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Waarom toch sloop en nieuwbouw
Vorig jaar werd iedereen verrast door 
corona. De renovatie die in 2020 zou 
starten werd uitgesteld omdat 
Woningbedrijf Velsen zich met de 
werkzaamheden niet kon houden 
aan de coronamaatregelen.

,,Inmiddels zijn we ingehaald door 2 
belangrijke zaken’’, schrijft het 
woningbedrijf. ,,Als eerste ontwik-
kelde de gemeente het afgelopen 
jaar de visie ‘Van Pont tot Park’. De 
Maas- en Ostadestraat ligt op een 
belangrijke plek in dat gebied. Als we 
de Maas- en Ostadestraat gaan reno-

veren kunnen we niet voldoen aan 
de ambities die in het plan staan. Als 
tweede constateerden we na erva-
ringen in een ander project dat we 
onze kostenramingen moesten 
bijstellen. Door deze bijstelling 
kregen we het project niet meer 
binnen budget. Daarmee kwam de 
overweging nieuwbouw te plegen 
ook dichterbij omdat de bouwkun-
dige kwaliteit en duurzaamheid van 
nieuwbouw duidelijk beter is.’’

Inlichten bewoners
Begin vorige week lichtte Woningbe-
drijf Velsen de Huurders Advies 

Groep van de Maas- en Ostadestraat 
in. Voor hen kwam het geschrapte 
renovatieplan als een � inke tegen-
valler. Vooral doordat ze veel vragen 
hebben over wat dit concreet voor 
hen betekent. Ook informeerde het 
wningbedrijf alle bewoners. 
Begin mei wordt het besluit toege-
licht aan alle bewoners en krijgen ze 
de mogelijkheid zich uit te spreken 
naar Woningbedrijf Velsen.

Plan met bewoners en andere 
belanghebbenden
Als het zover is start Woningbedrijf 
Velsen met het ontwikkelen van een 
plan voor de Maas- en Ostadestraat. 
Ze gaan dit doen in nauw overleg 
met de bewoners en omwonenden, 
de Huurdersraad, de gemeente en 
andere belanghebbenden.
Sloop- en nieuwbouwplannen kosten 
tijd en het proces kent onzekerheden, 
aldus het woningbedrijf. Daarom kan 
men niet melden wanneer ze gaan 

slopen en  wanneer de nieuwbouw 
klaar is.

Onderhoud balkons
De gebouwen dateren van 1955 en 
hebben onderhoud nodig. De 
balkons aan de zuidzijde worden 
inmiddels ondersteund door stem-
pels. Het woningbedrijf is van mening 

zijn dat dat niet langer kan. Daarom 
pakken ze de balkons op zo’n kort 
mogelijke termijn aan, ondanks het 
voorgenomen sloopbesluit. De werk-
zaamheden starten vooralsnog net 
na de zomer. Ook voeren ze een 
aantal andere noodzakelijke werk-
zaamheden uit. Wat dat precies 
inhoudt bespreken ze met de 

IJmuiden - Vorige week hebben de 100 bewoners van de Maas- en Osta-
destraat gehoord dat hun appartementengebouw in de toekomst 
gesloopt wordt. Woningbedrijf Velsen kan hier nog geen termijn aan 
koppelen. Het appartementengebouw wordt gesloopt om plaats te 
maken voor nieuwbouw. De bewoners wachtten al heel lang op een 
steeds uitgestelde renovatie van hun woning en het gebouw. Het 
woningbedrijf zegt de manier waarop het traject is verlopen te 
betreuren.

Toch sloop en nieuwbouw Maas- en Ostadestraat

IJmuiden - Het project ‘Kantje Pikken’ krijgt steeds meer vorm. Afgelopen week werden twee fraaie kunstwerken aangebracht door internationaal gerenommeerde 
streetartists. Op de muur van Timmerbedrijf Jonkman BV aan de Ohmstraat maakte de Vlaamse kunstenaar Smates een kunstwerk van maar liefst 25 bij 4 meter, zie 
bovenstaande foto. De stoere zeeman op onderstaande foto die te zien is onder de Julianabrug werd gemaakt door het kunstenaarsduo Karski & Beyond. De kunst-
werken zijn onderdeel van het project ‘De Rauwe Loper’ van de gemeente Velsen. Met de uitrollen van ‘de rauwe loper’ wil de gemeente de bezoekers en inwoners 
het rauwe karakter van IJmuiden laten ervaren, de toegankelijkheid verbeteren en met trots laten zien wat IJmuiden allemaal te bieden heeft. Foto’s: Erik Baalbergen
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braak.nl☎ 0251-211825 0251-211825

SAMEN 
maken we het ZOVEEL MOOIER!

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE

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

Ervaren timmerman of monteur 
om ons hechte team te versterken

DE BUS STAAT 
AL KLAAR!om ons hechte team te versterkenGEZOCHT! 
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Openingstijden gemeentehuis 
tijdens feestdagen
Het gemeentehuis is op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten. We zijn op deze dag 
ook niet telefonisch bereikbaar.

Op Bevrijdingsdag (5 mei) komt HVC gewoon 
langs om de bakken te legen, is de klantenser-
vice van HVC op de normale tijden bereikbaar 
en is afvalbrengstation open. We verwachten 

extra drukte op het afvalbrengstation met Be-
vrijdingsdag, houd rekening met een langere 
wachttijd of kom op een andere dag langs. 

Afvalinzameling tijdens Bevrij-
dingsdag

De Lintjesregen 2021 bewijst ook dit jaar 
weer dat veel Velsenaren zich bijzonder ver-
dienstelijk maken voor de samenleving. Er 
werden namelijk maar liefst 12 Koninklijke 
onderscheidingen en 4 jeugdlintjes uitge-
reikt. 

De ceremonie is door RTV Seaport live uit-
gezonden en vond door de coronamaatrege-
len in aangepaste vorm plaats. De uitzending 
is terug te kijken op de website van RTV Se-
aport. 

Lintjesregen 2021

Een rode gerbera, een witte roos of een blau-
we iris. Dit is de mooie selectie van bloemen 
waar u op de website van het Nationaal Co-
mité 4 en 5 mei uit kunt kiezen om bij een 
van de 4.000 oorlogsmonumenten te leggen. 
Op deze manier is het voor iedereen moge-
lijk om bij de slachto� ers van de Tweede We-
reldoorlog stil te staan. Naast de bloem is het 
ook mogelijk om een persoonlijke boodschap 
achter te laten.  

Hoe werkt het?
Het leggen van een digitale bloem is gemak-
kelijk: 

•  Ga naar 4en5mei.nl/oorlogsmonumen-
ten/bloemen-leggen.

•  Via de database zoekt u het monument 
waarbij je een bloem wilt leggen. U kunt 
zoeken op de naam van het monument 
of de plaatsnaam waar het monument 
staat.  

•  Klik op het monument waar u een bloem 
wilt leggen. 

•  Op de pagina van dat monument gaat u 
naar het tabje ‘Leg een bloem’. 

•  Hier kunt u een bloem kiezen en een 
boodschap achterlaten bij het monu-
ment. 

Herdenk met een digitale bloem

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

Informatie over corona

Coronanieuws

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

Informatie over thuisquarantaine

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

Informatie over testen

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

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

Informatie over vaccinatie

Links naar rechts: Mw. Moniharapon-Jaspers, Dhr. Horsman, Dhr. Out, Mw. Pols-de Jong, 
Burgemeester Dales, Huib Broek, Dhr. Vermeulen, Thom Rozemeijer

Links naar rechts: Mw. Overdijk-Gravemaker, Dhr. Bresser, Dhr. Looij, Dhr. Dik, Burgemees-
ter Dales, Mw. Knoef, Lilly Jacques, Mw. Dekker, Rens Bant.
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Nieuws van de raad

Besproken in de sessies

    Voortgang herontwikkeling  
Missiehuis

  De gemeenteraad heeft vorig jaar een 
startdocument aangenomen voor de her- 
ontwikkeling van het Missiehuis in Drie-
huis. De raad is aan de hand van een pre-
sentatie geïnformeerd over de voortgang 
van het project. Over het algemeen waren 
de fractiewoordvoerders enthousiast over 
het plan. Wel hadden zij nog veel vragen. 
In verband met de tijd was er onvol-
doende ruimte voor beantwoording, deze  
worden nagezonden aan de raadsleden.

    Bespreking perspectiefnota
  In de perspectiefnota bepaalt de ge-

meenteraad welk beleid de gemeente 
moet voeren in het volgende jaar. Dit is 
één van de belangrijkere besluiten die de  
gemeenteraad ieder jaar neemt. De raads-

leden zijn geïnformeerd over de actuele 
financiële ontwikkelingen. Vooral de  
inkomsten vanuit het Rijk zijn onze-
ker waardoor het onduidelijk is hoe de  
gemeentelijke begroting er meerjarig uit 
ziet. De echte keuzes zullen daarom pas 
eind 2021 kunnen worden gemaakt.

    Concept Kadernota Vastgoed
  De gemeente heeft veel vastgoed in  

bezit. In deze concept kadernota staat  
beschreven hoe de gemeente hiermee om 
moet gaan, welk vastgoed de gemeente 
wil behouden en welke kosten daar staan  
tegenover staan. De raadsleden konden 
tijdens deze sessie inpunt leveren voor 
de kadernota Vastgoed. Er waren vragen 
over de uitvoeringsplannen, kostprijs-
dekkende huur en snippergroen. Dit on-
derwerp komt later terug bij de raad.

ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen. 
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 29 april 
2021.
Voor informatie kunt u contact opne-
men met afdeling Fysiek Domein (tel. 
140255)

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

IJmuiden
nabij Lagersstraat (kavel 14), bouwen wo-

ning (16/04/2021) 46256-2021
Celsiusstraat 42, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (19/04/2021) 46711-2021
Sparrenstraat 39, plaatsen dakopbouw 
(20/04/2021) 47555-2021
Keetberglaan 310, vervangen 4 kozijnen 
(21/04/2021) 47797-2021
Herculesstraat 8, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (21/04/2021) 47979-2021
Kortenaerstraat 64, wijzigen voorgevel 
(21/04/2021) 47993-2021
 
Velsen-Noord
Duinvlietstraat 45, kappen 1 boom 
(17/04/2021) 46309-2021

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-

ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

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

IJmuiden
Vlissingenstraat 43, plaatsen 2 opslagcontai-
ners (19/04/2021) 12008-2021
Julianakade 38, legaliseren splitsen woning 
in 2 woningen (20/04/2021) 19331-2021
Seinpostweg 70, vervangen 5 horizontale 

silo’s door 4 verticale silo’s (22/04/2021) 
26204-2021

Driehuis
Da Costalaan 17, legaliseren erfafscheiding 
met toegangspoort en groendrager (voorzij-
de) (22/04/2021) 26386-2021

Velserbroek
De Sluistocht 4 en 5, plaatsen 2 dakopbou-
wen (22/04/2021) 26118-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
 Willebrordstraat 17, recht optrekken gevel 
(voor- en achterzijde), plaatsen dakopbouw 
met dakkapel (20/04/2021)

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 

van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 

aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

IJmuiden
Voltastraat 12, plaatsen dakopbouw met dak-
kapel (voorzijde) (20/04/2021) 17763-2021
Celsiusstraat 42, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (20/04/2021) 46711-2021
Dirk Hartoghstraat 72, plaatsen dakopbouw 
inclusief dakkapel (22/04/2021) 30575-2021
Herculesstraat 8, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (22/04/2021) 47979-2021

 

Besluiten
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Burgemeester en Wethouders van Velsen 
hebben in de vergadering van 20 april 2021 
besloten:

•   de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten (TONK) gemeente 

Velsen 2021 eerste wijziging vast te stellen;
•  de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning 

noodzakelijke kosten (TONK) gemeente 
Velsen 2021 eerste wijziging met terug-
werkende kracht in werking te laten treden 
vanaf 1 januari 2021 en te laten gelden tot 1 

augustus 2021;
•  per gelijke datum de Beleidsregels Tijde-

lijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(TONK) gemeente Velsen 2021 in te trek-
ken.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 janu-
ari 2021.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening wordt ge-
publiceerd op de website www.overheid.nl 

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(TONK) gemeente Velsen 2021 eerste wijziging.

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

door middel van het plaatsen van het verkeers-
bord model E8 van bijlage 1 van het RVV 1990 
met de tekst: ‘Autodelen Greenwheels’ een 
parkeerplaats te reserveren voor een voertuig 
van Greenwheels op de volgende locaties:

•  Antillenstraat te Santpoort-Noord, ter 
hoogte huisnummer 34 van de Corantijn-
straat;

•   Bloemendaalstraatweg te Santpoort-
Zuid, ter hoogte van huisnummer 26;

•  Vechtstraat te IJmuiden, ter hoogte van 
huisnummer 51;

•  Wijkerstraatweg te Velsen-Noord, ter 

hoogte van huisnummer 160; 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen  bij 

het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen. Dit kan  schriftelijk (postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 
DigiD) 

 Verkeersmaatregel

Santpoort-Zuid
Rusburglaan 17, vergroten dakopbouw 
(20/04/2021) 26705-2021
Jagtlustlaan 28 , kappen boom (20/04/2021) 
25487-2021
Jagtlustlaan 6, kappen 4 bomen (22/04/2021) 
31933-2021

Santpoort-Noord
Terrasweg 46, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(22/04/2021) 31407-2021

Driehuis
Schaepmanlaan 15, plaatsen dakopbouw 
(22/04/2021) 34196-2021

Velserbroek
Schokker 22A, gewijzigd plan bouwen aan-
bouw (voorgevel) (22/04/2021) 22286-2021
De Zeiler 176, bouwen berging (voorzijde) 
(22/04/2021) 31201-2021
Linie 33, bouwen berging (22/04/2021) 
29670-2021

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

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 6,  kappen 4 bomen (22/04/2021) 
31933-2021
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Velsen - Na maanden doorsudderen 
in corona-mode gaat OIG-IHD weer 
meer activiteiten oppakken voor de 
ouderen in onze gemeente. U kunt 
de stichting steunen door uw 
gebruikte kleding in één van de 
bovengrondse containers te doen. 
U vindt deze containers nabij de 
supermarkten
In hun winkel verkoopt OIG-IHD 
naast de 2e hands kleding ook huis-
houdelijke apparaten, klein meubilair 
en andere nuttige of leuke dingen. 
De winkel is weer beperkt open op 
afspraak, die u kunt maken 
opmaandag of woensdag tussen 9 
en 12 uur via 0255-52 23 30. Sinds 
kort is dat ook te koop via Facebook 
Marketplace

OIG-IHD is een echte vrijwilligers 
organisatie waar iedereen zonder 
vergoeding werkt. Met de opbrengst 
van de kleding en de kringloop-
winkel laat men de organisatie 
draaien, daar zij geen subsidie 
ontvangen.

Vrijwilligers gezocht
OIG-IHD zoekt nog vrijwilligers die 
willen helpen met het vervoer van 
ouderen met de rolstoelbussen of 
met het ophalen van kleding uit de 
containers met de vrachtwagen.
Men kan zicht aanmelden via: info@
oig-ihd.nl of via 0653845297 of dins-
dagmorgens langskomen tussen 8.30 
en 10 uur bij gebouw de Abeel, 
Abelenstraat 1, 1971 NL, IJmuiden.

OIG-IHD krijgt graag uw kleding
De kledingcontainers zijn te vinden bij de Velsense supermarkten. Foto: aangeleverd

Op 4 mei zijn Hans van den Berg 
(directeur van Tata Steel in IJmuiden) 
en Gerrit Idema van de Centrale 
Ondernemingsraad aanwezig. 

Zij leggen kransen bij het oorlogs-
monument aan de Wencke-
bachstraat en bij het gedenkteken 

ter herinnering aan de dwangarbei-
ders uit de oorlogsjaren.
 
Tijdens de herdenking zal dit jaar 
ook worden stil gestaan bij Jan 
Brasser, ook wel bekend als verzets-
held Witte Ko. Jan Brasser werkte van 
1939 tot 1943 als smelter voor Hoog-

ovens. Ondanks zijn wens om na de 
oorlog weer in dienst te komen, is 
dat niet gebeurd. In bijzijn van zijn 
nabestaanden, wordt hij deze 
herdenking postuum geëerd. Dit 
gebeurt door het onthullen van een 
plaquette waarop zijn pro�el staat 
afgebeeld.
 
De herdenking wordt ge�lmd. De 
beelden zijn na a�oop te bekijken 
via de website www.tatasteel.nl/
omgeving en social mediakanalen 
van Tata Steel.

Dodenherdenking bij Tata Steel zonder publiek
Velsen-Noord - In verband met de coronamaatregelen zal ook dit jaar de 
Dodenherdenking bij Tata Steel op dinsdag 4 mei zonder publiek plaats-
vinden. Elk jaar vindt op die datum bij Tata Steel de herdenking plaats 
van alle burgers en militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn 
omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies.

Velsen - Het Bonekamp herden-
kingscomité organiseert op dinsdag 
4 mei – opnieuw zonder publiek - 
een bloemlegging en bij het graf van 
Jan Bonekamp op de Westerbegraaf-
plaats in IJmuiden. De bloemlegging 
wordt verricht door de voorzitter van 
het herdenkingscomité, Conny 
Braam. 
De herdenking van de IJmuidenaar 
Jan Bonekamp en de strijd die hij 
met velen van zijn tijdgenoten 
voerde is en blijft een bron van inspi-
ratie. Ook in een tijd van de wereld-
wijde corona-pandemie en de daar 
aan verbonden stormachtige poli-
tieke en economische ontwikke-
lingen. Een tijd ook waarin politici 
van neofascistisch allooi opnieuw de 
podia van bestuursorganen en de 
media bestijgen. Genormaliseerd, 
alsof fascisme ook maar een mening 
is. Dat is het niet. Fascisme is een 
misdaad. Waar we te maken hebben 
met toenemende bestaansonzeker-
heid, onverdraagzaamheid en intole-
rantie, herkennen we de geest waar 
Jan Bonekamp en zijn kameraden 
voor stond in de onbaatzuchtige 
inzet van medewerkers in de zorg, de 

inzet van vakbondsleden voor een 
waardig bestaan in de zorg èn de 
distributiecentra, jongeren die in de 
benen komen voor een ambitieus 
klimaatbeleid en vluchtelingen en 
ontheemden die vechten voor hun 
bestaan. 
Over Jan Bonekamp schrijft Conny 
Braam: ‘Jan Bonekamp behoorde tot 
de onverzettelijksten in de strijd 
tegen fascisme en racisme tijdens de 
bezetting. Op 21 juni 1944 stierf de 

IJmuidenaar Jan Bonekamp, 30 jaar 
oud, in handen van de Duitsers.’
Beelden van de 15e herdenking van 
Jan Bonekamp zullen via de plat-
forms van de sociale media worden 
verspreid. Die verspreiding kunt u in 
uw eigen omgeving verder helpen. 
Het Jan Bonekamp herdeningsco-
mité kijkt uit naar een volgende gele-
genheid waarop ‘we elkaar weer bij 
zijn graf kunnen ontmoeten – om te 
gedenken en niet te vergeten’. 

