenlijk is het
zijn biografie in kindertaal beschreven. En hoe je als ouder het
voorbeeld geeft aan kinderen.
Echt een prachtig boek met een
boodschap. Geschikt voor kinderen vanaf groep 3.

Na artikel in deze krant:

Jeugdvrienden
vinden elkaar terug
Velsen - Twee weken geleden publiceerden wij in onze reeks verhalen over de Tweede Wereldoorlog een interview met Gijs de
Zeeuw. Bij het artikel werd een foto afgedrukt waarop hij te zien is
samen met zijn jeugdvrienden
Frits Bruinzeel en Henk Korthoven. Die foto en de begeleidende
tekst hebben inmiddels voor een
bijzondere hereniging gezorgd.
Voor Gijs de Zeeuw (1929) was
onduidelijk of Henk Korthoven
nog in leven was. Al vrij snel na
het verschijnen van de krant werd
duidelijk dat hij inmiddels is overleden. Dat liet zijn dochter aan de
redactie van deze krant weten. Ze
wilde wel graag met de heer De
Zeeuw in contact komen en dat
contact is inmiddels gelegd. Maar
er kwam nog een tweede reactie: Frits Bruinzeel, van wie Gijs de
Zeeuw tot dan toe aannam dat

Intussen wordt ook gewoon gewerkt aan het nieuwe theaterseizoen, dat vanaf september moet
gaan draaien. De feestelijke seizoenspresentatie, die volgende
maand zou plaatsvinden, gaat
in elk geval niet door. Er wordt
nog gezocht naar een alternatieve vorm om de nieuwe plannen te aan het publiek te kunnen
presenteren. Daarbij gaat men er
vanuit dat de theaters in het komende najaar weer geopend zullen zijn. Het is nog maar de vraag
of dat ook echt het geval is. De
regering bekijkt de situatie per
maand, maar experts zeggen inmiddels dat wellicht voor een
periode van twaalf tot achttien
maanden maatregelen nodig zullen zijn. Toch gaat het theater vol
goede moed verder met het maken van plannen. Wie de nieuwe theatergids wil ontvangen,
kan deze nu al via https://stadsschouwburgvelsen.nl/theatergids-2020-2021 aanvragen.

Heel Velsen
leest voor

Voorlezen is goed
voor ieder kind.
Peuterjuf Sjoerdtje
Rasmussens leest
haar drie kinderen
maar wat graag
voor en is gek op
kinderboeken.
Ze schrijft er voor haar werk
een blog over en iedere maand
een column in onze krant.

De Thuisbieb is
open voor iedereen!

Populaire én minder
bekende titels
De brede selectie bevat voor elk
wat wils: van spanning tot chicklit en van literatuur tot informatief. Tot de selectie aangeboden
boeken behoren populaire titels als ‘Rinkeldekink´ van Martine Bijl en de nieuwste editie van
het voetbalmagazine ‘Hard Gras’,
maar ook te ontdekken boeken Lente met muis, door Pauline
als ‘Post voor Rus Ordelman’ van Baartmans, uitgegeven door Ik hoop jullie weer te hebben geBette Adriaanse, ‘De mentor’ van uitgeverij Holland.
inspireerd. Veel leesplezier!
Tessa Kollen en ‘Mindgym workouts’ van Wouter de Jong.

Velsen - De gebouwen zijn gesloten, maar de Nederlandse bibliotheken zijn online gewoon open.
In de ThuisBieb-app zijn sinds deze week 100 e-books voor iedereen beschikbaar, ook voor mensen die geen lid zijn van de Bibliotheek.
Met de ThuisBieb willen de bibliotheken iedereen die thuiszit een
hart onder de riem steken én een
mooie leeservaring bieden in deze onzekere tijd. Zie www.thuisbieb.nl. De ThuisBieb is in ieder
geval open tot en met 10 mei.

Ook voor de jeugd
De jongere lezer vindt in de app
naast bekende titels als ‘Stuntvlogger Sam’ van Jelmer Jepsen,
ook bijzondere boeken als ‘Toverhanden’ van Chris Winsemius en
‘Alaska’ van Anna Woltz. Kijk voor
nog veel meer titels, tips en inspiratie op www.jeugdbieb.nl
#ikleesthuis
Samen met de CPNB is de campagne #ikleesthuis gelanceerd en
in de LuisterBieb, de Bibliotheekapp voor luisterboeken, zijn ruim
100 extra titels toegevoegd die
beschikbaar zijn voor iedereen.
Download nu de app en geniet
van het mooie aanbod. Geheel
gratis! (Foto: aangeleverd)

In Velsen-Noord

Zware aanrijding tussen
motor en fietsster
Velsen-Noord - Bij een zware
aanrijding op de N197 bij VelsenNoord zijn vorge week woensdagavond een motorrijder en een
fietsster gewond geraakt. Het ongeval gebeurde kort voor tien uur
op de kruising met de Wenckebachstraat, waar de Binnenduinrandweg overgaat in de Rijk de
Waalweg. De fietsster stak over
en werd met een flinke klap geschept door de motorrijder. Beide
slachtoffers werden meters weggeslingerd en kwamen een flink
stuk uit elkaar op het asfalt terecht, evenals de fiets en de motor. Voorbijgangers schoten direct te hulp en hulpdiensten rukten massaal uit. Personeel van

drie ambulances heeft de slachtoffers gestabiliseerd.
De motorrijder is met spoed naar
het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar vervoerd. Zijn letsel liet zich
ernstig aanzien.
De fietsster is met onbekend letsel naar het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk overgebracht.
De politie is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht
van het ongeval. Ter plaatse zijn
alle sporen in kaart gebracht en
diverse getuigenverklaringen afgenomen. De kruising was lange
tijd grotendeels afgesloten voor
het verkeer. (Foto: Mizzle Media)

DCIJ-nieuws:

Jesse Bos winnaar
eerste online clubavond
Velsen - Het zijn vreemde tijden, ook voor Damclub IJmuiden
(DCIJ). Begin maart hield de club
in verband met het 95-jarig jubileum nog een jubileumtoernooi,
niet wetende dat dit het laatste
fysieke evenement in maanden
zou zijn. Voor Jacqueline Schouten was het extra zuur: zij zag
haar NK vrouwen verschoven
worden naar het einde van het
kalenderjaar. Normaal gesproken
zouden de coronamaatregelen
ook voor DCIJ einde seizoen betekenen, ware het niet dat denksporten een voordeel hebben ten
opzichte van fysieke sporten: ze
kunnen ook online voortgezet
worden.
Afgelopen vrijdag hield DCIJ zijn
eerste online clubavond op Lidraughts. Nadat een aantal jeugdleden samen met de jeugdtrainers de aftrap deed, werd er daarna door de volwassenen twee
uur lang een toernooi gespeeld
dat alleen toegankelijk was voor
leden en vrienden van de club.
Met een speeltempo van vijf minuten per partij plus vijf secon-

den extra per zet kwamen er al
snel spectaculaire partijen op
het scherm. Voorzitter Jesse Bos
bleek het meest bedreven te zijn
in deze tak van dammen. Hij profiteerde extra van de speciale bonusregel, waarbij na twee overwinningen op rij alle punten dubbel tellen, zolang er niet verloren
wordt. NK-finalist en oud-lid Casper Remeijer schoof wat later aan,
maar werd alsnog tweede. Martin
van Dijk werd op gepaste afstand
derde.
Aangezien de eerste clubavond
goed bevallen is, zal er de komende weken op dezelfde tijden als de fysieke clubavond gespeeld worden. De jeugdafdeling
speelt op vrijdag van 19 tot 20
uur en om 20.30 uur beginnen de
volwassenen. Geïnteresseerden
kunnen zich registreren op Lidraughts en vervolgens een aanvraag bij Team Damclub IJmuiden doen onder vermelding van
hun echte naam. Meer informatie is terug te vinden op de Facebookpagina van Damclub IJmuiden. (Foto: aangeleverd)

Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening,
ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q3 (cluster 58)
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een
ontwerpbeschikking ingevolge het Bouwbesluit 2012 en de Algemene
Plaatselijke Verordening van de gemeente Velsen ter inzage heeft gelegd.
De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het verlenen van een
ontheffing op grond van het Bouwbesluit 2012 voor het werken buiten
de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur
en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor maximaal de geluidsniveaus zoals vermeld in paragraaf 4, tabel 2 t/m 11 van het akoestisch
rapport (behorende bij de ontwerpbeschikking), voor de periode van 1 juli
tot en met 30 september 2020, voor de hoogst belaste woningen op het
Sluiseiland en aan Kanaaldijk West, Kanaaldijk Midden en Kanaaldijk Oost.
Tevens is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voornemens
een ontheffing te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente Velsen voor de avond- en nachtperiode
voor maximaal de geluidsniveaus zoals vermeld in paragraaf 4, tabel
2 t/m 11 van het akoestisch rapport (behorende bij de ontwerpbeschikking), voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2020, voor
de hoogst belaste woningen op het Sluiseiland en aan Kanaaldijk West,
Kanaaldijk Midden en Kanaaldijk Oost.
Het betreft een ontheffing voor geplande werkzaamheden ten behoeve
van het in werking hebben van de betoncentrale en voor de bouwactiviteiten betonwerk en damwanden en voor sloopactiviteiten.
Het betreft een ontwerpbeschikking ten behoeve van de aanleg en het
gebruik van een nieuwe zeesluis te IJmuiden (het project Nieuwe Zeesluis
IJmuiden). De nieuwe zeesluis dient ter vervanging van de Noordersluis,
welke zijn technische levensduur heeft bereikt. Naast de scheepvaartfunctie dient de zeesluis tevens als primaire waterkering voor een groot
deel van Noordwest-Nederland.

