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IJmuiden - Het plan voor de bouw
van een hotel met twintig kamers
en twee woningen op de hoek van
de Zeeweg en de Willemsbeekweg heeft groen licht gekregen
van de gemeente Velsen. Het huidige pand, waarin Villa Sportiva en
café La Belle gevestigd waren, zal
binnenkort worden gesloopt om
plaats te maken voor de nieuwe
ontwikkelingen.

ruime tijd niet meer, maar het aangrenzende café was nog in bedrijf en cafébaas Sidney van Leeuwen raakte zwaargewond door de
verwoestende vlammenzee. De
brandweer concludeerde na onderzoek dat de brand zou zijn aangestoken, de zaak werd echter
nooit opgehelderd. Het pand, eigendom van Antheos Projectontwikkeling, staat er sindsdien troosteloos bij. Het bedrijf diende een
Vier jaar geleden werd het pand voorstel bij de gemeente Velsen
door een grote brand verwoest. in om er woningen te gaan bouDe sportschool was er toen al ge- wen, maar dat paste niet in het
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meente Velsen voorkomen dat er
grote drukte zou ontstaan bij de
veerpont. De hele dag waren verkeersregelaars aanwezig om de
fietsers en bromfietsers aanwijzingen te geven, want zij moesten zich opstellen langs dranghekken. Aan de noordzijde waren die in een lange rij over het
fietspad geplaatst, aan de zuidzijde werd gebruik gemaakt van de

naast het Pontplein gelegen parkeerplaats.
Hoewel het de hele dag druk was
op de veerpont, kon de stroom
reizigers steeds goed worden
verwerkt. In de ochtend werd
nog even gevreesd voor overbelasting van deze oeververbinding, omdat men bij Buitenhuizen, waar zich de eerstvolgende
veerverbinding over het Noord-
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Meer Bewegen
Voor Ouderen

Wachten bij de veerpont
Velsen - Automobilisten die
maandag gebruik wilden maken van de veerpont tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid, kwamen van een koude kermis thuis.
De oversteek was op Koningsdag alleen te maken door fietsers en bromfietsers. Een uitzondering werd gemaakt voor transporteurs van gevaarlijke stoffen.
Met de maatregel wilde de ge-

Iedere week
Iedere week
in deze krant:
in deze krant:

zeekanaal bevindt, kampte met
een stroomstoring. Daar kon de
dienstregeling echter na twee
uur weer worden hervat. Ondanks de anderhalve meter onderlinge afstand die men dient
aan te houden, konden, voor zover bekend, alle wachtende passagiers in Velsen steeds in één
keer worden meegenomen. (Bos
Media Services)

Stichting Welzĳn Velsen brengt in
samenwerking met RTV Seaport een serie
gymnastiekoefeningen voor ouderen op de tv.
Het programma is speciaal gemaakt voor ouderen die tĳdens
de corona-uitbraak noodgedwongen binnen moeten blĳven en
hierdoor minder in beweging zĳn. Het programma bestaat uit
een serie rustige oefeningen die zowel zittend als staand kunnen
worden gedaan. Elke dag om 11.00 uur te zien op de lokale
tv-zender RTV Seaport en via de website www.rtvseaport.nl.
Mede mogelĳk gemaakt door Fonds Sluyterman van Loo

www.welzĳnvelsen.nl

0255 548548
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Aangepast programma
dodenherdenking 4 mei
Wij verzoeken u om de coronamaatregelen na te leven en thuis te blijven.
Wel kunt u vanaf zonsopgang tot zonsondergang de vlag halfstok hangen.

Uiteraard zal de gemeente de Nederlandse
vlag halfstok hangen en wordt er een oproep
gedaan aan alle inwoners om dit voorbeeld te
volgen.
Op 4 mei herdenken we ieder jaar de oorlogsslachtoffers. Ook dit jaar wil de gemeente
Velsen de herdenking niet voorbij laten gaan.
Daarom is het programma voor 4 mei aangepast en zonder publiek.

Met ons hart bij u
Ons Velsense hart is dankbaar en vol bewondering! Voor alle
mensen die, dag in dag uit, keihard werken om hun medemens
te helpen. Wat zou er met ons gebeuren zonder hen? Daarom:
bedankt allemaal! We kunnen het niet vaak genoeg zeggen.
Houd vol, houd moed en heb lief.

Een bijzondere lintjesregen dit jaar in Velsen.
Geen Velsenaren die met een smoesje naar het
gemeentehuis werden gelokt en onder belangstelling van o.a. familie en vrienden een Koninklijke Onderscheiding kregen opgespeld.
Maar een bijna lege raadszaal waar burgemeester Frank Dales via een live uitzending van RTV
Seaport de 21 Velsenaren thuis verrast met hun
onderscheiding.

Groot-van Kampen, mevrouw de Bruijn-Koedijk en mevrouw van Hoesel een Koninklijke
Onderscheiding hebben ontvangen? Kijk dan
op www.velsen.nl

Bevrijdingsdag
In verband met de coronamaatregelen zijn
alle bijeenkomsten op 5 mei afgelast.

Bloemen leggen bij
oorlogsmonumenten
Het herdenken van de oorlogsslachtoffers
op 4 mei zal dit jaar in aangepaste vorm
plaatsvinden. Iedereen wordt opgeroepen om vanuit huis te herdenken en niet
de straat op te gaan of een monument te
bezoeken.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het
daarom mogelijk gemaakt om virtueel een
bloem te leggen of een echt bosje tulpen neer
te leggen bij de 3.900 monumenten in heel

Lintjesregen in Velsen

Om deze herdenking te delen met alle inwoners van Velsen is geregeld dat er een uitzending plaatsvindt vanaf 17.00 uur via RTV Seaport en Facebook. Hier kunt u de toespraak,
een samenvatting van de kransleggingen en
onthullingen van de plaquettes van Jan Bonenkamp en Freddie Oversteegen op verschillende begraafplaatsen volgen. De uitzending wordt herhaald tot 20.00 uur. Wij
verzoeken u nadrukkelijk om de coronamaatregelen in acht te nemen en dus niet buiten
te verzamelen om samen te herdenken.

Nederland.
Hoe werkt het?
Wilt u een virtuele bloem neerleggen bij één
van de 3.900 oorlogsmonumenten? Ga naar
www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/bloemen-leggen
Wilt u een echt bosje tulpen neer laten leggen? Ga dan naar bloemenvoor4mei.nl en
koop hier voor €4,50 een bosje tulpen.

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 1 mei (Dag van de Arbeid), maandag 4 mei (verplichte vrije dag) en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag).

Later dit jaar tijdens een speciale bijeenkomst
krijgen deze vrijwilligers hun Koninklijke Onderscheiding opgespeld.
Benieuwd waarom de heer Alkemade, mevrouw Bonekamp-Molenkamp, mevrouw
Borst, de heer van Egmond, de heer Huijboom,
mevrouw Huijboom-van Roon, de heer Koster, de heer Nieuwland, de heer Lacroix, de heer
Leewens, de heer van Noordt, de heer Rasmussens, de heer Taale, de heer Visser, de heer Vrijhof, mevrouw Vrijhof-Mennes, de heer Weber, mevrouw Weber-Wubbolts, mevrouw de

Onthulling plaquettes Freddie
Oversteegen en Jan Bonekamp

Foto: Ron Pichel

Speciaal voor 75 jaar vrijheid is er een plaquette ontworpen voor verzetsstrijders
Freddie Oversteegen en Jan Bonekamp. Op
begraafplaats De Biezen in Sanpoort-Noord
zal de dochter van Mw. Freddie Oversteegen
aanwezig zijn bij de onthulling van de plaquette door de burgemeester. Op de Westerbegraafplaats in IJmuiden zal Conny Braam
de plaquette onthullen in aanwezigheid van

wethouder Bram Diepstraten.
Vanwege de coronamaatregelen zullen de
onthullingen zonder publiek plaatsvinden.
Er worden bloemen gelegd en de onthullingen worden opgenomen. Vanaf 17.00 uur
worden in een samenvatting alle herdenkingen in Velsen uitgezonden.
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Afvalinzameling tijdens de
feestdagen
Rond de feestdagen gaat de afvalinzameling van HVC anders. Mogelijk worden de
bakken rond de feestdagen op een eerder
of later moment geleegd. Kijk vroegtijdig
in de afvalkalender in de HVC afval-app
of op hvcgroep.nl wanneer uw bak wordt
geleegd of de zakken worden opgehaald.

Bevrijdingsdag
Op Bevrijdingsdag (5 mei) komt HVC op een
andere dag langs dan u gewend bent. Wilt u
weten op welke dag uw bak geleegd wordt?
Download de HVC afval-app of kijk in de online afvalkalender op hvcgroep.nl en vul uw
postcode en huisnummer in. In de app kunt
u er ook voor kiezen om een melding te ontvangen wanneer HVC langskomt en kunt

u opzoeken welk afval in welke bak hoort.
Afvalbrengstation 5 mei open i.v.m.
drukte
Vanwege de drukte op de afvalbrengstations
heeft HVC besloten op 5 mei het afvalbrengstation open te doen, om de drukte beter te
spreiden. HVC blijft met klem benadrukken
dat door de coronamaatregelen de wachttijden op de milieustraten erg lang zijn. Dat zal
in de meivakantie en op 5 mei naar verwachting ook zo zijn. Mocht een bezoek toch noodzakelijk zijn, houd dan rekening met langere
wachttijden. Kijk voor het adres en de openingstijden van het dichtstbijzijnde afvalbrengstation in de HVC afval-app of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

informatie voor ouders en verzorgers
houd je kind thuis als hij of zij
of een gezinslid verkouden of
grieperig is

kom niet eerder dan 10
minuten voor aanvang van de
sportactiviteit op locatie

meld je kind tijdig aan voor de
activiteit

als ouder/verzorger/
begeleider heb je geen
toegang tot de sportlocatie

je kind is alleen welkom
wanneer er een activiteit voor
jouw kind gepland staat

indien ondersteuning
echt noodzakelijk is bij de
activiteit, is één ouder/
verzorger toegestaan

laat je kind zoveel mogelijk
op eigen gelegenheid naar
de locatie gaan als hij/zij oud
genoeg is

volg altijd de aanwijzingen op
van de organisatie

informeer je kind over de algemene
veiligheids- en hygiëne regels

haal direct na de activiteit je
kind op. Zorg ervoor dat dit
moment zo kort mogelijk is

sport bewust, houd je aan de spelregels,
zo hebben we samen sportplezier
Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol
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Draaiorgel maakt rondje door
Velsen
Om verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan zitten veel mensen thuis. Zo’n lange
tijd thuis zitten kan een beetje saai worden en
daarom brengt Stichting Welzijn Velsen eens
per week het draaiorgel van Draaiamusement
Haarlem bij u langs! Van 27 april t/m 19 juni
maakt het draaiorgel van Draaiamusement
Haarlem een rondje door Velsen. Kijk op

www.welzijnvelsen.nl/swv-stuurt-draaiorgel-langs-meerdere-locaties-in-velsen/ voor
een overzicht wanneer de draaiorgel bij u in
de buurt langs komt.
Luister zoveel mogelijk vanuit huis naar de
muziek van de draaiorgel, lukt dit niet houdt
dan minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
(Foto aangeleverd)
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Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE SESSIES
Bestemmingsplan Volkstuinen De Biezen
Vanaf 2013 wordt gesproken over regels voor
volkstuinencomplex De Biezen. De raad wilde optreden tegen illegale situaties: dagverblijven die te groot waren of gebruikt werden
voor andere doeleinden dan was afgesproken. Omdat handhaving te wensen overliet,
is besloten tot het vaststellen van een nieuw
bestemmingsplan. In het bestemmingsplan
dat nu besproken wordt, is vastgelegd dat
een deel van de illegale bouw wordt gelegaliseerd, maar ook dat tien procent van de
huidige bouw moet worden aangepast aan de
nieuwe regels.
Herinrichting sportpark SchoonenbergWaterloo
De gemeenteraad heeft in 2017 1,3 miljoen
euro gereserveerd voor de herinrichting van
sportpark Schoonenberg-Waterloo. Het doel
is om het sportpark groener en moderner te
maken waardoor het aantrekkelijker wordt
er te verblijven. Tijdens deze sessie presenteert het college de visie en een voorlopig
ontwerp voor de herinrichting. De raad kan
op die visie reageren en input meegeven
voor het definitieve ontwerp Parapluplan
woningsplitsing en kamerverhuur.
Parapluplan woningsplitsing en kamerverhuur
Om de woningnood in Velsen tegen te gaan,
ontvangt de gemeente steeds vaker vergunningsaanvragen om woningen te splitsen
in meerdere woningen. Deze splitsing voor
bijvoorbeeld kamerverhuur kan zorgen
voor geluidsoverlast en parkeerproblemen.
Omdat regelgeving om dit in goede banen te
leiden ontbreekt, is er een bestemmingsplan
opgesteld. De raad zal tijdens deze sessie een
oordeel vormen over dit bestemmingsplan

waarover mogelijk tijdens de raadsvergadering in mei kan worden gestemd.
Kadernota Vastgoed
In de kadernota Vastgoed staat beschreven
hoe de gemeente omgaat met het aankopen
en verkopen van vastgoed en hoe de gemeente omgaat met de verhuur van vastgoed.
Maar ook gaat het over het beleid voor het
beheer, waaronder het verduurzamen van
vastgoed.
De Raad van Velsen is eerder geïnformeerd
over het vastgoed dat de gemeente beheert.
In deze vervolgsessie kunnen de raadsleden
aangeven wat zij belangrijk vinden voor het
nieuwe beleid. Later dit jaar zal een besluit
aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Standplaatsenbeleid
Afgelopen jaar is er een evaluatie geweest
van het standplaatsenbeleid in Velsen.
Daarvoor is gesproken met standplaatshouders, winkeliers en andere betrokkenen. Uit
de evaluatie bleek ook dat er uitdagingen
zijn met de vergunningverlening en handhaving. Het nieuwe standplaatsenbeleid moet
de knelpunten zoveel mogelijk oplossen.
In deze sessie kunnen de raadsleden aangeven wat zij vinden van de aanpassingen, zodat de wethouder dit kan meenemen bij het
opstellen van de nieuwe regels.
Verbetering AV-middelen
De audiovisuele apparatuur middelen van
de gemeenteraad, waaronder de camera’s
en microfoons, moeten worden vervangen.
Tegelijkertijd beoogt de gemeenteraad een
betere informatievoorziening naar inwoners
toe. In deze presentatie krijgen de raadsleden toelichting op de nieuwe mogelijkheden
voor vervanging van deze apparatuur en de
bijbehorende (financiële) consequenties.