15e herdenking verzetsheld Jan Bonekamp

De bloemlegging wordt verricht door de voorzitter van het herdenkingscomité, 
Conny Braam. Foto: aangeleverd
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TYPISCH IJMUIDEN

De Veertig

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de 
hand van een foto stil bij een IJmui-
dens onderwerp naar aanleiding van 
de actualiteit, een bijzondere gebeur-
tenis, een evenement of gewoon een 
van de mooie taferelen die IJmuiden 
biedt. In deze a� evering aandacht 
voor IJmuiden als een thuishaven voor 
de Veertig.

Door Erik Baalbergen

De “Veertig” is onlosmakelijk verbonden 
met de geschiedenis van IJmuiden. Het 
was tot negentig jaar geleden een 
buurtje met veertig schamele woningen 
aan de Prins Hendrikstraat, de Zeestraat 
(de latere Frogerstraat) en de Hoeksteeg. 
We kennen de Veertig van foto’s van een 
krottenbuurtje waar de armoede vanaf 
straalt. Maar de Veertig heeft ook 
onzichtbare sporen nagelaten. Achter de 
Veertig zit een stuk sociale IJmuider 
geschiedenis, die je tussen alle “nostalgi-
sche” foto’s en verhalen van weleer bijna 
zou, maar niet mag vergeten.

Nauwelijks woningen
Rond de opening van het kanaal in 1876 
zijn woningen in IJmuiden schaars. Amsterdam wil immers de nederzetting 
rond de zeesluizen niet verder ontwikkelen. De Amsterdamse Kanaalmaat-
schappij heeft een rijtje sluiswachterswoningen neergezet en Waterstaat 
heeft daarnaast enkele dienstwoningen laten bouwen. Verder is er voor de 
bewoners een winkel, een hulppostkantoor en een tapperij. Andere werk-
nemers van de Kanaalmaatschappij, sleeppersoneel, vletterlieden, loodsen, 
ambachtslieden en middenstanders moeten elders woonruimte zoeken, in 
het duingebied of op De Heide.

Plannen
Maar de invloed van Amsterdam is beperkt. De door Bik en Arnold aan de 
Kanaalmaatschappij verkochte gronden strekken zich tot honderd meter 
ten noorden en honderd meter ten zuiden van de kanaal-as. Bik en Arnold 
richten in 1867 de ‘Burgerlijke Maatschap’ op om de gronden daarbuiten te 
beheren. Al rond de opening van het kanaal heeft de Burgerlijke Maatschap, 
vanaf 1879 Maatschap IJmuiden, plannen voor de ontwikkeling van het 
gebied ten zuiden van de kanaalmonding. Zij wil het duingebied egaliseren 
en percelen voor hotels, kantoren, bedrijven en woningen verkopen. Er zijn 
zelfs ‘voorschriften betre� ende de bouw van woningen en de hygiëne 
daarvan.’

De hoop is dat IJmuiden ontwikkelt tot badplaats en aanlegplaats voor 
passagiersschepen. Maar badgasten en passagiers blijven weg. De verkoop 
van percelen komt pas goed op gang als zeevissers IJmuiden ontdekken en 
IJmuiden onstuimig groeit. De gemeente Velsen bemoeit zich aanvankelijk 
nergens mee; zij heeft haar buik al vol van de ellende rond de kanaalgraverij 
en staat onwelwillend tegenover de ontwikkeling van IJmuiden.

Arbeiderswoningen
De zoon van Arnold, J.W.R. Arnold, � nanciert in 1877 de bouw van de eerste 
en voor tijdelijke bedoelde arbeiderswoningen ‘ten gerieve van de 
werkende stand’. Het zijn veertig kleine duplexwoningen, die aan het einde 
van de Prins Hendrikstraat en de Zeestraat tegen de duinrand worden 
gebouwd. Aan de hand van oude plattegronden is te zien dat aan de west-
zijde een hoek in de bebouwing ontstaat door het gebruik van rechte 
bouwkavels tegen de schuin weglopende duinrand. Bij latere uitbreiding 
van IJmuiden wordt de overkant bebouwd en ontstaat een smal straatje 
met een hoek: de Hoeksteeg. In juli 1900 krijgt de Hoeksteeg haar o�  ciële 
naam.

In de a� evering ‘De Veertig stond er veel te lang’ van zijn reeks ‘IJmuiden 
wat vertel je me nou?’ schrijft Jan van Baarsel op basis van interviews over 
de Veertig en de woningen. Een woning bestond uit een portaal van 1 vier-
kante meter, een voorkamer en een achterkamer. Het portaal diende tevens 
als keuken. Behoeften werden buiten gedaan op het secreet: een los van 
het huis staand “schijthokje” met daarin een plank met gat en houten 
deksel. Het wijkje had bij de ingang bij de Hoeksteeg een eigen waterpomp. 
Er waren twee bedsteden waarin je met opgetrokken knieën moest slapen. 
Onder de bedsteden bevond zich een ‘kooi’, een ruimte waar de kinderen 
konden slapen. Een bovenwoning kostte twee gulden per week; een bene-
denwoning een kwartje extra.

Bewoners
In het begin komen vooral Egmondse vissers op de veertig af. Omdat ze in 
hun eigen ‘Derp’ met hun bomschuiten weinig tot niets verdienen, gaan ze 
op vissersschepen vanuit IJmuiden varen. Eerst komen ze nog lopend of 
met de hondenkar over het strand naar IJmuiden. Maar de Veertig trekt 
tijdens de bouw hun aandacht. De woningen zijn groot vergeleken met hun 

hokjes in Egmond. Ook vissersgezinnen uit Pernis en Middelharnis komen 
er wonen. Zodra meer geld wordt verdiend verhuizen de gezinnen naar 
ruimere woningen elders in IJmuiden. De huisjes worden daarna vooral aan 
Urker vissers verhuurd.

Verkrotting en armoede
Vanwege het tijdelijke karakter worden de veertig woningen nauwelijks 
onderhouden. Met de inwerkingtreding van de Woningwet in 1901 moeten 
ze eigenlijk onbewoonbaar worden verklaard. Door de economische 
toestand en de Eerste Wereldoorlog blijven ze in gebruik. De Veertig vervalt 
tot een berucht sloppenwijkje. In krantenartikeltjes lezen we dikwijls over 
diefstal, huiselijk geweld, vechtpartijen en brandjes. Tekenend voor het 
wonen in de Veertig is een liedje over Engel Keers, met zijn vrouw Kato een 
van de laatste bewoners van de Veertig: In de Hoeksteeg nummer vijf, daar 
woont Keersie met z’n wijf, met twee stoelen zonder matten, en een tafel 
zonder latten, en een pispot zonder oor. Zo gaat Keersie met zijn wijf het 
leven door.

Dat de bewoners zich – ook achteraf – schamen voor hun armoede blijkt 
onder meer uit het verhaal dat Engel Kromhout van der Meer als jongetje 
van tien van zijn oma Alberta Gouda hoorde. Oma, die normaal levendig en 
in behoorlijk Nederlands allerlei verhalen “over vroeger” vertelde, heeft 
Engel eenmalig, met veel schroom en op z’n plat Derps over de Veertig 
verteld. Het gezin waarin zij opgroeide was van de honger van Egmond aan 
Zee naar IJmuiden gevlucht. Vader begon met Willem en Job Gouda de 
eerste visdrogerij van IJmuiden.

Fluisterend en met haar hand voor de mond vertrouwde oma aan Engel toe 
dat ze in de Veertig kwamen wonen. Als vader een biertje teveel ophad, 
sloeg hij de boel kort en klein. Buitenstaanders zagen Veertigers als uitschot 
en keken op ze neer. De armoede en de ervaringen van de Veertig hebben 
Alberta, die later met Willem Kromhout van der Meer trouwde, levenslang 
achtervolgd.

Sloop
In 1919 verklaart het gemeentebestuur op advies van de gezondheidscom-
missie de woningen onbewoonbaar, maar de provincie weigert het besluit 
te bekrachtigen. In de jaren daarna komt de Veertig regelmatig opnieuw ter 
sprake maar zonder resultaat. Na jaren van grote leegstand en vandalisme 
door straatjeugd besluit de gemeenteraad in 1932 de� nitief tot onbewoon-
baarverklaring. Kort daarop wordt de Veertig gesloopt. Jarenlang vormt de 
voormalige Veertig een gapend gat. Afgelopen jaren zijn op deze grond 
nieuwe woningen verrezen.

In 1955 besluit de gemeente de Hoeksteeg formeel te onttrekken aan het 
openbare verkeer. Het gebied wordt aangewezen als industrieterrein. De 
naam Hoeksteeg wordt in 1973 ingetrokken. Tot in de zeventiger jaren heeft 
aan de zijgevel van de smederij Van Ikelen aan de Prins Hendrikstraat een 
straatnaambordje Hoeksteeg gehangen. Volgens Jan Riedijk is de onder-
grond van de Hoeksteeg tot in de jaren zeventig nog duidelijk aanwezig. 
Wat rest van de Veertig en de Hoeksteeg zijn de herinneringen, verhalen en 
foto’s. Nog een aardig weetje: formeel heeft IJmuiden maar twee stegen 
gekend: de Hoeksteeg en de Bloemsteeg. Uit verhalen en een oud kranten-
artikel kennen we ook nog de Priksteeg.

Voor deze lange a� evering heb ik naast mijn gebruikelijke bronnen dank-
baar gebruik gemaakt van informatie ontvangen van mede-IJmuidenken-
ners Engel Kromhout van der Meer en Jan Riedijk, waarvoor grote dank!

De bekendste maar ook meest sprekende foto van de Veertig toont mevrouw Verschuren met Alie op de arm. Op de 
achtergrond staan van links naar rechts Arie Verschuren, Neel Verschuren, Wil Majoor, Door Majoor, Tiny Majoor en Leen van 
der Ent. Foto: Noord-Hollands Archief / Beeldcollectie van de gemeente Velsen.
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Santpoort - De Zandhaas 30 jaar? 
Korenmolen De Zandhaas is toch 
veel ouder ?  In het riet van de molen 
staat het jaartal 1779, maar in april 
1991 is de Stichting Korenmolen De 
Zandhaas opgericht. Doel was de 
molen weer in maalvaardige staat te 
brengen en te houden. Dat is nu 
natuurlijk al jaren het geval. Om te 
vieren dat de stichting deze maand 
dertig jaar bestaat heeft het stich-
tingsbestuur deze week een grote 
taart bij de molen bezorgd. De molen 
draait immers dankzij de bijzondere 

inspanning van Jos en Winnifred Kors 
met de andere molenaars, medewer-
kers en vrijwilligers. 

Wilt  u  weten hoe het precies gegaan 
is de afgelopen dertig jaar en hoe het 
precies zit met de geschiedenis van 
de molen ? Het prachtig geïllus-
treerde boek van Siebe Rolle  “De 
Santpoortse Korenmolen” geeft 
antwoord op al uw vragen en het is 
nog steeds te koop bij de molen en 
bij boekhandel Brederode in Sant-
poort en de Readshop in IJmuiden.

30 jaar Stichting Zandhaas

Molenaar Jos Kors begin jaren 90 met een eerste leerling-molenaar. 
Foto: aangeleverd

Santpoort - Elke eerste donderdag 
van de maand vindt in de rouwhuis-
kamer van 11.00 tot 12.00 uur het 
uitvaartspreekuur plaats van Alice 
Loeters persoonlijke uitvaartzorg. U 

kunt er terecht voor al uw vragen op 
het gebied van uitvaart en rouw. 
Vragen als: Kan ik zonder kist worden 
begraven? Wat zijn de kosten en ben 
ik voldoende verzekerd? Kan ik in de 

natuur worden begraven? Wat bete-
kent persoonlijke uitvaartzorg? 
Tevens kunt u kennismaken met de 
medewerkers en een kijkje nemen in 
de rouwhuiskamer.
 
Het eerstvolgende spreekuur is 
donderdag 6 mei. U bent van harte 
welkom. Adres: Frans Netscherlaan 
12 in Santpoort-Noord.

Uitvaartspreekuur Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg

IJmuiden - Hoewel �etsers en brom�etsers al over de nieuwe zeesluis bij IJmuiden mogen rijden, is Rijkswaterstaat nog 
altijd bezig met de nodige werkzaamheden. Een strook grond aan de noordkant van het complex wordt gebruikt voor 
het mon teren van de bodembescherming van de sluis. Op die plek worden enorme matten gevlochten, die vervolgens 
bij de sluis worden afgezonken. Deze bodembescherming wordt geplaatst om te voorkomen dat de bodem wegspoelt 
door het scheepsverkeer en het daardoor veel te diep wordt. Voor de bodembescherming wordt gebruik gemaakt van 
stukken zink, die met behulp van gevlochten wilgentakken op hun plek worden gehouden. Het aanleggen van dit 
systeem zal naar verwachting duren tot in de derde week van volgende maand. Pas begin volgend jaar zullen alle werk-
zaamheden aan de zeesluis afgerond zijn. Foto: Ton van Steijn

Bodembeschermers in de maak

BIJ DE REDACTIE AAN TAFEL

Door Arita Immerzeel

,,Tot ik een jaar of 50 was, heb ik over mijn ervaringen in de 
oorlog gezwegen. En vanaf dat ik 75 jaar was, ben ik mijn 
verhalen voor de klas gaan vertellen aan kinderen vanaf de 
leeftijd van 10 tot ongeveer 15 jaar, groep 7 en 8 van de basis-
school en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Biblio-
theek Velsen startte tevens de serie ‘In gesprek met’ waar ik ook 
aan meegewerkt heb. Soms kreeg ik drie kwartier spreektijd, 
omdat dat de maximale spanningsboog van kinderen op die 
leeftijd zou zijn. Meestal duurden de lezingen als vanzelf 
langer, wel tot twee uur.” 
Een vastomlijnd plan hanteerde Wil niet echt daarbij. Wel hecht 
zij waarde aan de juiste datum van gebeurtenissen, waarvoor 
zij een hele lange spiekbrief heeft uitgeschreven in chronologi-
sche volgorde. Ook zoekt zij met haar verhalen en woordkeuze 
aansluiting op de groep, die naar haar luistert. ,,Als er vragen 
zijn, ga ik daar op in. In een klas met kinderen van 11 jaar vertel 
ik, dat ik ook die leeftijd had in de oorlog. En graag ‘s avonds 
buiten speelde. Dat was toen zo. Spelletjes doen met elkaar, 
heel gezellig. Op een dag werd Tom, een jongen uit de buurt 
meegenomen, door passerende Duitsers, omdat hij ‘vuile 
rotmof’ zei. Ik weet het nog goed. Hij had een opmerking over 
Duitsers gemaakt, die hen niet zinde. Zijn vader werd erbij 
geroepen en die mocht kiezen: of de vader naar een werkkamp 

in 

Duitsland, of Tom een pak voor zijn broek. Althans, dat dacht 
de vader, die nog meer kinderen en een vrouw thuis had. De 
volgende dag heeft hij Tom, een kind nog, uit de hoek van de 
cel opgehaald. Hij heeft nooit meer goed kunnen lopen.” 
Wil stopt na het vertellen van deze ervaring even en kijkt naar 
buiten. ,,Van tevoren weet ik al, na een interview als dit, kan ik 
weer een nacht niet goed slapen. Toch wil ik het vertellen, 
omdat oorlog het gemeenste in de mens naar boven haalt. 
Geen oorlog is goed. En kinderen worden altijd ingezet in 
oorlogstijd.” 
Dat juist kinderen aan haar lippen hangen als zij vertelt, is 
inspirerend om hiermee door te gaan, al is corona een belem-
merende factor nu. ,,Ik herinner mij een reactie van een meiske 
nog heel goed, nadat ik over Tom vertelde. Zij zei ,,wat erg voor 
die vader!” 
Met een diepe kinderpoppenwagen bracht Wil als kind in 
ongeveer 1943 verzetskrantjes, verstopt onder het matras, van 
A naar B. ,,Vader zei, met niemand praten! Wat er ook gezegd, 
wordt, niets zeggen. Een keer maakten twee Duitse soldaten 
een opmerking, zo van, ben je lekker aan het wandelen met je 
pop? Ik zei niets en liep door en hoorde ze achter mij lachen. 
Na de oorlog is er nooit meer over gepraat, dat ik ingezet ben 
om verzetskrantjes te vervoeren. Ook niet over Thea trouwens.” 
Ook hier stopt mevrouw Weeber even en maakt oogcontact, 
om dapper verder te gaan. ,,Thea en ik waren vriendinnen en 
speelden graag met elkaar. Op een dag haalde ik haar op, maar 
er werd niet opengedaan. Dit ging zo drie dagen lang. Ik 

vertelde het aan vader. Hij zei alleen, dat ik dat maar niet meer 
moest doen, langsgaan. Ik heb Thea, mijn Joodse vriendin, 
nooit meer gezien. En er is ook na de oorlog, nooit meer over 
gepraat.”
Wil werd door Duitsers gedwongen tot het getuige zijn bij 
diverse fusillades. De herinneringen aan die beelden, van hoe 
er met onschuldige mensen werd omgegaan, ziet zij nog 
levendig voor zich. ,,26 oktober 1944 gingen wij naar de kerk 
op de Westergracht. Gedwongen moest ik toekijken naar het 
fusilleren van opgepakte onschuldige burgers, als wraak voor 
het doden van NSB-er Fake Krist. De dienst in de kerk ging 
daarna gewoon door, zonder dat ik een woord van troost 
mocht ontvangen.” 
Door toeval, omdat Wil melk ging halen, werd zij 7 maart 1944 
ook gedwongen op het Houtplein een represaille bij te wonen. 
Er werden vijftien gevangen verzetslieden voor haar ogen 
geëxecuteerd. Hun lichamen werden als zandzakken in een 
open vrachtwagen gegooid. ,,Kinderen worden altijd ingezet in 
de oorlog. Op 5 mei werd ik erbij gehaald, omdat mo�en-
meiden kaalgeschoren gingen worden. Hier heb ik vanaf 
gezien. Ik was trouwens ook ziek, we aten van alles om in leven 
te blijven. 4 en 5 mei had ik enorme maag- en darmbezwaren. 
Ik heb wel de herbegrafenis van Hannie Schaft meegemaakt. Ik 
heb toen Wilhelmina gezien op de Zeeweg, waar wij schoolkin-
deren opgesteld stonden.” 
In een schriftje heeft Wil haar herinneringen in een prachtig 
klassiek handschrift opgetekend. Het was op verzoek van één 
van haar kinderen, die toen een jaar of 40 was. Op het verzoek 
van haar dochter niet getypt, maar een handgeschreven docu-
ment. ,,Boven ligt een exemplaar in netter schrift. Dit is maar 
de kladversie. Ik wil graag dat er woorden worden gegeven aan 
wat oorlog betekent voor de mensheid. De Tweede Wereld-
oorlog heeft 50 miljoen slachto�ers gekost. Tot 1949 was het 
bonnensysteem nog in gebruik. Ik hou van dieren, heb ook 
altijd honden, katten en kippen gehad. Deed met een haan op 
schoot mijn huiswerk. Maar kooidieren, nee, die kwamen er in 
Huize Weeber niet in.”
Tot slot laat Wil een onlangs zelfgemaakt half schortje zien. 
Ermee op de foto wil zij niet, maar het is naar het voorbeeld 
van haar moeder en gemaakt van een oud overhemd. ,,Herge-
bruik van materiaal, dat blijft een gewoonte, die ik aan de 
oorlog heb overgehouden.”