R is weer in de maand, dus onze speculaas komt alweer uit de oven
Aanvrager: OpenIJ EPC v.o.f.
Zaaknummer: 9501005

Provinciale coördinatieregeling van toepassing
Op grond van artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) worden besluiten die nodig zijn ter verwezenlijking van
het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden door de provincie Noord-Holland
gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op grond van het vaststellingsbesluit van het inpassingsplan Zeetoegang IJmond van Gedeputeerde
Staten van 22 september 2014 en de wijzigingsbesluiten van 16 juni
2015 en 24 november 2015. De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze
besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel
3.31, derde lid, van de Wro van toepassing is.

Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
de dag na publicatie gedurende zes weken, van 17 april tot 29 mei 2020,
ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:
- provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak,
via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440);
- gemeente Velsen, Dudokplein 1 te Velsen.
In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de
Corona-epidemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd
niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom
desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact
opnemen met gemeente of provincie over alternatieve mogelijkheden
van inzien.
Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik
maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact
opnemen met tel. 088-567 0200.
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website
loket.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden
gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied, t.a.v. de Coördinator vergunningen Nieuwe
Zeesluis IJmuiden, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Heeft u vragen over
deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen,
dan kunt u gebruik maken van het contactformulier onder loket.odnzkg.
nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij
die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de
ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat
geen zienswijze naar voren is gebracht. Dat kan bijvoorbeeld het geval
zijn als er bij de definitieve vaststelling van de beschikking wijzigingen
zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Op de
definitieve beschikking is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisisen Herstelwet van toepassing.
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Nieuwe Velisena: Oorlog en bevrijding Velsen
aantal bekende en minder bekende auteurs. Allemaal hebben
ze bijgedragen aan het beeld en
de sfeer van Velsen tijdens en
vlak na de oorlog. Bijvoorbeeld
het verhaal over de in Duitsland
tewerkgestelde Cor van der
Zee, geschreven door zijn dochter of de afbraak en wederopbouw van de boerderijen Beekvliet. Een interessant verhaal
gaat over twee IJmuidense bedrijven en een aantal Velsenaren die tijdens de oorlogsjaren
onderdak vonden in Scherpenzeel. Zij schonken na de oorlog
een glas-in-loodraam aan die
gemeente.

Onder toezicht van een soldaat van de Joodse Brigade zijn Duitse krijgsgevangenen bezig met het opruimen van prikkeldraadversperringen voor de Gereformeerde Ichtuskerk tussen de Kompasstraat en de Fahrenheitstraat in IJmuiden, november 1945. Foto: Felix Baehr (1905-1984). (Bron: Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam)

Dit themanummer van Velisena bevat voor de oudere Velsenaren veel herkenbare namen,
gebeurtenissen en foto’s. Voor
de jongere generatie, de kinderen en kleinkinderen geeft deze
Velisena inzicht in de gebeurtenissen die de inwoners van onze
gemeente tussen 1940 en 1945
zo zwaar hebben getroffen.

Valse stempel handtekening Tj. Van der Weide gebruikt door het verzet.
(Bron: archief Stichting Archivalia Post&Hamers)
poort voor €12,50. U kunt natuurlijk ook via www.historischekringvelsen.nl voor €15,00
lid worden van Historische Kring

Velsen, dan ontvangt u deze Velisena bij uw lidmaatschap en
kunt u daarnaast deelnemen
aan alle ledenactiviteiten.

beeld van Velsen na de bevrijding en hoe snel het dagelijkse
leven terugkeerde in de straten,
de scholen en bij de bewoners.

Ausweis van Cor van der Zee uit IJmuiden
Velsen- Op 8 mei 2020 is het 75
jaar geleden dat de Canadezen
het zwaar verwoeste Velsen binnen kwamen. Eindelijk, na al die
zware jaren was Velsen bevrijd.
De Velisena, het jaarboek van
de Historische Kring Velsen is dit
jaar een bijzondere uitgave en
helemaal gewijd aan de oorlog
en de bevrijding van Velsen. Fei-

ten en herinneringen van Velsenaren zijn opgetekend in 37 artikelen. Daarnaast zijn in deze
extra dikke Velisena van 120 pagina’s veel foto’s en bijzondere
afbeeldingen opgenomen. Een
aantal pagina’s is gewijd aan de
krantenartikelen die zijn gepubliceerd tussen mei en december 1945. Deze schetsen een

De redactie heeft vele verhalen opgetekend van Velsenaren over de oorlogsjaren. Groot
en klein leed, de vele evacuaties, de bombardementen, de
angst, de honger en de wederopbouw van Velsen. Opvallend tijdens de interviews was
de wijze waarop men na de bevrijding aanpakte om Velsen te
herbouwen en het bedrijfsleven
weer op te starten maar vooral Het glas-in-loodraam in Scherpenhet tempo waarin dat gebeurde. zeel. Links een vuurtoren, daaronMeestal kwam naar voren dat er der het Velser Lam, rechts de kerk in
maar niet meer over gesproken Scherpenzeel en in het midden de
moest worden: aanpakken, op- tekst: “Aangeboden door de evabouwen en zwijgen over de el- cuees uit IJmuiden (Velsen) 1942lende van de oorlog. Ook bij- 1945. Boven de tekst staat een pezonder was dat sommige fami- likaan die zijn jongen voedt. Dit
lies binnen twee jaar na de oor- staat voor “zelfopoffering”. (Foto:
log Duitse kinderen in huis na- Vereniging Oud Scherpenzeel)
men om ze een fijne vakantie te
bezorgen.
Velisena, oorlog en bevrijding
Velsen, is vanaf vrijdag 17 april
Veel mooie maar ook aangrij- te koop bij de Readshop IJmuipende en soms schrijnende ver- den, Rozing Velsen-Noord en
halen worden verteld door een boekhandel Bredero in Sant- Foto: Piet Korpershoek

80-jarige kunstschilder pakt uit

‘80 voor het Brandwondencentrum’
Velsen/Beverwijk - De Beverwijkse kunstschilder René van der
Meulen wordt 16 april 80 jaar. Alle reden voor René om nog één
keer goed uit te pakken met het
kunstproject ‘ 80 voor het Brandwondencentrum’.
René heeft 80 schilderijtjes van
13 bij 18 centimeter geschilderd
die voor 80 euro per stuk worden aangeboden. De totale opbrengst zal hij schenken aan het

Brandwondencentrum in Beverwijk.
Er is al veel animo voor dit unieke
project. Zijn vriend en IJmuidenaar Michael Beers verzorgt de
verkoop en distributie voor René en meldt dat er al 60 schilderijtjes zijn besteld. Hiermee lijkt de
actie nu al te gaan slagen. Maar
het doel is wel alle 80 schilderijen
te verkopen voor het Brandwondencentrum. Mensen met inte-

resse om een uniek genummerd
schilderij aan te schaffen kunnen
dat kenbaar maken via e-mail:
m.beers@live.nl onder vermelding van ’80 voor het Brandwondencentrum’.
Met deze actie wil René van der
Meulen het Brandwondencentrum zijn jarenlange bewondering uitspreken voor de moeilijke
taken die dagelijks worden uitgevoerd. (Foto: Chris Hoefsmit)

Toch feest ondanks corona!
Velsen-Zuid - 9 april 2020.... een
verjaardag om niet snel te vergeten! Andrea (Dre ) Oosterveld zou
op deze dag haar 80e verjaardag
vieren met kinderen, familie en
vrienden. Maar helaas........door de
heftige coronacrisis die ons land
treft, kon dit feest jammergenoeg
nú niet doorgaan. Maar niet ge-

treurd........want dankzij de lieve
buren van Dre begon de dag al
vroeg. Om 8 uur stonden zij in de
tuin Dre toe te zingen “Lang zal ze
leven...”
En dat was nog niet alles, ‘s middags om 16.00 uur werd Dre weer
verrast door dezelfde buurtjes
met taart, een wijntje en mooie

bloemen! En dat alles op 1,5 meter afstand van elkaar buiten in
de zon voor de deur! ,,Het was
geweldig’’, vertelt dochter Inge.
,,De teleurstelling om het feest
niet te kunnen vieren, eindigde in
een prachtig samenzijn. Dank jullie wel, Dre heeft genoten!’’. (Foto:
aangeleverd)
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75 jaar bevrijding: Velsenaren halen herinneringen op aan de oorlog

Dick van Es: ,,We hoorden uit de richting van de
Wijkerstraatweg een paar knallen. Ritman was dood.’’
IJmuiden - Dick van Es (1933)
kwam in IJmuiden ter wereld,
maar vijf jaar later verhuisde het
gezin naar de Schoonoordstraat
in Velsen-Noord. Toen in 1940 de
oorlog uitbrak, was Dick de jongste van drie kinderen. In 1941 en
1942 breidde het gezin zich verder uit tot een totaal van vijf kinderen. Het was op 5 mei 1940 dat
de toen zeven jaar oude Dick om
04.00 uur in de nacht wakker werd
van veel lawaai. ,,Ik dacht dat mijn
buurjongen tegen de stalen platen aan het schoppen was, maar
toen ik uit het raam keek, zag ik
vliegtuigen overkomen. In de verte was bij Schiphol veel rook te
zien, daar werd gebombardeerd.
Vanuit het fort bij Beverwijk werd
op de vliegtuigen geschoten. Die
vliegtuigen gooiden mijnen in het
Noordzeekanaal.’’ Later op de dag
zag hij vanuit het noorden groepen Nederlandse soldaten aankomen, die op vrachtauto’s via de
Rijksstraatweg richting de veerpont bij Velsen werden gebracht.
,,Die gingen naar het front’’, vertelt de heer Van Es. Hij gaat verder: ,,Na enkele dagen zagen we
vreemde soldaten lopen. Ze lachten naar ons.’’

