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Terrassen komen geleidelijk 
weer tot leven
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Van 7 tot 10 mei is de 
Velsertunnel (A22) gesloten 
voor verkeer
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FNV-vrijwilligers delen � yers 
uit voor hoger minimumloon
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REGIO MEDIA GROEP

Velsen - Een lange rij wachtende auto’s voor het Pontplein zaterdagmiddag. De Velsertunnel was wegens geplande werkzaamheden in beide richtingen afge-
sloten. Autoverkeer moest daarom gebruik maken van de Wijkertunnel om de overzijde van het Noordzeekanaal te bereiken. Om dat soepel te laten verlopen, 
werden de calamiteitenbogen vrijgegeven. Via die bogen kun je snel van de A22 naar de A9 draaien en weer terug. Toch kozen heel wat automobilisten ervoor 
om de snelweg te vermijden en gebruik van de veerpont te maken. Maar zaterdag was slechts één pont in de vaart, waardoor de wachttijd voor het autoverkeer 
� ink opliep. Zondag waren wel twee ponten beschikbaar. Ook in het komende weekeinde is de Velsertunnel geheel afgesloten. Foto: Ton van Steijn

Wachten voor de veerpont

De prestatie van Jochem Dobber uit 
Santpoort-Zuid, Liemarvin 
Bonevacia, Ramsey Angela en Tony 
van Diepen is uniek. Want nog nooit 
won een Nederlandse estafetteploeg 
een wereldtitel op dit olympische 
nummer. Het viertal won de � nale in 
3.03,45. Het verbreken van het 
Nederlands record van 3.02,37 blijft 
nog op het wensenlijstje staan, want 
de koude en natte weersomstandig-
heden in Polen maakten het lopen 
van records lastig.
Jochem opende zijn 400 meter � nale 
sterk en kon met een tweede door-
komsttijd het stokje overgeven aan 
Liemarvin. Die pakte al snel de 
koppositie, maar een Zuid-Afrikaanse 
atleet kwam rap voorbij. Als derde 
loper wist Ramsey op de laatste 100 
meter toch weer de kop te pakken. 
Voor de slotloper Van Diepen was het 
stuivertje wisselen met weer een 
Zuid-Afrikaan, maar met een gewel-
dige versnelling sprintte hij naar de 
overwinning. Japan werd tweede en 
Botswana derde.

Santpoort/Polen - Zondag heeft AV Suomi atleet Jochem Dobber goud 
behaald met het 4x400 meter team op de World Relays in Polen. Deze 
gouden plak was de slagroom op de taart. Want de dag ervoor pakte de 
Nederlandse mannenploeg ook het Olympische ticket, door zich te 
plaatsen voor de � nale.

Goud voor Dobber op WK estafette

Jochem Dobber, staand in het midden, 
met gouden medaille. 
Foto: Orange Pictures
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  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken 

 

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice. 

Wij hanteren verregaande hygiënische 
maatregelen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen. 

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700   www.koene.nl 

 

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

36 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
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Openingstijden gemeentehuis 
tijdens feestdagen
Het gemeentehuis is op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 14 mei gesloten. 
We zijn op deze dagen  ook niet telefonisch bereikbaar.

Op 6 januari dit jaar hield gemeente Velsen 
voor het eerst een kerstboominzameling met 
loterij. Kinderen onder de 15 mochten kerst-
bomen inleveren en kregen per boom een lot 
waarmee ze een prijs konden winnen. We 
hebben 51 prijzen verloot onder de inzame-

laars. We zijn heel erg benieuwd wat u van 
deze inzameling vond. Wilt u de enquête in-
vullen? (Het zijn maar negen vragen!) Meer 
informatie op velsen.nl/kerstboominzame-
ling. 