‘Oorlog maakt het gemeenste 
in mensen los’
Velsen - Voor deze a�evering doen we het eens andersom. 
Vandaag schuift niet de gast, maar de redactie aan. En wel 
aan de tafel van Wil Weeber, die in Haarlem geboren en 
getogen is, maar sinds 1956 in IJmuiden woont. Als je in 
1931 geboren bent, mag dat wel een keer. Onder het 
genot van een kopje thee met chocolaatjes verhaalt Wil 
over haar oorlogservaringen. ,,Noem mij maar gewoon 
Wil, hoor, en geen mevrouw!” Op tafel liggen onder meer 
bonnenboekjes, verzetskrantjes en het persoonsbewijs 
van haar echtgenoot, toen hij 16 jaar was. Het zijn dier-
bare spullen, die haar helpen om het ene na het andere 
verhaal te vertellen.

Wil heeft haar herinneringen in een prachtig handschrift 
opgetekend in een schriftje. Foto: Anita Immerzeel
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Velsen - Zodra de zwembaden weer 
open mochten voor zwemlessen 
heeft WVIJ alles op alles gezet om de 
lesgroepen zo veel mogelijk te laten 
oefenen. Omdat de wedstrijdzwem-
mers nog niet mogen trainen, 
hebben de A-, B-, en C-groepen sinds 
het heropstarten van de lessen twee 
uur per week les gehad waarin 
keihard werd geoefend. Inmiddels 
hebben de watersportvrienden een 
C-, B- en A-afzwemmoment gehad. 
Helaas nog steeds zonder publiek, 
maar gelukkig heeft dat de pret van 
de kinderen niet hoeven te drukken 
en hebben ze allemaal hun diploma 
gehaald. 
Op 30 maart hebben 12 toppertjes 
hun C-diploma in ontvangst mogen 
nemen. De sfeer tijdens het 
afzwemmen was opperbest, maar er 
is ook een verdrietige noot te 
schrijven: deze kinderen hebben hun 
A-, B- én C-diploma zonder ouders en 
ander publiek moeten behalen. 
Gefeliciteerd: Feline, Chahid, Miliana, 
lucas, Wesley, Carmel, Jezzebelle, 
Haylee, Finn, Lexi, Marcello en 
Janna-Rosa. 

Op 6 april was de B-groep aan de 
beurt voor het afzwemmen. De tien 
kinderen hebben hun vaardigheden 
goed laten zien en na a�oop was er 
zelfs tijd om nog een extra rondje 
door ‘het gat’ én van de duikplank te 
springen. De avond werd nog 
gedenkwaardiger: bij het naar buiten 
gaan werden de kinderen in een 
witte wereld met getoeter, vlaggen 
en ballonnen onthaald. Nog niet 
eerder hebben de badmeesters en 
-ju�en midden in een sneeuwbui 
zwemdiploma’s uitgereikt. 
Gefeliciteerd: Jadon, Roemer, Abdira-
shid, Levi, Djelano, Yuna, Yfke, Sterre, 
Yuna en Annabelle.
Op 10 april tenslotte, hebben acht 
kinderen met succes voor hun 
A-diploma afgezwommen. Ook nu 
verliep het afzwemmen voorspoedig 
en was er tijd voor een extra rondje 
door het gat. Natuurlijk mochten de 
kinderen ook van de duikplank 
waarbij een waaghals zelfs een salto 
durfde te maken. 
Gefeliciteerd: Sil, Kick, Adam, Elise, 
Senna, Anna-Lotte, Djezzy Jane en 
Yasmine 

WVIJ zwemt af voor A, B en C

Op 30 maart slaagden Feline, Chahid, Miliana, lucas, Wesley, Carmel, Jezzebelle, 
Haylee, Finn, Lexi, Marcello en Janna-Rosa voor hun C-diploma. Foto: aangeleverd

Op 6 april slaagden Jadon, Roemer, Abdirashid, Levi, Djelano, Yuna, Yfke, Sterre, Yuna 
en Annabelle voor hun B-diploma. Foto: aangeleverd

Sil, Kick, Adam, Elise, Senna, Anna-Lotte, Djezzy Jane en Yasmine mochten op 10 april 
hun A-diploma in ontvangst nemen. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Voor een pak gevulde 
koeken en een gesigneerd SVIJ-shirt 
kwam vorige week Telstar-trainer 
Andries Jonker een training 
verzorgen aan de talenten van SVIJ 
MO13. Daarnaast helpt het natuurlijk 
ook mee dat er een moeder vroeger 
onder Andries in de Haarlemse 
selectie heeft  gespeeld. 
De Telstar-trainer vertelde de meiden 
dat hij naast trainer-coach ook tech-
nisch directeur is en wat dit allemaal 
inhoudt bij een betaald voetbalclub. 
Daarna was het tijd om echt te gaan 
trainen. Met meerdere leuke oefe-
ningen, die gebaseerd waren op 
snelheid en samenspel, werden de 
meiden een uur lang afgemat. Ze 
sloten af met een spelletje latje trap, 
wat gewonnen werd door Jade. Niet 
geheel toevallig de dochter van 

Ingrid, de speelster uit de Haarlemse 
selectie. Als prijs kreeg Jade, uit de 
handen van de trainer, een Telstar-
shirt. Met een rood hoofd van de 
inspanning en een ervaring rijker 

bedankte het team de trainer. 
Mocht het je leuk lijken om ook een 
keer mee te trainen bij SVIJ, stuur 
dan een berichtje naar dave.svij@
gmail.com.

Andries Jonker bij SVIJ

De meiden van SVIJ MO13 genoten van de training van Andries Jonker. 
Foto: aangeleverd

Driehuis - Met veel zon, vlaggen en 
diverse kleine activiteiten was er 
dinsdag toch nog dat feestelijke 
Koningsdag-gevoel in Driehuis. De 
kleintjes konden voorafgaand aan 27 
april in een aantal winkels kleur-
platen ophalen: een prijs voor de 
mooiste inzending! Voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar was er op 
Koningsdag een speurtocht door het 
dorp. De bewoners van de verzor-
gingstehuizen De Luchte en Huis ter 
Hagen kregen een koninklijk versierd 
appeltje van Oranje van De Groen-
hoek IJmuiden. 
De middenstand had vorstelijk 
Lokaal Lekkers beschikbaar: van de 
hamburgers van Slagerij Schaaper 
voor de doe-het-zelver, de oranje-
tompouce van Banketbakkerij 
Schmidt tot de afhaal-borrelhapbox 
met oranjebitter van Café Middeloo 
en de IKWILLEM burger van Grand 

Café Valerius. Ook dankzij Gitte 
Verweel Gra�sche Vormgeving en de 
Lithografen uit Haarlem, een mooie 
warming-up voor een ouderwets 

Driehuis Oranjefeest in 2022. 
Volgend jaar wordt iedereen - van 
jong tot oud - weer verwacht op het 
Koningsveld aan de Aagtevonklaan!

Toch feestelijke Koningsdag-
gevoel in Driehuis

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar was er een speurtocht door het dorp. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Maandag 26 april 
hebben Raymond Crezee, voor-
zitter van Stichting Huurdersraad 
Velison Wonen en Eric van Kaam, 
directeur-bestuurder van woning-
corporatie Velison Wonen het 
Convenant Huurbeleid 
ondertekend.

Samenwerking
Eind 2020 er een mooi onderne-
mingsplan tot stand gekomen. Een 
ondernemingsplan waarin meedoen 
centraal staat en Velison Wonen wil 
bijdragen aan een samenleving 
waarin iedereen meetelt, meedoet 
en er toe doet. Uit dit ondernemings-
plan kwam de ambitie om samen 
met de Huurdersraad en medewer-
kers van Velison Wonen een nieuw, 
eerlijk en rechtvaardig huurbeleid op 
te stellen. Een convenant waarin  ook 
procesmatige afspraken zijn gemaakt 
over monitoring van de e�ecten van 
het huurbeleid en mogelijke aanpas-
singen. Door deze samenwerking is 
er een Convenant Huurbeleid opge-
steld wat maandag 1 mei ingaat. 

Optimaal en integraal huurbeleid
Het nieuwe huurbeleid van Velison 
Wonen biedt een optimale balans 

tussen betaalbaarheid, beschikbaar-
heid en kwaliteit/duurzaamheid van 
de woningen en geeft de mogelijk-
heid om meer maatwerk te bieden. 
Het is een toekomstbestendig en 
gedragen huurbeleid, dat recht-
vaardig is voor de zittende en 
toekomstige huurders. Zo hebben 
woningen met een vergelijkbare 
woonkwaliteit een vergelijkbare 
huur, passen de woonlasten bij het 
inkomen van de bewoner en dragen 
de huuropbrengsten bij aan een 
toekomstig bestendig verdienmodel. 

Maatwerk
De woningcorporatie levert maat-
werk in wonen met oog en oor voor 
de huurders. Velison Wonen zorgt 
met het nieuwe huurbeleid voor een 
gedi�erentieerd prijsaanbod 
passend bij de vraag van onze doel-
groepen, voor wijken met een 
gemengd prijsaanbod ter bevorde-
ring van de leefbaarheid in de wijk 
en mogelijkheden voor huurders die 
willen doorstromen van groot naar 
beter.

Raymond Crezee, voorzitter van de 
Huurdersraad van Velison Wonen 
zegt volmondig ja tegen dit huurbe-

leid en onderstreept de belangrijke 
meerwaarde van het sociale aspect, 
de solidariteit met de huurders en de 
balans in huren.

Met het nieuwe huurbeleid is een 
mooie stap gezet in samenwerking 
en betrokkenheid met de huurders.

Velison Wonen biedt maatwerk in wonen

Links Raymond Crezee en rechts Eric 
van Kaam. Foto: aangeleverd





14 inderegio.nl • 29 april 2021NIEUWS

Eigenaren Fedor en Annemarie 
Haaker zijn in hun nopjes met hun 
Ieteke. ,,Het idee voor een snoep-
winkel hadden we al langer, het past 
hier heel goed in het historische 
straatbeeld. Vorig jaar liepen we een 
apothekerskast tegen het lijf, dat was 
het moment waarop we dachten: ‘het 
is nu of nooit’”, zegt Fedor. Het pand 
waarin ooit een herberg huisde 
knapten ze op en vulden ze met 
nostalgische apothekerskasten, 
potten gevuld met meer dan 
honderd soorten snoep en een 
ouderwetse kassa. ,,Het belletje van 
de kassa doet het zelfs nog”, zegt 
Annemarie. 

Vegan  
Naast veel oud-Hollandse variaties 
telt het assortiment ook vegan 
opties, suikervrij snoep en snoep 
zonder toevoegingen. ,,Snoepen 
moet je met een goed gevoel doen. 
Daarom hebben we bijvoorbeeld ook 
echt goede drop en een aantal exclu-
sieve merken die bijna nergens te 
koop zijn”, zegt Annemarie. Met dank 
aan hun dochter en zoon, is er ook 

snoep dat op sociale media in de 
smaak valt. ,,Het is helemaal TikTok 
proof”, lacht Fedor. ,,Ook voor de 
jeugd uit de buurt moet hier wat te 
beleven zijn!”   

Belevenis  
Ze hopen dat klanten die bij de 
winkel binnenkomen even moeten 
bijkomen van wat ze zien. Anne-

marie: ,,Dat je gewoon niet weet 
waar je kijken moet en denkt: ‘Holy-
moly, waar ga ik die ene euro aan 
uitgeven’. Het is een belevenis. Weet 
je nog, dat je vroeger met een 
muntje op zak een snoepje mocht 
uitzoeken in de snoepwinkel? Dat 
gevoel, dat willen we losmaken met 
Ieteke. Hier voelt iedereen zich weer 
even kind.”  
Snoepwinkel Ieteke vind je aan de 
Hoofdstraat 196 en is open op 
vrijdag van 9.00-18.00 uur en 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Kijk 
ook op de website www.snoep-
winkel-ieteke.nl.

Santpoort-Noord - Van zoete zuurtjes, vegan dropjes tot aan oud-
Hollandse schuimblokken, Santpoort-Noord is een nieuwe hotspot rijker. 
Op 30 april opent snoepwinkel Ieteke in de voormalige herberg aan de 
Hoofdstraat. Het winkeltje is tot de nok toe gevuld met kleurrijke potten 
vol snoepgoed uit vervlogen tijden. ,,Daar wordt iedereen toch blij van!” 

Nostalgisch maar ook TikTok: bijzondere 
snoepwinkel opent in Santpoort-Noord

Eigenaren Fedor en Annemarie Haaker. Foto: Lisette van Espen

Annemarie haar droom komt uit met Ieteke. Foto: Lisette van Espen

Drie specialisten op het gebied van 
erfrecht werken sinds geruime tijd 
samen in het bedrijf Erfrechtinfo. Het 
zijn mr. Neill Buijze (gespecialiseerd 
in Erfrecht, vermogens-structurering, 
�scaal recht en estate planning), mr. 
Fleur Rietbergen (erfrecht en onder-
nemingsrechtjuriste alsmede free-
lance kandidaat-notaris) en Ellen 
Joan Padt (erfrechtspecialist en 
�nancieel specialist). 
Samen hebben ze meer dan 42 jaar 
ervaring op dit gebied en als team 
helpen ze mensen die vragen 
hebben over erfrecht een stap 
verder. Ze doen dat onder meer door 
voorlichtingsbijeenkomsten te orga-
niseren en mensen thuis te 
bezoeken voor een persoonlijk 
advies. Het uitgangspunt daarbij is 
dat alles in begrijpelijke taal uitge-
legd wordt. 
Veel mensen raken bij erfrecht al snel 
de draad kwijt, omdat een notaris 
zich veelal bedient van vakjargon 
met de nodige juridische termen. Het 
team van Erfrechtinfo staat juist voor 
een heldere uitleg en wil voorkomen 
dat men achteraf met meer vragen 
blijft zitten dan aanvankelijk het 
geval was.

De ontbrekende schakel
Opvallend is dat Nederland tot nu 
toe geen goede optie kende voor het 
gratis inwinnen van advies op het 
gebied van erfrecht. Vakspecialist mr. 
Neill Buijze: ,,Natuurlijk zijn er wel 
rechtswinkels, maar daar werken 
vaak studenten, die lang niet altijd 
het antwoord op heel speci�eke 
vragen hebben. Je kunt ook naar een 
juridisch loket gaan, daar werken 
doorgaans wel goed geschoolde 
medewerkers, maar veelal heb je dan 
ook meteen te maken met een inko-
mens- en/of vermogenstoets. Als je 
te veel verdient, word je meestal niet 
geholpen en doorverwezen naar een 
notaris. Wij laten zien dat het ook 
anders kan, door wekelijks gratis 
advies te verstrekken zonder dat we 
vragen stellen over inkomen of 
vermogen.’’

Laagdrempelig
Iedereen die vragen heeft over 
erfrecht is vanaf 7 mei welkom bij het 
Erfrechtloket en hoeft daarvoor niets 
te betalen. Het feit dat er ook geen 
toetsingsvragen worden gesteld, 
maakt de voorziening zeer 
laagdrempelig. 

Het Erfrechtloket wordt onderge-
bracht in een ruimte van wijkcen-
trum De Stek en is dus voor iedereen 
goed te vinden.

Iedereen krijgt er mee te maken
Voor iedereen komt er een moment 
in het leven dat dergelijke hulp nodig 
is. Denk maar eens aan het overhe-
velen van vermogen naar de 
volgende generatie. 

,,Als je niets regelt, gaat een groot 
deel van het vermogen naar de 
Belastingdienst. Dat is zonde, want 
door het goed te regelen, kun je 
ervoor zorgen dat er minder erfbe-
lasting betaald hoeft te worden. En 
hoe zit het als iemand schulden 
heeft? Wij adviseren om dan sowieso 
altijd een testament te laten 
opstellen.’’ 