,,De vliegtuigen vlogen
laag over het land om
niet geraakt te kunnen
worden.’’
Het industriegebied bij Beverwijk, waar zich nu het terrein van
De Bazaar bevindt, was in die jaren nog niet bebouwd. ,,Het was
één grote vlakte, waar voornamelijk tarwe werd verbouwd. Daar
werden palen in de grond gezet
met ijzerdraad ertussen. Er werden terpen gebouwd met kanonnen erop. Dat was luchtafweergeschut. Maar de vliegtuigen vlogen laag over het land, ze wisten
dat er vanaf de terpen niet omlaag kon worden geschoten, anders zouden ze hun eigen spullen raken. De vliegtuigen vlogen
zo laag, dat ze tussen de schoorsteenpijpen van de PEN-centrale
door gingen.’’ Gedurende de eerste twee jaren van de Tweede Wereldoorlog veranderde het dagelijkse leven in Velsen nog niet ingrijpend. Een grappig voorval uit
die tijd: ,,Het jaar 19423 was net
begonnen. Ik liep met mijn neef
Cor van Os richting Beverwijk. Hij
had een grote zwarte hond en die
had hij een overall aangetrokken
en een rode zakdoek om zijn nek
gedaan. De mensen moesten erom lachen.’’

,,Ritman werkte in het
politiebureau aan het Tiberiusplein. Een onmens
was het.’’
Velsen-Noord kent van oudsher
een hechte dorpscultuur en ook
voor de jonge Dick van Es gold dat
hij veel mensen uit de buurt kende. Een prominente figuur in die
tijd was Willem Ritman, een hoge
politiefunctionaris in de gemeente Velsen en vanaf 1934 al lid van
de NSB. Ritman was een fanatieke dienstklopper en werd, mede
daarom, gehaat door het verzet.
Dick van Es: ,, Hij werkte in het politiebureau aan het Tiberiusplein
in IJmuiden. Een onmens was het.
Aan de Wijk aan Zeeërweg was
een kleine werkplaats, die werd
beheerd door een machinist. Die
man had toestemming gekregen
om daar met zijn gezin te mogen
wonen. Op een dag kwam Ritman
daar langs. Hij vroeg aan de zoon
van die man om zijn papieren te
laten zien. Vervolgens moest die
jongen lopend met hem mee
naar het Tiberiusplein. Maar zijn
vader had goed contact met een
commandant bij de marine, dus
die is daarheen gefietst en vertelde daar dat Ritman zijn zoon had
meegenomen. Hij mocht meteen
instappen bij de commandant

in de auto. Ze zijn naar het politiebureau gereden en daar heeft
die commandant Ritman goed
de waarheid verteld. Toen Ritman
een agent opdracht gaf om de
jongen uit zijn cel te halen, kreeg
hij te horen: ‘Nee, dat moet je zelf
doen. Jij hebt hem in de cel gezet, nu haal je hem er zelf weer uit
ook.’ De jongen mocht weer terug
naar huis.’’

,,We hoorden een paar
knallen uit de richting
van de Wijkerstraatweg.
Ritman was dood.’’
Een ander voorval, waarvan Dick
van Es zelf getuige was, onderstreept eens te meer de wanpraktijken die Ritman erop nahield: ,,Ritman woonde in VelsenNoord. Als hij naar huis ging op
zijn fiets, kwam hij altijd op dezelfde tijd van de veerpont af. Hij
fietste dan bij de Meerweidelaan
de poort in. Aan het begin van
die poort woonde Daan, die man
hield Ritman ook wel in de gaten.
Als Ritman dan thuis kwam, ging
hij zijn honden uitlaten. Hij kwam
altijd langs ons huis en op een
dag stond er een jongetje bij mij
voor de deur. Dat jongetje wilde
de voorste hond aaien, maar de
hond gromde naar hem. ‘Wat een
rothond’, zei de kleine jongen. Ritman sloeg hem vervolgens met
volle kracht tegen het hoofd. Het
ventje schreeuwde het uit.’’ Op 6
april 1944 was Dick van Es bijna
getuige van de moord op Ritman.
,,Ik stond die bewuste dag met
mijn zus boven in de grote slaapkamer. Daar konden we tussen de
huizen door op de Wijkerstraatweg kijken. We hoorden uit die
richting een paar knallen. Ik zei
tegen haar: ‘Ritman is dood’. We
maakten samen een rondedans.
De politiefunctionaris bleek door
verzetsstrijders te zijn doodgeschoten, het voertuig van waar-

uit dat gebeurde werd bestuurd
door de bekende IJmuidense verzetsstrijder Jan Bonekamp.

,,We werden geëvacueerd. Buren adviseerden
ons om met ze mee te
gaan naar Landsmeer.’’
In datzelfde jaar stonden Dick
van Es en zijn neef Cor van Os
zelfs even oog in oog met Anton
Mussert, de toenmalige NSB-leider die destijds door de bezetter
werd gepresenteerd als de leider
van ons land. ,,We stonden bij de
spoorwegovergang en we moesten wachten, want ze waren aan
het rangeren. Naast ons stopte
een grote luxe auto, daarin zaten
vier mannen met zwarte uniformen aan en petten op. Cor stond
vlakbij die auto en werd over zijn
hoofd geaaid, waarop hij zei: ‘Sodemieter op’. De mensen die er
omheen stonden, moesten erom
lachen. Toen de auto wegreed zei
een man: ‘Weet jij wie dat was?’
Cor wist het niet, maar het bleek
Mussert te zijn geweest, die hem
over zijn bol had geaaid.’’ Uiteindelijk kon het gezin Van Es niet
langer in Velsen-Noord blijven
wonen. ,,We werden geëvacueerd en we mochten alleen wat
kleren meenemen. Mijn ouders
kwamen veel bij buren aan de
Heirweg en die buren adviseerden ons om met ze mee te gaan.
Ze hadden familie in Landsmeer
waar ze terecht konden. We werden liefdevol ontvangen bij de familie Verwei. Rond 20.00 uur in de
avond gingen de mannen weg en
mijn vader ging mee. Ik wist niet
wat ze gingen doen, maar al snel
had ik het door: de Engelse radiozender beluisteren.’’

,,Gabe had een auto van
de Wehrmacht. Ik heb
er de hele oorlog mijn
mond over gehouden.’’

Later op de avond werd bepaald
wie waar moest gaan slapen. ,,Ik
moest met een jonge man mee,
zijn naam was Gabe. Hij kwam
uit Friesland en was werkzaam
bij een oude boerin. We moesten
ongeveer honderd meter lopen,
in het donker. Hij liep voor me uit,
we gingen naar de achterzijde
van het huis. Daar was een hooiberg en er lagen strobalen. Maar
daar was ook een ingang naar
een schuur. Het was er erg smal
en ik voelde langs de kant met
mijn linkerhand. Opeens voelde
ik iets hards en bleef staan. Gabe had een knijpkat in zijn hand,
hij scheen op mij en vroeg wat er
was. Ik antwoordde dat er een auto stond. Gabe schrok toen ik dat
zei en scheen op mijn hand. Ik zag
dat de auto camouflagekleuren
had. Gabe zei: ‘Dit is ons geheim.
Hier mag je nooit over praten.’ Gabe bleek in het verzet te zitten. Hij
had een auto van de Wehrmacht
en ik denk dat hij ook Duitse uniformen had. Ik heb er de hele
oorlog mijn mond over gehouden. Pas na de bevrijding heb ik
het aan mijn ouders verteld. Ze
waren verbaasd en vroegen me
waarom ik dat niet eerder gezegd
had. ‘Omdat ik dat had beloofd’,
antwoordde ik. Ik wist soms dingen die mijn ouders niet wisten.
Die hield ik voor me, om mensen
niet te beschadigen.’’

,,Als dat varken het kan
eten, dan kan ik dat ook.
Ik pakte een hand korrels en at ze op.’’
Een dag later toog Marinus van
Es, de vader van Dick, naar de
burgemeester van Landsmeer
om te informeren of er woonruimte voor het gezin beschikbaar was. ,,Hij kreeg van de burgemeester een brief mee en
de opdracht om daarmee naar
Noordeinde 3 te gaan. Daar

woonde een pluimveehouder
met zijn oude ouders, de familie Van Schaik. Willem, de zoon,
was niet getrouwd. Ze hadden
een groot pakhuis en daarin waren kamertjes gebouwd van ribkarton. Daar konden we terecht.’’
De Hongerwinter 1944/1945 kenmerkte zich door een grote voedselschaarste, het was de tijd waarin al het mogelijke werd gedaan
om iets eetbaars te kunnen krijgen. Dick van Es herinnert zich
hoe hij zelfs varkensvoer naar binnen werkte: ,,We mochten bij een
aantal oude kippenhokken hout
pakken voor de kachel. In één
van die hokken stond een varken
en daarnaast stond een kist met
voer. Ik dacht: ‘Als dat varken het
kan eten, dan kan ik het ook eten.‘
Ik pakte een hand vol van die korrels en at ze op.’’ Op blote voeten
in de sneeuw kilometers lopen op
zoek naar voedsel was in die dagen geen uitzondering. ,,We liepen van Landsmeer richting Purmerend. We zijn gekomen tot
aan Purmerland, mijn vader, mijn
twee zussen en ik. Overal gingen
we vragen of men soms een paar
eieren of een stukje brood voor
ons had. Mijn oudste zus was zestien jaar en kwam scheldend het
erf van een boer afrennen. Ze
riep: ‘Die boer is een viezerik’. Al
snel werd me duidelijk dat hij een
tegenprestatie van haar had verlangd. We zijn toen maar teruggegaan. Dat ik op blote voeten liep,
dat voelde ik al niet eens meer. Je
wordt er hard van.’’