BESPROKEN IN DE RAAD
Tijdelijk addendum Reglement van
Orde
Om tijdens de coronacrisis besluitvorming
door te laten gaan, is door de landelijke
politiek een noodwet aangenomen die het
voor de gemeenteraad mogelijk maakt
digitaal besluiten te kunnen nemen. De
gemeenteraad heeft hiernaast enkele regels vastgesteld om het digitaal vergaderen
goed te laten verlopen. Deze regels zullen
gelden zolang de raad niet fysiek kan vergaderen door de coronacrisis. Deze tijdelijke
aanvulling op het Reglement van Orde is
unaniem aangenomen door de raad.

Optimaliseren Brede School VelsenNoord
De in 2015 in gebruik genomen Brede
School bleek te wensen over te laten op het
gebied van energiezuinigheid en binnenklimaat. Er is in de afgelopen jaren geïnvesteerd om deze klachten te verhelpen, maar
dit heeft niet het gewenste resultaat gehad.
In 2019 is daarom opdracht gegeven tot een
onafhankelijk onderzoek naar de problemen. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat
extra maatregelen nodig zijn. De raad heeft
ingestemd met het voorstel om hiervoor
krediet beschikbaar te stellen.

Continuïteit lokale omroep
Door interne problemen heeft RTV Seaport tekorten opgelopen waardoor zij
onvoldoende reserves hadden om aan financiële verplichtingen te voldoen en om
te kunnen investeren in apparatuur. Het
nieuwe bestuur heeft de ambitie de omroep
te professionaliseren. De raad heeft eerder
besloten extra middelen ter beschikking
te stellen voor RTV Seaport, zodat zij hun
functie als lokale publieke media-instelling
kunnen blijven vervullen. Dit besluit is
tijdens deze raad bekrachtigd en daarmee
definitief geworden.

Motie over invalidentoilet seniorencentrum Zeewijk
Tenslotte is gestemd over een motie van
zeven partijen over invalidentoiletten in
seniorencentrum Zeewijk. Volgens de
indieners is het gebouw verouderd en voldoen de invalidentoiletten niet aan landelijke eisen. Zij roepen de gemeente Velsen
op budget beschikbaar te stellen om de
toiletten veilig en toegankelijk te maken
voor mensen met een beperking. De motie
is met tegenstemmen van VVD en PvdA
aangenomen.

WIST U DAT?
De Raad van Velsen heeft twee soorten openbare vergaderingen. Namelijk sessievergaderingen en raadsvergaderingen. In sessievergaderingen worden geagendeerde onderwerpen
verder uitgediept en besproken. In de raadsvergaderingen worden aanpassingen ingediend en
neemt de raad daadwerkelijk een besluit.

INSPREKEN
U heeft de mogelijk tot inspreken over een
groot aantal onderwerpen. Dit gaat nu wel digitaal. Als u wilt inspreken over een onderwerp
dat deze maand wordt besproken, dan kan dat
alleen bij sessievergaderingen. Dit is ook het
moment waarop raadsleden nog een oordeel
vormen en waar u dus ook het meeste invloed
kunt hebben.

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

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken bekend dat zij
in de periode van 18 april tot en met 24
april 2020 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 219, plaatsen
dakopbouw (22/04/2020) 42177-2020(Gemeentelijk monument)
Röntgenstraat 1, splitsen woning naar 2
woningen (22/04/2020) 42254-2020
Lijsterlaan 32, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achterzijde) (22/04/2020)
42389-2020
Kennemerboulevard 520, bouwen pergolaconstructie(22/04/2020) 42320-2020
Van der Helststraat 14, plaatsen dakopbouw (22/04/2020) 42490-2020
Platanenstraat 29, plaatsen dakopbouw

(23/04/2020) 42786-2020
Herculesstraat 32, vergroten kozijn (voorzijde) (23/04/2020) 43025-2020
Westerduinweg 1, realiseren opslagplaats
voor noodvoorraad bariet (24/024/2020)
43305-2020
Velsen-Noord
Pontweg 1 D, plaatsen oplaadstation
(23/04/2020) 42967-2020
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 95, plaatsen 2 dakkapellen (achterzijde en zijgevel) (21/04/2020)
41804-2020
Van Dalenlaan 250, plaatsen scootercube
(21/04/2020) 42666-2020
Santpoort-Noord
Terrasweg 66, kappen boom (20/04/2020)
41485-2020
Vlietweg 20, plaatsen tijdelijke units
(24/04/2020) 43229-2020
Sabastraat 22, plaatsen dakopbouw

(24/04/2020) 43197-2020
Driehuis
De Genestetlaan 2, kappen 2 bomen
(22/04/2020) 42278-2020
Velserbroek
Bagijnenkamp 15, plaatsen dakkapel (voorzijde) (20/04/2020) 41411-2020
Rosa Manusstraat 7, wijzigen gevel
(20/04/2020) 41227-2020
De Sluistocht 16, vervangen erfafscheiding
(20/04/2020) 41539-2020
Lockerskamp 9, plaatsen dakkapel (voorzijde) (21/04/2020) 41914-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie
over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn
Velsen-Zuid
Genieweg 38 A, tijdelijk (3 nachten, van
4 t/m 6 september 2020) gebruiken voor
kamperen (22/04/2020) 24122-2020
Driehuis
Waterlandweg 2, renoveren, schilderen woning (22/04/2020) 24913-2020 (gemeentelijk monument)
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Kennemerboulevard 540, aanmeren crewtenders (22/04/2020) 6274-2015
Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg 12 (Spaarnwoude), realiseren pop up camperpark (20/04/2020)
17951-2020
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Infopagina
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Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
Santpoort-Noord
Verkoop kaas, op zaterdag, locatie: Burgemeester Weertsplantsoen / Hagelingerweg
42011-2020

Verkoop vis, op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag, locatie: Burgemeester Weertsplantsoen / Hagelingerweg
(24/04/2020) 43204-2020
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

maakt bekend dat hij in de periode van 18
april tot en met 24 april 2020 2020 de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op grond van
de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.

Velsen-Noord
Egmond-Pier-Egmond, op 9 januari 2021
van 12:00 tot 16:00 uur, locatie: passage op
het strand nabij de Pier in via Reyndersweg
en windsurfpad (22/04/2020) 42207-2020

Houtmanstraat 1, intern verbouwen, wijzigen gevels (21/04/2020) 24054-2020

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg
138
C,
gebruik kleinschalige naschoolse opvang
(22/04/2019) 110006-2019

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten
genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van burgemeester en
wethouders van Velsen of burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden

gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden

Velsen-Noord
Gildenlaan 46, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achtergevel) (22/04/2020) 161882020
Velserbroek
Bagijnenkamp 15, plaatsen dakkapel (voorzijde) (22/04/2020) 41411-2020

Geweigerde standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben standplaatsvergunning
geweigerd voor:

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:

Santpoort-Noord
bevolkingsonderzoek borstkanker, van
23 juli 2020 t/m 10 september 2020, locatie: Valckenhoeflaan t.o. treinstation te
(20/04/2020) 14423-2020

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
•

J. Paxtonstraat 6, 1992 BT
VELSERBROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.

Amber Jewels adviseert:

Lever gouden sieraden nu in
Velsen - De goudprijs was nog
nooit zo hoog als nu. Klanten van
Amber Jewels aan de Lange Nieuwstraat 401 kunnen daar optimaal
van profiteren door hun oude sieraden nu aan te bieden en er de beste prijs ooit voor te krijgen. Of maak
meteen een keuze uit de fraaie collectie nieuwe sieraden.
Amber Jewels is één van de twee
juwelierszaken van René Post. Hij
en zijn vrouw Monique hebben al
vele jaren ervaring in de in- en ver12 15 februari 2018

koop van goud. Dankzij die ervaring worden sieraden soms ook anders gewaardeerd. Wanneer een
sieraad bijvoorbeeld geschikt is
om als occasion te worden doorverkocht, kan dat een hogere prijs
opleveren, dan wanneer puur naar
de waarde van het materiaal wordt
gekeken. Pakweg tien jaar geleden, tijdens de toenmalige economische recessie, stond de goudprijs
heel hoog. Nu er, door het coronavirus, opnieuw sprake is van een
wereldwijde financiële crisis, is de

goudprijs gestegen tot ongekende
hoogte. René Post verklaart: ,,Aandeelhouders speculeren op de financiële markt en zoeken nu naar
meer zekerheid. Daarom kiezen
ze voor goud en als de vraag naar
goud stijgt, stijgt ook de waarde.
Het is zonde om je oude sieraden
niet nu in te leveren. Vaak krijg je er
zelfs meer voor terug dan je er destijds voor betaald hebt.’’
Amber Jewels weet met een unieke collectie van modieuze sieraden
klanten vanuit het hele land naar

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de rede winkel te trekken. Bovendien is
de winkel gespecialiseerd in de levering van trouw- en verlovingsringen. Dat kunnen ringen zijn uit de
collectie van bekende topmerken,
maar een eigen ontwerp, zelfs met
eigen diamanten, behoort ook tot
de mogelijkheden. In het eigen atelier worden niet alleen nieuwe sieraden ontworpen, maar worden
ook sieraden professioneel gerepareerd. Er is ook steeds meer vraag
naar sieraden waarin de as van een
overleden dierbare wordt verwerkt
en ook die mogelijkheid biedt Amber Jewels volop. Loop eens binnen
of bekijk de pagina’s van Amber Jewels op Facebook en Instagram om
alvast een indruk te krijgen van de
collectie. (Foto: aangeleverd)

Velsen - Deze week voor de laatste keer lieve berichtjes!
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COLOFON
Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel

Alternatief voor samenkomst na uitvaart

Brasserie Des Dunes
evert n
ffie t g
IJmuiden - Bijeenkomen in grote
groepen is door de huidige overheidsmaatregelen niet mogelijk. Het afscheid nemen van een
overleden dierbare is daardoor
opeens heel anders geworden.
Bij uitvaarten worden maximaal
dertig personen toegelaten, die
ook nog eens onderling gepaste afstand moeten houden. Het
team van Brasserie Des Dunes,
gelegen op de gemeentelijke begraafplaats Duinhof, doet er alles aan om de nabestaanden zo
goed mogelijk van dienst te zijn
in deze moeilijke tijd, met als belangrijkste doel de gasten op hun
gemak te stellen.
De monumentale begraafplaats
Duinhof is gelegen in een zeer
bosrijke omgeving en vormt dus
het perfecte decor voor een mooi
afscheid van een dierbare. Na afloop elkaar ontmoeten bij Brasserie Des Dunes om samen herinneringen op te halen of gewoon
elkaar even vast te houden, zit er
nu niet in. De brasserie moet, net
als alle andere horecabedrijven,
de deuren gesloten houden om
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met de speciale menukaart ‘to go’ kunnen de familie en nabestaanden na afloop
van de dienst nu toch ontladen
met een verse kop koffie of thee,
een flesje water of sap en zelfs
een compleet lunchpakket met

luxe belegde broodjes. Vanessa
Heilig, maître bij de brasserie, legt
uit: ,,We willen dat onze gasten
zich bij ons op hun gemak voelen. Ze mogen dan wel niet in de
brasserie komen na afloop, maar
ze kunnen wel bij mooi weer in
de omgeving van de brasserie
plaatsnemen met de kop koffie of
de lunch ‘to go’, uiteraard op gepaste afstand van elkaar. Maar je
kunt hier ook heerlijk wandelen,
het is een schitterende omgeving
en er staan bankjes om even te
kunnen zitten. Natuurlijk kan de
lunch ook meegenomen worden
in de auto.’’ Met de koffie, thee
en lunches ‘to go’ maakt brasserie Des Dunes de slogan ‘verrassend en stijlvol’ wederom waar.
,,We proberen altijd om net even
dat stapje extra te doen. Niets is
ons te gek, als we het kunnen regelen, dan regelen we het. Laatst
vroeg iemand of we Surinaamse bara’s wilden serveren, dus dat
hebben we gedaan. Het gaat erom dat men even kan ontspannen na een voor hen zo emotioneel moment. Voor de mensen
die van ver komen is het bovendien fijn dat ze met een ‘to go’
koffie of lunch niet met een lege maag terug hoeven.’’ De ‘to go’
diensten worden door Brasserie
Des Dunes ook aangeboden op
de Wester Begraafplaats in IJmuiden en begraafplaats De Biezen
in Santpoort. (Foto: aangeleverd)

Directie
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het recht te weigeren dan wel te
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Let op
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Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

De Volendammer start actie:

te n e eigen
rt vereniging

IJmuiden - Het zijn zware tijden voor iedereen, zo ook voor
de vele (sport)clubs in onze regio. De meeste clubs ontberen momenteel inkomsten en
daarom heeft vishandel Molenaar ‘De Volendammer’ aan de
Cepheusstraat 29 een leuke actie bedacht. Bij elke familiebak
kibbeling (van kabeljauw!) en
bij afname van drie kant-enklare gerechten die via de website worden besteld, gaat tot en
met 31 mei een bedrag van 1,50
euro naar een club naar keuze.

vruchten, Spaanse paella, Thaise
mi met zeewolf, penne met zalm,
rijst met gamba’s en rijst met kabeljauw. Deze maaltijden kosten
3,95 per stuk, maar de actieprijs
is 10 euro voor drie maaltijden. Ze
kunnen gekoeld na aanschaf nog
twee dagen worden bewaard. Bestellen kan op www.devolendammer.nl door op de rode knop te
drukken.
Op de actiepagina staan de artikelen met de clubnaam erachter
vermeld. Kies het gewenste artikel met de juiste club. ,,Zo zorgen we er samen voor dat ook
De klant heeft, waar het de maal- uw club op de been blijft in detijden betreft, keus uit zes heer- ze moeilijke tijd’’, aldus eigenaar
lijke varianten; bami met zee- Henk Koning. (Foto: aangeleverd)
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Door Erik Baalbergen

Wekelijks staat Erik Baalbergen stil bij een IJmuidens onderwerp,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze
aflevering aandacht voor het typisch IJmuider Thalia Theater. Op
dinsdag 28 april 2020 is het precies 100 jaar geleden dat Thalia
haar deuren opende als ‘Schouwburg-Bioscoop-Concertzaal Thalia’. Goede reden om, verspreid over drie afleveringen, in Thalia’s
lange en typisch IJmuidense geschiedenis te duiken en met de
huidige eigenaren naar het heden te kijken. Deze week het tweede deel.