Ook wanneer mensen gaan samen-
wonen, heeft dat consequenties. 
Maar welke precies? 
,,Wij willen dat graag uitleggen. Ook 
als mensen bijvoorbeeld een second 
opinion willen als ze een notariële 
akte laten opstellen, kunnen ze bij 
ons terecht.’’

O�ciële opening
De o�ciële opening van het Erfrecht-
loket is op vrijdag 7 mei 2021 om 
14.00 uur. 
Aangezien nog niet duidelijk is 
welke coronamaatregelen op dat 
moment van kracht zullen zijn, zal de 
exacte invulling hiervan pas op het 
laatste moment de�nitief worden 
gemaakt. 

Houd hiervoor de pagina Erfrechtinfo 
op Facebook in de gaten.

Eerste Erfrechtloket opent 
deuren in wijkcentrum De Stek
Velsen - Op vrijdag 7 mei 2021 opent in wijkcentrum De Stek aan de 
Heirweg 2a te Velsen-Noord het allereerste Erfrechtloket van Nederland. 
Vanaf die datum zal het loket elke vrijdagmiddag geopend zijn voor 
gratis advies op het gebied van erfrecht. Veel mensen hebben vragen 
over deze materie, maar konden tot nu toe nergens terecht voor gratis 
advies van een professional. Met de gekozen formule willen de initiatief-
nemers voorzien in een grote behoefte. Het concept komt voort uit het in 
Velsen gevestigde bedrijf Erfrechtinfo. Voor het Erfrechtloket is een 
aparte stichting in het leven geroepen.

Het is weer lente en het zonnetje 
komt tevoorschijn. Wat zou er mooier 
zijn dan te schitteren in een nieuwe 
Hyundai? Wat voor auto je ook zoekt. 
Benzine & mild hybrid, (plug-in) 
hybrid en 100% elektrisch; Hyundai 
Velserbeek heeft ‘m!

Wat dacht je van de nieuwe Hyundai 
i10? De Hyundai i10 is een handige 
stadsauto, waarmee je gemakkelijk 
door het drukke stadsverkeer 
manoeuvreert. Met zijn opvallende, 

dynamische mix van scherpe hoeken, 
sterke lijnen en mooie rondingen is 
het duidelijk dat deze stadsauto stijl 
in overvloed heeft. En natuurlijk 
biedt de Hyundai i10 verrassend veel 
ruimte voor jou en je passagiers.

De nieuwe Hyundai i20 is het eerste 
model van Hyundai in Europa dat is 
ontworpen volgens de nieuwe 
designtaal Sensuous Sportiness - een 
harmonieuze combinatie van ener-
gieke proporties, stijl en technologie. 

Hij is namelijk ook uitgerust met heel 
veel slimme technologie. Zoals de 
beste connectiviteits- en veiligheids-
functies in zijn klasse en een reeks 
hightech comfortvoorzieningen. Een 
zuinige en schonere motor met de 
48-volt mild hybrid-technologie.

De Hyundai i10 en i20 staan klaar 
voor jou! Maak een afspraak in de 
showroom van Hyundai Velserbeek 
of plan een proefrit op locatie. Het 
team van Hyundai Velserbeek volgt 
uiteraard de landelijke richtlijnen van 
het RIVM en de GGD. Graag tot ziens 
in de showroom op de Wagenma-
kerstraat 2 in Velserbroek,  
tel. 023-5132946.

Velserbroek - Rijd voordelig het voorjaar tegemoet bij Hyundai Velser-
beek! Met het mooie weer in aantocht is het tijd om eropuit te gaan. En 
wat is leuker dan eropuit gaan met een nieuwe auto?! Daarom pro�teer je 
nu van voorjaarsvoordeel tot 1250 euro!

Een gloednieuwe Hyundai met extra voorjaarsvoordeel

Het pand van Hyundai Velserbeek in Velserbroek. Foto: aangeleverd
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APRIL 2021UITGAVE VAN IJPOS, SAMENWERKINGSVERBAND VAN BEDRIJVEN IN DE HAVENS VAN IJMUIDEN, VELSEN-NOORD EN BEVERWIJK  (de PIJP)

One-stop-shop voor visserij, 
maritieme diensten, o�shore 
(energy) en windmolenparken 

Trots zijn op wie je bent en wat je doet. En 

vervolgens uitdragen waar je voor staat. 

Dat is wat IJmuiden Port Services (IJPOS) als 

samenwerkingsverband van ondernemers met 

deze ‘IJPOS special’ voor ogen heeft. En we 

hebben nogal wat om trots op te zijn! Op vijf 

vierkante kilometer in de havens van IJmuiden, 

Velsen-Noord en Beverwijk (de Pijp) werken 

maritieme-, o�shore- en visserijbedrijven 

samen met als doel samen business te doen 

én te genereren. Door de verscheidenheid aan 

specialismen is er daardoor sprake van een one-

stop-shop voor de scheepvaart, de o�shore 

(energy) industrie, windmolenparken, de visse-

rij en voedselproducenten en -distributeurs. De 

bedrijven opereren allemaal autonoom en de 

rol van IJPOS is die van verbinder en faciliteer-

der. In deze special presenteren ‘onze bedrijven’ 

zich aan u. Als gezamenlijke bedrijven uit de 

IJmond havens, maar ook als bedrijven die 

staan voor hun eigen producten en diensten. 

En al die bedrijven hebben één ding gemeen: 

ze staan altijd klaar voor hun opdrachtgever. 

Het hele jaar door, dag en nacht. 24 x7x365

Volop werk aan Zeesluis 

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden 

aan vervanging toe. Een nieuwe, grotere 

zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven 

van Amsterdam verbeteren en de economie in 

de regio stimuleren door getij-onafhankelijk 

ruimte te bieden aan de steeds groter wor-

dende zeeschepen. Zeesluis IJmuiden wordt 

70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter 

diep. De bouw is gestart begin 2016. Begin 

2022 is de nieuwe zeesluis beschikbaar voor 

de scheepvaart. De levensduur van de nieuwe 

sluis is 100 jaar.

Rijkswaterstaat heeft de bouw van Zeesluis 

IJmuiden gegund aan consortium OpenIJ. 

Dit consortium bestaande uit BAM-PGGM, 

VolkerWessels en DIF is verantwoordelijk 

voor het ontwerpen, bouwen, �nancieren en 

gedurende 26 jaar onderhouden van de nieuwe 

zeesluis. Bij die onderhoudsfase is een aantal 

van de bij IJPOS aangesloten bedrijven actief 

betrokken. Grote voordelen hierbij zijn: lokale 

betrokkenheid en minimalisering van onnodige 

vertragingen en ‘wachttijden’ in het geval van 

storingen. In dat geval kan er e�ciënt en snel 

worden geschakeld.

Wel of geen corona, in de havens van IJmuiden, 

Velsen-Noord en Beverwijk (de Pijp) gaat het 

werk gewoon door. Dat moet ook wel, want als 

ondernemer heb je immers geen keuze. Dat 

samenwerking te allen tijde loont, blijkt uit onze 

recente samenwerking met het inkoopteam van 

OpenIJ, de bouwer van Zeesluis IJmuiden. Een 

aantal van onze leden is straks betrokken bij het 

jarenlange onderhoud aan de sluis, waardoor 

werk en omzet voor deze regio behouden blijft. 

En dat is precies waar wij als IJPOS voor staan: 

verbinden en faciliteren van een zakelijk netwerk 

dat gezamenlijk inspeelt op kansen. Als voorzitter 

van IJPOS lever ik daaraan graag mijn bijdrage en 

bouwen we met elkaar onze mooie netwerk-club 

verder uit. In deze ‘IJPOS special’ maakt u kennis 

met de bedrijven en organisaties die lid zijn van 

IJPOS. Ook komt een aantal vacatures voorbij. 

Doe er uw voordeel mee, want het gaat om busi-

ness en kansen dichtbij huis … Voor de haven-

gerelateerde bedrijven geldt immers ook: 

‘Ik koop lokaal!’.

Theo Koster

voorzitter IJPOS

Ook haven-gerelateerde 
bedrijven kopen lokaal

Holland Batteries 
continu opgeladen
De batterijen van Holland Batteries zijn dag in 

dag uit opgeladen. Dat moet ook wel. Zij voor-

zien opdrachtgevers als Microsoft, Vattenfall, 

ProRail en het GVB namelijk van stationaire 

batterijen voor back-up systemen. Als de 

stroom bij deze bedrijven uitvalt, merken zij 

daar niets van. Opdrachtgevers dichter bij huis 

zijn Iskes, Cornelis Vrolijk en Zwart Techniek. 

In het najaar verhuist Hollland Batteries van 

de Loggerstraat naar de Margadantstraat. Een 

mooie ontwikkeling, met name omdat het 

bedrijf op de nieuwe locatie dankzij het grote 

magazijn ‘voorraad-houdend’ kan zijn. 

Zie ook hollandbatteries.nl

WERKHANDEN 
LEVEREN 
TEGENWOORDIG 
SCHOON MEER OP!

Uitbreiding 
vrieshuizen 
Kloosterboer 
Met de uitbreiding van 2000 vierkante meter 

van haar vrieshuizen in zowel Bayside (Cana-

da) als in  IJmuiden, komt logistiek dienstver-

lener Kloosterboer aan de wensen van haar 

klanten tegemoet. Die willen namelijk dat het 

bedrijf op strategische locaties een bunde-

ling van goederenstromen mogelijk maakt. 

Na de verruiming van het pand in Bayside is 

nu de beurt aan de twee vrieshuizen aan de 

Trawlerkade in IJmuiden. Inmiddels zijn de 

tussenliggende panden aangekocht en hoopt 

Kloosterboer binnenkort te kunnen beginnen 

met de nieuwbouw, die evenals de bestaande 

panden een hoogte van twaalf meter krijgt. 

Volgens Peter van de Meerakker, directeur van 

Zeehaven IJmuiden, wordt met dit project

“één van de laatste projecten in het kader van 

de jaren geleden ingezette herstructurering van 

het Middenhavengebied gerealiseerd”.

(Bron: IJmuider Courant, 18-03-2021)

(Bron luchtfoto: Topview Luchtfotogra�e)

Redactie:

Make My Bizniz Communicatie

Theo Koster

Opmaak:

Jutter/ Ctrl+N

Concept/Art:

Ctrl+N Design

Make My Bizniz  Communicatie



Voorziet zowel in de opleiding, werving, 
selectie, als het detacheren en uitzenden van 
medewerkers lastechniek voor de metaalver-
werkende industrie. 
0251-262913
haprotech.nl

Adviesdiensten op het gebied van asbestinven-
tarisatie, bodemonderzoek, arbo en veiligheid, 
milieuonderzoek, geluid en trillingen, civiele 
techniek en vergunningmanagement.
088-3212500
bkingenieurs.nl

De producten of diensten 
van onze IJPOS leden

Inzameling van (scheeps)afvalsto�en, behan-
deling van schade- en restpartijen, diverse 
schoonmaakactiviteiten en hijswerkzaamheden 
met kraanschepen.
020-4867640
bek-verburg.nl

Bek & Verburg

Bek & Verburg

Bij Cornelis Vrolijk zit duurzaam ondernemen verankerd in de bedrijfsstrategie. Begin deze eeuw 
bouwde Cornelis Vrolijk het eerste vrieshuis met het milieuvriendelijke CO2-ammoniak als koude-
middel. Momenteel wordt ingezet op de renovatie en verduurzaming van de oudere, bestaande 
vrieshuizen. Als één van de eerste bestaande vrieshuizen in Nederland gaat Vrolijk over op een 
CO2 transkritische vriesinstallatie, bestaande uit een volledig natuurlijk koudemiddel. 

Dit betekent het afscheid van koeling met 
behulp van freon, een synthetisch koudemid-
del. De nieuwe techniek zorgt al direct voor 
een energiebesparing van tussen de 20 en 
de 30 procent op jaarbasis. Met de vernieu-
wing van alle isolerende dakpanelen van de 

drie vrieshuizen op de Strandweg wordt ook 

nog eens een extra energiebesparing van 10 

procent op jaarbasis bereikt. Volgens vastgoed-

manager Remco Bakker maken de nieuwe witte 

daken de energiebesparing compleet. “Deze 

daken  re�ecteren warmtestraling en genereren 

hierdoor een verkoelend e�ect. De witte daken 

zorgen er bovendien voor dat het rendement 

van zonnepanelen ongeveer 25 procent hoger 

uitvalt. Het plan is om het project af te sluiten 

met de aanleg van nieuwe zonnepanelen, zo-

dat we zelf stroom kunnen opwekken voor de 

vriesinstallaties en overige bedrijfsactiviteiten”. 

Bakker: “Als Cornelis Vrolijk willen we graag 

andere ondernemers in de regio stimuleren om 

met duurzaamheid aan de slag te gaan. Dat 

is onder andere de reden dat we lid zijn van 

GreenBiz IJmond en onlangs de Green Deal 

hebben ondertekend. Uiteraard heeft 

niet alleen het verduurzamen van onze panden 

de aandacht, maar ook op onze schepen 

innoveren we met duurzame technieken. We 

zijn bijvoorbeeld ook nauw betrokken bij de 

toepassing van walstroom in de haven.” 

(Noot redactie: Cornelis Vrolijk is hard op zoek 

naar een collega binnen het vastgoed team. Heb 

je MTS of HTS en ben je bereid om te leren en 

samen met Remco te werken aan mooie vast-

goedprojecten bij Cornelis Vrolijk en ben je boven-

dien geïnteresseerd in koel- en vriestechniek?  Lees 

dan de vacature elders in deze IJPOS special.)

Vrieshuizen Vrolijk 

‘toekomst klaar’

Techniek schreeuwt om vaklui
Haprotech is gestart met een nieuw leerwerktraject: ‘Basis Praktijkvaardigheden Metaalbewerker’. 

Een opleiding die is ontstaan door samenwerking met het Nova College. Doelstelling is deelnemers 

met afstand tot de arbeidsmarkt in korte tijd klaarstomen voor een baan in de techniek. In slechts 

acht weken leren zij basisvaardigheden als aftekenen en centreren, zagen, boren, vijlen (uitwendig 

en inwendig), verzinken, slijpen, tappen, basisniveau lassen en snijbranden. De leerlingen kunnen 

daarna direct aan de slag. Als bekend is waar een kandidaat leerling komt te werken, is het moge-

lijk om, naast het bestaande leerprogramma, maatwerk te leveren. Ondernemers die op zoek zijn 

naar nieuwe medewerkers, waarvan de basisvaardigheden samen met Haprotech verder ontwik-

keld kunnen worden, kunnen bellen met 0251-262917 of mailen naar opleiding@haprotech.nl. 

Voor een aantal leerlingen is Haprotech op dit moment nog op zoek naar een geschikte werkplek. 

Naast leerwerktrajecten bemiddelt Haprotech ook reguliere uitzendkrachten naar werk. Voor zowel 

tijdelijke ‘piek’, ‘ziek’ als vervangingsvraagstukken levert Haprotech medewerkers. 

Onlangs trad Intures toe tot IJPOS. Het onder-

houdsmanagement bureau dat gevestigd is in 

Velsen-Noord is gespecialiseerd op het gebied 

van levensduurverlenging van industriële 

installaties (assets) én vastgoed. Bij veel indus-

triële opdrachtgevers is de onderhoudsstrate-

gie de afgelopen jaren veranderd en wordt, in 

plaats van ‘vervanging’, gekozen voor verlen-

ging van de technische levensduur. Behoud van 

veiligheid én functionaliteit is daarbij leidend. 