,,Ik sloeg de poten onder de koeten vandaan,
raapte de vogels op en
bracht ze naar mijn vader.’’
Na een dag thuis te hebben doorgebracht, had Dick een nieuwe
manier bedacht om aan eten te
komen. ,,Ik ging op jacht. Ik vond

een stuk van een tafelpoot en achter in het land was een bevroren
waterplas. Het had flink gewaaid
en de sneeuw was weggeblazen.
Op het ijs zaten veel koeten en als
een koet wil wegvliegen, moet hij
eerst hard lopen. Dat gaat niet op
het ijs, dus ik gooide de tafelpoot
als een knuppel met een draaiende beweging op het ijs. Daarmee sloeg ik de poten onder die
vogels vandaan. Ik kon er acht zo
oprapen en in een zak doen. Ik
ben ermee naar mijn vader gegaan en zei ‘Pa, ik heb vlees. Begin maar met slachten.’ Toen hadden we weer wat te eten.’’ Toen
hij op een dag uit het raam keek
en bij een boer aan de overkant
de Nederlandse vlag zag wapperen, wist hij dat de bevrijding
een feit was. ,,Ik liep naar mijn vaders slaapkamer en zei ‘Pa, kom er
maar uit, de oorlog is over.’ Dezelfde woorden had mijn vader in de
loop der tijd vaak tegen mij gezegd voor de grap, misschien omdat ik dan sneller uit bed zou komen. Maar nu was het echt zo en
kon ik het tegen mijn vader zeggen.’’ Ik ging naar buiten en zag
nog meer vlaggen hangen. De
mensen stonden te juichen en ik
wist dat het echt zover was.’’
Ongeveer een jaar later werd
het gezin met behulp van een
Dodge legertruck naar IJmuiden
gebracht, waar aan de Bloemstraat een huurwoning beschikbaar was. ,,Veel spullen hadden
we niet, want na onze evacuatie
was alles gestolen.’’
Toen later aan de Wijk aan Zeeërweg nieuwe woningen werden
gebouwd, greep het gezin die
kans en vestigde zich daar. (Bos
Media Services)
Heeft u herinneringen aan
de oorlog die u wil delen met
plaatsgenoten? Aanmelden kan
via redactie@jutter.nl of 0255533900.
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Koop een bloemetje voor Serious
Request en steun het Rode Kruis
IJmond - Rode Kruis IJmond
heeft samen met 14 bloemisten
uit Velsen, Beverwijk, Heemskerk
en Uitgeest een actie opgezet
waarbij de opbrengst naar Serious Request gaat. Van ieder boeket van 15 euro gaat 3 euro naar
Serious Request. De opbrengst
van de Serious Request actie gaat
naar het Rode Kruis onder het
motto: alleen samen krijgen we
Corona onder controle.
Op het moment dat heel Nederland stil valt en de intensive cares vollopen, helpt het Rode Kruis
en daarbij kan de organisatie al-

le steun gebruiken. Daarom start
radiozender 3FM over een week
met 3FM Serious Request: Never
Walk Alone.
De actie van Rode Kruis IJmond
en de bloemisten loopt van 10
april tot en met 24 april. U kunt
een bloemetje naar keuze bestellen voor uzelf of voor iemand anders. Bij het boeket zit een kaartje waar u een tekst op kunt (laten)
schrijven. De bloemen worden
bezorgd maar ophalen in de winkel kan ook.
In Velsen doen de bloemisten
Abelia Fleuristen, Remy’s Bloe-

men en Planten, Mulders Bloemenhuis, Adrichem Bloemisten
en Bloemsierkunst Rob van den
Berg mee. In Beverwijk zijn dit De
Duinroos, Bas Bloem, De Eeuwige Lente en Bloemshop Scheelings. In Heemskerk doen Fleurig
Bloemen, De Eeuwige Lente en
Van Lieshout mee met de actie.
In Uitgeest is dit Hegeman Bloemenshop ’t Hoekje.
Meer informatie over de actie
staat op de site van Rode Kruis
IJmond www.rodekruis.nl/ijmond
en via facebook.com/rodekruisijmond.

AAN TAFEL
Driehuizenaren Joke en Jan
eerder thuis van droomreis

Vervolg tips om
(mentaal) gezond te blijven

en beurtelings de tenen omhoog
te trekken. Hielen op grond houden dan.
Tip 16
Leuk nummer op de radio? Zet hem
even lekker hard en swing drie minuten mee. Desnoods schuif je de
gordijnen even dicht. Of juist open,
zodat anderen ook een glimlach op
hun gezicht krijgen.

Velsen - In dit coronatijdperk brengen wij veel meer tijd thuis door,
dan wij gewend zijn. Twee weken
geleden verzamelde de redactie
van De Jutter en De Hofgeest een
negental tips uit de media om juist
thuis onze gezondheid te ondersteunen. Gezondheid is natuurlijk
meer dan besmetting met het coronavirus tegen te gaan. Er zijn leuke reacties en veel tips binnengekomen van (met name vrouwelijke) lezers, waarvoor dank. Hier volgt een
bloemlezing.
Tip 10
Trek kleurrijke kleding aan als je je
beetje down voelt of zet een mooie
kleurrijke bloem onder je beeldscherm. Als je kleur draagt hoeft
dat niet meteen een knalrose pak
te zijn, maar doe bijvoorbeeld een
gekleurde sjaal om of draag sokken
met een leuke print. Een voordeel is,
dat je je psychisch beter voelt als je
kleur draagt.
Tip 11
Maak een schema, een dagindeling.
Structuur geeft wat houvast.
Tip 12
Ouderenbond ANBO heeft een
website vol tips. Zie www.anbo.nl

Voor een luisterend oor is er hun telefoonlijn: 0348-466666
Er worden op de site bijvoorbeeld
online lessen in stoelyoga gegeven
en er is een boodschappendienst.

Tip 17
Hou het volgen van het coronanieuws beperkt, als je er last van
krijgt. Breng het terug tot bijvoorbeeld één moment per dag, waarin
je naar het journaal op TV kijkt of de
krant leest.

Live natuurbeelden
vanaf terrein Tata Steel

Driehuis - In deze bijzondere
coronatijd vindt het interview
digitaal plaats aan de tuintafel
van de redactie. Arita Immerzeel interviewt Joke en Jan, beiden 68 jaar, die door het beruchte virus hun droomreis moesten
onderbreken en na veel gedoe
dinsdag terugkeerden in hun
woonplaats Driehuis.

voorbereid voor haarzelf en reisgenoot Jan. Zo was tot de einddatum in mei alles reeds geboekt,
het vervoer en alle verblijfadressen. Joke vervolgt haar verhaal
met spijt in haar stem. ,,Wij arriveerden in Whanganui. Op zaterdag liepen wij daar nog over de
markt, op zondag hebben wij nog
in een pub gegeten. Op maandag
23 maart op een terras koffie geReisgenoten Joke en Jan reis- dronken. In de loop van de dag
den november 2019 via Shanghai was het raak. Bussen reden niet
naar Auckland, waar zij een week- meer, airbnb’s wilden ons niet
je verbleven om te acclimatiseren. meer accepteren. Kortom, toen
Daarna vervolgden zij hun grote werd het ook in Nieuw-Zeeland
avontuur en vlogen door naar Po- een ernstige zaak.”
lynesië. Achtereenvolgend wer- Er bleek geen ontkomen aan, de
den Tahiti, Moorea en de Mar- coronacrisis raakte ook Jan en
quesas eilanden bezocht. Vervol- Joke. ,,Wij besloten onze reis af
gens Rarotonga en de Cookei- te breken en huiswaarts te gaan.
landen en toen keerden Jan en De eigenaar van de Airbnb waar
Joke weer terug naar Nieuw-Zee- wij op dat moment verbleven,
land. ,,Daar kwamen wij 28 janu- stelde een auto ter beschikking
ari jongstleden aan”, vertelt Joke. om alsnog naar Auckland te rij,,Een maand later vernamen wij den. Uiteindelijk hebben wij op
de situatie rondom COVID-19 in dinsdag 24 maart alle bussen en
Europa via Nu.nl en de app van airbnb’s geannuleerd. Woensdag
De Volkskrant. In Wellington had- 25 maart zijn wij halsoverkop met
den wij voor half maart tickets de laatste vlucht van Air Chatgeboekt bij het Operahouse voor hams van Whanganui naar Auckeen voorstelling ‘Släpstick’ met land gevlogen. KLM annuleerde
onder andere Mini & Maxi. Er wer- de vlucht van Shanghai naar Amden een dag na onze boeking sterdam. Air New Zealand was
noodmaatregelen aangekondigd onbereikbaar.
en de voorstelling ging niet door. Wat een gedoe was het, de lanHet gewone leven echter wel. De dingsrechten verschilden per
bussen reden, de restaurants wa- land per dag. Het werd allemaal
webcam wordt van energie voor- ren open. Wij hadden toen nog behoorlijk onzeker.” Toen Buitenzien door zonnepanelen en start het idee: wij gaan onze reis afma- landse Zaken met opties voor re’s ochtends enkele uren na zons- ken tot in mei. Zuidereiland van patriëring kwam, hebben Jan en
opgang met het doorsturen van Nieuw-Zeeland hadden wij uit- Joke direct ingeschreven. ,,Op
live beelden. Na zonsondergang gebreid bekeken. Noordereiland zondag 5 april kreeg ik bericht
zendt de webcam ook in het don- moet gewoon gaan lukken.” Joke van de ANWB en KLM dat mijn teker nog enige tijd infraroodbeel- had thuis de reis tot in de puntjes rugreis geboekt was. Echter mijn
den uit, totdat de opgespaarde
energie is verbruikt.
De natuurbeelden zijn te volgen
via www.tatasteel.nl/natuurwebcam.