Enquête kerstboominzameling

Van 7 mei tot 10 mei is de Velser-
tunnel (A22) gesloten voor verkeerDe gemeente Velsen wil graag weten hoe te-

vreden u bent over de gemeente. Wij zijn 
ook benieuwd hoe wij het doen in vergelij-
king met andere gemeenten in Nederland. 
Daarom laat de gemeente dit jaar weer een 
enquête - Burgerpeiling Velsen - uitvoeren, 
met daarin vragen over uw woonomgeving, 
 over zorg en welzijn en over de gemeentelij-
ke dienstverlening.

Wij selecteerden 2.000 willekeurige inwo-
ners van Velsen om deel te nemen. De kans 

bestaat dat u daar één van bent. De brief met 
de uitnodiging ligt dan donderdag of vrijdag 
in uw brievenbus.

Uw deelname is voor ons erg belangrijk: u 
vertegenwoordigt veel andere inwoners in 
de gemeente, die niet zijn uitgenodigd. Het 
invullen van de vragenlijst duurt niet lan-
ger dan 15 minuten en uw antwoorden zul-
len vertrouwelijk worden behandeld. On-
derzoeksbureau I&O Research voert het 
onderzoek voor ons uit.

Burgerpeiling Velsen

De Velsertunnel is komend weekend aan 
beide kanten afgesloten voor verkeer. 
Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan 
onder andere de verkeerssignalering, de 
verlichting, het camerasysteem en het as-
falt. Weggebruikers worden ter plaatse 
omgeleid en moeten rekening houden met 
extra reistijd.

Er zijn gedurende het weekend verschillende 
omleidingsroutes. Houd Rijkswaterstaat.nl in 
de gaten voor actuele informatie. De volgende 
wegen zijn in het weekend  (gedeeltelijk) open:

• A22 toerit 2a Beverwijk;
• A22 afrit 2 Beverwijk;
• A22 afrit 1 IJmuiden;
• verbindingsboog A22;
• calamiteitenboog A9;
• A208 richting A22 afrit 1 IJmuiden.

Navigatie
Vorig weekend bleek dat navigatie zoals Goog-
le Maps weggebruikers richting de sluizen-
route leidde. Deze route is gesloten en dus niet 
beschikbaar. Gebruik liever https://rwsver-
keersinfo.nl/ om uw route te plannen.

check de 
afvalkalender.
Rond de feestdagen komen we  
mogelijk op een andere dag  
langs om jouw bak te legen. 

Check de afvalkalender vroegtijdig 
in de HVC afval-app of website!

hvcgroep.nl

afvalkalender.
Rond de feestdagen komen we 

Check de afvalkalender vroegtijdig 
in de HVC afval-app of website!

hvcgroep.nl

 Wandelmaatjes Velsen
Onlangs startte het project Wandelmaat-
jes Velsen. Een wandelmaatje is een ge-
lijkgestemde waarmee je afspreekt om bij-
voorbeeld één keer in de week een uurtje 
of langer een gezellige wandeling te ma-
ken. Wandelmaatjes zijn niet nieuw, er be-
staat al geruime tijd een landelijke web-
site. Vaak wonen deze wandelmaatjes net 
niet in de buurt en dan is het lastig om af 
te spreken. 

Samen wandelen stimuleert. Wie wil wande-
len, maar dat liever niet alleen doet, kan zich 
aanmelden voor een wandelmaatje. 
Stichting Welzijn Velsen helpt u met het vin-
den van een wandelmaatje. Een gelijkgestem-
de die net zo vaak en lang al u wil wandelen. 

Na aanmelding volgt een korte vragenlijst om 
de wensen goed op elkaar af te stemmen. Zo-
dra er een match gevonden is, volgt een ken-
nismaking in één van de wijkcentra van Stich-
ting Welzijn Velsen om te kijken of het klikt. 
Tijdens de kennismaking maken de wandel-
maatjes de eerste wandelafspraak. 