Intures onderzoekt vervolgens of de assets de 

levensduurverlenging aankunnen. Zij maken 

daarbij gebruik van moderne sensortechnie-

ken, inspectiesoftware en 3D laserscanning, 

waarbij ‘visualisatie’ van de onderhoudsstatus 

de doelstelling is. Op deze manier wordt inzicht 

verkregen in de minimaal benodigde acties 

en kosten die nodig zijn om de technische 

levensduur van een installatie of vastgoed te 

verlengen. Intures werkt voor de industrie, 

oliesector, gemeentes en nutsbedrijven. Meer 

weten? Zie intures.nl

BK Ingenieurs

Visserij, opslag van vis en handel 
in pelagische vissoorten.
0255-532534
cornelisvrolijk.eu

Cornelis Vrolijk’s 
Visserij Maatschappij

Metaalconservering van apparaten in de 
industrie, constructiebouw, o�shore, weg- en 
waterbouw, vuilverbranding, petrochemische 
industrie, voedingsverwerkende  
industrie en visserij.
0251-268020
deback.nl

De Back 
Metaalconservering

Elektrotechniek voor on- en o�shore.
0255-511965
vilder-wijnands.nl

De Vilder en Wijnands Elktrotechniek BV

De Vilder en Wijnands 
Elektrotechniek

Expeditie Jaspers

Transport van pallets en stukgoederen, ook 
buiten de standaardmaten.
0255-515419
jaspersbv.nl

Helpt bedrijven, overheidsinstellingen en 
particulieren om in toenemende mate gebruik 
te gaan maken van de zon 
als bron van energie. 
0255-820205
�rstenergy.nl

First Energy

Leverancier van stationaire batterijen voor 
schepen, chemische installaties, spoorwegen, 
ziekenhuizen en datacenters.
0255-577467
hollandbatteries.nl

Holland Batteries

Haprotech

Wereldwijde totaalleverancier van hydraulische 
aandrijvingen en het onderhoud ervan.
088-5747000
hydrauvision.com

Hydrauvision

3D laserscanning voor onderhoudsstatus



Specialist op het gebied van engineering van 
zeer diverse industriële projecten, jachtbouw 
en -reparatie en constructies van aluminium of 
staal. Ook realisatie 
van totaalprojecten.
0255-526288
marwing.nl

KIES NA JE 
BASISSCHOOL
DE SCHOOL VOOR
TECHNISCHE
OPLEIDING

Intures

Specialist op het gebied van levensduurver-
lenging van industriële installaties (assets) én 
vastgoed, door middel van moderne sensortech-
nieken, inspectiesoftware en 3D laserscanning. 
0251-256060
intures.nl

Leverancier van staalkabels en bijbehorende 
hijs- en scheepsuitrusting voor onshore en 
o�shore klanten. Ook actief in het testen, 
certi�ceren en confecteren van 
diverse soorten netten en 
touwwerk. 
0255-512737
klinkenberg-cables.com

Klinkenberg

Logistieke dienstverlener verticaal transport 
voor de sectoren bouw, transport, industrie, 
o�shore, windenergie, petrochemie, reclame 
en overheid.
088-5424000
schotvt.com

Bouwer van complexe industriële installa-
ties voor verschillende marktsegmenten. De 
beschikbare machines en gereedschappen 
worden continu aangepast aan de project- 
speci�eke werken. 
0251-248474
megacon.nl

Megacon

Oliehandel Klaas de Boer

Leverancier van gasolie en 
smeerolie aan de scheepvaart.
0255-513240
klaasdeboer.nl

Leverancier van een breed assortiment van staal-
kabels. ‘Alle’ soorten en maten zijn verkrijgbaar.
0255-534634
roodenberg.nl

Roodenberg Staalkabels 

Producent van verpakte visproducten.
0255-535111
seafoodparlevliet.nl

Seafood Parlevliet

Schot Verticaal Transport

Leverancier van apparatuur voor navigatie, 
communicatie, entertainment en visopsporing 
voor alle soorten schepen. Ook de installatie en 
het onderhoud ervan.
0255-534755
wnl.nl

Aannemer van civiele- en industriële projecten 
en o�shore dienstverlening.
0255-510943
debranding.nl

Aannemingsmaatschappij

DE BRANDING
IJMUIDEN

Aannemingsmaatschappij 
De Branding

Van der Valk Taxiservice

Taxibedrijf dat dagelijks medewerkers van en 
naar hun werkplek, hotel of luchthaven ver-
voert. Voor onder andere de visserij, o�shore en 
windmolenparken.
0255-538000
vandervalkgroup.nl

Staalconstructiebouw voor bagger, o�shore, 
scheepvaart en windenergie.
0255-561100
wescoijmuiden.nl

Wesco IJmuiden

WNL Marine Electronics

Kloosterboer Groep

Koel- en vriesopslag en transport.
088-5549940
kloosterboer.com

Marwing

Koel- en vriesopslag en transport.
088-5549940

kloosterboer.com

Voorziet in de inzet van tijdelijk hoger en lager 
geschoold personeel in de regio IJmond. Het 
uitzendbureau is actief in o.a.:
administratie, bouw, horeca,
productie, techniek, en overige.
088-0104160
zebra-uitzend.nl

Edwin Schilling

Margadantstraat 28 

1976 DN  IJmuiden

T 0255-51 36 12 

F 0255-51 43 84

M 06-533 649 15 

 

 

 

Zebra Uitzendbureau

Zwart Techniek

Specialist in integrale totaaloplossingen voor 
(nood)stroom. Actief in o.a.: datacenters, zorg, 
vitale infrastructuur, maritiem & o�shore, 
o�-grid, overheid en industrie.
0255-530304
zwarttechniek.nl

Tenderservice in havengebied van IJmuiden.
0255-521796
vletterlieden.nl

Corps van Vletterlieden

100% zwart Pantone 300 C 

100% zwart Pantone 300 C 

Sinds 1 april 1995

Het havengebied IJmuiden ligt er sinds de 
invoering van de BIZ in 2017 beter bij: schoon, 
heel en een stuk veiliger. Deze BIZ, waar zo’n 
300 bedrijven, waaronder IJPOS leden, actief 
zijn, is de eerste en enige BIZ in een havenge-
bied in Nederland. Doorslaggevend voor het 
succes zijn het cameratoezicht en de verre-
gaande samenwerking met veel organisaties in 
de vorm van parkmanagement. 

De kernpunten uit het BIZ actieplan, te weten 
een schoner, heel en veiliger havengebied 
IJmuiden, kunnen dankzij een goede samen-
werking met Gemeente, Politie en Zeehaven 
IJmuiden worden bereikt. In de ruim vier jaar 
dat de BIZ nu actief is, steeg het waarderings-
cijfer van het gebied met maar liefst 20%, van 
een vijf naar een zeven. De BIZ en IJPOS werken 
ook samen. Een voorbeeld daarvan is een 
gezamenlijk project op het gebied van 
Cybersecurity dat binnenkort van start gaat.

 Op 31 december a.s. loopt de huidige looptijd 
van de BIZ af. Voor de voortgang van de BIZ is 
draagvlak van de bedrijven een voorwaarde. 
Voor de draagvlakmeting van de nieuwe ‘BIZ 
2.0’ worden ook de bedrijven in het gebied 
Kromhoutstraat/Ampèrestraat en Halkade/
Margadantstraat uitgenodigd om mee te doen. 

Zie ook biz-havenijmuiden.nl

BIZ wil verder 
als BIZ 2.0

Zebra 
Uitzendbureau BV 
al meer dan 25 jaar 
een begrip in de 
IJmond! 
Wij zijn dankbaar en trots op het feit dat 
wij al jaren een betrouwbare partner 
mogen zijn voor meer dan 60 verschillen-
de opdrachtgevers in de IJmond. Graag 
danken wij onze opdrachtgevers voor de 
vaak mooie, leuke, enorm 
leerzame en vooral zeer diverse werk-
zaamheden!

Team Zebra:
Michel, Marco, Serdar, Donna & Edwin 

HET BETERE LEVEN BEGINT 
MET EEN VAKOPLEIDING

KIES VOOR EEN TECHNISCHE 
OPLEIDING, DAAR GA JE HET 
VER MEE SCHOPPEN



Al 100 jaar maatwerk in 
staalkabel 

Megacon maakt het … 
In speciale productiehallen in Velsen-Noord bouwt Megacon complexe industriële installaties voor 
verschillende marktsegmenten. De klant wordt daarbij compleet ontzorgd. Omdat het bedrijf 
projectspeci�eke werken uitvoert, passen zij daar continu de beschikbare machines en gereed-
schappen op aan. Voor de vaak complexe maatwerkinstallaties die zij maken, werkt Megacon 
samen met andere specialisten. Meer weten? Zie megacon.nl

De Back
Functies: 
- Airless Spuiter
- Industrieel Schilder
Aantal uren: 38 uur
Locatie: IJmuiden / Velsen-Noord
Contactgegevens: 
Dick de Back, dick@deback.nl, 0251-268020

Cornelis Vrolijk
Functie: 
- Onderhoudstechnicus Koel- en Vrieshuis  
Aantal uren: 40 uur
Locatie: IJmuiden
Contactgegevens: 
Collin Ansink, 070-3064081

Haprotech
Functies:
- Technisch Intercedent
Locatie: Velsen-Noord
- Constructiebankwerker / Lasser
Locatie: divers
Aantal uren: 32-40 uur
Contactgegevens: 
Diane Schoorl, diane@haprotech.nl, 
0251-262917 

Klinkenberg
Functies: 
- Nettenmaker 
- Staalkabelmonteur
Aantal uren: fulltime
Locatie: IJmuiden
Contactgegevens: 
Ton Klinkenberg, 
06-53743338

Nieuw 
multipurpose- 
schip 
Vletterlieden
Met de ‘Boatmen 2’ beschikt het Corps van 
Vletterlieden over een multipurpose -‘vast-
maak schip’ dat onder andere bij duikwerk-
zaamheden, proviandering en kade-inspecties 
in de IJmuidense haven kan worden ingezet. 
De C.V.V. staat 24/7 paraat. Meer info? Mail 
naar operator@vletterlieden.nl 

Thuiswerken 
werkt!
In het radioprogramma ‘Home Alone’ van RTV 
Seaport d.d. 16 maart vertelde Bert Zijl, direc-
teur van BK ingenieurs, hoe hij zijn bedrijf door 
de coronacrisis heen loodst. Hoewel een aantal 
projecten aanvankelijk stil kwam te liggen, 
blijkt in de praktijk dat de activiteiten (advies 
geven in de grond-, weg- en waterbouw) prima 
vanuit huis kunnen worden uitgevoerd. 

Volgens Zijl ligt bij thuiswerken de productivi-
teit hoger dan op kantoor en zal werken vanuit 
huis in de toekomst gecombineerd worden met 
werken op kantoor. Inmiddels is een deel van 
de kantoorruimte in het pand aan de 
Zadelmakerstraat (Velserbroek) verhuurd aan 
de Hartekamp Groep. 

Voormalige tennishal in 
gebruik voor vaccinatie 
Sinds 12 april jl. kunnen inwoners van Velsen 
zich in het voormalige Tenniscentrum IJmuiden 
aan de Dokweg in IJmuiden laten vaccine-
ren tegen het coronavirus. Cornelis Vrolijk, 
eigenaar van het pand, heeft de locatie daartoe 
beschikbaar gesteld aan de GGD. Mede dankzij 
een veilige looproute en toename van het aan-
tal parkeerplaatsen kan de 1,5 meter afstand in 
acht worden genomen.

Vacatures

Roodenberg Staalkabels is als maakbedrijf al 
100 jaar gespecialiseerd in de hijs- en heftech-
niek. Met een productie van zo’n 25.000 staal-
kabels per week heeft Roodenberg een aandeel 
in diverse gebruiksartikelen. Gerenommeerde 
merken als Gunnebo, GreenPin, Crosby, Yale en 
Tractel behoren tot het standaard assortiment. 

Regionaal houdt het bedrijf zich bezig met 
seriematige of speci�eke hijsklussen, zoals 
het lossen van schepen en ook het demon-
teren van de boten van een booreiland. Het 
eigen productiebedrijf in IJmuiden maakt het 
mogelijk om aan speciale wensen tegemoet te 

komen. Zie ook roodenberg.nl

Kies voor 
scheepvaart
Een opleiding in de scheepvaart maakt 
zowel een carrière aan boord van een zee- of 
binnenvaartschip als aan de wal mogelijk. Je 
werkt elke dag in een team van professionals, 
in een innovatieve en groene sector met 
geavanceerde apparatuur. Ergens in Europa of 
zelfs wereldwijd. Meer weten? Ga naar www.
novacollege.nl/scheepvaart of neem een kijkje 
bij het Nova College op de Kanaalstraat 7 in 
IJmuiden. Dat kan elke donderdag, uiteraard na 
aanmelding via 
scheepvaart@novacollege.nl 

of 023-5302900.

ALS JE NIET VIES BENT 
VAN VUILE HANDEN
KUN JE MEER VERDIENEN
DAN OP EEN KANTOOR!

GEASSEMBLEERDE LEDEN

Kloosterboer 
Reefer Stevedoring IJmuiden BV
Functie: 
- Oproepkrachten Stuwadoors
Aantal uren: 40 uur
Locatie: IJmuiden
Contactgegevens: 
Vanessa Thijssen,
Vanessa.Thijssen@kloosterboer.nl, 088-5549940

Kloosterboer Velsen BV
Functie: 
- Warehouse Supervisor
Aantal uren: 40 uur
Locatie: Velsen-Noord
Contactgegevens:  Vanessa Thijssen

Kloosterboer IJmuiden en Velsen
Functie:
- Qesh O�cer
Aantal uren: 40 uur
Locatie: IJmuiden / Velsen
Contactgegevens:  Vanessa Thijssen

Megacon
Functies: 
- MIG/TIG Lasser 
- Monteur Allround Buitendienst
Aantal uren: fulltime
Locatie: Velsen-Noord
Contactgegevens: 
Ilona Meijer, 0251-248474

Nova College
Functie: 
- Docent Binnenvaart
Aantal uren: 40 uur
Locatie: IJmuiden
Contactgegevens: Anuschka van der Tier, 
atier@novacollege.nl, 023-5302900
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Het bedrijf gespecialiseerd in het 
thuisbezorgen van verse kant-en-
klaarmaaltijden vond vorig jaar, 
tijdens de eerste restaurantsluiting, 
een manier om asperges te bereiden 
in kant-en-klaarmaaltijden. 
,,Dit zie je niet snel op het menu van 
een maaltijdservice”, aldus eigenaar 
Johan van Marle. ,,Maar wij hebben 
een manier gevonden waarop de 
asperges heerlijk van smaak blijven, 

ook nadat ze thuis worden 
opgewarmd.” 

Aspergespecials
Deze aspergemaaltijden bleken vorig 
jaar een groot succes, en ook dit jaar 
wil de maaltijdservice iedereen van 
deze vondst mee laten genieten. 
Daarom biedt het bedrijf in de 
maanden april en mei aspergespe-
cials aan. ,,Luxe maaltijden met verse 

asperges, die je een dag nadat de 
asperges zijn geoogst krijgt thuisbe-
zorgd voor een speciale aanbiedings-
prijs van €8,50.”

Ruim inkopen
,,Maar niet iedereen is een keuken-
prins of -prinses”, aldus van Marle. 
,,Bij ons staan vers gekookte asperges 
met bijvoorbeeld zalm en Hollandai-
sesaus op het menu, en natuurlijk de 
klassieker met krieltjes, beenham en 
Hollandaise. Wij kopen ruim in en 
krijgen de komende periode doorlo-
pend verse asperges geleverd. Zodat 
niemand deze lekkernij hoeft te 
missen.”

Thuis uit eten
Het is niet de eerste keer dat Uitge-
kookt liefhebbers van een vorkje 
buiten de deur tegemoetkomt. Afge-
lopen kerst lanceerde het bedrijf 
samen met driesterren chef Jonnie 
Boer haar eerste dinerbox voor thuis. 
Een groot succes, waarna er meer 
volgden. Van Marle: ,,Met onze verse 
kant-en-klaarmaaltijden voorzien we in 
de behoefte van een lekkere en 
gezonde avondmaaltijd. Maar eten 
heeft ook een sociale en feestelijke 
functie, die nu deels is weggevallen. 
Daarom bieden we sinds de corona-
maatregelen dinerboxen, minibuf-
fetten of maaltijdspecials aan. Om deze 
periode toch nét wat leuker te maken.”

UITGEKOOKT.NL, gratis gekoeld en 
thuis bezorgd en in 4 minuten op 
tafel. Ook lekker en gezond eten? 
Bestel via: 085-0190066.

Regio - Een promotiecampagne en nieuwe technieken moesten ervoor 
zorgen dat de aspergeteelt in Nederland �ink in de lift zou raken. Met 
succes. Maar toen gooide corona roet in het eten. Nu kijken we reikhal-
zend uit naar het witte goud, terwijl restaurants wederom gesloten 
blijven en telers weer op zoek moeten naar creatieve oplossingen om de 
consument te bereiken. Maaltijdservice Uitgekookt komt met een oplos-
sing voor beiden.

Uitgekookt maakt vers bereide 
asperges voor iedereen bereikbaar

Ook dit jaar wil de maaltijdservice Uitgekookt.nl iedereen mee laten genieten van 
overheerlijke asperges. Foto: aangeleverd

Heemstede - John is 58 jaar en een 
imposante �guur. Grote kerel met 
handen als kolenschoppen en vaak 
gekleed in zijn groene werkoverall. 
Als hij praat, praat hij met luide stem. 
John woont al twintig jaar bij de 
Hartekamp Groep op de locatie 
Hartekamp in Heemstede. 
 
,,Ik heb het hier naar mijn zin. Ik doe 
veel verschillende dingen. Eigenlijk 
ben ik best druk”, vertelt hij met zijn 
kenmerkende luide stem. ,,Iedere 
ochtend haal ik vers brood bij de 
bakker voor de hele groep. De bakker 
stuurt iedere maand een factuur, 
zodat ik niet met geld over straat 
hoef. Dat is wel zo makkelijk.” 

Naast het dagelijks brood halen voor 
de groep is John betrokken bij het 
groenbeheer op het terrein. “En ik 
help twee ochtenden in de week de 
wasserij. Dan haal en breng ik de was 
vanuit de vrachtwagen.”

In zijn vrije tijd maakt John 
3D-kaarten die hij verkoopt. ,,Ik 
knutsel ook graag. O ja, en �etsen en 
op de computer vrachtwagen rijden 
vind ik geweldig”, vult hij aan. 
 
Wat meer begeleiders 
zou heel �jn zijn
John woont samen met andere 
cliënten in een woning op het Harte-
kamp terrein. Ze hebben allemaal 
een vorm van begeleiding nodig. Het 

is vaak gezellig op de woning, maar 
soms heeft iemand zijn dag niet en 
dan is het intensief werk. Dat hoort 
erbij. Het team begeleiders is goed 
op elkaar ingespeeld. Het team kan 
wel wat versterking gebruiken. Dan 
kunnen mannen als John wat meer 
aandacht krijgen.  

,,Wat meer begeleiders zou heel �jn 

zijn. Een nieuwe begeleider krijgt 
vaak een grote mond. Dat weet ik. 
Maar dat is omdat ik het spannend 
vind en aan je moet wennen. Het 
komt wel goed”, zegt John met een 
grote lach. 
 
Mocht je lef genoeg hebben om dit 
aan te durven, check dan de adver-
tentie elders in deze krant.

Word begeleider bij de 
Hartekamp Groep

John. Foto: aangeleverd door de Hartekamp Groep

Renault staat voor comfort, luxe en 
design. Maar ook voor Easy Life. Dat 
betekent zorgeloos en veilig rijden in 
alle personenauto’s. Van stadsauto 
tot SUV. Ervaar de unieke rijbeleving, 
het comfort en de service Renault 
Velserbeek! Bij Renault Velserbeek 
staat men altijd voor je klaar. Met een 
breed gamma auto’s is er altijd een 
Renault die bij je past. Van benzine 
naar LPG (bi-fuel), van plug-in hybrid 
naar hybrid naar 100% elektrisch; zij 
hebben het allemaal!

Renault onderscheidt zich al jaren 
met een kleurrijk aanbod. De Renault 
Twingo is bijvoorbeeld verkrijgbaar 
in veel zomerse kleuren. Hij is vrolijk, 
sportief en is de perfecte stadsauto. 
Optioneel met een sto�en vouw-/ 

schuifdak. Zo rijd je heerlijk en vrij de 
zomer door. De Renault Twingo is nu 
ook verkrijgbaar met een 100% elek-
trische aandrij�ijn. Manoeuvreer 
soepel en stijlvol het stadsverkeer 
door.