Tip 18
Tip 13
Begin een dagboek. U hoeft natuurBak weer eens een keertje pannen- lijk niet elke dag te schrijven, maar
koeken, wentelteefjes of een ander als uw hoofd vol raakt, is in een dagiets wat aan ‘vroeger‘ doen denken. boek schrijven een prima manier
Koken staat voor gezelligheid.
om lucht en licht te scheppen. Het
is de plek waar u helemaal uzelf kan
Tip 14
zijn.
Als je thuis werkt, doe dan je boodschapjes wandelend tijdens de Tip 19
lunch. Het is minder druk in de su- Het zijn niet de meest populaire
permarkt dan aan het einde van de klusjes, maar ramen zemen en stofdag en even buiten in beweging zuigen: je ontkomt er niet aan als je
zijn geeft nieuwe energie voor de meer thuis bent. Door de verbranmiddag.
ding van calorieën én een schoner
huis sla je twee vliegen in één klap.
Tip 15
De hele dag achter de laptop bij Tip 20
thuiswerken vraagt om kantoorfit- (Deze tip is als enige tip afkomstig
ness. Doe tussendoor een oefenin- van een mannelijke lezer)
getje tegen een stijve nek of rug. Bij- Kijk eens een leuke jeugdfilm zoals
voorbeeld beide armen in de lucht ‘Kameleon Ahoy’ of ‘De jongens van
strekken, kin op de borst, en kleine de Bontekoe’. Het zijn heuse feelrondjes met je bovenlijf draaien. Of goodmovies.
maak een paar schoolslagbewegingen, alsof je zwemt. Of kies voor de- Heeft u een tip 21? Mail ze naar reze oefening voor de doorbloeding dactie@jutter.nl onder vermelding
van je benen: tokkelen met je voe- van ‘Zorg voor jezelf en voor elkaar’.
ten door ze naast elkaar te plaatsen (Arita Immerzeel)

reisgenoot Jan stond niet op de
lijst en zou eventueel twee dagen later kunnen vertrekken. Na
veel gebel met de ambassade
en de ANWB belandde Jan ook
op de passagierslijst. De reis van
Auckland naar Kuala Lumpur met
Malaysia Airlines duurde bijna 12
uur. De vlucht daarna naar Amsterdam nam meer dan 13 uur in
beslag. Joke en Jan zijn blij weer
terug te zijn. Op Schiphol was het
vreemd stil en ondanks alle verzoeken en adviezen wilde niet iedereen bij de bagageband zich
houden aan de 1,5 meter afstand.
Een nare ervaring, want in Auckland, een stad van 1,5 miljoen inwoners, houdt iedereen zich wél
aan de adviezen, hebben zij ervaren. ,,De maatregelen zijn daar
zelfs nog veel strenger”, vertelt
Jan. ,,Alleen de supermarkten
en apotheken zijn open. Er mag
maar één klant tegelijk naar binnen en iedereen moet twéé meter afstand houden. Er rijden nauwelijks auto’s op de weg en er is
gratis openbaar vervoer. Desondanks zijn de bussen opvallend
leeg.” Over hoe het thuiskomen
in Driehuis ervaren wordt, geeft
Joke aan, dat de frisheid goed
voelt.
,,Prachtig, die ontluikende lente! Zo fris en groen. En al heb ik
zelfs mijn buren nog niet gesproken, went de zelfisolatie eigenlijk wel snel. En ik wist eerst niet
waar die beren overal voor waren, maar heb ondertussen ook
een beer voor mijn raam gezet.”
Wel wil Joke nog een advies kwijt,
,,hou twee meter aan! Het is duidelijker dan anderhalve meter.”

Aanleg zonnestroominstallatie
op dak Stormvogels van start

Op het terrein van Tata Steel in
IJmuiden komt veel bijzondere
natuur voor. Hans van den Berg, IJmuiden - De eerste zonnepane- de mensen binnen een week inge- De aanleg van de installatie en de
directeur van Tata Steel in IJmui- leninstallatie in IJmuiden waar- schreven, zodat de aanleg van de participatie door inwoners gaat geden: “We zijn trots op de waarde- mee bewoners in de buurt hun installatie definitief van start kan. woon door, ondanks het faillissevolle natuur op ons terrein. Via stroom kunnen opwekken wordt ,,In onze zoektocht de afgelopen ment van autobedrijf Stormvogels.
De onlangs aangelegde ijsvogelwand op het noordelijk deel van de site deze webcam willen we iedereen definitief aangelegd op het jaren naar een dak zijn we blij met Dat bedrijf was huurder van het
van Tata Steel, waar de natuurwebcam staat opgesteld. (Foto: aangele- daarvan laten meegenieten”. De dak van voormalig autobedrijf deze eerste mogelijkheid mensen pand en dat staat geheel los van dit
biotopen bij het staalbedrijf om- Stormvogels. Lokale duurzame uit het postcodegebied rond het project. Momenteel wordt de planverd)
vatten onder meer natte duinval- energiecoöperatie Energiek Vel- pand te kunnen laten participe- ning gemaakt, het doel is het dak
Velsen - Vanaf vandaag kunnen de oever geschikt gemaakt voor leien, kruidenrijke graslanden en sen is blij met deze stap en hoopt ren”, aldus Joost Kok en Martijn Me- voor eind april operationeel te hebnatuurliefhebbers weer genie- de ijsvogel, die graag broedt in meer dan 100 jaar oud bos. Bij- dat er nog vele daken in Velsen we van Energiek Velsen. ,,Dit is voor ben.
ten van live natuurbeelden vanaf steile wanden aan het water. De zondere soorten die er voorko- zullen volgen.
onze coöperatie en Velsen weer Er zijn nog enkele laatste zonnehet terrein van Tata Steel in IJmui- felgekleurde vogel is inmiddels men zijn de zandhagedis, rugeen mijlpaal en een manier om stroomdelen beschikbaar voor
den. De natuurcamera staat dit meerdere malen gesignaleerd in streeppad, nachtegaal, de sprink- Enkele weken geleden was er een via je eigen energierekening thuis mensen die geïnteresseerd zijn
jaar gericht op de ijsvogelwand de takken boven en naast de ijs- haanrietzanger, de argusvlin- informatiebijeenkomst in IJmuiden de opgewekte stroom te verreke- om mee te doen in dit unieke gebij een sloot op het noordterrein. vogelwand. De grote vraag is na- der en zeldzame orchideeën als waar geïnteresseerde bewoners nen. Dat maakt de postcoderoos zo zamenlijke zonnestroomproject.
Op deze plek hebben vrijwilligers tuurlijk of hij dit jaar al gaat broe- hondskruid en moeraswespor- geïnformeerd zijn over het pro- uniek. We geloven dat na dit eerste Aanmelden en meer informatie op
van de Vogelwerkgroep onlangs den op deze locatie. De natuur- chis.
ject. Vervolgens hebben voldoen- dak snel meer daken zullen volgen.” www.energiekvelsen.nl.
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Ervaar de extra service
voor u en uw auto

(023) 513 29 48
www.autorc.nl
Afgelaste
herdenking

Velsen-Noord/Beverwijk - De
Stichting Herdenking Deportaties 1944 geeft aan dat door de
huidige omstandigheden er aankomende donderdag 16 april
geen herdenking, voor de Razzia
van Beverwijk en Velsen-Noord
van16 april 1944, zal worden gehouden op het Stationsplein te
Beverwijk. (Foto: aangeleverd)

✔ APK, onderhoud en reparatie
voor alle merken
✔ Beste kwaliteit onderdelen
voor uw auto

Gym voor
senioren op
RTV Seaport

✔ Werkplaats met moderne apparatuur
✔ Klaar terwijl u wacht + gratis WiFi

GRATIS

✔ Grote voorraad occasions
van alle merken

Auto RC pa
s

✔ Ervaren en gepassioneerde
monteurs en verkopers

t.w.v. € 29,bij een
onderhoud
sbeurt!

✔ Aankoopkeuringen

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL
Olie verversen

Onderhoudsbeurt

Citroën C1

€ 99,-

€ 199,-

Peugeot 108

€ 99,-

€ 199,-

WWW.50PLUSWIJZER.NL
Seat Ibiza
€ 101,-

Alle voordelen op een rij:
✔ Gratis APK
✔ Gratis lampjes ervangen
✔ Gratis winter- & zomercontrole
✔ 50% korting op vervangend vervoer
✔ Gratis controle en bijvullen van
vloeistoffen
✔ Gratis glas reparatie i.c.m. de
groene kaart

€ 204,-

Volkswagen Polo

€ 101,-

€ 204,-

Ford Focus

€ 103,-

€ 208,-

Nissan Qashqai

€ 107,-

€ 216,-

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Velsen - Stichting Welzijn Velsen (SWV) brengt in samenwerking met RTV Seaport de komende tijd een serie gymnastiekoefeningen voor senioren van Velsen
op de televisie. Het programma Seniorengym duurt ongeveer 20 minuten en wordt dagelijks om 11.00
uur uitgezonden op de televisie via
RTV Seaport, Ziggokanaal 40, en
via de website www.rtvseaport.nl.
Nu de overheid iedereen oproept
om vooral binnen te blijven en beweegactiviteiten in groepen zijn afgelast, kan het voor senioren van
Velsen een uitdaging zijn om toch
in beweging te blijven. Daarom is
speciaal voor onze senioren deze
serie gymnastiekprogramma’s opgenomen. De Seniorengym bestaat
uit 8 lesjes van ongeveer 20 minuten. De rustige oefeningen kunnen zittend op een stoel worden
gevolgd, zodat iedereen mee kan
doen. De lessen worden gegeven
door Irene Kraak, gymleraar senioren. Verder vertoont RTV Seaport
op de televisie op dit moment video’s van vroeger uit het archief
van de lokale omroep. De video’s
zijn opgenomen in de programmering en non-stop 24 uur te bekijken.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL
Wagenmakerstraat 2, 1991 JA Velserbroek
Maandag t/m vrijdag van 8.15 tot 17.00 uur

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

4 X PER
JAAR IN
ONZE
KRANTEN!

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

MAAK VAN JE

Bouwbedrijven
werken in
H UVelsen
IS JOU
W DROOMHUIS!
door
Velsen - Met in achtneming
van maatregelen in verband
met het voorkomen van besmettingen met COVID - 2019
wordt volop doorgewerkt aan
nieuwbouw en renovatie van
wegen in Velsen.
MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
In Driehuis is tot en met 3 juli
aanstaande de Nicolaas Beetslaan afgesloten wegens herstelwerkzaamheden. Bij deze
wegwerkzaamheden trekt de
zogenaamde roadprinter veel
aandacht. Het is een machine
waarmee de hele straat in één
keer heel arbovriendelijk perfect wordt bestraat.