Tweede Wereldoorlog confisqueren de Duitsers Thalia om er
Duitse propagandafilms te vertonen. Thalia overleeft de Duitse sloopwoede, de geallieerde
bombardementen van de Tweede Wereldoorlog en de sloop van
grote delen van IJmuiden na de
oorlog in het kader van de wederopbouw.

De eerste directeur van de op 28
april 1920 geopende ‘Schouwburg-Bioscoop-Concertzaal Thalia’ is de heer Otter. Het is een
man met ervaring, want hij exploiteert al twee bioscooptheaters in Amsterdam. In 1922 komt
de exploitatie van Thalia in de
bekwame handen van Franciscus Alexander van Opbergen.
De naam ‘Van Opbergen’ is zeker
niet onbekend in bioscoop- en
filmminnend IJmuiden!

In het wederopbouwplan uit
1947 van IJmuiden wordt het gebied ten westen van de Oranjestraat, waar Thalia staat, bestemd
voor ‘handel en nijverheid’. Hierdoor verdwijnt de woonfunctie en wordt er steeds meer industrie gevestigd in dit gebied.
Omdat de omgeving van Thalia minder aantrekkelijk wordt
en omdat de inrichting en uiterlijke vorm van Thalia volgens de
directie niet meer echt voldoen
aan de eigentijdse eisen, verzoekt directeur Van Opbergen
de gemeente Velsen begin 1960
om medewerking bij de “verplaatsing” van de bioscoop naar
de Kennemerlaan. In het wederopbouwplan is een locatie aan
de Kennemerlaan – op het voormalige Kennemerplein – aangewezen voor een bioscoop. De
locatie betreft een in 1960 nog
leeg perceel naast het in 1957
geopende hotel-café-restaurant
“Royal”. De gemeente werkt mee
en binnen een jaar verrijst een
moderne bioscoop naast Royal.
Een klein jaar later, op 2 januari 1961 sluit Thalia haar deuren,
na de laatste filmvoorstelling
van ‘Simson en Delila’ op nieuwjaarsdag. Op 6 januari wordt aan
de Kennemerlaan het nieuwe City-theater, ook onder leiding van
Van Opbergen, geopend.

Het nut van de brandblusvoorzieningen in Thalia bewijst zich
na vijf jaar proefondervindelijk
als er brand uitbreekt in Thalia.
Tijdens de vertoning van nieuwe films ter goedkeuring door
de ‘gemeentelijke commissie van
toezicht’ ontstaat er kortsluiting
en slaat de vlam in een film. De
brand beperkt zich tot de brandvrije filmcabine en wordt met
behulp van Thalia’s eigen brandslangen geblust door directeur
Van Opbergen en de toch al aanwezige commissaris van politie
De Ridder, die daar namens de
commissie aan het filmkeuren
was. De schade in de filmcabine is groot, maar toch kan de bioscoop na een paar dagen weer
draaien.
Thalia en Van Opbergen maken in 1926 voor rekening van
het Thalia-Theater een film ter
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van IJmuiden en het
Noordzeekanaal op 1 november 1926 en vertonen deze in
de feestmaand november. De
film toont onder meer het hoogovenbedrijf, de visserij, profielen van de voormalige en huidige Velsense burgemeesters, de
bouw van de Noordersluis – die
op 29 april dit jaar precies 90
jaar geleden is geopend! – en de
feestviering rond het IJmuidenjubileum. Op 4 november 1926
is Thalia het middelpunt van de
door de gemeente Velsen georganiseerde officiële viering van
vijftig jaar IJmuiden en Noordzeekanaal. Thalia is dan gevuld
met
hoogwaardigheidsbekleders van de regering, het provin-

Hoera voor
opa Jan!

IJmuiden - Opa Jan vierde zijn verjaardag zaterdag in verpleeghuis Velserduin met drie verzorgenden achter een masker om hem heen in bed.
Twee van zijn kleinkinderen zongen
hem buiten toe. ‘Lang zal hij leven,
hoera!’ klinkt het. Het raam stond op
een kiertje open. Opa Jan zwaaide,
hij hoorde het gezang en waardeerde het, want hij stak zijn duim omhoog. (Arita Immerzeel)

ciebestuur en omliggende gemeenten, notabelen, verdienstelijke ingezetenen van de gemeente en bekende redders uit
verschillende kustplaatsen.
Op zaterdag 19 mei 1928 speelt
Thalia een belangrijke rol bij de
jubileumviering rond de IJmuidense musicus en componist
Sam Vlessing. Het feit dat hij 25
jaar geleden het orkest ‘Kunstkring’ wordt uitbundig gevierd
met muziekuitvoeringen en toespraken rond het Willemsplein
en later in Thalia. De Velser burgemeester Rijkens roemt Vlessing tijdens een toespraak in Thalia om zijn grote betekenis voor
de beschaving en de cultuur in
IJmuiden. Hij overhandigt Vlessing de medaille van verdienste,
waarmee Vlessing de eerste ereburger van Velsen wordt.
Dat Van Opbergen hart heeft
voor Thalia en het IJmuidens
film- en schouwburgminnend
publiek lezen we regelmatig in
de kranten van de twintiger en
dertiger jaren. Thalia zit regelmatig goed vol. Tijdens de mobilisatie vóór de Tweede Wereldoorlog
organiseert Van Opbergen ook
filmavonden met gratis toegang
voor de bij IJmuiden gelegerde
militairen. In 1939 wordt het Thalia-complex opgeknapt en eind
september volgt de heropening.
Met Van Opbergens gezondheid
gaat het dan stukken minder
maar hij geeft wel acte de présence bij deze heropening. Op
13 december dat jaar overlijdt hij
op 51-jarige leeftijd na een langdurige ziekte. Zijn crematie vindt
plaats op Westerveld op 18 december, dit onder grote belangstelling vanuit onder andere de
film- en bioscoopwereld.
De voorstellingen in Thalia gaan
door. In januari 1941 krijgt de
dan negentienjarige en dan nog
minderjarige zoon Franciscus
Alexander van Opbergen juridische bevoegdheden om zelfstandig als bioscoop-bedrijfsleider op te treden en een bioscoop te exploiteren. Tijdens de

Na de sluiting van Thalia als bioscoop worden de vensters en
de hoofdingang dichtgemetseld.
Het Thalia-gebouw wordt vervolgens lange tijd door de gemeente gebruikt onder andere
als oefenruimte en opslagplaats
voor materieel van de Dienst Bescherming Bevolking en voor de
opslag van stemhokjes en stembussen.
De foto toont het vervallen Thalia-gebouw in 1990, enkele jaren voordat John en Monique
van Waveren het overnemen en
verbouwen tot het hedendaagse
Thalia Theater.
Meer hierover volgende week in
een interview met John in het
derde en laatste deel van dit
drieluik over Thalia.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Velserbroek geschokt door
plotselinge overlijden Edwin Kemink

Velserbroek - Op 18 april overleed Edwin Kemink (51) geheel onverwacht aan een hartstilstand. De uitvaart heeft, gezien het verbod op bijeenkomsten, in kleine kring plaatsgevonden. Edwin
speelde een grote rol bij Dorpsvereniging Velserbroek, hij was er
bestuurslid en coördinator van de Groep 8 Disco. Om die reden
was Jacqueline Staats, de voorzitter van deze vereniging, als enige buitenstaander uitgenodigd om het afscheid bij te wonen. Ze
kreeg ook de gelegenheid om het woord tot de familie te richten.

U kunt het Meldpunt bellen voor al
uw praktische problemen tijdens
de Corona crisis. Denkt u aan boodschappen doen, samen een wandelingetje maken, een maaltijd koken
of oppas zoeken en nog veel meer.
Maar ook als u contacten mist kunt
u hulp vragen aan het Meldpunt. De

medewerkers zoeken, samen met u,
naar een passende oplossing. Stichting Welzijn Velsen beschikt over
een groot netwerk en heeft contact
met mensen die willen helpen. Het
Meldpunt is vijf dagen per week bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur, beAfgelopen week heeft het persohalve op dinsdag 5 mei.
neel van Wijkcentrum de Stek een
leuke attentie uitgedeeld aan de
vrijwilligers in de wijk. Een hartvormige sleutelhanger met de
toepasselijke tekst “Samen zijn we
ste(r)k”. De sleutelhangers werden
persoonlijk overhandigd, maar zoook met vrijwilligers van buurthui- als op de foto te zien is met gepaszen die ook hun steentje bijdragen te afstand. De attentie en de aanin deze moeilijke tijd. Verder wor- dacht werden enorm gewaardeerd
den interviews gehouden met per- door de vrijwilligers, maar het liefst
sonen die initiatieven nemen om willen zij weer snel hun taken opdeze tijd goed door te komen. Het pakken in het wijkcentrum!
is een luchtig programma waarvoor luisteraars een verzoeknummer kunnen aanvragen voor zichzelf. Maar ook voor opa en oma, via
Stichting Welzijn Velsen
nieuws@rtvseaport.nl en tijdens
Postbus 142, 1970 AC IJmuiden
het programma via telefoonnummer 0255-577922. RTV Seaport is
Tel: 0255-548548
te beluisteren op de radio via kaE-mail: info@welzijnvelsen.nl
bel en FM 107.8 en via internet
Website: www.welzijnvelsen.nl
www.rtvseaport.nl/live-radio

Een hart onder
de riem voor
vrijwilligers

Radio programma
Home allone!

Omdat veel mensen aan huis zijn
gebonden en daardoor soms weinig sociale contacten hebben
heeft Stichting Welzijn Velsen in
samenwerking met de lokale omroep RTVSeaport het initiatief genomen voor een gezellig informatief programma. Dinsdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur gepresenteerd door Theo Koster en Netty
Struijs (herhaling donderdag van
10.00 tot 12.00 uur). Tijdens het
programma dat tot 16.00 uur duurt
worden interviews gehouden met
mensen die werken bij Stichting
Welzijn Velsen en in de zorg, maar

Colofon

Gym voor senioren dagelijks op lokale TV

Stichting Welzijn Velsen brengt in
samenwerking met RTV Seaport
de komende tijd een serie gymnastiekoefeningen voor senioren van
Velsen op de televisie. Nu de overheid iedereen oproept om vooral binnen te blijven en beweegactiviteiten in groepen zijn afgelast,

kan het voor senioren van Velsen
een uitdaging zijn om toch in beweging te blijven. Daarom is deze
serie gymnastiekprogramma’s opgenomen speciaal voor de wat oudere inwoners. De Seniorengym
bestaat uit 8 lesjes van ongeveer
20 minuten. De rustige oefeningen

,,Edwin was benaderbaar, open,
spontaan en nooit mopperig.
Edwin zag altijd de positieve
kant van een probleem of uitdaging.’’ Met deze woorden typeerde ze de man die zo veel voor
de Dorpsvereniging Velserbroek
heeft betekend. In haar speech
beschreef ze onder meer zijn rol
als presentator en DJ tijdens diverse evenementen. ,,Edwin was
tijdens onze bestuursvergaderingen diegene die bij discussies of
ideeën met verfrissende opvattingen kwam. Dat hielp ons anders te kijken naar iets wat voor
de al langer zittende bestuursleden al zo gewoon was. Edwin bezat de gaven op een rustige manier met zaken of problemen om
te gaan.’’ Onder zijn leiding werkte een vaste groep jonge vrijwilligers aan het maandelijks organiseren van een disco voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool. Edwin begon daar zelf
ook ooit als vrijwilliger maar wilde meer en bood aan de coördinator te worden van deze activiteit. ,,Hij wist een leuke groep

vrijwilligers aan zich te binden
door in contact te gaan en te blijven met de groep vrijwilligers.
Hierbij was het belangrijk regelmatig te overleggen met elkaar.
Edwin nodigde dan de vrijwilligers bij hem thuis uit en zorgde
dat zaken voor het nieuwe seizoen geregeld werden en afspraken werden gemaakt en nagekomen.’’

partij niet de mijne, discussies of
standpunten gingen we niet uit
de weg!’’
Bij een jubileumfeest van de
Dorpsvereniging
Velserbroek
Het feit dat Edwin door een han- had Edwin Kemink ooit spondicap aan een rolstoel gekluis- taan het idee gekregen om saterd was, motiveerde hem om bij men met de zangeres van de
de gemeente Velsen zaken on- daar spelende band Full Count
der de aandacht te brengen die een duet te zingen. De bizarre sivoor gehandicapten niet in orde tuatie doet zich nu voor dat zowaren. Jacqueline Staats: ,,Dan wel de zangeres van die band als
klom hij in de telefoon en belde (zeer recent) trombonist Gertde juiste personen om te zorgen jan Huijbens nu zijn overleden.
dat misstanden aandacht kregen En nu dus ook Edwin. Voor hem
op de politieke agenda. Om te werd bij het afscheid door zevenzorgen dat het echt werd opge- tien jonge vrijwilligers, die hij als
pakt bezocht hij ook regelmatig coördinator aanstuurde, een erede raadsvergaderingen in IJmui- haag gevormd. Ze legden alleden. Samen hadden wij het vaak maal een roos op de kar, hetgeen
over de politiek, ik had immers door de nabestaanden zeer geook vier jaar in de raad gezeten, waardeerd werd. (Foto: Reinder
dus kom maar op. Ook al was zijn Weidijk Fotografie)