Ook de Renault Clio en de Renault 
Captur zijn zuiniger dan ooit. Ze zijn 
verkrijgbaar als (plug-in) hybrid, LPG 
(bi-fuel) én benzinemotor. Milieu-
vriendelijk rijden was nog nooit zo 
eenvoudig! Maak een afspraak in de 
showroom of plan een proefrit op 
locatie. Het team van Renault Velser-
beek houdt zich uiteraard aan de 
landelijke richtlijnen van het RIVM en 
de GGD. Graag tot ziens in de show-
room op de Kleermakerstraat 71 in 
Velserbroek, tel. 023-5132928.

Nu veel voorraadvoordeel 
bij Renault Velserbeek
Velserbroek - Rijd voordelig het voorjaar tegemoet bij Renault Velser-
beek! Met het mooie weer in aantocht is het tijd om eropuit te gaan. En 
wat is leuker dan eropuit gaan met een nieuwe auto?! Daarom pro�teer je 
nu van super veel voorraadvoordeel!

Pro�teer nu van super veel voorraadvoordeel bij Renault Velserbeek. Foto: aangeleverd

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Kunt u zich nog het gevoel voor de geest halen toen het eerder dit jaar 
begon te vriezen en we de schaatsen eindelijk weer uit het vet konden 
halen? Dat je ’s ochtends vroeg  voorzichtig één voet op het ijs zet om te 
controleren of het dik genoeg is om je schaatsen onder te kunnen binden 
en weg te rijden kant? Een vergelijkbaar gevoel heb ik bij het besluit van 
het kabinet om de maatregelen te versoepelen en om plannen te smeden 
om evenementen zoals sportwedstrijden en festivals weer doorgang te 
laten krijgen.
Dit alles met de bedoeling om mensen weer hun vrijheid terug te geven 
en om de samenleving weer open te stellen. Nu een deel van de kwets-
bare burgers gevaccineerd zijn en groepen die een grote kans hebben 
om in het ziekenhuis te belanden binnenkort ook een vaccin krijgen, is 
het volgens het kabinet verantwoord om tot deze stap over te gaan. De 
prognoses wijzen uit dat het de goede kant op gaat.   
Maar in de ziekenhuizen liggen nog steeds veel mensen met covid-19. 
Het personeel loopt er op zijn tandvlees en veel zorg is afgezegd of wordt 
uitgesteld, met alle risico’s van dien. Met de versoepelingen nu gaan we 
dan ook scherp op de wind varen. En dat kan alleen als we ons juist nu 
aan de basisregels houden. Dat betekent anderhalve meter afstand, geen 
handen schudden, beperkt bezoek ontvangen en zoveel mogelijk 
thuiswerken. 

Zeker nu er versoepeld wordt en we 
onze vrijheid langzamerhand terug-
krijgen, is het belangrijk dat we 
onze verantwoordelijkheid nemen. 
Want daar zit hem nu net de crux. 
Ons naleefgedrag lijkt steeds meer 
in de benen gezakt te zijn. Ik zie veel 
mensen zonder mondkapje, veel 
auto’s op de weg, mensen te dicht 
op elkaar en meer. Door ons nu te 
houden aan de maatregelen helpt u 
niet alleen uzelf, maar ook de zorg 
die nog steeds onder zware druk 
staat en de ondernemers die graag 
weer willen ondernemen. Een 
win-win situatie voor iedereen! 
Laten we daar met elkaar voor gaan. 
Een kleine moeite, maar we kunnen 
ermee vooruit.

Een kleine moeite

Bert van de Velden (GGD GHOR). 
Foto: aangeleverd
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LEZERSPOST
Ieder jaar rond half april stuurt de inmiddels 89-jarige heer Rob Vroom 
onze redactie een gedicht over dodenherdenking, dat we graag delen 
met onze lezers.

Op 4 mei om 20 uur staan wij in gedachten verzonken,
De vlag halfstok, de last post heeft weerklonken.

Onze aarde is met bloed doordrenkt,
Dan is het goed dat men daar aan denkt.

En een ieder stil te wezen en te weten.
Dat wij deze dappere helden niet zijn vergeten.

Zij hebben hun leven voor ons gegeven,
Opdat wij allen in vrede konden leven.

Zij zijn hun leven voorgoed kwijt.
Net zoals de velen in deze coronatijd.

Gedenk ook deze vele mensen en blijf daar bij stil staan, 
Hopelijk kunnen wij dan in vrede en gezondheid verder gaan.

R. Vroom

Dodenherdenking

Door Ingeborg Baumann

Het was 17 april jongsleden Wereld-
circusdag en ook de dag dat de 
toekomst van de Nederlandse kerst-
circussen werd onthuld. Het zou een 
presentatie moeten worden in het 
Reinaldapark in Haarlem maar weer 
vanwege Corona was de perspresen-
tatie online. Atze Lubach, uitvoerend 
producent van de maar liefst vijf 
kerstcircussen in vijf verschillende 
steden introduceerde daarbij op klas-
sieke wijze paradepaardje Hans Klok. 
,,Ik presenteer u met trots onze inter-
nationale illusionist Hans Klok!’’

Tuig dat je in de maling neemt
De aankomende edities van de kerst-
circussen worden spectaculair. Mede 
doordat de acts met wilde dieren al 
enige jaren verboden zijn is er ruimte 
voor, zoals Klok het noemt: ,,Gooche-
laars, illusionisten, mentalisten, tove-
naars en zakkenrollers. Kortom, alle 
tuig dat je in de maling neemt. Waar-
onder ik dus.’’ Klok wordt niet alleen 

een zeer belangrijk onderdeel van de 
show in Haarlem, maar gaat zich ook 
richten op de begeleiding en 
coaching van jong talent. Ook wordt 
hij ambassadeur van kerstcircussen.
nl. Onder deze noemer worden de 
circussen in Haarlem, Heerhugo-
waard, Almere, Almere en Enschede 
gevat. Vijf producties die vallen 
onder een producent, dat is nog 
nooit vertoond en een mega klus. In 
Haarlem zal Hans Klok ook een rol 
vervullen als spreekstalmeester 
samen met Robert Rondé.

Weer thuis
Hans Klok, tijdens de presentatie op 
magische wijze opduikend in zijn 
loods in IJmuiden, vertelt: ,,Het is 
natuurlijk een jongensdroom die 
uitkomt. En pas op mensen: Las 
Vegas komt naar Haarlem! Het wordt 
dromen met je ogen open.’’ Verder 
geeft hij als coach nog een tip aan 
jong talent en gedoodverfde 
opvolger van Klok, Nigel Otermans. 
,,Optreden in een circus is moeilijk. 

De mensen zitten allemaal óm je 
heen. Er is geen achterkant of zijkant. 
Maar daardoor is het ook zo uniek en 
geweldig.’’ En na de ondertekening 
van het contract met Duursma 
Groep, de kermisorganisatoren: ,,Het 
is beklonken, een nieuwe stap in 
mijn carrière.’’ Partner van Hans Klok, 
Dann Ling is ook geen onverdienste-
lijk goochelaar. ,,Hij krijgt zeker een 
rol, maar meer als sidekick. Dann is 
wat minder extravert.’’ 

Toverstokje
Beetje bij beetje wordt het tover-
stokje doorgegeven aan jong talent. 
Maar: ,,Hoe ouder ik word, des te 
ambitieuzer. Voorlopig hoop ik wel 
op kop te blijven lopen. Op YouTube 
ben ik de meest gekopieerde illusio-
nist van de wereld. Maar er zijn zo 
veel jonge, goede en getalenteerde 
mensen.’’ Dat zal ongetwijfeld maar 
die zijn niet allemaal zo rap van de 
tongriem gesneden en uiterst 
sympathiek als Hans Klok. En ze 
hebben waarschijnlijk minder goed 
haar. Dat ook. 

Het Kerstcircus Haarlem vindt plaats 
van 23 december tot 9 januari in het 
Reinaldapark. Zie ook:  www.neder-
landsekerstcircussen.nl/circussen/
kerstcircus-haarlem/ 

Velsen - Wat er ook gebeurt, waar hij ook zit en wat hij ook doet, we 
hebben natuurlijk allemaal een warm plekje in ons hart voor geboren en 
getogen Velsenaar Hans Klok. We waren en zijn trots op het feit dat hij 
furore maakte in Las Vegas. We leefden mee toen daar in maart vorig jaar 
een eind aan kwam vanwege COVID en we verheugen ons op het Kerst-
circus Haarlem waar hij een prominente rol in gaat spelen.

Nóg een jeugddroom van
Hans Klok uitgekomen

Met het ondertekenen van het contract gaat er nog een jongensdroom van Hans KLok in vervulling. Foto: aangeleverd

Driehuis - Sinds begin van dit jaar is 
Michiel Langbroek (40 jaar) de 
nieuwe praktijkeigenaar van Fysio-
driehuis. Toen Frank Gutteling in 
1981 deze typische dorpspraktijk 
opende kon hij niet weten dat 
precies 40 jaar later zijn compagnon 
het stokje zou overnemen.
Michiel en Frank werken al bijna 15 
jaar samen waarvan de langste tijd 
op het inmiddels vertrouwde adres 
aan de Schaepmanlaan 10.
De praktijk herbergt meerdere disci-
plines onder hetzelfde dak. Samen 
met Osteopathie Driehuis worden 
vele klachten behandeld. Ook is 
Shockwave therapie een belangrijk 
onderdeel geworden. De Shockwave 
behandelingen trekt patiënten uit de 
hele regio Kennemerland naar 
Driehuis.
Met 3 fysiotherapeuten en een 
Manueel Therapeut is het team een 
vertrouwd gezicht in de gemeente 
Velsen.
Michiel: ,,Wij onderscheiden ons van 
andere grote instellingen door onze 

persoonlijke aandacht en het ‘dorpse’ 
karakter. Patiënten weten dat zij 
vertrouwde gezichten zien en dat 
een kopje ko�e van het ‘huis’ is.’’
Ook is Fysiodriehuis bekend om het 
Medisch Zwemmen. Al meer dan 30 
jaar worden groepslessen verzorgd 
in Zwembad De Heerenduinen 
waarbij de conditie van menigeen 
wordt onderhouden in extra 
verwarmd water. U kunt zich hier ook 
altijd voor opgeven via de website of 
bellen naar de praktijk. Zeker na het 
afgelopen corona-jaar zal er weer 
�ink geoefend moeten worden om 
het lichaam in vorm te krijgen.
De praktijk is dagelijks geopend van 
07.30 tot 19.00 uur van maandag tot 
en met vrijdag. U kunt zonder wacht-
lijst behandeld worden.
 
Fysiodriehuis
Schaepmanlaan 10
1985HJ Driehuis
0255-516367
info@fysiodriehuis.nl
www.fysiodriehuis.nl

Fysiodriehuis 40 jaar jong

Michiel Langbroek en Frank Gutteling. Foto: Jeroen van Duijn

Velsen-Noord - In een schuur achter 
een woning aan de De Lethstraat is 
vorige week donderdagmiddag 
brand uitgebroken. 
De brandweer schaalde de brand in 
eerste instantie op naar middel-
brand, omdat men vreesde dat het 
vuur zou kunnen overslaan naar 
woningen of andere schuren. Al snel 
bleek echter dat de schuur zich op 
ruime afstand van de woningen 
bevond. 
De brand kon met één straal hoge-
druk worden geblust. 
Over de oorzaak van de brand is niets 
bekend. Foto: Bos Media Services

Brand in schuur 
achter woning aan 
De Lethstraat





10,3 miljoen voor Verbetering 
Noord-Hollands landschap

TOPslaap Waterbedden in Zaandam voor 
de ultieme slaapervaring

Zaandam - Een goede nachtrust is geen toeval, daarvoor dient een goede ‘bedkeus’ gemaakt te worden. Dat 
begint bij TOPslaap Waterbedden, dat in hetzelfde pand zit waar al sinds 1998 in Zaandam waterbedden 
verkocht worden en als specialist een grote naam opgebouwd heeft. In een ruime, twee verdiepingen gro-
te, toonzaal staat een keur van waterbedden van de topmerken Cityline, Trendline en Cascade.

Heel belangrijk daarbij is het persoonlijke advies, zoals Jan van Breemen van TOPslaap Waterbedden uitlegt: 
,,De basis is altijd hetzelfde: een warm, droog en hygiënisch matras die door het comfortabele warme water 
zo perfect ondersteunt dat nauwelijks te voelen is waar het lichaam geraakt wordt. Niet voor niets wordt in 
de medische wereld al jaren gebruik gemaakt van waterbedden bij het behandelen van chronische pijnklach-
ten en de daarmee samenhangende slaapstoornissen. Door de gesloten watermatras kunnen geen stoffen of 
bacteriën nestelen, ideaal voor mensen met allergieën of astma. Maar wellicht is het buitengewone comfort 
van een waterbed wel de meest heilzame factor: het is bewezen dat men op een waterbed sneller inslaapt 
en een diepere slaap bereikt.” 

Een watermatras is een gesloten systeem met een buitenlaag van waterdicht vinyl, waardoor zich geen con-
densatievocht in de kern van de matras kan vormen. Dat betekent: geen klamme lakens en geen benauwd 
gevoel. Naast zeer ontspannend is een waterbed ook bijzonder hygiënisch doordat de afneembare tijk een-
voudig gewassen kan worden en het vinyl oppervlak van de watermatras makkelijk te reinigen is. Belangrijk 
is dat de keuze individueel bepaald wordt, een enkel- of dubbelmatras, de afwerking, de maat en de kleur-
stelling. Voor elk bed geldt wel dat het binnen een seconde stabiel is. Nadat de keus gemaakt is neemt TOP-
slaap Waterbedden alle werkzaamheden uit handen. Zo wordt het bed door eigen mensen geïnstalleerd en 
gevuld in huis. Daarna is er geen omkijken meer naar voor minimaal de komende twintig jaar, dus gewoon 
altijd genieten van een koel bed in de zomer en een warm bed in de winter, helemaal naar eigen idee. Dat 
TOPslaap Waterbedden al een goede naam heeft opgebouwd, blijkt wel uit het feit dat door het hele land 
bedden worden geïnstalleerd. Jan van Breemen: ,,Er zijn kopers, bijvoorbeeld uit Friesland en Groningen, 
die er een ‘dagje uit’ van maken, met als hoofddoel een waterbed bij ons aanschaffen.” Dat kan dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 09.30 tot 17.30 uur, donderdag tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Op maandag is de zaak gesloten.Topslaap.nl is de grootste waterbeddenzaak van West-Nederland.

TOPslaap Waterbedden is gevestigd aan de Provincialeweg 156 in Zaandam en is telefonisch bereikbaar via 
075-6120960 of 075-6414453. www.topslaap.nl

De provincie Noord-Holland investeert 10,3 miljoen euro in 
haar landschap. Het geld gaat onder andere naar de Stel-
ling van Amsterdam en een nieuw te ontwikkelen groe-
ne strook – de Westeinderscheg – tussen Amsterdam en 
Aalsmeer.

Kennemerland. Ook wordt 
van dit bedrag de beleving 
van het getijdenlandschap 
van de Oer-IJ verbeterd. De-
ze zijtak van de Rijn stroom-
de eeuwen geleden tussen 
Zaanstad, Velsen en Alk-
maar en mondde uit in de 
zee bij Castricum. Daarnaast 
gaat een deel naar het ma-
ken van een zogeheten bui-
tenpoort in Castricum. Bui-
tenpoorten zijn spoorweg-
stations vlakbij natuur en 
daardoor een startpunt om 
van het buitenleven te ge-
nieten.

De komende maanden 
werkt de provincie de plan-
nen voor deze gebieden 
verder uit met de betrok-
ken gemeenten en organi-
saties. Voor de liniedijken 
van de Stelling van Amster-
dam komt in het voorjaar 
een uitvoeringsprogramma.

Het is één van de beloftes uit 
het coalitieakkoord van Ge-
deputeerde Staten. De afge-
lopen tijd is uitgezocht wel-
ke gebieden binnen afzien-
bare tijd verbeterd en ver-
sterkt kunnen worden. Daar-
bij is ook expliciet gekeken 
naar meer mogelijkheden 
voor recreatie.
Westeinderscheg
Gedeputeerde Esther Rom-
mel: “Met deze grote bedra-
gen kunnen we echt wat be-
tekenen voor ons landschap. 
Ik ben met name onder de 
indruk van de mogelijk-
heden van de Westeinder-
scheg. De druk op het groen 
in de metropoolregio Am-
sterdam blijft onverminderd 
groot. Door dit gebied on-
der het Amsterdamse Bos in 
te richten voor recreatie en 
natuur, krijgen inwoners een 
nieuwe mogelijkheid om de 
rust op te zoeken. Daarom 

reserveren we hier ruim 2 
miljoen euro voor.”

Stelling van Amsterdam
De liniedijken van de Stel-
ling van Amsterdam, de ver-
dedigingslinie rondom Am-
sterdam en aangelegd tus-
sen 1880 en 1914, zijn aan-
gemerkt voor een opknap-
beurt. Liniedijken zijn spe-
ciaal aangelegde dijken 
om inundatiewater tegen 
te houden en wapens ach-
ter op te stellen. Ook recre-
atieve en educatieve moge-
lijkheden worden meegeno-
men. Hiervoor reserveert de 
provincie 2 miljoen euro. 

Oer-IJ en buitenpoort Castri-
cum
4 miljoen euro gaat naar het 
versterken en verbeteren 
van het groen in de bijzon-
dere provinciale landschap-
pen van Schagen en Noord-

GROOTSTE COLLECTIE 
WATERBEDDEN VAN 
NOORD-HOLLAND

www.TOPslaap.nl • info@topslaap.nl
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Vroeger een waterbed gehad, en nu 
slaapt u niet lekker op die boxspring?