Tulpen van VvE voor bewoners Mercurius

IJmuiden - Op Goede Vrijdag kregen alle bewoners van het appartementencomplex Mercurius in IJmuiden een bosje tulpen van de Vereniging van Eigenaren. Op een veilige manier werden alle bloemen afgegeven. De reacties waren overweldigend. In het complex wonen veel ouderen die nu ook geen of veel minder bezoek krijgen. (Foto: aangeleverd)

In IJmuiden pakt men ook door
om de toegangswegen en het
fietspad tussen het Marktplein
en Heerenduinweg te vernieuwen en te herstellen. (Arita Immerzeel)
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Nieuwe loodstender ‘Mira’ van het
Nederlands Loodswezen gedoopt

Rimpelloze monding Noordzeekanaal

Regio - Donderdag 2 april jl.
werd de nieuwe loodstender
‘Mira’ op de werf van scheepsbouwer Next Generation
Shipyards gedoopt. In een
klein gezelschap sloeg doopvrouw Annebel de Deugd (interim manager vlootbeheer
van het Nederlands Loodswezen) de champagnefles kapot
tegen de boeg.

Lichter dan ooit
De opdracht van het Nederlands
Loodswezen aan scheepsdesigIJmuiden - Vanaf de brug naar Sluiseiland gezien oogt de monding van het Noordzeekanaal ongewoon ner Camarc en scheepsbourustig in deze coronatijd. Er wordt niet of nauwelijks gevaren en er zijn geen festiviteiten of open dagen wer Next Generation Shipyards
meer op het Forteiland. Zelfs het wateroppervlak is geheel tot rust gekomen en oogt spiegelglad. (Arita was helder: ontwerp en bouw
Immerzeel)
een sterke, jetgedreven aluminium tender die veel lichter is
dan haar voorgangers. De ‘Mira’ weegt zo’n 39 ton, waar haar
voorgangers rond de 54 ton wegen. Door het lagere gewicht is
ruim 20% minder brandstof nodig waardoor het schip minder
CO2 en roet uitstoot.
Een klasse apart
De ‘Mira’ – tender uit de M-klasse – heeft dezelfde romp als
haar voorgangers uit de L-klasse, maar is voorzien van een
bijlboeg. Dit alleen levert al
een brandstofbesparing op van

3%. Daarnaast is ieder onderdeel van het schip bekeken en
– waar mogelijk – aangepast
om het gewicht zoveel mogelijk te reduceren. Directeur Willem Bentinck van het Nederlands Loodswezen: “In totaal is
de ‘Mira’ zo’n 15 ton lichter dan
haar voorgangers. Dit is het
equivalent van het gewicht van
2 volwassen olifanten; je kunt je
voorstellen hoe groot verschil
dit maakt voor wat betreft het
brandstofverbruik.
Vlootvernieuwing

Het Nederlands Loodswezen
heeft een meer-jaren investeringsprogramma voor haar
vloot. Deze vloot bestaat onder
andere uit 15 jet gedreven tenders. Deze tenders worden gebruikt om registerloodsen die
van en naar zeeschepen die de
Nederlandse havens en Vlaamse zeehavens aan de Schelde willen aandoen te brengen.
De nieuwe tender Mira zal een
van de Discovery klasse tenders
gaan vervangen nu deze hun
maximale levensduur hebben
bereikt. (Foto: aangeleverd)

Corona-update
Wat gebeurde er de afgelopen week?

Lentefris begin van de dag

meld om aan het werk te gaan in
de zorg. Voor zij ingezet kunnen
worden, moeten ze een aantal
tests afleggen.
Het gaat om vier taal- en drie kennistoetsen. De buitenlandse artZeventig vaccins
sen komen volgens de vereniging
De Wereldgezondheidsorganisa- voor Buitenlandse Gediplomeertie (WHO) heeft naar buiten ge- de Artsen (VBGA) uit verschillenbracht dat wereldwijd zeventig de landen.
vac-cins worden gemaakt tegen Volgens het ministerie van Volkscorona. In drie gevallen wordt gezondheid, Welzijn en Sport
zelfs al met proefpersonen ge- kunnen buitenlandse artsen die
werkt. De voorzitter van de Eu- de tests nog niet hebben volropese Commissie gaf dit week- bracht werken onder de verantend aan dat het coronavaccin ver- woordelijkheid van iemand die
moedelijk eind 2020 klaar is voor wel bevoegd is.
gebruik.
*Vanwege de snelle ontwikkelin‘Buitenlands artsen
gen is de nieuwsstroom over het
mogen niet helpen’
coronavirus amper bij te houden.
Ruim tweehonderd buitenlandse Het kan voorkomen dat de infordoktoren die in Nederland woon- matie in dit artikel niet altijd de
achtig zijn, hebben zich aange- meest actuele is. (Beeld: RIVM)

Wereldwijd zeventig vaccins in de maak, opnieuw minder sterfgevallen en ziekenhuisopnames en bollenvelden eerder leeggeSantpoort-Zuid - Om zeven uur ‘s morgens een frisse neus halen èn drukke plekken mijden is in Velsen haald om dagjesmensen te weren: corona houdt Nederland in
goed mogelijk, zoals hier op de Velserenderlaan in Santpoort-zuid. Het fietspad, het voetpad en de rijbaan zijn greep. Wekelijks op deze plek een update met de belangrijkogen verlaten, waar voorheen veel woon-werkverkeer plaatsvond om deze tijd. (Arita Immerzeel)
ste ontwikkelingen van de afgelopen dagen.*
Mardou van Kuilenburg
Het coronavirus maakt nog elke
dag meer slachtoffers in Nederland. Tot 28 april zijn alle horeca, sportclubs, scholen en kinderopvangcentra gesloten. Mogelijk
worden deze maatregelen verlengd. Mensen wordt met klem
verzocht thuis te blijven en alleen
noodzakelijke boodschappen te
doen. Tot nu toe telt 0ons land bijna drieduizend doden. Het aantal geregistreerde besmettingen
ligt boven de 26.000. Dat aantal
groeide afgelopen week minder
hard dan in de periode daarvoor.
Bollenvelden geruimd
Veel eerder dan gebruikelijk worden bollenvelden in Hillegom
en Lisse deze week leeggehaald.
Normaliter blijven de bloemen
zo lang mogelijk staan, maar de
bollenkwekers en burgemeesters willen voorkomen dat mensen massaal naar de velden trekken, zoals afgelopen weekend gebeurde. Ook bouwmarkten werden drukbezocht tijdens de Paasdagen. Hornbach in Den Haag
wel nog in winterbediening, totdat moest extra beveiligers inzetten
beroepsvaart zich meldt met het om mensen te weren.
verzoek om extra bediening.
Weer minder sterfgevallen
en ziekenhuisopnames
Startdatum zomerbediening
Het is nog niet bekend wanneer de Er worden minder mensen opgezomerbediening ingaat. Dat maakt nomen op de ic in Nederland en
de provincie minimaal twee weken het aantal meldingen van overleden coronapatiënten neemt af.
van te voren bekend.
Dat meldde het RIVM. Maandag
Ook voor de bediening van brug- stierven 86 mensen aan corona,
gen en sluizen is het belangrijk om de dag ervoor waren dat er nog
conform de RIVM maatregelen te 94. Nog geen 150 mensen werwerken. Daarom wordt bij de cen- den opgenomen op de ic. Een
trale bedienposten minimaal 1,5 daling ten opzichte van vorige
meter afstand gehouden. Op lokaal week. De cijfers bevestigen dat
bediende bruggen werkt de bedie- verspreid van het virus wordt vernaar alleen. De werkplek wordt na traagd door de huidige maatreiedere dienst gereinigd en de af- gelen in de maatschappij.
lossing van de dienst vindt buiten
plaats, op gepaste afstand.

Winterbediening bruggen
en sluizen
WWW.50PLUSWIJZER.NL
verlengd vanwege coronavirus
Regio - De provincie Noord-Holland houdt tot nader orde de winterbediening voor bruggen en sluizen aan. Normaal start op 1 april het
vaarseizoen. Dat is dan ook het moment waarop de zomerbediening
hoort in te gaan, maar dat stelt de
provincie uit vanwege het coronavirus. Reden hiervoor is om beschikbare capaciteit van de bediening te
richten op de beroepsvaart (een
van de vitale processen). De winterbediening geldt voor alle vaarwegen waar de provincie Noord-Holland beheerder van is, met uitzondering van het Noordhollandsch
Kanaal van Alkmaar tot en met Den
Helder.

gelen.
Vaarwegen met winterbediening
De provincie Noord-Holland verlengt de winterbediening voor de
volgende vaarwegen:
· Noordhollandsch Kanaal via Purmerend en Amsterdam.
· Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer.
· Kanaal Alkmaar (Omval)–Kolhorn.
· Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum.
· Trekvaart
van Het Schouw naar
WWW.50PLUSWIJZER.NL
Monnickendam.
· Ringvaart van de Haarlemmerpolder (West, Oost, Noord en Zuid).
· Amstel tussen Amsterdam en het
Aarkanaal.