Meer weten of aanmelden? 
Wandelmaatje Velsen-Noord: 
deruyter@welzijnvelsen.nl 
Wandelmaatje Santpoort-Noord: 
cluistra@welzijnvelsen.nl 
Wandelmaatje Velserbroek: 
verbrugh@welzijnvelsen.nl 
Wandelmaatje IJmuiden: 
vandelft@welzijnvelsen.nl
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rijksoverheid.nl/corona 
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over corona

Coronanieuws

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

Informatie over thuisquarantaine

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

Informatie over testen

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

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

Informatie over vaccinatie

Aankomende zondag is het Moederdag. 
U koopt toch ook lokaal een cadeau?  
Ga het liefst vroeg op pad  
of shop voor het weekend.

Vermijd drukte, koop op  
tijd uw moederdagcadeau

Voor alle moeders en hun gezinnen een fijne Moederdag!

U koopt toch ook lokaal een cadeau? 

Nieuws van de raad

Besproken in de raad

    Ambitieniveau Lokaal  
Klimaatakkoord

  Het Klimaatakkoord van Parijs heeft als 
doelstelling voor het verminderen van 
de CO2 uitstoot. Dat heeft ook gevolgen 
voor Velsen. In het Lokaal Klimaatak-
koord maakt Velsen afspraken over de 
wijze waarop invulling wordt gegeven 
aan de duurzaamheidsambities. De ge-
meenteraad heeft unaniem ingestemd 
met een voorstel voor een hoog ambi-
tieniveau, dat betekent dat de gemeente 
Velsen een actieve impuls wil geven aan 
verduurzaming van de gemeente. 

    Reactiebrief transitiecommissie 
MRA

  De MRA is een samenwerking tussen de 
gemeenten rondom de metropoolregio 
Amsterdam. Er is een transitiecommis-
sie met aanbevelingen om de samenwer-
king en de invloed van gemeenteraden te 
verbeteren. De gemeenteraad vindt dat 
het onderwerp MRA te weinig leeft en 
dat gemeenteraden onvoldoende serieus 
worden genomen. De gemeenteraad 
steunt de kritische reactie van de wet-
houders in het voorstel. De zienswijze is 
unaniem aangenomen.  

    Wijziging APV
  In de Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) staan alle lokale regels over open-
bare orde, leefbaarheid en veiligheid. De 
gemeenteraad wil dat de APV tenminste 
iedere 2 jaar wordt geactualiseerd. Het 
voorstel met beperkte wijzigingen in de 

APV is aangenomen. D66Velsen wilde 
daar nog aan toevoegen dat het oplaten 
van ballonnen wordt verboden, maar dit 
voorstel is verworpen. 

    Nieuwe steunfractieleden Velsen  
Lokaal en D66Velsen

  De fracties van Velsen Lokaal en D66-
Velsen hebben een nieuw steunfractie-
lid voorgedragen. Tim Wensveen zal 
Velsen Lokaal versterken als steunfrac-
tielid en Mike Rijkers komt de fractie 
van D66Velsen versterken. Van harte 
welkom! 

    Motie Gebiedsvisie Velsen-Noord
  De fractie LGV en CDA verzoeken het 

college om een gebiedsvisie op te stel-
len voor Velsen-Noord, toegespitst op de 
Gildenbuurt en het PEN-dorp. Op advies 
van de wethouder is de motie aangepast 
door er een concreet actieplan van te  
maken. Na deze wijziging is de motie 
unaniem aangenomen. 

    Motie Handboek openbare ruimte en 
gebouwen

  In een motie verzocht D66Velsen om een 
handboek voor openbare ruimtes en ge-
bouwen. Daarnaast wordt het college 
verzocht om bij het vormen van nieuw-
bouw of verbouwplannen ook ervarings-
deskundigen te betrekken voor de toe-
gankelijkheid. De wethouder wil hier in 
het najaar onderzoek naar doen en een 
sessie organiseren over toegankelijk-
heid. Daarna trok D66Velsen de motie in. 