Een persoonlijke 
laatste bloemengroet

Samen met vader en zijn 
twee zoons zit ik om de tafel 
om het afscheid van moeder 
te bespreken. De plaats waar 
wij zitten biedt uitzicht op de 
tuin met op dat moment vele 
kleurrijke bloemen. Moe-
der was een tuinmens, dat 
was haar grote passie. Als 
later in de bespreking het 
bloemstuk voor op de kist ter 
sprake komt, is men het er 
unaniem over eens om dit te 
maken met ‘haar bloemen’. 
De bloemist die wordt bena-
derd heeft gevoel hiervoor. 
Er wordt thuis een afspraak 
gemaakt om de wensen en 
mogelijkheden te bespreken. 
Welke vorm krijgt het stuk, 
welke kleuren zijn passend 
en wat zal de grootte zijn. 
Samen met de familie wor-
den de benodigde bloemen 
en groen uit de tuin geknipt. 
Ook wordt aangeboden om 
het bloemstuk samen te ma-
ken. Deze familie heeft daar 
geen behoefte aan.

Nu was er sprake van een 
eigen tuin. Als dat niet het 
geval is kan de bloemist na 
bespreking van de wensen 
de gekozen bloemen speci-
aal inkopen. Daarna kan de 
familie onder begeleiding 

het bloemstuk zelf maken. 
Na afloop van het afscheid 
kan het persoonlijk ge-
maakte bloemstuk worden 
meegenomen naar huis om 
in de tuin neer te leggen, op 
het balkon of in huis op een 
speciaal plekje.

Als u het fijn vindt om zelf 
het bloemstuk te maken of 
om in het bloemstuk bloe-
men uit eigen tuin te laten 
verwerken, kun u via ons 
in contact komen met deze 
bloemist. 

Zelf een laatste bloemen-
groet maken is troostrijk, 
persoonlijk en een groot 
eerbetoon aan de dierbare 
overledene.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters





reinigen restauratie

EINDEJAARS UITVERKOOP 
VAN EEN GROOT ASSORTIMENT 

NIEUWE, DECORATIEVE EN ANTIEKE 
PERZISCHE/OOSTERSE, BERBER, RECOLOURED, PATCHWORK 

EN KELIMS TAPIJTEN in alle maten 
Alle tapijten met certificaat van echtheid. 

KORTINGEN TOT 70%! 

    
Uw tapijten hebben regelmatige onderhoud nodig zoals reiniging, restauratie en reparatie. 
Bij ons kunt u terecht voor een vakkundig, 40 jaar ervaring, reparatie en restauratie van alle 
soorten handgeknoopte tapijten. 
Vakkundig reiniging(Kloppen, Shamponeren) voor maar liefst €15 p/m2.  
Ook voor anti-mot behandeling , vlekverwijdering of het spannen van uw tapijten bent u bij ons 
aan het goede adres. 

 

   

 

DAVOUD PERZISCHE TAPIJTEN, Al 40 jaar een begrip 
Admiraal de Ruijterweg 50, 1056GK Amsterdam 
Tel: 020-6161776 
Email: info@davoud.com 
Open di t/m za 10:30 tot 18:30. Zondag van 13:00 tot 18:00 (gratis parkeren). 

Nieuw

geopend

in Beverw
ijk

!
Open op 

zondag 2 en 

maandag 3 mei

Nergens zo voordelig Inruilgarantie Totaal onderhoud

GIGANTISCHE  COLLECTIE!
Oosterse, Perzische, Berber, kelim, design en moderne kwaliteitstapijten

 

Nieuwe, decoratieve en Antieke 
PERZISCHE/OOSTERSE EN BERBER – TAPIJTEN

COLLECTIE!COLLECTIE!
Oosterse, Perzische, Berber, kelim, design en moderne kwaliteitstapijten

Inruilgarantie

Oosterse, Perzische, Berber, kelim, design en moderne kwaliteitstapijten
COLLECTIE!COLLECTIE!

Oosterse, Perzische, Berber, kelim, design en moderne kwaliteitstapijten
betaalbare

• In alle maten • Alles met certificaat van echtheid
• In alle kleuren • Rechtsreeks aan publiek
• Kelims, Recoloured, Patchwork • Wij staan garant voor uw aankoop!

Reparatie, reiniging en inruil mogelijk, reiniging vanaf € 15,- m2  

DAVOUD OOSTERSE TAPIJTEN, AL 43 JAAR EEN BEGRIP
Beverwijk Amsterdam
Parallelweg 43 Admiraal de Ruijterweg 50
1948 NK Beverwijk  1056 GK Amsterdam

Telefonisch zijn wij te bereiken op 020 6161776 - www.davoud.com
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Davoud Perzische Tapijten 
nu ook in Beverwijk

BEVERWIJK – Naast zijn 
succesvolle winkel aan de 
Admiraal de Ruijterweg in 
Amsterdam is Davoud Per-
zische Tapijten nu ook ge-
opend aan de Parallelweg 
in Beverwijk. Daar ligt een 
grote collectie oosterse ta-
pijten die hij de afgelopen 
tijd heeft gekocht in Ma-
rokko, Iran, Pakistan, Cash-
mere en Afghanistan.

‘Wol, zijden, 
klein, groot, 
modern en 
antiek

“We hebben een gevarieerd 
aanbod van de meest exclu-
sieve tapijten tot traditione-
le nomadische dorpstapijten, 
Oosterse, Perzische, kelim-, 
design- en moderne kwali-
teitstapijten. Van wol, zijden, 
klein, groot en ook antiek ge-
bruikt”, somt Davoud Mirshahi 

op. “Van de meest diverse le-
veranciers in handgeknoopte 
en handgeweven tapijten. 
We hebben echt een goede 
ver-zameling en een grote 
collec-tie in verschillende 
prijscate-gorieën, dus voor 
iedereen is er ruime keuze.”
De handel in oosterse tapijten 

is Davoud met de paplepel in-
gegoten. Wat zijn vader in Iran 
deed, is hij al 43 jaar geleden in 
Amsterdam begonnen. En met 
succes, want Davoud Perzische 
Tapijten is een begrip op het 
gebied van oosterse tapijten, 
niet alleen in Amsterdam maar 
ook ver daarbuiten. Vandaar 
ook het besluit om in Bever-
wijk een voorraad op te slaan. 
Want ook al kan er bij Davoud 
online worden gekocht: “Er gaat 
niets boven zelf kijken en voe-
len”, vindt Davoud.

Extra speciaal
Wat Davoud extra speciaal 
maakt is dat het ook mogelijk 
is om een tapijt te laten ma-
ken naar eigen ontwerp of naar 
een bestaand patroon. Uiter-

aard kunnen dan zelf de ma-
ten en de kleuren worden be-
paald. Wie al een kleed heeft 
dat wel een opknapbeurt kan 
gebruiken, kan ook bij Davoud 
terecht voor reparatie, restau-
ratie en reiniging. Het is voor 
hem dagelijkse routine. Ook 
verft hij de wol zelf om de ge-
wenste kleurstelling perfect 
na te bootsen

Informatie
Davoud Perzische Tapijten is 
te vinden aan de Parallelweg 
4  in Beverwijk. Daarnaast is 
er een iliaal op de Admiraal 
de Ruijterweg 50 en in 
Alkmaar dat één keer per 
maand een weekend lang 
open is. Meer informatie via: 
www.davoud.com.

 ■ Davoud Mirshahi heeft een grote voorraad Perzische tapijten in 
huis.  (FOTO: PR)
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. plateel (bord); 7. militaire rang; 12. droog (kaal);
13. muzikaal toneelstuk; 14. zangstem; 15. romanum imperium
(afk.); 17. vreemd; 19. toespraak; 21. compagniescommandant
(afk.); 22. gemeente in Noord-Brabant; 24. snelle draai om de
eigen as; 27. blijft na het kaas maken over; 28. brede weg met
bomen; 30. meisjesnaam; 31. sluw dier; 32. hondachtig roofdier;
33. oude vochtmaat van vier ankers; 35. plaats in Duitsland; 37.
waardeloze lap; 38. voorjaarsbloem; 41. roem; 42. natuursteen;
44. iemand die door moed uitblinkt; 46. soldatenkost; 47. plaats
in België; 48. deel van oorlogsvloot; 49. kansspel; 50. besloten
erf rondom een boeren woning; 52. officieel stuk; 54. getrokken
lijn; 56. eretitel van edelen in Italië en Spanje; 58. aangeboren
begaafdheid; 61. familielid; 62. de heilige maagd; 64. Sociaal
Economische Raad (afk.); 65. zwemvogel; 67. kever; 68. elek-
tronisch patiëntendossier (afk.); 70. ongaarne; 72. aangesloten
bij een vereniging; 73. strandkleding; 76. noodsein (afk.); 77.
operatiekamer (afk.); 78. waarschuwingskleur; 79. kleiachtige
grondsoort; 81. laatstleden (afk.); 82. hertensoort; 83. deel van
voet; 84. kloosterzuster; 86. jong kind; 87. dienstbeëindiging
wegens reorganisatie.

Verticaal  1. aaien; 2. hare doorluchtigheid (afk.); 3. gehooror-
gaan; 4. ladder; 5. werkwagentje op rails; 6. spijskaart; 7. ver-
pakkingsmateriaal; 8. schuifbak in tafel; 9. Spaanse uitroep; 10.
deel van bijbel (afk.); 11. houtje met zwavelkop; 16. Ierse bevrij-
dingsbeweging (afk.); 18. verwaande houding; 20. wandversie-
ring; 21. gevangenverblijf; 23. koppel (stel); 25. vruchtbare
plaats in de woestijn; 26. wild zwijn; 27. pier; 29. bedkleding; 32.
vechtsport; 34. Chinese vermicelli; 36. afgevaardigde (raadslid);
37. smal stuk hout; 39. oplettend; 40. deel van bruidsjapon; 42.
dorpsplein met kramen; 43. takje aan een stam bevestigen; 45.
Dutch State Mines (afk.); 46. Raad voor Economische Aangele-
genheden (afk.); 51. een en ander (afk.); 53. hoop (stapel); 54.
rotsspleet; 55. cirkelvormig; 56. inwendig orgaan; 57. inwendig
orgaan; 59. god van de liefde; 60. bonus (extraatje); 62. familiel-
id; 63. maanlander (Romeinse god); 66. boomsoort; 67. tel-
woord (Engels); 69. rivier in Engeland; 71. roeipen; 73. aange-
naam van smaak; 74. (jacht)geweer; 75. graafschap in
Engeland; 78. mannetjeshond; 80. sporenplant; 82. muziek-
noot; 85. noorderlengte (afk.).
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Door Arita Immerzeel

Velsen - De bode in de centrale hal 
van het gemeentehuis opent de 
ochtend vóór Koningsdag met de 
woorden ‘het is een oranje dag met 
een oranje zonnetje.’ Zij legt de 
procedure uit, hoe coronaproof deze 
feestelijke dag te vieren met elkaar. 
Zo mag er niet worden meege-
zongen met het Wilhelmus straks en 
zal men zelf de ko�e in moeten 
schenken, met de kan die op tafel 
staat. Ook is de huldiging zonder 
publiek en vindt plaats in twee delen. 
Elk deel huldigt zes volwassenen, die 
een lintje krijgen plus twee jongeren, 
die een jeugdlintje krijgen.

Iedereen blijkt met uiteenlopende 
smoezen naar het stadhuis gelokt te 
zijn. Zo dacht de één dat hij gras 
ging maaien op het voetbalveld en 
de ander dat er ko�e gedronken 
ging worden wegens een 50- jarig 
huwelijk. Uiteindelijk werd het een 
ieder wel duidelijk, door de oranje 
en rood-wit-blauwe ballonnen, 
oranje bloemen en oranje gebak, 
dat het lintjes zou gaan regenen. 
Burgemeester Frank Dales deed veel 
moeite om ondanks de coronamaat-
regelen zijn lovende woorden 
warmte mee te geven. In de stille, 
marmeren zaal viel dat nog niet 
mee. ,,Jullie geven groei en hoop 
mee aan Velsenaren, door alles wat 
jullie hen geven,” sprak hij. ,,Ik heb 
bewondering voor de genereuze 
inzet, de aandacht, energie, liefde, 
zorg én het plezier waarmee jullie 
mensen een steuntje in de rug 
geven. Niemand kan alles doen, 
maar iedereen kan iets doen. Jullie 
inspireren anderen.”

Twaalf lintjes
Twaalf mensen ontvingen een lintje. 
Dales roemde het getal twaalf. 
,,Twaalf is een bijzonder getal. Denk 
bijvoorbeeld aan de twaalf ridders om 
de Ronde Tafel, die twaalf opdrachten 
moesten uitvoeren. Velsen scoort 
hoog met zijn aantal lintjes. Zou het 
dan van een leien dakje gaan? 
Welnee, er komt veel wilskracht bij 
kijken. Laat vandaag jullie beschei-
denheid maar varen. Ik ben trots op 
jullie en jullie mogen ook trots zijn op 
jullie zelf. Jullie zijn doeners, volhou-
ders, aanpakkers. 

Filmpjes
Via �lmpjes op een groot scherm 
wordt de huldiging nog persoonlijker 
gemaakt. Degenen die iemand voor-
droegen vertellen waarom zij dat 
deden. Hier en daar wordt zelfs een 
traantje weggepinkt. Zo wordt Marya 
Dekker toegesproken door enkele 
van de katten waar zij voor zorgt. De 
heer Etjo Dik ontvangt een spontane 
kus van zijn eega als hij in termen als 
‘kanjer’ wordt toegesproken. De heer 
Peter Looij wordt in een gezellig lied, 
dat op YouTube te beluisteren is, 
toegezongen.

Vier jeugdlintjes
Dales heeft zich sinds zijn aantreden 
ook hard gemaakt voor jeugdlintjes. 
Sinds 2019 worden deze uitgereikt 
aan jongeren, die zich nog niet jaren-
lang hebben kunnen inzetten voor 
de samenleving, maar zich wel 
onderscheiden. ,,De Velsense jeugd, 
dan heb je het niet alleen over drugs 
en rommel. Er zijn zoveel jongeren 
die omkijken naar een ander. Ik ben 
zo blij, dat er dit jaar vier jongeren 
een ‘Lintje Light’ gaan krijgen.” Dales 
heeft voor iedereen een persoonlijk 
woord, al is het op afstand. ,,Het is 
voor mij een onwerkelijk gevoel, niet 
te mogen opspelden of handen te 
mogen schudden. Tijdens problemen 
bij het opspelden door partners of 
moeders uit hetzelfde huishouden, 
grapt hij, dat het opspelden zo 
simpel lijkt, maar nu kun je pas zien, 
hoe moeilijk dat is, burgemeester 
zijn. Het jeugdlintje is uitgevoerd in 
de kleuren van Velsen.

Borrelen thuis
Alle gelauwerden ontvangen een 
borreltas voor thuis, een mooie bos 
bloemen, een boek met de koning in 
de hoofdrol, een tas bedrukt met de 
zeven Velsense kernen en een doos om 
de versierselen in te bewaren. Buiten 
wachten collega’s en familieleden de 
ontvangers van de lintjes op om hen, 
op gepaste afstand, te feliciteren. 
Gelukkig is er het oranje zonnetje.

,,Ik had al het idee, de dag voor 
Koningsdag.....meestal worden dan 
andere dingen gedaan dan een 
vijftig jarig huwelijk herdenken. Dat 
wordt een gebakje eten.” Aan het 
woord is een rustige Etjo Dik, die het 
over zich heen laat komen. Later 
geeft hij aan, dat het wel heel leuk is, 
een lintje krijgen. ,,Leuk toch? Ik ben 
er wel blij mee.”
Lilly is twaalf jaar en door haar 
moeder meegelokt naar het 
gemeentehuis ‘om pasfoto’s te 
maken voor haar paspoort’. Dat is 
wat haar trotse moeder haar heeft 
wijsgemaakt. Op de trap van het 
oude gedeelte van het stadhuis, 
vraagt Lilly wel voortdurend aan haar 
moeder, of ze hier wel goed staan? 
,,Raar vond ik het. Ik dacht, we staan 
verkeerd. Wat doen we hier, tussen al 
die andere mensen?” Haar moeder 
hield haar voor het ook niet te 
snappen. Totdat ze het uitlegde: je 
gaat een jeugdlintje krijgen. Lilly had 
hier nog nooit van gehoord, maar 
vindt het super. ,,Ik ben bij de Bees-
tenBende gegaan in 2018 omdat het 
eindelijk de tijd was, dat ik iets kon 
gaan doen. Met mijn kaartenactie 
voor Pink Ribbon kreeg ik hulp. Ik 
maakte 30 kaarten per dag, rose 
bloesem en versierde enveloppen.” 
De borreltas is een mooi cadeau, 
aldus Lilly. ,,Er zit veel in. Nootjes, 
sapjes, ijsjes, Pringles, repen chocola 
en dan ook nog een bos bloemen.”
Op de pagina hiernaast alle gedeco-
reerden in de gemeente Velsen.