Dankzij samenwerking wijkplatform en gemeente

Uitrit bij SVIJ wordt veiliger gemaakt
IJmuiden - Wijkplatform Zeeen Duinwijk kreeg van de bewoners aan de Spinnekoplaan
en het Grote Hout regelmatig
klachten omtrent het rijgedrag
van de bezoekers aan het SVIJterrein.

kunnen zittend op een stoel worden gevolgd, zodat iedereen mee
kan doen. Het programma Seniorengym duurt ongeveer 20 minuten en wordt dagelijks om 11.00
uur uitgezonden op de televisie via
RTV Seaport. Ziggokanaal 40.en via Het kwam regelmatig voor dat
men met allerlei vervoermidde website www.rtvseaport.nl
delen, van fietsers tot scooters
en auto’s zonder snelheid terug
te nemen de uitrit van SVIJ uit
kwamen rijden het Groot Helmduin op. Waarbij gevaarlijke
verkeerssituaties werden veroorzaakt. Wijkplatform Zee-en
Duinwijk heeft dit probleem opgepakt en het vervolgens aangekaart bij de gemeente.
De gemeente reageerde positief op het hun al bekende probleem en heeft het direct opgepakt. In de mailwisselingen tussen de gemeente en het wijkplatform kwam naar voren dat
de gemeente het probleem iets
groter aan wilde pakken. Zij
zijn met een aannemer in overleg gegaan om te bekijken hoe
die remmende werking gerealiseerd kon worden, maar men
wilde gelijk het trottoir door la-

Uitwisseling geurgegevens eNosenetwerk Tata Steel en provincie

Regio - De provincie NoordHolland en Tata Steel starten een pilot om gegevens uit
te wisselen uit de verschillende elektronische neuzen (eNoses) die in de omgeving staan.
Dit helpt bij het opsporen van
de waarschijnlijke bronnen, zodat maatregelen genomen kunnen worden om geuroverlast te
voorkomen.
Een eNose (elektronische neus)
is een compact meetinstrument
uitgerust met sensoren dat veranderingen in de luchtsamenstelling signaleert. De eNoses helpen
bij het verzamelen van informatie over de effecten van geur in de
omgeving.
De provincie en Tata Steel gaan de
gegevens van een deel van hun
eigen netwerken voor een periode van een jaar met elkaar delen.
Het doel is om nog meer inzicht
te krijgen in geuren en de bronnen die overlast kunnen veroorzaken rondom het bedrijfsterrein
van Tata Steel en langs het Noordzeekanaal in de regio IJmond.
Ook zal gekeken worden welke
oplossingen mogelijk zijn om de

geuroverlast aan te pakken. De
pilot start op 1 mei 2020.
De gegevens uit de geurneuzen worden maandelijks verzameld en bijgehouden, inclusief
een overzicht van klachten. De
uitkomsten worden driemaandelijks in een werkgroep besproken.
Daarvan komt zowel een technisch rapport als een publieksversie. Deze worden op de website van de provincie gepubliceerd.
De provincie heeft een netwerk

van circa 60 eNoses in de omgeving van het Noordzeekanaal/
Amsterdam-Rijnkanaal. Voor deze pilot huurt de provincie 11 extra eNoses in de IJmondregio. Het
eNose-netwerk van de provincie wordt beheerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Tata Steel beschikt over een eigen netwerk van
28 eNoses zowel op als buiten het
terrein. (Foto: aangeleverd door
provincie Noord-Holland)

Rectificatie betreffende naamgeving
muziektent Santpoort-Noord
Santpoort - Vorige week werd in
deze krant in een redactioneel artikel geschreven over de herdenkingsuitzending op RTV Seaport
ter nagedachtenis van Gertjan
Huijbens. Tot onze grote spijt is
hier een onaangename fout betreffende de naamgeving van de
muziektent in de Hoofdstraat in

Santpoort-Noord geslopen. Diverse lezers attendeerden ons op
de pijnlijke fout. De muziektent
draagt reeds de naam ter ere van
een andere overleden Velsenaar,
die veel voor de gemeenschap
deed, namelijk Aart Aarts. De redactie wil voor deze fout in de verslaglegging hun oprechte excuses

aanbieden aan een ieder, die dit
als kwetsend heeft ervaren. De enige echte naam, verbonden aan de
muziektent is en blijft verbonden
aan werk en leven van Aart Aarts
en zijn betekenis voor Velsen. Meer
lezen over het muziekpodium en
Aart Aarts? www.aartaartsfonds.nl.
(Arita Immerzeel)

ten lopen van de Spinnekoplaan naar het Groot Helmduin.
Dit gedeelte van het trottoir
ontbrak nog.
Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen en zal op korte termijn de drempel als remmende werking de verkeersveiligheid rond de uitrit van
SVIJ verbeteren. De leden van
het Wijkplatform Zee- en Duinwijk kijken tevreden terug op

dit project. Met name op de samenwerking met de gemeente
ten aanzien van het realiseren
van dit project. Zij spreken de
hoop uit dat de andere lopende projecten als de remmende
werking aan de westzijde van
het Duinparkpad (Orionweg)
en de vuilcontainer-problematiek aan de Doornberglaan ook
op korte termijn opgelost zullen worden. (Foto: aangeleverd)

Mascotte heet Kaatje Kabeljauw
Velsen - De naam van de mascotte van Stichting Citymarketing Velsen is bekend:
Kaatje Kabeljauw. In de afgelopen periode heeft de organisatie gevraagd aan de inwoners van Velsen om een
naam voor de blauwe/oranje vis te verzinnen. Uit al die
inzendingen hebben ze twee
namen gekozen. Afgelopen
week kon er op die twee namen gestemd worden. Dat is
ook massaal gedaan met 699
stemmen. Met 57 procent
van de stemmen won Kaatje
Kabeljauw het van Karel de
Zeeparel.
,,Kaatje Kabeljauw gaat ons helpen bij het promoten van de
parels van Velsen’’, aldus Citymarketeer Friso Huizinga. ,,Zo
is haar zomer al redelijk volgepland, want samen met RTV
Seaport gaat zij een kijkje nemen bij alle parels die onze
mooie gemeente rijk is. Daar-

naast zal zij bij verschillende evenementen die nog wel
doorgang kunnen vinden haar
opwachting maken.
Katie Cod in het Engels
De naam Kaatje Kabeljauw is
voor buitenlandse gasten die
IJmuiden bezoeken wellicht
lastig uit te spreken. Daarom
zal haar naam voor hen worden
vertaald in Katie Cod. Vanaf nu
is Kaatje Kabeljauw ook te volgen via Instagram waar zij een
eigen kanaal heeft.
Idee van InHolland-studenten
Vijf studenten van InHolland
Haarlem hebben de afgelopen
maanden nagedacht over verschillende acties om IJmuiden
en de gemeente Velsen onder
de aandacht te brengen. Huizinga: ,,Wij werden het meest
enthousiast van het idee om
een mascotte te ontwikkelen.
Natuurlijk is dat een vis geworden. (Foto: aangeleverd)
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Velsen Verzamelt
Speciale Lintjesregen
Velsen - Vanwege het coronavirus organiseerde de gemeente de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen (de ‘lintjesregen’) dit jaar anders. Door
de bijzondere omstandigheden
kon de geeente de mensen die
een decoratie ontvingen vrijdagochtend uiteraard niet fysiek samenbrengen. Maar men vond
een creatieve en bijzondere oplossing. Vanaf half elf verzorgde RTV Seaport een speciale uitzending die gelijktijdig ook via
het Facebook kanaal van de gemeente Velsen werd gestreamd.
Hier werden de gedecoreerden
toegesproken door burgemeester Frank Dales. Symbolisch ontvingen zij in de uitzending de versierselen en ze kregen vrijdag ook
een mooie bos bloemen thuisbezorgd. Op een nog vast te stellen latere datum zullen gemeenten in het hele land bijeenkomsten organiseren. Hier krijgen de
gedecoreerden alsnog de versierselen opgespeld en ontvangen zij
de bijbehorende oorkonde.
Acht dames en dertien heren
worden allen benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau:
De heer Alkemade zet zich al
vanaf 1985 intensief vele uren
per week in als vrijwilliger voor
de Voetbal Vereniging Velsen. Hij
is actief voor het schoolvoetbaltoernooi Velsen, Kerst-In Santpoort en voor de Oranje Vereniging Velsen.
De heer Huijboom is al decennia
lang actief als vrijwilliger bij Stichting OIG-IHD. Daarnaast is hij,
voor een aantal uur per maand,
actief als vrijwilliger bij De Zonnebloem en de Filmclub.
De heer Koster is ruim 25 jaar bestuurslid van de Harddraverij Vereniging Santpoort en Omstreken.
In Santpoort is hij al jaren betrokken bij de intocht van Sinterklaas,
de Stiletto-race in de Hoofdstraat,
en de Vriendinnendag van de
Winkeliersvereniging.
De heer Lacroix bekleedt sinds
1983 tot heden diverse functies
bij het Nederlands Rode Kruis, afdeling Velsen/IJmond.
De heer Leeuwens heeft zich
van 1982 tot 2016 samen met
zijn echtgenote via pleegzorg ingezet voor de zorg van kinderen
die niet meer thuis konden verblijven. In totaal hebben zij in deze periode de zorg gehad voor 27
pleegkinderen. Zij stonden ingeschreven als Noodbed-opvang,
maar regelmatig bleven de kinderen uiteindelijk langer dan drie
maanden. Daarnaast zet de heer
Leeuwens zich sinds 2013 een
flink aantal uren per maand in
voor Natuurmonumenten, Volkstuinvereniging IJmond en Stichting Welzijn Velsen.
De heer Nieuwland is sinds 1988
tot heden vrijwillig bestuurslid bij
de Harddraverij Vereniging Santpoort en Omstreken. Vanaf 1988
tot 2002 vervulde de heer Nieuwland de rol van secretaris en vanaf 2002 tot heden vervult hij de
functie bestuurslid Kermiszaken.
De heer Rasmussens zet zich al
sinds 1988 op vele manieren vele
uren per week in voor de Engel-

munduskerk. In 2012 is de heer
Rasmussens toegetreden tot het
bestuur van de Stichting Vrienden van Beeckestijn in de functie
van secretaris.

tief bij activiteiten van de Ichthuskerk. Daarnaast heeft zij zich
een periode als vrijwilligster ingezet voor Verpleeghuis Velserduin, voor Passage, de Christelijke
Maatschappelijke VrouwenbeweDe heer Taale is sinds 1993 als ging en de Bewonerscommissie.
vrijwilliger verbonden aan de
KNRM. Met ingang van janua- Mevrouw De Groot- Van Kamri 2015 is de heer Taale secretaris pen is sinds 2002 is vrijwilligvan het reddingstation. Tijdens ster bij de Protestantse Gemeenzijn periode als schipper heeft hij te IJmuiden. Daarnaast was Mein 2000 bijgedragen aan de red- vrouw De Groot-van Kampen van
ding van het leven van twee bal- 1999 tot 2017 vrijwilligster als
lonvaarders.
zwemdocente elementair zwemmen bij zwemvereniging HaerDe heer Van Egmond is sinds lem.
1970 vrijwillig actief bij evenementen bij de toenmalige Ko- Mevrouw Huijboom-van Roon
ninklijke Nederlandse Vereniging zet zich al bijna 40 jaar meer dan
voor EHBO afdeling IJmuiden. 30 uur per week in voor de StichDaarnaast is de heer Van Egmond ting OIG-IHD. Daarnaast is mesinds 2008 als vrijwillig mede- vrouw Huijboom-van Roon voor
werker van “Het Y”, behulpzaam een aantal uur per maand acbij het bouwen van miniatuur- tief als vrijwilligster bij de Zonnetreinen in Spaarnwoude. In 2010 bloem en de Filmclub.
heeft de heer Van Egmond samen met een groep collega’s aan Mevrouw Van Hoesel, die zelf
de basis gestaan van een nieuwe doof is, heeft een lange staat
regionale instructeursorganisatie, van dienst als vrijwilliger bij verde Vereniging Eerste hulp en Re- schillende organisaties voor doanimatie Instructeurs Kennemer- ven. Eén van die organisaties was
land (VERIKen).
de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond. Daarnaast is meDe heer Van Noordt is sinds vrouw Van Hoesel medeoprich1999 als vrijwilliger betrokken bij ter van de Dovensport Vereniging
de KNRM, station IJmuiden. Hij is Kennemerland. Ook is mevrouw
in de afgelopen 20 jaar een sta- nog steeds actief voor het Kathobiele factor als vrijwilliger bij de liek Doven Pastoraat.
KNRM.
Mevrouw Vrijhof-Mennes is
De heer Visser is sinds 1976 lid vanaf de oprichting in 1991, savan Badmintonclub Velsen. In men met haar man, de heer Vrij1980 wordt hij algemeen lid van hof al lid van de Tennisvereniging
het bestuur. Hij houdt zich bezig LTC Hofgeest. Zij is lid van o.a. de
met de jeugd en de nieuwe men- jeugdcommissie en de kantinesen die komen badmintonnen. commissie. Tevens is zij actief in
Ook houdt de heer Visser zich be- het Seniorencentrum Zeewijk in
zig met badminton voor mensen IJmuiden.
met een handicap.
Mevrouw Weber-Wubbolts zet
De heer Vrijhof is jarenlang voor- zich samen met haar echtgenoot
zitter geweest van de Tennisver- de heer Weber al bijna 30 jaar
eniging LTC Hofgeest. Daarnaast meer dan 30 uur per week in voor
is hij al een lange periode actief de Stichting OIG-IHD. Ook draaiin het Seniorencentrum Zeewijk de mevrouw Weber-Wubbolts elin IJmuiden.
ke week, voor zowel de OIG-IHD
als voor operakoor Belcanto, barDe heer Weber zet zich al bijna diensten.
30 jaar meer dan 30 uur per week
in voor de Stichting OIG-IHD. Hij Mevrouw Bonekamp-Molenwerd hiernaast ook beheerder kamp heeft zich vanaf 1962 tot
van de kringloopwinkel.
heden voor vele uren per week
op vrijwillige basis ingezet voor
Mevrouw Borst verricht sinds het algemeen belang van de be2002 diverse werkzaamheden volking van Velsen. Zij is zeer bevoor de Protestantse Gemeen- trokken bij de Naaldkerk. Al jarente te IJmuiden. Daarnaast is me- lang is zij coördinator en uitvoervrouw Borst sinds 1976 wekelijks der van de KWF Kankerbestrijvrijwillig actief als barmedewerk- ding collectes, bestuurslid van de
ster en schoonmaakhulp bij de teken- en schildervereniging Tervoetbalvereniging IJmuiden.
pen Tijn en zij zich heeft vele jaren ingezet als mantelzorger voor
Mevrouw Koedijk is sinds 1963 diverse familieleden en parochiatot heden als vrijwilligster ac- nen.