Agenda van de sessie

    Visie op Velsen
  De Visie op Velsen laat zien waar de ge-

meente naar toe wil tussen nu en 2050 
en helpt bij de keuzes die in de komende 
jaren worden gemaakt. Er zijn vele inwo-
ners en ondernemers betrokken bij het 
opstellen van deze visie. De visie richt 
zich op het belang van ontmoeting en 
verbinding, brede maatschappelijke wel-
vaart en duurzaamheid. 

    Koersdocument omgevingsvisie 
2040

  Met de omgevingsvisie geeft Velsen een 
beeld van de toekomstige ontwikkelin-
gen. Hoe zorgen we ervoor dat we Velsen 
straks nog in- en uitkomen? Hoe houden 
we onze woningen voor iedereen betaal-
baar? Waar halen we straks onze duur-
zame energie vandaan? Waar bescher-
men we onze natuur en waar maken we 
plaats voor nieuwe functies? Er zijn al 
meerdere sessies geweest waarin de ge-
meenteraad heeft kunnen meedenken 
over dit koersdocument.  

 
    Integraal Veiligheidsplan 2021-
2022

  Ieder jaar wordt er een veiligheidsplan 
opgesteld die ingaat op de prioriteiten 
voor Velsen, onder andere door een on-
derbezetting bij de politie. Er worden 
ook presentaties gegeven over de on-
derwerpen jeugdoverlast, drugsoverlast, 
wapenbezit en ondermijning. 

    Warmtenet IJmond
  De gemeente Velsen wil de CO2 uitstoot 

in de gemeente verminderen. Eén van de 
onderdelen daarvan is het aardgasvrij 
maken van woonwijken. Dat kan door de 
aanleg van een warmtenetleiding als ver-
vanging van een gasaansluiting. In deze 
sessie geeft HVC een presentatie over de 
huidige voortgang.
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Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 

van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

IJmuiden
rote Beerstraat 15, plaatsen erker (29/04/2021) 
13815-2021
Seinpostweg 70, vervangen 5 horizontale silo’s 
door 4 verticale silo’s (29/04/2021) 26204-
2021
Ahornstraat 7 en 9, vergroten woningen, plaat-
sen van dakopbouwen (29/04/2021) 31622-
2021
Velserduinweg 209, bouwen aanbouw, 
plaatsen raamkozijn en erfafscheiding 
(29/04/2021) 31963-2021
P.J. Troelstraweg 10, plaatsen dakopbouw met 
dakterras (29/04/2021) 46091-2021

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 6, plaatsen dakopbouw 
(29/04/2021) 41203-2021

Driehuis
Driehuizerkerkweg 28, vergroten 2e ver-
dieping, plaatsen dakkapel (achterzijde) 
(29/04/2021) 32463-2021

Ingetrokken verleende omgevingsver-
gunning
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning in-
getrokken voor: 
 
IJmuiden
Pieter Nuytsstraat 6, plaatsen dakopbouw 
(29/04/2021) 12797-2021

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning bui-

ten behandeling gesteld voor: 

 IJmuiden
groenstrook tussen Margadantstraat-Krui-
tenstraat en De Geul-Dokweg, tijdelijk (april 
t/m september 2021) plaatsen  reclame 
(22/04/2021) 21531-2021

Velsen-Zuid
Stelling 3, plaatsenschuur (29/04/2021) 
34576-2021

Verleende standplaatsvergunningen APV 
artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een standplaatsvergunning 
verleend voor: 

 IJmuiden
“Verkoop visproducten”, op woensdag en don-
derdag (tot 5 mei 2026), Locatie: Planetenweg 
naast nr. 76A (29/04/2021) 36197-2021

Besluiten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 6 mei 2021.
Voor informatie kunt u contact opne-
men met afdeling Fysiek Domein (tel. 
140255)