Mooi weer tijdens Lintjesregen

JONGEREN EN CORONA

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

Door Ingeborg Baumann

Veel meer ‘IJmuiden’ dan de 25-jarige Jesse Mantje kom 
je ze niet tegen. En dat is bedoeld als compliment. 
Hoewel er op Facebook staat dat hij uit Haarlem komt 
maar dat zullen we hem maar vergeven. Dat is ook 
goed gekomen want hij woont nu in Velserbroek. Jesse 
werkt al vanaf zijn 18de in de vis. Net als zijn vader en 
grootvader trouwens want zo gaat dat vaker hier. Niet 
zelden kwam het voor dat hij ’s nachts werkte, even 
naar huis ging en vervolgens door naar school. Dat 
mocht van zijn ouders als zijn schoolwerk er maar niet 
slechter van werd. Dat ging blijkbaar allemaal goed 
want Jesse heeft zijn diploma Internationale Handel op 
zak. Daar hoopt hij natuurlijk wat mee te gaan doen 
maar voorlopig zit hij goed, zoals hij zelf zegt. Het zou 
mooi zijn als er een baan zou zijn die de opgedane 
kennis combineert met de IJmuidense visindustrie. 
‘’Ja, dat corona. Het is allemaal wat’’, begint Jesse zijn 
verhaal nuchter. ,,Qua werk heb ik niets te klagen want 
ik werk er geen dag minder door. Jammer is wel dat het 
kringetje vrienden dat over is om overdag te zien 

steeds kleiner wordt. Ik werk heel vaak ’s nachts want 
dan wordt de pas gevangen vis gesorteerd zodat het 
de volgende ochtend heel vroeg de verkoop in kan. 
Overdag werken mijn vrienden weer. Alles is ingewik-
kelder geworden maar ik heb gelukkig een vriend met 
wie ik overdag wel ga vissen ofzo. Of ik een uitgaander 
was? Zeker te weten! En ik snap ook totaal niet waarom 
restaurants en terrassen niet open mogen. Ze kunnen 
hartstikke goed controleren in die branche. Als dit nóg 
een half jaar gaat duren dan is er niets meer. Dat 
redden ze dan niet meer. Dat heeft ook zijn weerslag in 
de vis, dat de horeca dicht is. Veel aanbod en minder 
vraag omdat de horeca veel minder afneemt dan 
normaal. Want die afhaalmenu’s zijn natuurlijk maar 
een fractie van wat er vroeger omgezet werd. De 
prijzen van vis liggen heel laag momenteel. 
Corona maakt me wel een beetje opstandig. Het ís er 
en het is heel erg, dat zal ik nooit ontkennen. Maar de 
maatregelen worden gewoon niet beargumenteerd. 
Voordat je het weet worden ze erdoor gedrukt. Neem 
nou die avondklok, daar snap ik helemaal niets van. In 
plaats van mijn hele vriendengroep heb ik nu een vast 
clubje van vier. Je gaat verlangen naar grote groepen, 
zoals met verjaardagen. Lekker aan statafels ouwe-
hoeren met iedereen. Je vrijheid is weg. Je wordt 
gedwongen overal extra over na te denken. 
Zo opstandig dat ik meedoe aan demonstraties ben ik 
niet. Je wint er niets mee namelijk. Hoe harder je 
ergens tegenin gaat des te ongeloofwaardiger word je. 
Rellen zijn helemaal alleen maar narigheid. Nu met die 
vaccins hebben we in ieder geval iets om naar uit te 
kijken. Want dat is het allerergste, er is niets om naar uit 
te kijken. Wéér een nieuwe variant weet ik veel waar 
vandaan. Ik zou geen oplossing weten. En de maatre-
gelen doe ik echt allemaal hoor. Maar dat doe ik niet 
voor mezelf. Dat doe ik voor anderen en vooral voor de 
ouderen.’’ 

‘Nu met die vaccins hebben we in ieder geval iets om naar uit te kijken.’ Foto: Dennis Gouda Fotogra�e  

Santpoort - Op zaterdag 8 mei 
worden er door de tuinleden stekken 
van groenten en planten geruild bij 
Amateur Tuinders Vereniging De 
Hofgeest in Santpoort-Noord. 
Iedereen is van harte welkom, dus 
ook niet-tuinleden. 
De bedoeling is om te ruilen, dus 
neem uw eigen plantjes mee om te 
ruilen. Er zijn jonge fuchsiaplanten 
van de Fuchsiavereniging te koop en 
er zijn laag geprijsde dahliaknollen. 
Kom gezellig langs, er is ruime 
parkeergelegenheid. Er is een inte-
ressante boekenkraam met tweede-
hands boeken. 
Het ruilen is van 09.30 tot 12.00 uur 
bij A.T.V. de Hofgeest, Spekkenwegje 
2, 2071 KC  Santpoort-N. 
Uiteraard houden de organisatoren 
zich aan de coronaregels. Foto: 
aangeleverd

Stekken ruilen bij ATV Hofgeest
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Mevrouw M.G.R. Dekker zet zich 
vanaf 2004 inten-
sief in als vrijwil-
liger bij Stichting 
Zwerfkatten 
Havengebied 
IJmuiden. Zij heeft 
deze mooie stich-
ting opgericht. 
Momenteel verzorgt haar vrijwilli-
gersorganisatie meer dan 150 katten. 
De missie is het verzorgen en 
opvangen van zieke en gewonde 
zwerfkatten en kansloze katten in 
een noodopvang. Ook houdt haar 
organisatie zich bezig met het 
verzorgen en socialisatie van 
moederloze kittens. De stichting 
ontvangt geen subsidies en is geheel 
afhankelijk van giften en sponsoring. 
Hierdoor draait alles op vrijwilligers. 
Mevrouw Dekker is benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau 

Mevrouw E.C. Knoef zet zich al 
vanaf 1980 inten-
sief in als vrijwillig-
ster voor de Stich-
ting OIG-IHD. Zij is 
begonnen als 
vervoerscoördi-
nator en behulp-
zame gastvrouw. 
Inmiddels voert zij de intakege-
sprekken voor de aanvragen voor 
vervoer. Ook is mevrouw Knoef 
betrokken bij de Smikkelclub, de 
vakantieweek en de dagtocht.
Ook geeft zij zwemles aan jongeren 
bij de Stichting De Baan in Haarlem. 
Dit zijn veelal jongere met een 
beperking.
Mevrouw Knoef is benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau.

De heer E. Dik zette zich maar liefst 
27 jaar in als vrijwil-
liger voor de Water-
sportvereniging 
IJmond. Hier was hij 
medewerker bouw- 
en groenploeg. Dit 
was niet de enige 
vereniging waar hij 
zich voor heeft ingezet. Bij de Korf-
balvereniging DKV IJmuiden heeft hij 
zich ook verdienstelijk gemaakt sinds 
1983. Meneer Dik was hier bonds-
cheidsrechter en teambegeleider tot 
2002. Tot op heden is hij nog zeer 
actief bij de Stichting OIG-IHD. Dit al 
vanaf 1987, wat betekent dat hij dit al 
34 jaar doet. Daarnaast is hij ook nog 
vrijwilliger bij de Nederlandse Sport-
bond voor het Gevangeniswezen. 
Meneer Dik is sinds 2013 betrokken 
bij de Vereniging Forteiland 
IJmuiden, hier is hij gids en onder-
houdsmedewerker. En alsof dat nog 
niet genoeg is, is hij ook suppoost bij 
het Zee- en Havenmuseum.
Meneer Dik is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

De heer A.G. Bresser zet zich al 
vanaf 1959 inten-
sief in als vrijwil-
liger voor de 
Engelmunduskerk 
Oud-Velsen. Hij 
heeft diverse func-
ties binnen de 
muren van de 
Engelmunduskerk vervuld, onder 
andere voor de zondagschool en de 

jeugdkapel. Ook in het kerkelijk 
bestuur heeft hij zijn sporen nage-
laten, vier jaar als Ouderling en bij 
elkaar opgeteld 22 jaar als Diaken. Hij 
assisteerde zijn vrouw bij het koster-
schap, maar toen zijn vrouw over-
leed, nam hij het kosterschap geheel 
voor zijn rekening.
Hij is sleutelbewaarder/toezicht-
houder geweest, lid van de jaar-
marktcommissie en lid van de 
INRICO. Tot op heden is hij voorzitter 
van de MUFUCO, Penningmeester 
van het Engelmunduskoor en lid van 
het klusteam.
Meneer Bresser is benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw N. Overdijk-Gravemaker 
zet zich al vanaf 
1971 in als vrijwil-
ligster voor de 
Commissie aange-
paste gezinsdien-
sten IJmond. Zij 
verzorgde het 
vervoer om naar 
de kerkdienst te komen, hield de 
groepsgesprekken voor kinderen in 
de Duinpan van Stichting Woonvoor-
ziening Philadelphia, verzorgde de 
administratie en bezocht mensen 
persoonlijk aan huis. Tevens is zij 
vanaf 1985 actief bij Zorgbalans. Zij 
begeleidt de kerkdienst in Velserduin 
voor mensen met een beperking.
Daarnaast is zij ook nog vrijwilligster 
bij Nieuwe Kerk Hervormde 
Gemeente IJmuiden West. Hier is zij 
Diaken/kosteres. Ook houdt zij zich 
bezig met andere taken, zoals het 
mogelijk maken van diensten, 
verhuur de Rank, verenigingswerk en 
schoonhouden van de gebouwen.
Naast dit alles is zij nog vrijwilligster 
felicitatiedienst bij Stichting Welzijn. 
Mevrouw Overdijk-Gravemaker is 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.

De heer P.J. Looij is al sinds 1985 
vrijwilliger bij voetbalvereniging 
RKVV Velsen. Hij is 
coach en scheids-
rechter voor zowel 
de jeugd als de 
senioren. Staat 
tweemaal per 
maand hele 
zondagen met zijn 
vrouw achter de bar. En hij voert 
onderhoudswerkzaamheden uit aan 
het complex op en rond het 
voetbalterrein.
Daarnaast is hij ook vrijwilliger bij de 
IJsclub voor Haarlem en omstreken. 
Sinds 2001 is hij hoofdorganisator 
van het jaarlijkse schaatsweek naar 
Baselga (Italië), komend jaar voor de 
20ste keer. Tevens is hij speaker 
tijdens de wekelijkse marathon en 
andere schaatswedstrijden, voor-
zitter van de Jubileumcommissie 
t.b.v. 150-jarig bestaan van IJCH, 
schaatstrainer/coach, tijdwaarnemer 
en helpt hij bij het organiseren van 
diverse clubactiviteiten.
Maar naast dit alles is de heer Looij 
sinds 2004 actief bij R.K. Parochie van 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende 
Bijstand. Hij is hier veilingmeester 
tijdens de jaarlijkse traditionele 
Pinkenveilig. 
De heer Looij is benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau.

De heer F.P. Vermeulen is vanaf 
2006 vrijwilliger 
geweest bij de 
Culturele Stichting 
Velser Gemeen-
schap. Hij 
bekleedde de 
functie voorzitter 
en was een zeer 
actief bestuurder. In 2014 is hij 
gestopt als voorzitter bij de Culturele 
Stichting Velser Gemeenschap, maar 
hij bleef niet stilzitten. Hij werd voor-
zitter van het 4 en 5 mei Comité, een 
onderdeel van de Culturele Stichting 
Velser Gemeenschap. Daarnaast is hij 
ook vrijwilliger geweest bij Stichting 
TheaterManifestatie. 
De heer Vermeulen is benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw V. Moleman-Plug zet zich 
al vanaf 1988 inten-
sief in als vrijwilliger 
voor de Stichting 
OIG-IHD. Zij is 
begonnen als 
chau�euse, inmid-
dels is zij van alle 
markten thuis. Zo 
organiseert en begeleidt zij al 28 jaar 
de vakantieweek en de jaarlijkse 
dagtocht en draagt zij zorg voor het 
gebouwbeheer van locatie “De 
Abeel”. Daarnaast sorteert en 
verkoopt zij kleding bij de winkel van 
OIG-IHD en is zij hiervoor gastvrouw 
en aanspreekpunt.
De Zonnebloem kan ook op 
mevrouw Moleman-Plug rekenen. Zij 
werkt daar namelijk als chau�euse 
voor liggend vervoer. Niet te 
vergeten dat zij ook actief is bij het 
Operakoor Belcanto. Hier staat zij 
wekelijks klaar om de koorleden te 
ontvangen en zorgt zij dat de zaal en 
de catering gereed is. Ditzelfde doet 
zij ook voor het Zondagmiddag 
Podium Musical Vereniging.
Mevrouw Moleman-Plug is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw A. Pols-de Jong is vanaf 
1980 actief bij 
Stichting OIG-IHD. 
Zij is begonnen als 
chau�euse op de 
rolstoelbusjes en zij 
deed de telefonie 
en de administratie 
hiervan. Jarenlang 
was zij aanwezig tijdens de voorbe-
reidingen en uitvoering van de jaar-
lijkse vakantieweek. Over de “Soos” 
en “Smikkelclub” had zij de leiding. Zij 
hielp ook bij het zwemmen voor de 
gehandicapte gasten. Daarnaast is zij 
ook vrijwilliger voor het ZoMiPo. Hier 
maakt zij de indeling van de bussen 
en haalt en brengt zij op zondagmid-
dagen ouderen.
Mevrouw Pols-de Jong is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer H. Horsman heeft zich 
vanaf 2003 inten-
sief ingezet als vrij-
williger voor de 
PKN Ichthuskerk te 
IJmuiden. Naast 
zijn functie als 
Diaken, verricht hij 
ook nog andere 
werkzaamheden 
en taken. Zoals de algehele coördi-

nator/beheerder van de Ichthus-
burcht. Eens per 6 weken koster-
dienst, autorijdienst, voorzitter van 
de ZWO commissie, lid van de tuin-
commissie en draait hij mee in het 
ko�erooster.
Daarnaast is hij ook vrijwilliger 
geweest bij de Roeivereniging Tata 
Steel. 
In 2017 is hij begonnen als vrijwilliger 
bij het Rode Kruis. Hier is hij regel-
matig teamleider tijdens de inzet en 
is hij bevoegd om de inzetvoertuigen 
te rijden. Hij is allround inzetbaar als 
EHBO-er. De heer Horsman is 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.

Mevrouw K. Moniharapon-Jaspers 
was lange tijd vrij-
williger voor de 
Vereniging De 
Zonnebloem. Bij de 
afdeling IJmuiden-
Oost is zij 27 jaar 
actief geweest als 
bestuurslid. Tijdens 
deze periode is zij 13 keer mee 
geweest als ziekenverzorgster bij de 
regiovakantie IJmond. Tevens 
bezocht zij mensen thuis, hielp zij bij 
de dag-boottocht, wandeltocht, 
maar ook bij activiteiten rond 
Ziekendag en Zon in de schoorsteen.
Mevrouw Moniharapon-Jaspers is 
ook vrijwilliger geweest bij SoW 
Gemeente IJmuiden-Oost, nu de 
Protestantse Gemeente Velsen-Zuid/
IJmuiden-Oost. Tevens is zij 10 jaar 
actief geweest bij de lokale kerkelijke 
seniorenomroep Avondlicht. Vanaf 
2017 stimuleert zij het onderlinge 
contact van de bewoners in het 
Wooncomplex de Grote Beer. 
Mevrouw Moniharapon-Jaspers is 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.

De heer G. Out zet zich al vanaf 1990 
in als vrijwilliger 
voor de Dorpskerk 
Santpoort en 
Kruispunt Velser-
broek. Hij vervult 
functies als kerken-
raadslid, voorzitter 
van het College 
van Kerkrentmees-
ters, kerkbladredacteur, website-
beheerder, lid van de Groene Kerk-
werkgroep en lid van de beleidscom-
missie. Daarnaast staat hij altijd klaar 
als er dingen moeten gebeuren in de 
kerk op intermenselijk of technisch 
gebied.
De heer Out is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

Jeugdlintjes

Vanaf 2018 is Lilly Jacques Beesten-
bende-lid. Zij zet 
zich in voor de 
buurt om er �jn 
met elkaar te 
kunnen leven. Wat 
zij doet is gezond 
en goed voor de 
dieren, de mensen 
en de natuur. Ook heeft zij geholpen 
met de inzameling Red de Haai. 
Hiermee haalde zij 54 euro op. Na het 
vervelende nieuws dat bij haar juf 
borstkanker was geconstateerd, 
heeft zij een inzamelingsactie 

opgezet voor Pink Ribbon. Hiervoor 
maakte Lilly enveloppen en kaarten. 
Deze heeft zij verkocht voor € 0,50 
per envelop en kaart. Hiermee heeft 
zij in korte tijd 130 euro opgehaald.

Vanaf 2018 zet Rens Bant zich meer-
dere uren per week 
in bij Stichting 
Speeltuin Sant-
poort. Hier begon 
hij ooit als stagiair, 
maar hij bleef om 
iets voor de maat-
schappij te kunnen 
betekenen. Hij regelt de kassa bij de 
entree en de winkelverkoop. Hij helpt 
bij het in stand houden van de speel-
toestellen, doet kleine klussen als 
schoonmaken en de verzorging van 
de speeltuin zelf. Hij is nauwkeurig, 
vriendelijk, beleefd en kan goed met 
kinderen omgaan. Rens is altijd 
bereid om te helpen, wat de activi-
teiten ook zijn. Van het toilet 
verzorgen tot Paashaas spelen 
tijdens paaszaterdag, hij is van de 
partij.

Huib Broek zet zich al sinds 2017 in 
bij de Rugbyclub 
The Smugglers. Hij 
heeft zich snel 
ontwikkeld tot 
talentvolle speler 
en daarmee zijn 
plek op de Regio 
Academy (talent 
ontwikkeling) veiliggesteld. Om aan 
zijn groei te kunnen voldoen, volgt 
hij de Rugbyschool aan de Rugby-
club Haarlem. Huib vond het belang-
rijk om zich te blijven inzetten voor 
zijn club en als Smuggler betrokken 
te blijven. Naast zijn eigen trainingen 
zet hij zichzelf in als Jeugd hulp-
trainer. Hij mist geen enkele training 
en hij is een drijvende kracht achter 
sponsoractiviteiten.

Thom Rozemeijer is net 18 jaar en 
sinds enkele jaren 
vrijwilliger als 
strandwacht in 
opleiding bij de 
IJmuider Reddings-
brigade. Zijn hulp 
wordt zeer gewaar-
deerd en is hard 
nodig. 
Dat bleek maar weer op 5 augustus 
2020 toen er door de invloed van 
wind en getij een gevaarlijke stro-
ming in zee op het IJmuider strand 
ontstond. Mensen konden door de 
stroming niet terugkeren naar het 
strand. Met de waterscooter zijn er 
die dag 9 mensen gered. Thom heeft 
wadend en zwemmend 6 kinderen 
uit deze muistroom gered en was 
onvermoeibaar. Hierdoor heeft hij op 
uitzonderlijke wijze zijn taak 
uitgevoerd.

Deze plaatsgenoten kregen een lintje
Velsen - Hieronder laten we de 12 gedecoreerden en de vier jonge Velsenaren die een jeugdlintje kregen en hun bijzondere verdiensten voor de Velsense samenleving kort de revue 
passeren. Foto’s: Reinder Weidijk Fotogra�e