Ondanks alle maatregelen die getroffen worden om verspreiding
van het Coronavirus tegen te gaan,
houdt de provincie er rekening mee
dat ook medewerkers die de bruggen en sluizen bedienen thuis komen te zitten met (lichte) klachten.
Door de winterregeling te verlengen kan de bediening voor de beroepsvaart geborgd worden, ook
met minder personeel. Recreatievaart kan binnen de vastgestelde
tijden en regelingen varen, met in
achtneming van de RIVM maatre-

Noordhollandsch
Kanaal uitzondering
Op 6 april wordt de Wilhelminasluis
8 weken afgesloten vanwege renovatiewerkzaamheden. Tijdens de afMAAK VAN JE HUIS
sluiting wordt het scheepvaartverU W Dvia
R OdeOZaan
MHU
S!
keerJ O
omgeleid
enI het
Noordhollandsch Kanaal. Daarom
gelden voor het Noordhollandsch
Kanaal en de Zaan dan de normale
bedientijden, zodat ook op zondag
de beroepsvaart doorgang kan vinden. Het Noordhollandsch Kanaal
via Purmerend en Amsterdam blijft
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Meer informatie
Met vragen kunnen (vaar)weggebruikers en omwonende contact
M A A met
K Vhet
A Nservicepunt
J E H U Ivan
S
opnemen
de Jprovincie
bereikbaar
0800
OUW D
R O O Mvia
HU
I S !0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.
4 X P E R Bekijk
www.vaarweginformatie.nl voor de
J A informatie
AR IN
meest actuele
en de beschikbaarheid van alle vaarwegen
O
N
Z
E
in Nederland. (Foto: aangeleverd)

KRANTEN!

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
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Wees loyaal, koop lokaal
‘De lokale winkelier geeft
kleur aan het centrum’

D

e lokale winkelier krijgt het door de opmars van online ketens
steeds zwaarder. Zeker nu door de coronamaatregelen winkelend publiek vaker thuis blijft. In deze tijd en in de tijd die komen
gaat, is het de moeite waard om de winkelier op de hoek te steunen. ‘Lokaal winkelen heeft een bredere uitwerking door de hele regio.’

‘Het winkelcentrum is het kloppend hart van
elke stad en elk dorp. Stel je eens voor dat er
geen winkel is om nieuwe schoenen te kopen, je
nergens terecht kunt voor vers brood, kapsalons
gesloten blijven en een drankje doen op het
terras niet meer kan.’ Aan het woord is marketeer Sander van den Brink, als lid van het lokale
centrummanagement van een middelgrote gemeente is hij verantwoordelijk voor de promotie
van het winkelcentrum. Daarnaast volgt hij het

aanbod in andere winkelcentra op de voet.

De juiste mix
In tijden waarin iedereen meer en meer online
bestelt, benadrukt hij het belang van een lokaal
fysiek aanbod. In combinatie met het aanbod
van grote ketens. ‘Daarmee is er voor elke
smaak en portemonnee een optie en spreekt
een centrum een brede doelgroep aan. Je kunt
voor een unieke outfit bij de lokale ondernemer

terecht, of bij een keten binnenstappen voor de
basics.’

Leven in de brouwerij
Hij geeft als voorbeeld: ‘Als 80% van de winkels
min of meer hetzelfde aanbiedt, ben je snel
klaar. Mensen willen echt een dagje uit zijn
en dan maakt het vaak niet eens of je kleding,
woonartikelen of accessoires verkoopt. Mensen komen zelden voor één winkel naar een
centrum toe. Wel voor een gevarieerd en uniek
winkelaanbod afgewisseld met gezellige winkelstraten, vriendelijke medewerkers en entertainment. Als klant heb je daar rechtstreeks invloed
op door het centrum - financieel - te steunen.’
In die samenwerking ziet hij een belangrijke
rol weggelegd voor de lokale ondernemer. ‘De
gevestigde namen geven wellicht bekendheid
aan een winkelcentrum, maar de lokale middenstand geeft kleur en zorgt voor leven in de
brouwerij.’

Sander van den Brink

Bredere stempel
Zonder een bruisend winkelcentrum wordt een
woonplaats een stuk minder aantrekkelijker,
maar er is in Van den Brinks ogen nog een ander
belangrijk bestaansrecht. ‘Lokaal winkelen heeft
een veel bredere uitwerking door de hele regio.
Lokale ondernemers bekostigen de evenementen, sponsoren de plaatselijke sportclubs, laten
hun reclame-uitingen in de buurt verzorgen
en drukken nog op veel meer manieren hun
stempel op de maatschappij. Kortom, lokaal
winkelen zet de hele woonplaats op de kaart.’

Steun juist nu
Die beleving proeft en ervaart een klant meestal niet wanneer hij online winkelt. Hoewel
online weer andere voordelen biedt, zoals het
gemak. ‘Met een paar klikken is alles online te
bestellen. Het is aan de lokale ondernemers de
taak om dat gedrag minder vanzelfsprekend te
maken. Met een moeilijk verkrijgbaar product
wat jij wel kunt leveren, een winkel met een
onderscheidend aanbod of de gezelligheid van
ons-kent-ons.’ Daarnaast speelt service een
belangrijke rol. ‘Neem witgoed. Vaak is een
wasmachine online goedkoper, maar stopt de
service ook bij aflevering. Als lokale ondernemer kun je van meerwaarde zijn door langer
garantie te bieden en problemen sneller op te
lossen.’

‘Een afwisselend winkelcentrum trekt aan’

Lokale winkeliers
ondernemen actie

in coronatijd

N

u Nederland in de ban is van het coronavirus, neemt de detailhandel ook gepaste maatregelen. Veel gevestigde namen in
de winkelstraten hebben besloten om voorlopig de deuren te
sluiten of openingstijden in te korten. Met name lokale middenstanders houden vooralsnog de deuren open, mét de benodigde maatregelen om klanten en medewerkers te beschermen. Zodat mensen wel de
boodschappen kunnen doen die nodig zijn.

Hoofd boven water
Van plexiglas platen voor de kassa’s, alleen online betalen tot desinfecteren van winkelmandjes
na elk klantenbezoek. En van vloerstickers die
de afstand van 1,5 meter aanduiden tot maatregelenposters met daarop de richtlijnen van het
RIVM. Of zelfs toegangsregelingen: een beperkt
aantal klanten tegelijkertijd binnen of ‘eenrichtingsverkeer’). Lokale winkeliers die - genoodzaakt - zijn de deuren open te houden, hebben
in de afgelopen weken massaal maatregelen
getroffen om te voldoen aan de overheidsrichtlijnen. Om zo de klanten die nog wel komen
winkelen te kunnen blijven helpen, maar vooral
om het hoofd boven water te kunnen houden en

straks het winkelgebied aantrekkelijk te kunnen
houden.

Nieuwe initiatieven
De coronacrisis dwingt ondernemers ook in te
zetten op nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld bezorging. ‘Het zijn lastige tijden, maar zo proberen we
toch wat omzet te draaien’, vertelt een eigenaresse
van een koffiebar’. Er zijn ook voorbeelden van
ondernemers die hun dienstverlening aanpassen.
Zo maakt een kledingmaker mondkapjes in plaats
van kleding. Omdat het nu een moeilijke tijd is
en er weinig klussen zijn voor kleding worden er
mondkapjes gemaakt. Zo helpt iedereen elkaar
een beetje en dat is juist nu heel erg belangrijk.

Van den Brink roept dan ook op om de lokale middenstand te steunen. Juist nu, nu veel
winkeliers het door de coronamaatregelen extra
zwaar hebben. ‘Houd natuurlijk rekening met
de richtlijnen van het RIVM, maar probeer toch
wanneer het verantwoord is je boodschappen
te blijven doen op de hoek. Ik begrijp heel goed
dat mensen momenteel niet onnodig naar buiten gaan. Maar er zijn tal van lokale winkeliers
die ook nu hun diensten graag inzetten. Winkeliers kunnen echt elke cent gebruiken en komen
je graag tegemoet waar mogelijk. Bijvoorbeeld
door je aankoop gratis langs te brengen of via
FaceTime het assortiment te laten zien. Juist
de lokale middenstand toont zich nu van zijn
meest creatieve kant.’
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Window of Hope in Zandvoort
Window of Hope een plek wordt,
waar Zandvoorters zichzelf en
anderen een hart onder de riem
kunnen steken en zo vertrouwen
te houden in de toekomst.”
Stuur je eigen wens
Wil jij ook bijdragen aan de Window of Hope in Zandvoort? Stuur
dan je wens of tekst aan Annemiek van Juttersgeluk (via whatsapp: 06 82354365 of via email:
jutten@juttersgeluk.nl). We zorgen dat jouw wens binnen een
week zichtbaar is op het raam van
de Passage 20.
Regio - Al vijf jaar gaat Stichting
Juttersgeluk op een positieve manier de plastic soep te lijf. Vertrouwen in de toekomst is waar Juttersgeluk sinds de oprichting aan
bouwt. Als symbool voor dit vertrouwen hangt vanaf maandag 6
april in het raam van de Passage
20 in Zandvoort een klavertjevier
van tientallen groene stukjes gejut plastic. De organisatie roept
iedereen op om wensen in te sturen, zodat deze presentatie de komende weken kan uitgroeien tot
een Window of Hope.