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

IJmuiden
Kortenaerstraat 66, wijzigen voorgevel 
(21/04/2021) 48206-2021
De Rijpstraat 15B-15D, wijzigen bedrijf naar 3 
woningen, vervangen kozijnen (22/04/2021) 
48609-2021
Saturnusstraat 8, plaatsen over de nokdakka-
pel (23/04/2021) 49280-2021

Vissershavenstraat 46,  wijzigen gebruik t.b.v. 
gebruik stalling auto’s (25/04/2021) 49558-
2021
Trompstraat 151, plaatsen dakopbouw 
(27/04/2021) 49922-2021
Kompasstraat 42, plaatsen dakkapel 
(28/04/2021) 50029-2021
Kennemerstrand (tussen Cornelis Vrees-
wijkpad en Strandpaviljoen Makai), plaatsen 
kunstwerk (01/04/2021)
50952-2021
Willebrordstraat 17, bouwen uitbouw (ach-
terzijde), plaatsen dakopbouw, plaatsen dak-
kapel (voorzijde) (29/04/2021) 51356-2021
Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg (nabij ingang Velser-
beek), kappen boom (29/04/2021) 51144-
2021

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 6, 6A, 8 , wijzigen 
gebruik van horeca naar wonen (6 apparte-
menten) (26/04/2021) 49681-2021

Santpoort-Zuid
Litslaan 14, kappen boom (zijerf ) 
(22/04/2021) 48507-2021
Harddraverslaan 25, kappen boom 
(22/04/2021) 48810-2021

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 3, vergroten 2e verdieping 
(23/04/2021) 48954-2021
Molenveltlaan 29, plaatsen  dakkapel (voor- 
en achterzijde) (25/04/2021) 49628-2021

Driehuis
Feithlaan 12 en 14, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (29/04/2021) 51237-2021
groenstrook aan Brevierlaan( tussen Hen-
riette Roland Holstpad en Anna Blamanpad), 
kappen boom (29/04/2021) 51235-2021

Velserbroek
Joke Smitkade 92, plaatsen airco 
(22/04/2021) 48625-2021
L. Zocherplantsoen 65, plaatsen raamkozijn 
(zijgevel) (25/04/2021) 49588-2021

Aletta Jacobstraat 74, plaatsen entreeluifel 
(28/04/2021) 50043-2021

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij van de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning de beslistermijn hebben verlengd 
met 6 weken. De datum van verzending van 
de verlenging is tussen haakjes vermeld.
 IJmuiden
Mantelmeeuwpad 2, uitbreiden strandpavil-
joen (29/04/2021) 19636-2021
4e Havenstraat 20, bouwen 1e verdieping 
(29/04/2021) 28620-2021

Locatie: Rembrandlaan 32 in IJmuiden
Betreft: een kastanjeboom met een diameter 
van 60/70 cm

Reden: de vitaliteit van de boom is slecht i.v.m. 
 bloedingsziekte.

Kapvergunning
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Aankondiging
Burgemeester en wethouders van ge-
meente Velsen zijn voornemens een wij-
zigingsplan vast te stellen voor de locatie 
‘Litslaan’ in Santpoort-Zuid (voormalig 
agrarisch bedrijf). Hiermee werken we 
aan de doelstelling om de woningbouw-
opgave voor onze gemeente tot uitvoering 
te brengen. Gemeente Velsen  wil immers 
bestaande en nieuwe inwoners een goede 
start en mogelijkheden van een wooncar-
rière bieden.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt aan de zuidzijde van Sant-
poort-Zuid, binnen de woonkern. De begren-
zing van het plangebied is gelijk aan de be-
grenzing van de gebiedsaanduiding “wro-zone 
wijzigingsgebied – 1”, zoals dat is opgenomen 
in het bestemmingsplan De Leck en De Bergen 
(zie www.ruimtelijkeplannen.nl). Het gaat om 
het perceel van het voormalige agrarische be-
drijf tussen de Bloemendaalsestraatweg, Lit-
slaan,  de straat Veen en Duin (Bloemendaal) en 
het spoor.