John Rutte verzamelt alles
van de Tweede Wereldoorlog
Velsen-Noord - John Rutte (1961) was als kind al zeer geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Al op jonge leeftijd begon hij
allerlei zaken uit de periode 1940-1945 te verzamelen en gaandeweg breidde die collectie zich steeds verder uit. Hoeveel items
hij op dit moment in zijn bezit heeft, valt lastig in te schatten. Alle
speldjes, knopen, medailles, gebruiksvoorwerpen en andere kleine objecten uit die tijd meetellend, schat hij dat het er zeker achthonderd zijn, misschien wel duizend. Daar komen dan de vele foto’s en unieke documenten uit de oorlogsjaren nog bij.

destijds in zijn bezit kreeg: een
‘Verwundetenabzeichen’,
een
onderscheiding die werd uitgereikt aan een gewonde militair.
Deze onderscheiding bestond
in drie varianten; zwart, zilver en
goud. Hoe ernstiger de verwonding, hoe hoger de onderscheiding die men kreeg.

Hoe komt een kind van zes jaar
erbij om materiaal uit de Tweede Wereldoorlog te gaan verzamelen? John Rutte, werkzaam
bij de Nederlandse Spoorwegen
als maintenance engineer en vader van twee dochters, gaat terug in zijn herinnering en vertelt: ,,Mijn ouders hadden een
melkzaak en mijn vader maakte hele lange dagen. Hij werkte van ’s morgens vijf uur tot ’s
avonds tien uur, want hij ging
bij elke klant persoonlijk langs.
We woonden in het rode dorp,
dat was de wijk bij de papierfabriek van Van Gelder. Als ik niet
kon slapen, mocht ik in een stoel
zitten en kon ik tv kijken. Elke
week was er de documentaire
‘Bericht van de Tweede Wereldoorlog’ en dat vond ik heel interessant.’’ Als John bij zijn ouders in de melkzaak stond, sprak
hij soms de wat oudere klanten
aan. ,,Ik vroeg ze dan of ze de
oorlog hadden meegemaakt en
of ze nog spullen uit die tijd hadden bewaard. Soms zeiden ze
dan ‘loop maar even mee’ of ik
kon wat later bij ze langskomen.
Vaak kwam er dan een houten
kistje uit een kast en daarin zaten dan bijvoorbeeld persoonsbewijzen of bonkaarten.’’

De Duitsers hadden voor veel
dingen een onderscheiding bedacht. Tot de collectie van John
Rutte behoren onder meer een
bronzen en zilveren moederkruis en een bunkerbouwmedaille, maar ook het Nederlandse Mussertkruis, dat aan Nederlandse NBS’ers werd uitgereikt.
Bijzonder is ook de lotsverbondenheidspenning met het originele doosje er nog in goede staat omheen. Ook bestek
en serviesgoed, veelal voorzien
van verschillende varianten van
de bekende Duitse adelaar, een
originele Jodenster, gedragen
door een man die zes kampen
en een dodenmars heeft overleefd, het is er allemaal. Zelfs
een sigaar, geproduceerd in Nederland, maar voorzien van een
label waaruit blijkt dat hij was
bedoeld voor de Duitse Wehrmacht, heeft hij in zijn bezit. Wat
zou hij graag nog aan de collectie willen toevoegen? ,,Dat is een
asbakdover, gemaakt van muntgeld. Ik zie ze soms op Marktplaats voorbij komen, ze vragen
er een paar tientjes voor. Maar ik
ben tot nu toe steeds te laat geweest.’’

markten te zoeken naar materiaal uit de oorlogsjaren. Toen hij
ongeveer 19 jaar oud was, werd
in Beverwijk de Zwarte Markt
(nu De Bazaar) geopend. ,,Daar
viel in de beginjaren veel te vinden. Soms kwam ik wel met
twee vuilniszakken vol terug.’’ Hij
toont een groot blik, waarin oorspronkelijk zogenoemde welfare
biscuits hebben gezeten. ,,Voedzame biscuits, denk maar aan Liga. Ze werden in deze blikken
bij voedseldroppings verspreid.
Die lege blikken werden door
kinderen vaak gebruikt om op
te trommelen. Ik neem het blik
soms mee als ik als gastspreker
bij een basisschool ben. Dan laat
ik ze horen dat het blik het, na
vijfenzeventig jaar, nog steeds
doet als trommel’’, lacht hij.

Ook via militairbeurzen en via
websites als Marktplaats weet
John Rutte zijn verzameling nog
altijd verder uit te breiden, al is
soms de vraagprijs wel een belemmering. ,,Ik zie soms prijzen,
waarvan ik denk ‘Dit kan niet
waar zijn’. Dan staat er bijvoorbeeld iets wat gemiddeld twee
tientjes kost met een startprijs
van vijfentachtig euro! Ik wil alles graag hebben, maar niet tegen elke prijs. Hoe divers zijn
Zo kreeg de nog jonge John Rut- huidige collectie al is, blijkt uit
te als snel een hele verzameling een aantal voorbeelden die hij
spulletjes uit de Tweede Wereld- gedurende het interview toont.
oorlog. Met zijn vriendjes uit de Zo bezit hij onder meer een grobuurt speelde hij ook wel eens te wandkaart, afkomstig uit het
oorlogje. ,,Ik had een koppel met onderwijs, waarop de troepenpatroontassen en een holster bewegingen zichtbaar gemaakt
gekocht bij de dumpwinkel in zijn. Ook een fraaie prent van de
Beverwijk.’’ Het verzamelen ging, capitulatie in Wageningen toin de daarop volgende jaren, ge- vert hij tevoorschijn. Maar ook
staag verder. Na verloop van tijd heel kleine voorwerpen, zoals
begon John ook op rommel- het eerste verzamelstuk dat hij

Heeft u nog spullen uit de Tweede Wereldoorlog en wilt u ze opruimen? John Rutte neemt ze
graag in ontvangst. Contact:
jitrutte.nl@quicknet.nl / 0251
210283.
Heeft u een bijzondere verzameling en wilt u deelnemen aan de
rubriek Velsen Verzamelt? Stuur
dan een e-mail naar redactie@
jutter.nl met uw telefoonnummer en een korte omschrijving
van wat u verzamelt.
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Noordersluis viert 90ste verjaardag
IJmuiden - Op 29 april is het precies 90 jaar geleden dat de Noordersluis werd geopend. Het officiële openingsmoment vindt plaats op de brug van de Johan van Oldenbarnevelt, die tegen 1 uur ’s middags door de binnendeur de sluis in vaart. Na een toespraak van de minister van Waterstaat geeft koningin Wilhelmina met het overhalen van een hendel het een sein om de buitendeur te openen.

scheepvaartverkeer. Na Dolle Dinsdag (5 september 1944) wordt de
sluis onklaar gemaakt en de doorvaart gestremd. Beide deuren in
het buitenhoofd worden gesloten,
de rolwagens onder de deuren
verwijderd en de ruimte tussen de
deuren volgestort met zand. Ook
wordt met explosieven de sluis
beschadigd. Zo worden de bewegingsmechanismen van de deuren vernield, wordt geprobeerd
om de kolkwanden te laten instorten en wordt het centrale machine- en bedieningsgebouw boven de binnendeur vernietigd. Na
de oorlog worden alle zeilen bijgezet om de Noordersluis te herstellen. In juli 1946 wordt de sluis weer
in gebruik genomen, zij het eerst
nog met een tijdelijk bewegingsmechanisme voor de deuren
Het autoverkeer over het kanaal
neemt in de eerste helft van de jaren vijftig fors toe. Omdat de Velserpont lange wachttijden ople-

Een herdenkingsbordje vervaardigd door aardewerkfabriek Petrus Regout ter gelegenheid van de opening van de Noordersluis, met een gestileerde afbeelding van de Johan van Oldenbarnevelt in de Noordersluis.
vert en de Velsertunnel nog niet af de van zijn levensduur. Volgens
is, besluit Rijkswaterstaat in 1955 planning zal in 2022 de nieuwe
om een weg over de sluizen aan Zeesluis de taak overnemen en
te leggen. De deuren van de Noor- wordt de Noordersluis overbodig.
dersluis worden elk voorzien van
een rijbaan zodat het verkeer over (Bron: Typisch IJmuiden 3 en 10
oktober 2019, foto’s: Erik Baalberde deuren kan rijden.
De Noordersluis nadert nu het ein- gen)

De foto uit 2011 toont de Noordersluis ruim voor aanvang van de bouw van de nieuwe zeesluis.
Een staatscommissie onder leiding van dr. Kraus constateert in
1911 dat schepen van 300 meter
lang en 30 meter breed binnenkort gangbaar zullen zijn. Als Amsterdam wil bijblijven, moet er een
nog grotere sluis komen.
De Eerste Wereldoorlog (19141918) vertraagt de besluitvorming. In 1915 wordt een wetsvoorstel ingediend voor de aanleg
van de sluis van 400 meter lang en
50 meter breed, met een drempeldiepte van 15 meter beneden
N.A.P. De nieuwe sluis wordt van
beton en krijgt roldeuren. Verder wordt de sluis iets schuin geplaatst, wordt het landeinde van
de Noordpier naar het noorden
verplaatst en komt er een vaargeul ten noorden van het fort.
Hierdoor kunnen grote schepen
met een ruime bocht goed op de
sluis aanvaren, zowel tussen de
zee en de sluis als richting Amsterdam. Aan de landzijde van de
sluis moeten de schepen direct op
koers komen om de smalle door-

gang van de Velserspoorbrug te
kunnen passeren.

binnenhoofd. De deuren staan
op wagentjes die op in de sluisvloer bevestigde rails lopen. De
In 1919 start het graven van de sluisdeuren zijn in Rotterdam gebouwput. De aan de noordzij- bouwd en worden met sleepbode van de Middensluis ontstane ten over zee naar IJmuiden gebuurt ‘IJmuiden over de sluis’, of sleept. De eerste deur komt in
in de volksmond ‘Blikkenbuurt’ (zo 1927 gereed.
genoemd omdat de bewoners de
erven en schuurtjes tegen stuif- De nieuwe sluis krijgt de naam
zand beschermden met oude blik- ‘Noordersluis’. De totale bouwkosken platen), verdwijnt hierbij. Ook ten voor de sluis zijn geraamd op
verdwijnen grote stukken bosge- 13 miljoen gulden, maar bedrabied. Het zand wordt gebruikt bij gen uiteindelijk ruim 20 miljoen
onder meer de bouw van het Am- gulden.
sterdamse Olympisch Stadion en
de aanleg van wegen. In 1923 beginnen de betonwerken. De bouw De Noordersluis is bij de opening
van het binnenhoofd, de schut- de grootste schutsluis ter wereld.
kolkwanden en het buitenhoofd Aanvankelijk wordt de elektriciteit
wordt gefaseerd “droog” uitge- voor het bewegingsmechanisme
voerd; met bronbemaling wordt van de sluisdeuren geleverd door
de bouwput droog gehouden. De de centrale op het Sluiseiland bij
sluis krijgt drie deuren, van elk 54 de Middensluis. Vanaf 1942 bemeter lang, 20 meter hoog en 7½ trekt de Noordersluis de elektricimeter breed. Twee deuren, waar- teit van de PEN-centrale in Velsen- De Seafox 7 gaat door de Noordersluis in april 2018, een van de laatste gelegenheden dat je je nog op de sluisvan een als reserve, komen in het Noord. Tot ver in de oorlog blijft de deuren mocht begeven voor de ‘grote afsluiting’. Rechts op de foto zien we de bouw van de nieuwe zeesluis in
buitenhoofd en eentje komt in het Noordersluis beschikbaar voor het volle gang.

Eigenaren hond doen aangifte:

Anonieme bedreigingen na publicatie
over doodgebeten kat
IJmuiden - Onze publicatie over het gevecht tussen een hond en
een kat aan de Zeeweg, enkele weken geleden, heeft bij dierenliefhebbers de nodige emoties losgemaakt. Zelfs zodanig, dat er
naar aanleiding van het gebeurde anonieme dreigbrieven zijn
verzonden naar het adres van de eigenaren van de betreffende
hond. Ook met hen heeft onze redactie inmiddels contact gehad.
Ze willen graag hun kant van het verhaal vertellen, omdat dit een
ander licht op de zaak werpt.