Initiatiefneemster Suzanne Klaassen: ,,Ook in deze uitdagende tijd,
terwijl onze jutters noodgedwongen thuis zijn, willen we ons vertrouwen in de toekomst met de
wereld delen. Daarom hebben
we in Zandvoort tientallen groene stukjes gejut plastic tegen het
raam geplakt. Samen vormen ze
een klavertjevier. We roepen iedereen op een eigen wens voor
de toekomst of voor iemand persoonlijk in te sturen. Dan zorgen
wij dat deze op het raam zichtbaar wordt. We hopen dat het

Kaarten bestellen
Je kunt een kaart met de afbeelding van dit unieke klavertjevier
ook zelf versturen naar iemand
die je een hart onder de riem wilt
steken. De kaarten zijn te koop
in setjes van 5 stuks voor € 5,-. Je
maakt iemand anders ermee blij
én je steunt Stichting Juttersgeluk ermee.
Stuur je adres en het aantal kaarten dat je wil bestellen naar jutten@juttersgeluk.nl, dan ontvang
je een tikkie en na betaling worden de kaarten toegestuurd. (Foto: Annemiek Boot)

Spaarne Gasthuis bezorgd over terugloop
patiënten polikliniek en spoedeisende hulp
Regio - Het Spaarne Gasthuis
merkt dat patiënten langer wachten om contact op te nemen met
de polikliniek en de spoedeisende hulp. Ivo van Schaik, voorzitter raad van bestuur: “Waarom
mensen niet komen weten we
niet. Het vermoeden is dat mensen bang dat zijn dat ze besmet
raken met het coronavirus. Mogelijk denken ze ook dat we het
te druk hebben en stellen ze het
maken van een afspraak uit. Dat is
niet nodig, we vinden het juist belangrijk om, ook in tijden van crisis, altijd ruimte te houden voor
acute en semi-acute zorgvragen.
Daarvoor hebben we dus genoeg
capaciteit.”
Heeft u gezondheidsklachten die
niets te maken hebben met het
coronavirus? Handel dan niet anders dan normaal en neem telefonisch contact op met uw zorgverlener. Vooral aan kwetsbare patiënten doen we de oproep: Stel
dit niet uit! Als u te lang wacht,

Optreden Grootste Band
van Nederland uitgesteld

Regio - Het optreden van de
Grootste Band van Nederland, dat
gepland stond op zondag 7 juni
op de Botermarkt in Haarlem, is
verschoven naar later datum. Vanwege de strenge maatregelen die
er zijn om verspreiding van het
Coronavirus te voorkomen, lukt
het de organisatie niet om de productie in juni goed neer te zetten.
Het lijkt nog ver weg 7 juni en ondanks dat er op 1 juni mogelijk
nieuwe richtlijnen voor evenementen komen heeft de organisatie het besluit genomen. Alain
Timmers, initiatiefnemer, legt uit:
“We zouden nu al met de organi-

satie, vrijwilligers, sponsoren en
deelnemers aan de slag moeten
met alle voorbereidingen. Vanwege de maatregelen is dat echter
onmogelijk. En bovendien zijn velen van ons op dit moment druk
met hele andere belangrijke dingen. Een beslissing om de voorbereidingen uit te stellen en het
optreden te verplaatsen naar later dit jaar, is op dit moment het
verstandigst.”

writerwedstrijd, waarin gezocht
wordt naar een nieuw Haarlemlied in het kader van Haarlem
775 jaar, wordt uitgesteld naar
5 juli. “Als we een nieuwe datum
voor het optreden van de Grootste Band van Nederland hebben,
kunnen we iedereen, en vooral de
500 muzikanten die van over de
hele wereld naar Haarlem komen,
informeren. En dan zetten we een
geweldig concert neer op die fijne Botermarkt,” aldus Timmers.

Met de gemeente Haarlem en de
ondernemers op de Botermarkt Meer informatie is te vinden op
wordt nu gezocht naar een nieu- www.dgbvn.com. (Foto: Jan Oswe datum. Ook de singer-song- trowski)

Tulpenactie verbindt tijdens Corona
kan uw conditie onnodig verslechteren. Angst om in het ziekenhuis meer risico te lopen op
het coronavirus is niet nodig. Patiënten met het coronavirus liggen op een afgesloten afdeling.
Ook op de spoedpost worden patiënten met luchtwegklachten in
een aparte ruimte ontvangen. We

Regio - Stichting Present Haarlem, Rotsvast Bijbelschool en jongerenorganisatie
CityShapers
hebben de handen ineen geslagen om komend weekend een
tulpenactie op touw te zetten.
In samenwerking met een lokaMeer informatie: https://spaarne- le kweker bezorgen ze hondergasthuis.nl/vragen-coronavirus. den bossen tulpen bij mensen
met een vitaal beroep, kwetsbare
(Foto: Jean-Pierre Jans)
groepen en iedereen die een opsteker kan gebruiken. Niet alleen
in Haarlem, maar ook in omliggende gemeenten zoals Velsen.
Jan de Haan, directeur van de
Rotsvast Bijbelschool, kwam met
het idee. In tijden van de coronacrisis hebben bloemenkwekers
moeite om hun bloemen te verdoen er als ziekenhuis alles aan
om een veilige omgeving te creeren voor patiënten en medewerkers. Op onze website leest u hier
meer over.

kopen, en Jan opperde om voor
een schappelijke prijs een grote
partij af te nemen en uit te delen
in de omgeving van Haarlem. Een
win-winsituatie dus.
Om de haalbaarheid te garanderen maakte Jan gebruik van zijn
netwerk in Haarlem. Stichting
Present en CityShapers zijn de
afgelopen tijd al heel actief geweest met allerlei acties om de
last van de coronacrisis te verlichten. Zij hebben in een paar weken
tijd ruim 250 vrijwilligers gerekruteerd die helpen bij de kinderopvang, boodschappen doen voor
ouderen, een luisterend oor bieden of kaarten sturen voor een-

zame mensen. De samenwerking
tussen de drie organisaties zorgt
ervoor dat de tulpenactie logistiek mogelijk wordt gemaakt.
Financieel rekenen de stichtingen op donaties van hun vrijwilligers en andere sympathisanten. Er is nu ruim 900 euro opgehaald, maar hoe meer geld er binnen komt, hoe meer mensen een
bosje tulpen kunnen krijgen. Iedereen die wil bijdragen kan dit
doen door over te maken naar
NL68 TRIO 0788 8220 20 ten name van Impact in Actie of door te
mailen naar info@cityshapers.nl
Informatie over onze organisaties
is te vinden op www.cityshapers.
nl en www.presenthaarlem.nl.

Kinderhulp collecteert digitaal
voor school- en speelmateriaal

Bezoek Teylers Museum online
Regio - Gesloten luiken in de Instrumentenzaal, dino’s in het
donker en niemand die ziet hoe
prachtig de Ovale Zaal in de ochtendzon is: Teylers Museum is gesloten voor publiek.
Gelukkig hoeft niemand het museum helemaal te missen. Sinds
deze week is het mogelijk om
vanuit je eigen huiskamer virtueel door het historische gebouw
te dwalen. Je kunt zelfs op plekken komen die normaal niet voor
het publiek toegankelijk zijn, zoals de prachtige Bibliotheek.
Online rondleidingen
Haarlemmer Yorick Leusink maak-

te een virtuele 360-gradentour
door het museum. Zo kun je gewoon vanaf de bank door de zalen van Teylers Museum lopen.
Voor iedereen die meer details wil
weten over objecten uit de zalen,
is het – zoals altijd – mogelijk om
online door de collectie te bladeren óf om een online rondleiding
te volgen.

in de Tweede Fossielenzaal om de
tandafdrukken van een Mosasaurus in een schildpadfossiel te laten zien. Directeur Marjan Scharloo vestigde de aandacht op allerlei bijzondere details van de
Ovale Zaal. De rondleidingen zijn
allemaal terug te kijken via het
YouTube-kanaal van Teylers Museum. Hou de website in de gaten voor aankondigingen van
Hoofdconservator Kunst Ter- nieuwe tours. Op de website vind
ry van Druten liet al de Twee- je ook tips voor kinderen én nieude Schilderijenzaal zien en ging we blogs van medewerkers over
daarbij niet alleen in op de kunst, de fascinerende verhalen die Teymaar ook op de inrichting van de lers rijk is: over de collectie, de trazaal. Collectiemedewerker Tim de dities en het gebouw. (Foto: aanZeeuw kroop zelfs ín een vitrine geleverd)

Regio - De collectanten van het Nationaal Fonds Kinderhulp
maakten zich klaar om van 20 tot en met 25 april langs de deuren te gaan om geld op te halen voor kinderen in armoede. Wegens het coronavirus dat Nederland in de greep houdt is de collecte echter opgeschort. Een flinke klap voor de organisatie, omdat dit juist de gezinnen raakt die financieel krap zitten. Uit de
stijging in aanvragen blijkt dat de behoefte aan school- en speelmateriaal groot is. Daarom wordt nu een digitale collecte gestart.
Hardwerkende ouders die hun
baan (dreigen te) verliezen, gezinnen die 24/7 op elkaar aangewezen zijn en kinderen die
thuis hun schoolwerk moeten
doen. Het is voor iedereen een
stressvolle tijd die vraagt om
aanpassingsvermogen.
Des
te meer geldt dat voor gezinnen die leven rond het wettelijk minimum inkomen. Uit onderzoek van Kinderhulp onder (jeugd)hulpverleners blijkt
dat meer dan veertig procent
zich vooral zorgen maakt over
thuisscholing en ontspanning
van de kinderen uit deze gezinnen. In de afgelopen weken
zag het fonds al een explosieve stijging van het aantal aan-

van Kinderhulp: ,,In deze tijden
is het nog belangrijker dan
ooit om de kinderen uit gezinnen met een krappe beurs te
ondersteunen. Ook om zo de
druk en stress die deze gezinnen ervaren iets te verlichten.”

1 op de 12 kinderen groeit in
ons land op in armoede. Ook
zij verdienen een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan
vriendjes of vriendinnetjes.
Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een
Het wegvallen van de collecte- nieuw dekbed of tóch een caweek is een flinke klap. Kinder- deautje van de Sint. Kinderhulp beraadt zich nog op alter- hulp is er voor alle kinderen en
natieven samen met de ande- jongeren in Nederland tussen
re fondsen en Stichting Collec- de 0 en 21 jaar die in armoeteplan, maar is toch een digi- de opgroeien. En helpt ze, ontale collecte gestart. Iedereen voorwaardelijk. Zodat ook zij
kan een bus aanmaken en digi- het gevoel hebben erbij te hotaal collecteren tijdens de col- ren en gelijke kansen krijgen
lecte van 20 tot en met25 april. voor de toekomst. Net als ieder
Het fonds, dat dit jaar zestig ander kind.
jaar bestaat, hoopt hier toch Ga naar www.kinderhulp.nl
een succes van te kunnen ma- voor meer informatie over Kinken. Jan Wezendonk, directeur derhulp en de collecte.
vragen voor school- en speelmateriaal, zoals die fiets, (educatief ) speelgoed of een laptop. En dat is juist nu dus harder nodig dan ooit.