Plan inzien
Het wijzigingsplan Litslaan (idn: 
NL.IMRO.0453.WP1601LITSLAAN1-O001) 
ligt met ingang van 10 mei 2021 gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage. Naast het wij-
zigingsplan liggen tevens de daarop betrekking 
hebbende onderzoeken en rapportages ter inza-
ge. Het plan is digitaal in te zien op www.ruim-
telijkeplannen.nl (zoek op bovenstaande plan-
naam of nummer). De stukken zijn tevens in te 
zien bij het Klant Contact Centrum van het ge-
meentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Om de 
stukken op het gemeentehuis in te zien moet u 
een afspraak maken via 0255 567200, of kijk op 
www.velsen.nl/contact.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage 
ligt, kunt u een zienswijze indienen op het wij-
zigingsplan. Dit doet u door een brief te richten 
aan: College van burgemeester en wethouders, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Of per e-mail 
via ro@velsen.nl. Onder vermelding van ‘ziens-
wijze wijzigingsplan Litslaan’. Vergeet daarbij 
niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. 

Voor het indienen van een mondelinge ziens-
wijze kunt u een afspraak maken via telefoon-

nummer 0255-567200 of ro@velsen.nl.

Wijzigingsplan Litslaan Santpoort-Zuid

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

om voor de onderstaande locaties, 2 parkeer-
plaatsen aan te wijzen ten behoeve van het op-
laden van elektrische voertuigen door middel 
van het plaatsen van bord E4, zoals bedoeld in 
bijlage I van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, met onderbord  met de 
tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op te 
laden’ en onderbord OB504. 

•  De Wijk aan Zeeërweg te IJmuiden, direct 
ten westen van de kruising met de Hout-
manstraat.

•  Aan de westzijde van het parkeerterrein 
tussen de Spaarnestraat en de Merwe-
destraat te IJmuiden, ter hoogte van het 
wandelpad dat in westelijke richting naar 
de Rijnstraat loopt.

•  De Kerkerinklaan te Santpoort-Noord, op 
een afstand van +/- 20 meter van de krui-
sing met de Hagelingerweg. 

•  Het Burgemeester Weertsplantsoen te 
Santpoort-Noord, in de parallelweg ten 

oosten van de kruising met de Kerkweg.
•  De Cederstraat te IJmuiden, +/-20 meter 

ten oosten van de kruising met de Wilgen-
straat. 

•  De parkeerplaats aan de Meershoef te Vel 
sen Zuid, ter hoogte van de kruising met 
de Velserdijk.

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

Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen  bij het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen.

Nadere informatie
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publica-
tie van verkeersbesluiten plaats in de digitale 
Staatscourant.

 Verkeersmaatregel
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Velsen - Zoals ieder jaar werden ook 
nu op 4 mei de oorlogsslachto�ers 
van de Tweede Wereldoorlog 
herdacht. Door coronamaatregelen 
om verspreiding van het beruchte 
virus te voorkomen, vond de 
herdenking ook dit jaar weer aange-
past en zonder publiek plaats. 

Gemeente Velsen organiseerde op 
een geheim gehouden tijdstip de 
plechtigheid op Plein 1945. Wind en 
regen markeerden het moment op 
deze kille dinsdagmiddag. Met 
kransleggingen en twee minuten 
stilte op het winderige plein, 
omringd door vele vlaggen, die 

halfstok hingen, toonden burge-
meester Frank Dales, de voorzitter 
van het Comité 4 en 5 mei Velsen, 
Peter Hamersma en namens het 
verzet Martijn Haeser hun mede-
leven met de slachto�ers. Enkele 
burgers hadden reeds eerder op de 
dag bloemen op het oorlogsmonu-