Veel onbegrip over WWW.50PLUSWIJZER.NL
dichthouden strandhuisjes

IJmuiden - Ook de komende
weken mogen de strandhuisjes niet worden gebruikt. Bij
veel eigenaren heerst onbegrip en frustratie over dit landelijk genomen besluit. Eerder berichtten wij in deze krant
al over de brief die vanuit de
strandvereniging Het IJmuider
Strand naar de gemeente was
gestuurd. Tijdens het vragenuurtje van burgemeester Frank
Dales op 22 april via Facebook werd de kwestie opnieuw
meerdere keren aangekaart.

de plaats van het voorval. Op hun
huisadres ontvingen ze vervolgens twee anonieme dreigbrieven. Van de bedreigingen hebben ze aangifte gedaan. ,,Ik ben
nog nooit in mijn leven bedreigd
en geloof me, dat heeft een impact op je leven.’’ Annelies Koolen deed aangifte van de dodelijke beet die de hond haar kat toebracht, maar kreeg te horen dat
ze geen recht van spreken heeft
op dat punt. De hond was aangelijnd, de kat niet. Wettelijk dient
een kat ook te zijn aangelijnd op
de openbare weg, daarom kan zij
claims neerleggen. Beide partijen
hebben overigens, na onze publicatie, contact met elkaar gehad.
Over de bedreigingen aan het
adres van de hondeneigenaars
zegt Annelies Koolen: ,,Daar sta ik
los van. Ik ben een alleenstaande
moeder. Ik heb ook in alle commotie niet gezien wie de man is
geweest, die deze mensen heeft
bedreigd. Ik wil het nu verder laten rusten. Onze kat is dood, de
hond van die mensen is flink gewond geraakt, we hebben allebei
verdriet.’’

WWW.LIJFENGE

Het stel wandelde op eerste paas- (wij dachten dat dit de eigenaar
dag ’s avonds met hun hond aan- van de kat was) en die schreeuwgelijnd over de Zeeweg, toen de dat we op moesten rotten en
Monica ten Hove nodigde de bur- een kat vanuit een tuin tevoor- hij bedreigde ons. Dat was de regemeester uit om zelf langs te ko- schijn kwam. Er ontstond een den dat we door zijn gelopen. We
men op het kleine strand en met gevecht tussen de twee dieren liepen de hoek om en daar bleek
haar het gesprek aan te gaan. en de man van het stel probeer- de kat in de boom te zijn gegaan,
Dales nam die uitnodiging niet de om de hond en de kat van el- maar dat zagen we niet. Vanuit
aan, hij kan uiteindelijk ook niet kaar te scheiden. Hij kon echter de boom sprong die kat bovenFred Massier constateerde bo- veel meer doen dan de landelijke niet meer voorkomen dat de kat op de hond, viel onze hond dus
al flink toegetakeld was door zijn nogmaals aan. Weer probeerde
vendien dat niet elke gemeen- regelgeving volgen.
te op dezelfde wijze met de re- Wel deed hij zijn best om nog hond, die zich probeerde te ver- mijn vriend ze uit elkaar te halen,
gels lijkt om te gaan: ,,Campings eens helder uiteen te zetten wat dedigen tegen de aanval van de hij zat daarbij onder het bloed en
bij de ene gemeente dicht en bij er speelt: ,,Het is de bedoeling kat. Eerder liet Annelies Koolen, krabben en bijten. Alleen kwam
de andere niet.’’ Over het verschil om zo weinig mogelijk contact te de eigenaresse van de inmiddels die boze man ons achterna en bein regelgeving tussen campings hebben met anderen. De strand- overleden kat Puck, in deze krant gon, toen hij ons ingehaald had,
Campings en tuinhuisjes zijn wel en strandhuisjes merkte hij op: huisjes zitten heel gezellig alle- weten dat ze vooral geschokt ook te slaan en weer te bedreitoegankelijk voor gebruikers, ,,Net of ze op een camping wel maal op een rij, bij elkaar. Je kunt was door het feit dat de eigena- gen.’’
strandhuisjes niet. Die situatie binnen blijven. Daar zitten ze ook haast niet anders dan naar buiten ren van de hond haar kat aan zijn
wordt door veel eigenaren van voor hun caravan, bij strandhuis- gaan. Je gaat toch niet naar een lot overlieten en doorwandelden. Het stel was zodanig aangeslagen
strandhuisjes als oneerlijk gezien. jes hetzelfde. Daar is het ook aan strandhuisje toe om alleen maar Daarop reageren ze: ,,Er kwam door deze bedreigingen, dat ze
,,Waarom zij wel en wij niet’’ is een de bewoner hoe serieus hij met in je huisje te zitten. (…) De bu- een man naar buiten gestormd niet meer terug zijn gegaan naar
veel gehoorde vraag. ,,Een beet- de regels omgaat, net als thuis. ren gaan ook buiten zitten, menje krom’’, reageerde Karin Bot- Nu wordt gesuggereerd dat op sen komen ook op visite. En in no
vliet woensdagmiddag tijdens de het strand mensen dat niet kun- time, ook gezien de grote hoelive chat met de burgemeester. nen en op de camping wel.’’ Ook veelheid strandhuisjes die we
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de gemeenschappelijke sanitaire huisjes waar onderhoud aan ge- verder gaat verspreiden.’’ (ArchiefO
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voorzieningen niet toegankelijk pleegd moet worden en dat zijn foto: Erik Baalbergen)
zijn en dat een camping dus uitsluitend door mensen kan worden gebruikt als ze zelfvoorzienend zijn op het gebied van sanitair, zoals in een camper. De uitleg kon de frustratie bij de eigenaren van strandhuisjes niet wegnemen.

best grote issues voor sommige
eigenaren.’’
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Tips om (mentaal)
gezond te blijven deel 4

Velsen - De redactie verzamelt
voor u tips uit de media en van lezers en lezeressen voor een ieder
die noodgedwongen meer thuis
is, dan diegene gewend is. Een lezeres knipt de tips wekelijks uit
en plakt ze op de binnenkant van
haar keukenkastjes, meldt zij. Op
zich al een tip, waarvoor dank.

vraag in de brief of je een brief terugkrijgt. Het is alleen al fijn om
eens iets anders dan een factuur
op je deurmat te vinden. Bovendien maakt het het onderlinge
contact weer tastbaarder, ook al
zie je elkaar nu niet of minder.

Tip 32
Ook al van een verpleegkundige
Tip 30
is de volgende tip:
Maak eens een virtuele wande- Zing een liedje tijdens het hanling via Google Maps. Je kan een den wassen. Dit hoeft niet hardvoor jezelf bekende route nalo- op, maar kan ook in gedachten.
pen, maar ook eens een ander ‘Happy birthday’ met een drieland bezoeken.
werf ‘hoera!’ erachteraan duurt
precies de aanbevolen twintig seTip 31
conden.
Deze tip komt van een 57-jarige verpleegkundige, die sinds 12 Ook een tip?
maart op een corona-unit werkt: Delen met andere lezers en lezestuur een brief per post naar een ressen kan door een e-mail te stuvriend of vriendin, zus of tante. En ren naar redactie@jutter.nl.

Prijswinnend werkstuk van Carmen en Niels:

Robot kan headbangen
op heavy metalmuziek
Velsen - Ze hebben er enorm veel
tijd ingestoken en er ook veel van
geleerd, maar dat ze het hun profielwerkstuk ook nog een mooie
geldprijs zouden winnen, hadden Carmen Patrus en Niels van
der Zijden totaal niet verwacht.
,,We deden eigenlijk maar wat’’,
biechten ze op. Het geld kwam
echter goed van pas, de investeringen die ze deden om hun project te laten slagen, zijn daarmee
gecompenseerd.
Carmen (16) en Niels (19) leerden elkaar twee jaar geleden kennen, toen ze bij elkaar in de klas
terecht kwamen op het Vellesan
College. Niels had eerst mavo gedaan en stroomde vervolgens
door naar havo, Carmen doorliep
het volledige havotraject maar is
een vroege leerling, vandaar dat
ze nu al aan het examenjaar toe
was. Eind vorig jaar brak voor hen
het moment aan dat er een profielwerkstuk moest worden gemaakt. ,,Een eindwerkstuk binnen
het profiel dat je gekozen hebt’’,
verduidelijken ze. Carmen en
Niels kozen allebei voor het profiel ‘Natuur en gezondheid’, waarom eigenlijk? Carmen: ,,Ik wil iets
met software engineering gaan
doen. Bijvoorbeeld programmeren, apps ontwikkelen of websites maken.’’ Voor Niels ligt het net
iets anders, hij wil met elektrotechniek aan de slag. ,,Ik kwam
van mavo af en miste economie
in mijn pakket. Dat zat in meerdere profielen, dus ik kon verschillende mogelijkheden kiezen. Ik
had al biologie gedaan, daarom
heb ik voor dit profiel gekozen.’’

een plaatselijke bouwmarkt om
de onderdelen te halen.
Buiten schooltijd om gingen er
heel wat uren op aan het bouwen
van de robot. ,,We hebben er bijvoorbeeld de hele voorjaarsvakantie aan gewerkt. Alles bij elkaar hebben we er wel een paar
honderd uur werk in zitten. De
voorbereidingen duurden het
langst.’’ Dat laatste kwam vooral doordat Carmen en Niels eigenlijk te veel wilden realiseren.
Het was hun opdrachtbegeleider op school die hen adviseerde om te focussen op één specifiek aspect en dat bleek een goed
idee te zijn. De robot is nu in staat
om het handgebaar ‘sign of the
horns’ (vuist waarbij de wijsvinger
en pink gestrekt worden opgestoken) te maken, een gebaar dat
door liefhebbers van de muziekstijl heavy metal veel wordt gebruikt. Ook kan de robot met het
hoofd bewegen op het ritmte van
de muziek. Voor de demonstratie hebben Carmen en Niels twee
songs geprogrammeerd, maar:
,,Binnen een paar minuten kunnen we er een nieuwe song aan
toevoegen. Dat is een kwestie
van het aantal beats per minuut
berekenen en een extra knop toevoegen aan de app waarmee de
robot wordt bestuurd.’’
De twee hebben het project niet
alleen als erg leuk, maar ook als
zeer leerzaam ervaren. Carmen:
,,We hebben, om dit te maken,
gewerkt met het programma Arduino. Daar had ik nog geen ervaring mee. Ik was zelf meer bekend met de programmeertaal
c# en met dingen als HTML en Java.’’ Niels vult aan: ,,Electrical engineering was al mijn hobby en ik
ga ook die studie doen. Ik wist er
dus wel al het een en ander van,
maar ik heb door dit project wel
nieuwe foefjes geleerd voor een
aantal dingen.’’ Door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen (KHMW) te Haarlem wordt jaarlijks een wedstrijd
georganiseerd voor scholen in de
regio op havo- en vwo-niveau.
Het profielwerkstuk van Carmen
en Niels werd als beste beoordeeld en dat leverde ze een bedrag van vijfhonderd euro op, dat
ze samen mogen delen. De investeringen die ze maakten voor het
bouwen van de robot bedroegen
ongeveer tweehonderd euro, dus
ze hebben er nog een mooi zakcentje aan overgehouden. ,,Ik heb
er een audio interface van gekocht en een microfoon’’, vertelt
Carmen. En Niels? ,,Ik heb er een
boete van betaald.’’ (Tekst: Bos
Media Services/foto: Ruud Glas)

Voor het maken van een profielwerkstuk bedachten ze samen
een plan. Een plan dat in het holst
van de nacht blijkt te zijn ontstaan. ,,Het was vorig jaar, in een
doordeweekse nacht. We konden
allebei niet slapen en toen zijn we
met elkaar gaan bellen via Discord. We hadden al een tijdje zitten chatten met elkaar en opeens
kwamen we op het idee om een
robot te gaan bouwen.’’ Het plan
werd door de twee verder uitgewerkt en uiteindelijk wat ingedamd. Oorspronkelijk was het
namelijk de bedoeling om een
robot te bouwen die tot veel in
staat was. ,,Een robot waarmee je
kunt communiceren. Die wilden
we dan maken voor het vak natuurkunde.’’ Die doelstelling bleek
toch iets te hoog gegrepen, uiteindelijk koos het tweetal ervoor
om een metalhead robot te bouwen, die kan headbangen op de
maat van de muziek. Een robot
met slechts één arm? ,,Ja, door
gebrek aan geld en tijd is het bij
één bewegende arm gebleven.’’
In november werden de eerste Van de robot is een filmpje op htschetsen gemaakt. Wat volgde tps://youtube/iGl24q5cAjQ gewas een hele reeks bezoekjes aan plaatst.

Thuis in Santpoort

Herdenkingsmonument
Santpoort-Zuid

Santpoort - Het monument ter
herinnering aan de gevallenen
tegenover NS-station SantpoortZuid is ontworpen door de architect H.W. van Kempen en onthuld op 4 mei 1946. Omdat het
in slechte staat verkeerde, heeft
de Stichting Santpoort in 2015
de gemeente Velsen gevraagd
het monument in zijn oude luister te herstellen. Om dit verzoek
kracht bij te zetten is vanuit een
groep omwonenden het Comité Oorlogsmonument SantpoortZuid opgericht. De gemeente reageerde positief en waardeerde
dit burgerinitiatief.
Het voegwerk is hersteld, de beide lantaarns kunnen weer branden en de letters op de gedenk-

steen (een fragment uit het gedicht “Na de bevrijding” van J.C.
Bloem) zijn weer goed leesbaar.
De Brederode Daltonschool heeft
het monument geadopteerd. De
kinderen verzorgen de beplanting en houden de directe omgeving netjes.
Het Comité heeft de Santpoortse kunstenaar Joop Vermeij gevraagd een passende schildering aan te brengen op een houten paneel in de muur van het ernaast gelegen gebouwtje met
daarop een fragment uit het gedicht “Vrede” van Leo Vroman.