ment neergelegd in de kleuren rood 
en wit. Tijdens de plechtigheid 
woeien deze boeketten door de 
harde windstoten van hun plek. Ook 
het bloemstuk van Comité 4 en 5 
mei Velsen werd het plein opge-
waaid. De boeketten en kransen, die 
in de hal van het gemeentehuis 
waren afgegeven, bleven daarom 
daar maar even liggen, in afwach-
ting op het gaan liggen van de 
wind.
Op een eerder tijdstip had de 

herdenking op Duinhof al plaatsge-
vonden. Om 12.00 uur legden 
burgemeester Dales, wethouder 
Marianne Steijn en Peter Hamersma 
daar kransen bij ‘de Stervende Man’ 
en het Indiëmonument. Trompettist 
Erik Hartendorf uit Velserbroek, die 
’s avonds ook speelde op de 
besloten herdenking op de Eerebe-
graafplaats in Overveen, blies de 
Taptoe en het Wilhelmus. Nieuw dit 
jaar was de aanwezigheid van vete-
raan Paul Kuiper uit Santpoort. 

Weer herdenkingen zonder publiek

De herdenking op Plein 1945. Foto: Arita Immerzeel

De herdenking op Duinhof. Foto: aangeleverd
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Door Raimond Bos

Dat de actievoerders juist afgelopen 
zaterdag hadden uitgekozen om hun 
boodschap te verspreiden, wekt 
geen verbazing. Het was immers 1 
mei, de internationale dag van de 
arbeid. Omdat in het afgelopen 
weekeinde de Velsertunnel wegens 
gepland onderhoud geheel was 
afgesloten, werd het bovendien extra 
druk bij de veerdienst over het 
Noordzeekanaal. Een extra meevaller 
voor het FNV-team, dat hierdoor 
volop de kans kreeg om � yers uit te 
delen. Terwijl zijn collega’s nog bezig 
waren het opvallende oranje span-
doek aan het hekwerk bij de aanleg-
steiger te bevestigen, stapte vrijwil-
liger Piet de Vries om 10.00 uur 
kordaat op de rij wachtende auto’s af. 
De bestuurders kregen van hem een 
� yer uitgereikt, waarop duidelijk 
verwoord is welke eis de vakbond 
heeft en waarom die zo belangrijk is. 
Veertien euro per uur als minimum-
loon, een bedrag dat afgeleid is van 
de vijftien dollar die in de Verenigde 
Staten als norm geldt.

Piet de Vries: ,,Het gaat bijvoorbeeld 
om het personeel van supermarkten, 
maar ook bij PostNL. Daar is het mini-
mumloon van veertien euro per uur 
ook opgenomen in de cao-eisen. 
Zelfs Rutte vond het te gek voor 
woorden dat de mensen met de 
laagste inkomens in ons land niet 
voldoende geld hebben om spullen 
te kunnen kopen.’’ De verkiezingen 
liggen inmiddels achter ons, heeft 

een actie als deze op dit moment 
nog wel zin? ,,Ja, want we moeten de 
druk op de ketel houden. We willen 
voorkomen dat het uitgesteld wordt, 
daarom houden we vast aan de 
datum van 1 januari 2022 voor het 
verhogen van het minimumloon.’’ Uit 
de informatie op de � yer blijkt dat bij 
de invoering van het minimumloon 
in Nederland het niveau daarvan op 
65% van het gemiddelde inkomen 
lag. Inmiddels is dat door verlaging 
en bevriezing gedaald tot 43% van 
het gemiddelde inkomen. Het Euro-
pees parlement adviseert een onder-
grens van 60%, een advies dat in 
bijvoorbeeld Portugal en Frankrijk 

wel is overgenomen, maar in Neder-
land niet.