Velsen - Het Bonekamp herdenkingscomité organiseert op
maandag 4 mei zonder publiek
een bloemlegging en de onthulling van een plaquette van de gemeente Velsen bij het graf van Jan
Bonekamp op de Westerbegraafplaats in IJmuiden.
De bloemlegging en de onthulling worden verricht door de
voorzitter van het herdenkingscomité, Conny Braam, in aanwezigheid van wethouder Bram Diepstraten. Ter gelegenheid hiervan
houdt vakbondshistoricus Sjaak
van der Velden een korte toespraak over de betekenis van Bonekamp voor hem als vakbondsman en brengen Daan van Putten
en Nicolette Knape het lied De
Vluchteling ten gehore, uit het repertoire van Liesbeth List.
Van de bloemlegging, de onthulling van de plaquette, de toespraak van Sjaak van der Velden
en het optreden van Daan van
Putten en Nicolette Knape worden opnames gemaakt. Kort na
20 uur worden die opnames via
de sociale media toegankelijk gemaakt. Via de facebook pagina
van het Bonekamp Herdenkingscomité en die van Conny Braam.
De herdenking van de IJmuidenaar Jan Bonekamp en de strijd

die hij met velen van zijn tijdgenoten voerde blijft een bron van
inspiratie. Ook in een tijd van de
wereldwijde corona-pandemie
en de daar aan verbonden stormachtige politieke en economische
ontwikkelingen. Een tijd van toenemende bestaansonzekerheid,
onverdraagzaamheid en intolerantie. Maar ook een tijd van 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.’
Door de beelden van de 14e herdenking van Jan Bonekamp te
zien èn te delen met uw vrienden
op de sociale media kunt u Jan
Bonekamp en de strijd die hij samen met velen anderen voerde,
herdenken. Opdat we niet vergeten... (Foto: aangeleverd)

Straatkunst van stoepkrijt

Stichting Santpoort
Tekst: Pim Boer
Foto: Florian van der Horst

Bloemenactie levert
mooi bedrag op

Santpoort-Noord - Er wordt meer buiten gespeeld in dit coronatijdperk en zo wordt er ook meer gestoepkrijt. Op het trottoir aan de HaMet de opbrengst van de Serious gelingerweg is een waar kunstwerk verrezen, wat doet vermoeden
Request actie kan het Rode Kruis dat ook een volwassene aan het kleuren is geslagen. (Arita Immerzeel)
ondersteuning bieden in deze coronapandemie.
Vrijwilligers zorgen onder andere voor patiëntenvervoer, helpen
in de zorg en bij huisartsenposten, doen boodschappen of zorgen voor bezetting bij de hulplijn
(070-4455888).
,,Normaal gesproken zijn onze
vrijwilligers in deze tijd van het
jaar volop aanwezig bij evenementen om, daar waar het nodig
is, Eerste Hulp te verlenen’’, vertelt
Mees Hartvelt, voorzitter van Rode Kruis IJmond.
,,Dat is nu anders. Een aantal van
onze vrijwilligers is nog steeds
actief. Ze helpen mensen door
boodschappen te doen of helpen in de zorg. Het was goed om
te zien dat we, met dank aan een
aantal bloemisten, deze bloemenactie konden opzetten en
dat de actie zoveel steun kreeg.
Ik zeg het nog maar een keer: alleen samen krijgen we corona onder controle.’’ (Foto: aangeleverd)

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

14e Herdenking
verzetsheld Jan Bonekamp

Regio - Op initiatief van Rode
Kruis IJmond hebben 14 bloemisten uit Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest speciale Rode
Kruis-boeketten verkocht.
Van ieder boeket bloemen ter
waarde van 15 euro komt 3 euro
ten goede aan Serious Request
en daarmee het Rode Kruis. In totaal heeft de actie € 1.240,00 opgeleverd.

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.LIJFENGEZON

WWW.LIJFENGEZONDHE

Zo kan het ook!

IJmuiden - Onlangs is mevrouw Buding in verpleeghuis Velserduin
opgenomen. Dochter Esther vond het heel erg dat ze haar moeder
niet meer mocht bezoeken. Maar..... ze bedacht een creatieve oplossing om toch even te kunnen zwaaien! (Foto: aangeleverd)
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LEZERSPOST
Winkelwagens opruimen

DE MOOISTE KERSTSHOW
BIJ WELKOOP SANTPOORT!

Pril gezinsgeluk in Velserbroek

22 april 2020 11
22 april 2020 11

Velserbroek - De natuur trekt zich niets aan van het coronavirus. Dat blijkt maar weer eens uit deze foto’s die Paul van de Keer maakte in Velserbroek. Het geluk straalt eraf bij deze kersverse ‘gezinnetjes’. De kleintjes gaan op ontdekkingstocht terwijl de zichtbaar trotse ouders over
hen waken.

Aanstaande zondag laatste
koopzondag van 10.00 - 17.00 uur
Donderdag koopavond tot 21.00 uu

OPENHAARDHOUT

• Eiken-, essen- en beukenhout
• In netzak
• Inhoud 22 dm3

Op Koningsdag ging ik even een paar boodschappen doen bij de
VOMAR. En ja hoor, er stond al een hele partij winkelwagens op
de parkeerplaats. Normaal is het zo dat ze daar wel neer gezet
kunnen worden maar nu is het afgezet met rood/wit lint. En toch
zetten mensen de winkelwagen
die plek neer. Is het een kleine
5 JAARop
GARANTIE
moeite om het karretje terug te brengen naar de man/vrouw die
de winkelwagen reinigt met vloeistof?
De mensen van de winkels hebben er al extra werk bij gekregen.

Aangenaam!

Gezinus Hagedoorn

AANGENAAM!

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

Aangenaam!

Dit is Fenna Oosterbroek uit Velserbroek.
Ze is geboren op donderdag 9
april in het Rode Kruis Ziekenhuis
in Beverwijk door middel van een
keizersnede en ze woog bij de ge-

boorte 2635 gram.
Fenna is het derde kindje van Sander en Sonja en haar zus Michelle en broer Thomas zijn heel trots
op hun lieve zusje. (Foto: aangeleverd)

Sluit een oorlogsslachtoffer in uw hart

Regio - Op 4 mei worden in de
5 IJmond-gemeenten geen publieke herdenkingen georganiseerd. Koning Willem-Alexander legt met enkele personen
kransen bij het monument op
de Dam.

Via het digitaal monument
w w w. o o r l o g s s l a c h t o f fe r s i j mond.nl is het vanaf nu voor iedereen mogelijk om de meer
dan 1.000 oorlogsslachtoffers van Beverwijk, Castricum,
Heemskerk, Uitgeest en Velsen
virtueel te herdenken. Dit kan
door het digitaal plaatsen van
een speciaal gedenkhart bij een
naam op het monument.
De oud-Beverwijkse kunstenaar
Cornelis van Meurs heeft een
passend logo ontworpen dat u
bij een naam naar keuze kunt
plaatsen.
U kunt een bericht in het gastenboek plaatsen wat wij als
aanvulling op het persoonlijke
blad kunnen opnemen. (Logo:
aangeleverd)

!5.
WOORDZOEKER ‘VOLOP LENTE’

Puzzel en win 25
• Voor buitenvogels
• Inhoud 5-mixslinger, pindanetje,
zonnebloempitnetje, 4 mezenvetbollen
en winterstrooivoer

• Hoogte 155 cm

Ook verkrijgbaar in 185 cm en 215 cm

Vul
woordzoekerininenen
mail
Vul de
de woordzoeker
mail
dede
oplossing naar
Vul de woordzoeker
in en mail de oplossing naar
oplossing
naar redactie@jutter.nl
redactie@heemsteder.nl
Maak kans op een waarredactie@heemsteder.nl Maak kans op een waardebon kans
van €25
te
besteden
bij
het kwaliteitstuinMaak
op
een
mooie
Hanging
Basket
debon van €25 te besteden bij het kwaliteitstuincentrum
Nijssen
Tuin, Sportparklaan
25a, Heemvan
Welkoop
Santpoort-Noord
op de
centrum
Nijssen
Tuin, Sportparklaan
25a, Heemstede,
www.nijssentuin.nl.
Hagelingerweg
210.
stede, www.nijssentuin.nl.
www.welkoop.nl/winkels/santpoort-noord
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BARBECUEWEER
BARBECUEWEER
VERANDA
VERANDA
LENTEBUI
LENTEBUI
MEIKEVER
MEIKEVER
TERRAS
TERRAS
METSELBIJ
METSELBIJ
BALKON
BALKON
PERKGOED
PERKGOED

NARCIS
NARCIS
LICHT
LICHT
VOGELHUIS
VOGELHUIS
VIJVER
VIJVER
RUPS
RUPS
GROEI
GROEI
EGEL
EGEL
FRIS
FRIS

,,

Joke van der Zee
Joke van der Zee

Boek over Piet de Jong

Velsen - In het vorige week in onze krant verschenen artikel over het
boek dat Jan de Jong schreef over
zijn vader Piet zijn de laatste regels
weggevallen. Daarin stond waar het
boek verkrijbaar is en diverse mensen vroegen hiernaar. Het boek ‘De
man die niet werd gezien’ is gedrukt in een beperkte oplage. De
boekjes zijn voor 12,50 euro te
koop bij de Readshop (15 boeken)
en de twee Primerawinkels bieden
ieder 5 boeken in de verkoop aan.
(Foto: aangeleverd)
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Volledige
Amerikaanse
Kurt S. Adler
collectie

Hagelingerweg 210 (hoek Biezenweg)
Tel.: 0235 - 37 03 57

V
V

VOGELGETJILP
VOGELGETJILP
VOORJAARSBOL
VOORJAARSBOL
PARASOL
PARASOL
GAZON
GAZON
KIETVITSEI
KIETVITSEI
LENTEGEVOEL
LENTEGEVOEL
VOGELNEST
VOGELNEST
BLOESEM
BLOESEM
TULP
TULP

2.

99

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten95verantwoordelijkheid
64.
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden
brief weigeren of
KUNSTKERSTBOOM
• Type Swiss
forest
inkorten.
Anonieme
brieven
worden
niet
in
de
krant
afgedrukt.
• Gemakkelijk op te zetten

7.50

PAKKET
VOGELVOEDING

3.

Dodenherdenking
4 mei in den laten avondstond,
Zijn wij allen stil en verstomd.
Onze gedachten gaan uit naar het verleden,
Aan hen die voor onze vrijheid streden.
Heel de wereld stond toen in brand,
Ook zelfs in ons geliefde Nederland.
Een vogel zingt nu zijn hoogste lied,
maar wij staan daar met ons stil verdriet.
Ook gaan onze gedachten naar die andere rampen.
Zoals de vele gevallenen in de concentratiekampen,
Te weten de Joden, Roma’s en andere minderheden,
Zij allen stierven door de barbaarse Duitse leden.
Ook gedenken wij die miljoenen mensen hier op aard
Die streden op slagvelden en concentratiekampen was het dat
wel waard.
Wij mogen nu in Nederland dankzij deze helden in vrijheid leven,
Maar rondom ons heen staat de wereld weer te beven.
In de verte klinkt een kinderstem in al zijn blijheid,
Wij wensen daarom dat een ieder moge leven in vrijheid.
R. Vroom

Live 4 mei viering bij
Voice Company Koor

Regio - Op maandagavond 4 mei
verzorgt het Voice Company Koor
live een 4 mei herdenking ter nagedachtenis. Nu we op deze belangrijke avond niet fysiek bij elkaar kunnen komen, bedacht dirigent Robert Bakker een alternatief. Want herdacht moet er worden, zo is zijn motto.
Via de online platformen YouTube, Facebook en Zoom verzorgt
het zangkoor een indrukwekkende herdenking. Vanaf 19.30 uur
kan iedereen online komen. Het
koor en ook Robert aan de vleugel verzorgt dan ter inleiding
stemmige muziek. Koorleden verzorgen ook individueel bijdragen,
zoals het voordragen van teksten
en gedichten. Om ca. 19.55 uur
wordt rechtstreeks overgeschakeld naar de Dam in Amsterdam
waar onze Koning en Koningin
een krans zullen leggen. Om precies 20.00 uur volgen twee minuten stilte waarna onder leiding
van Robert het Wilhelmus kan
worden gezongen. Na een mooie
tekst en koorzang wordt de her-

denking om ca. 20.15 uur afgesloten.
Het is heel gemakkelijk om hierbij online aanwezig te zijn. Ga
naar de contactpagina op www.
hetvoicecompanykoor.nl en klik
op het icoon van YouTube of Facebook. Op 4 mei om 19.30 uur
komt dirigent Robert Bakker vanuit zijn huiskamer dan live. Wie
via Zoom wil kijken, moet eerst
een link met wachtwoord aanvragen via genoemde contactpagina. (Foto: Greetje Houwen)
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75 jaar bevrijding: Zee- en Havenmuseum werkt mee aan documentaire

Het bizarre en waargebeurde verhaal
over de reddingsacties van Truus Wijsmuller
Zondag 3 mei wordt om 20.20 uur op NPO 2 een bijzondere documentaire vertoond. Het is het
spannende en tragische verhaal over het redden van honderden Joodse kinderen door mevrouw
Truus Wijsmuller in de aanloop naar en tijdens de Tweede wereldoorlog. De filmers hebben er een
documentaire van meer dan een uur over gemaakt. Omdat een (klein) deel van de film zich in IJmuiden op 14 mei 1940 heeft afgespeeld, hebben de filmers informatie gevraagd bij het IJmuider Zeeen Havenmuseum. Voorzitter Cor Oudendijk gaf daar, samen met Gerard Dictus en Thijs Zwart gehoor aan en schreef het volgende verhaal over zijn ervaringen met de opnames.

Truus Wijsmuller
Truus Wijsmuller heeft enkele
duizenden Joodse kinderen uit
de handen van de Nazi’s weten
te houden. Na de Kristallnacht in
Duitsland op 10 november 1938
werd het duidelijk dat de Joden
door de Nazi’s niet meer geduld
werden. Zo heeft zij in 1939 een
onderhoud aangevraagd met
de (toen nog onbekende) Adolf
Eichmann in Wenen om een grote groep Joodse kinderen uit de
handen van de Nazi’s te houden.
Eichmann daagde haar uit om
binnen enkele dagen 600 Joodse kinderen naar Engeland te vervoeren. Als ze daarin niet zou slagen dan werd de toestemming
ingetrokken. Het is haar gelukt.
Truus Wijsmuller, meisjesnaam
Meijer, was zelf niet Joods en
heeft tijdens de oorlog met deze
status veel kunnen bereiken.
Paniek
Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Dit bracht
in en rond IJmuiden grote paniek
teweeg omdat men weer een
neutraliteit situatie zoals tijdens
de eerste wereldoorlog verwachtte. Veel schepen in de haven van
Amsterdam liggend zijn versneld
richting Engeland vertrokken.
Zo kreeg het stoomschip ‘Bodegraven’ van de K.N.S.M. na lossing in Amsterdam op 12 mei orders om naar IJmuiden te vertrekken en om na passage van de Vel-

Noordersluis in gesleept.
Dit bericht moet Truus Wijsmuller
snel bereikt hebben want in korte
tijd wist zij 5 bussen te charteren
om met onder andere 74 Joodse kinderen uit het Burgerweeshuis, naar IJmuiden te rijden. Dit
waren Joodse kinderen die na de
Kristallnacht door hun ouders uit
voorzorg al naar Nederland waren gestuurd.
Via de Amsterdamseweg langs
het Kanaal was er ter hoogte van
het Pontplein (in Oud Velsen) een
verkeersopstopping.
Het Nederlandse leger had de opdracht om mensen richting IJmuiden tegen te houden omdat het
bericht de ronde deed dat Engelse demolitie-ploegen in IJmuiden
de sluizen, het Forteiland en de
haven-installaties zouden opblazen. Veel IJmuidenaren waren al
in paniek de duinen in gevlucht.
Het was dezelfde middag waarop
het desastreuse bombardement
op Rotterdam plaatsvond.
In de panieksfeer op het overvolle
Pontplein, ontwaarde Truus Wijsmuller een bekende, de heer M.C.
Koning, directeur van de Stoomvaart Maatschappij Nederland.
Door zijn interventie kreeg zij
toestemming van overste Cornelis Hellingman, commandant van
IJmuiden, om door te rijden, met
de boodschap ‘neem er zoveel
mee als je kan’.
Via de IJmuiderstraatweg arriserspoorbrug, af te meren achter
de ‘Phrontis’ van de Stoomvaart
Maatschappij Oceaan, in het talud aan de zuidzijde van het Kanaal (ter hoogte van het zogenaamde ‘klaphekkie’). De ‘Phrontis’, een vrachtschip die tevens ingericht was om Mekka-gangers
te vervoeren, kreeg op 13 mei orders om door de Noordersluis te
schutten en af te meren aan de
toeristensteiger aan het Sluis- Cor Oudendijk met mevrouw Saphiro
plein om 900 Duitse krijgsgevangen te embarkeren en naar Enge- veerden de 5 bussen bij het Sluisland te vervoeren.
plein waar de kinderen met begeleiders te voet via de Kleine, ZuiDe ‘Bodegraven’ kreeg opdracht der en Middensluis, langs het ouom na de ‘Phrontis’ door de Noor- de ronde havenkantoor naar de
dersluis te schutten en om af te noordzijde van de Noordersluis
meren aan de steiger aan de zuid- zijn gelopen. Daar aangekomen
zijde van het Forteiland, waar het was het een drukte van belang
om 08.30 uur werd afgemeerd.
met vluchtelingen van allerlei
Kapitein Huibrecht Regoort kreeg rangen en standen, voornamelijk
van de commandant van IJmui- veel Joodse vluchtelingen. Zo zijn
den, overste Cornelis Hellingman, de kinderen daar aan boord gete horen dat een Engelse demo- komen.
litieploeg explosieven aan boord Kapitein Regoort stond onder
zou brengen om daarna zijn schip grote druk en moet het zwaar getussen de pierhoofden als blok- had hebben. Het land stond op
schip te laten zinken.
de rand van de capitulatie, er waOp 14 mei in de namiddag kreeg ren en werden magnetische mijRegoort te horen dat niet de ‘Bo- nen in en rond de havenmond
degraven’ maar de ‘Jan Pieters- geparachuteerd. Een dag tevozoon Coen’ als blokschip zou wor- ren was zijn K.N.S.M.-collega, kaden afgezonken omdat dit schip pitein Haasters met de ‘Van Ren20 meter langer was én 17 jaar selaer’, vol met Joodse vluchtelinouder. Hierop werden de explo- gen binnen de pieren op een mijn
sieven van boord gehaald en gelopen en aan de grond gezet.
werd de ‘Bodegraven’ door twee Kapitein Haasters overleed hiersleepboten achterstevoren de bij door een hartaanval. Het werd
duidelijk dat de ‘Bodegraven’ zo
snel als mogelijk moest vertrekken, ook omdat de kapitein wist
dat de toegang tussen de pieren
binnen enkele uren versperd zou
worden.
Zo vertrok de ‘Bodegraven’ met
totaal 261 vluchtelingen, met
achterlating van een aantal radeloze vluchtelingen, om 19.30 uur
uit de Noordersluis. Het was het
laatste zeeschip dat IJmuiden zou
verlaten omdat om 21.00 uur de
‘Jan Pieterszoon Coen’ als blokschip werd afgezonken en de aandrijfwerken van de Noordersluisdeuren onklaar werden gemaakt.
Tussen de mijnen door bereikte

de ‘Bodegraven”’open zee waar
ze werden beschoten door Duitse
Stuka jachtvliegtuigen, maar dit
heeft geen persoonlijke ongelukken tot gevolg gehad.
Op 14 mei 20.00 uur capituleerde Nederland voor de overmacht
van het Duitse offensief. De ‘Bodegraven’ zette koers naar Engeland en zou in juli 1944 haar eind
vinden door een Duitse torpedoaanval voor de kust van Monrovia.
Onder de vluchtelingen aan
boord van de ‘Bodegraven’ bevond zich ook een welgestelde
Joodse Amsterdamse kunsthandelaar, Jacques Goudstikker met
vrouw en kind. In de nacht na
het vertrek uit IJmuiden is in de
verduisterde oorlogssituatie aan
boord, Jacques Goudstikker in
het onderruim gevallen en overleden. De ruimen van de tussendekken lagen nog geopend omdat het schip in eerste instantie
als blokschip gebruikt zou worden. De 60 jaar durende afwikkeling van de erfgenamen met
de Nederlandse Staat is een verhaal apart en is beschreven in het
boek “Roofkunst”.
Truus Wijsmuller is niet met de
kinderen meegegaan. Zij heeft
gedurende de oorlogsjaren prominent in het verzet gewerkt.
IJmuiden donderdag
28 maart 2019
De twee filmproducenten van de
documentaire over Truus Wijsmuller, Pamela Sturhoofd en Jessica van Tijn, hebben Cor Oudendijk gevraagd om een rond-

leiding door het museum te krijgen om te zien of er filmbeelden
te maken waren die de sfeer van
IJmuiden rond 1940 zouden kunnen weergeven. Oudendijk: ,,Ik
heb ze toen laten zien dat die er
waren. De maquette van 1955 in
de IJmuiden-zaal scheelt niet veel
van het IJmuiden rond 1940, zeker niet rond de pieren en de sluizen, waar hier de focus op lag.
Ze vonden het prachtig en ook
met de beelden van de scheepsbrug uit de jaren 50 en de radiokamer uit 1930 kon de nautische
sfeer van 1940 herbeleefd worden. Beelden die geen enkel Nederlands museum ze kan bieden!
Pamela Sturhoofd vertelde tevens dat binnenkort een van de
‘Bodegraven-kinderen’ naar Nederland zou komen. Het betrof
mevrouw Miriam Saphiro, nu 84
jaar oud, die uit Israël was overgekomen. Ze was van plan om met
mevrouw Saphiro naar de Noordersluis te komen en haar te filmen op de plek waar ze op 14
mei 1940 aan boord van de ‘Bodegraven’ is gestapt. Ik antwoordde haar dat het hele sluizencomplex voor buitenstaanders gesloten was maar dat ik dat via mijn
relaties wel wilde regelen.’’
IJmuiden, zaterdag
13 april 2019
Het was een zonnige maar frisse zaterdagmorgen toen ze met
toestemming van Rijkswaterstaat met mevrouw Saphiro en
de hele filmploeg op het Noordersluis plateau stonden. Gerard
Dictus en Thijs Zwart hadden al
in de bibliotheek het ‘Bodegra-

De ‘Bodegraven’
ven-archief’ onder de loep genomen. Zo bleek dat het schip op 14
mei door twee sleepboten achterstevoren vanaf het Forteiland de
Noordersluis werd in gesleept en
met stuurboordzijde werd afgemeerd. Het schip lag dus vooraan
in de sluis aan de noordzijde. Hier
zijn dus alle 262 (Joodse) vluchtelingen, inclusief de 74 joodse kinderen ingestapt.
Oudendijk: ,,Er werd mij gevraagd
om mevrouw Saphiro aan te wijzen hoe een en ander 79 jaar geleden plaatsgevonden zou kunnen hebben. Ik gaf haar een arm
en zo liepen we samen op het
plateau te praten. Ze vertelde mij
dat ze toen nog maar 5 jaar was,
dat ze nog wist dat ze een hoge trap op moest om aan boord
te komen. Dat ze zeekaak te eten
kreeg wat ze niet kon stuk bijten
(bakker Bais bakte dit vroeger
ook in IJmuiden). Daarna kreeg
ze wat rijst van de bemanning. Ze
moesten in het koude en donkere scheepsruim verblijven voor de
luchtaanvallen. Haar zusje, 5 jaar
ouder, heeft toen nog een jas om
haar heen gelegd voor de kou.’
Ook vertelde ze dat ze zich nog
het gegier kon herinneren van de
Duitse Stuka jachtvliegtuigen die
het schip, buiten de pieren gekomen, heeft aangevallen.’’
En zo bereikten ze op 20 mei de
Engelse havenstad Liverpool. Oudendijk: ,,Ik vond het heel aangrijpend om zo deelgenoot te worden van haar persoonlijke herinneringen en gevoelens uit die
hectische tijd.’’

hier van grote waarde gebleken.’’

IJmuiden, zaterdag 18 mei 2019
Op deze dag zou de filmploeg
opnames in het museum komen
maken. De professionele filmers
hebben de looproute van de kinderen vanaf het Sluisplein naar
de Noordersluis in de IJmuidenzaal mooi en scherp in beeld kunnen brengen. Oudendijk: ,,Vervolgens zijn we naar de scheepsbrug
gegaan. Ik heb ze verteld dat het
roer, het magnetisch kompas en
de telegraaf vanaf 1920 tot 1960
vrijwel onveranderd is gebleven.
De cameraman wilde het kompas laten bewegen zodat het leek
of we op zee zaten. Nadat de koperen kompasketel eraf gehaald
was heb ik mijn telefoon erachter bewogen waarna de roos een
lichte zee-slingering kreeg.’’
Voor de communicatie uit die tijd
heeft Oudendijk ze meegenomen
naar de radiokamer uit 1930 op
de tweede verdieping. ,,De ‘Bodegraven’ was gebouwd in 1929,
dus geeft onze radiokamer een
getrouw beeld uit die tijd’’, vertelt
hij. ,,De filmers vonder het prachtig. Schoorvoetend vroegen ze of
ze er ook in mochten. Ja, waarom niet, Gerard Dictus haalde de
sleutel van de zolderdeur en zo
trad ik een ander tijdperk binnen.
De cameraman vroeg of ik in
de (stoffige) bureaustoel wilde
plaatsnemen en met mijn hand
morseseinen wilde simuleren.
Vervolgens moest ik ook een aantal knoppen omdraaien. Terwijl ik
dit deed zwaaiden ze met lampen heen en weer om de illusie te
In de bibliotheek van het Zee- en wekken dat het schip bewoog. Zo
havenmuseum kun je lezen dat ben ik dan ook nog manueel achet in IJmuiden schrijnende toe- teur geweest.’’
standen waren. Het was bij de
Noordersluis druk en een gedrang Na de opnamen in het museum
van jewelste om aan boord te ko- is de filmcrew rond de middag
men, maar in de Vissershaven en aan boord gegaan van de “ZaanHaringhaven moet dat nóg erger dam” van de zeecadetten. Men
zijn geweest. Autosleutels wer- wilde hierbij, zodra een schip de
den aan omstanders gegeven, als Noordersluis uitvoer, een filmshot
men maar aan boord van een vis- maken van de sluisdeur die werd
sersvaartuig kon komen. Overvol dichtgetrokken en dan verder
vertrok men voor het naderend naar het westen varend IJmuiden
onheil vanuit land naar een on- kleiner laten worden als een afzekere en gevaarlijke overtocht scheids-eind shot.
naar Engeland. Een aantal vluchtelingen die niet meegenomen Bij de totstandkoming van de sakonden worden hebben ter plaat- menwerking heeft Oudendijk
se zelfmoord gepleegd.
de producenten gevraagd of het
In het IJmuiden van 14 mei 1940 Zee- en havenmuseum genoemd
heerste rond de havens het beeld kon worden in de aftiteling. ,,Dat
van onmacht, onzekerheid, pa- is gebeurd’’, vertelt Oudendijk
niek en persoonlijke drama’s.
trots. ,,Zo snijdt het mes aan twee
Oudendijk: ,,Een taak van ons mu- kanten, het was leerzaam, interesseum om dit voor de huidige en sant en toont het nut én het bekomende generaties te bewaren. vordert de promotie van ons ZeeOnze bibliotheek mét de lokale en Havenmuseum.’’ (Foto’s: aankennis van Gerard en Thijs is ook geleverd)