Ook kaderlid Jan Müter van de FNV 
was zaterdag van de partij. Ook hij is 
doordrongen van het feit dat de 
rijkdom in Nederland eerlijker moet 
worden verdeeld. Met de eis komt de 
FNV niet alleen op voor de mensen 
die nu een inkomen onder de 14 
euro per uur hebben, maar ook voor 
mensen het een uitkering en 
ouderen met AOW, omdat de 
bedragen daarvan zijn gekoppeld 
aan het minimum loon. ,,Het gaat om 
de waardigheid van de mensen. Met 
een hoger minimumloon kunnen ze 
net weer een beetje ademhalen en 
wat vaker een kopje ko�  e drinken. Al 
tientallen jaren wordt de mensen 
met een minimum inkomen de knie 
in de net gezet.’’ De reacties op de 
actie ‘Voor 14’ zijn volgens Müter heel 
divers. Sommige mensen geven aan 
geen interesse in het thema te 
hebben, anderen zijn juist heel geïn-

teresseerd. Kritische geluiden zijn er 
ook: ,,Men wil dan weten wie dit gaat 
betalen. Aanvankelijk doet het 
misschien pijn bij de werkgevers, 
uiteindelijk blijkt dat mee te vallen, 
want je creëert een multipliere� ect.’’
Voorzien van speciale oranje mond-
kapjes, waarop nogmaals de tekst 
‘Voor 14’ zichtbaar is, delen de vrijwil-
ligers de hele ochtend � yers uit. Een 
groepje van drie wielrenners nadert 
de veerpont. Eén van hen blijkt geen 
mondkapje bij zich te hebben en 
wendt zich tot Piet de Vries. ,,Heeft u 
misschien nog mondkapjes over?’’, 
klinkt het hoopvol. Aan een mond-
kapje kan de FNV’er hem niet helpen. 
Een oranje � yer dan maar? Het vel 
papier wordt dankbaar in ontvangst 
genomen. Gedurende de hele over-
tocht met de veerpont houdt de 
man, tot hilariteit van zijn reisge-
noten, de � yer voor neus en mond. 
Niet helemaal zoals het hoort, maar 
in elk geval beter dan niets. Deze 
� yer is beslist goed besteed...

Velsen - Vrijwilligers van het FNV-Netwerk Haarlem-IJmond waren 
zaterdag op het Pontplein in IJmuiden om aandacht te vragen voor de 
hoogte van het minimumloon. De vakbeweging strijdt voor het verhogen 
ervan, zodat iedereen in ons land een leefbaar inkomen krijgt. De eis is 
om dit per 1 januari 2022 te realiseren. Men hoopt dat zo veel mogelijk 
landgenoten het initiatief bij hun eigen politieke partij onder de 
aandacht brengen, zodat in het coalitieakkoord een keiharde garantie 
kan worden afgegeven.

FNV-vrijwilligers delen fl yers
uit voor hoger minimumloon

Enkele teamleden van het FNV bij het spandoek, Jan Müter is de tweede van links.

Piet de Vries biedt een automobilist een � yer aan met uitleg over de looneis. 
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TYPISCH IJMUIDEN

De twee nieuwe muurschilderingen 
in het kader van ‘Kantje Pikken’
Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de twee nieuwe muurschilde-
ringen in het kader van ‘Kantje Pikken’.

Door Erik Baalbergen

Opnieuw is IJmuiden weer een stukje mooier 
geworden. Sinds enkele weken prijken twee nieuwe 
muurschilderingen – “murals” in vaktermen – op de 
route naar de haven en het strand. De reacties op de 
schilderingen onder de Julianabrug en langs de Krom-
houtstraat, op de zijgevel van Timmerbedrijf Jonkman 
aan de Ohmstraat, zijn over het algemeen lovend! En 
we weten dat IJmuidenaren kritisch zijn tegenover 
kunstwerken en hun mening niet onder stoelen en 
banken steken…

Kantje Pikken, Rauwe Loper, Haven en Pier

De muurschilderingen zijn aangebracht in het kader 
van het street-art project ‘Kantje Pikken’. Dit project valt 
onder het ‘Masterplan de Rauwe Loper’ van de 
gemeente Velsen. Het doel van de Rauwe Loper is ‘de 
toegankelijkheid te verbeteren, de herkenbaarheid van 
het DNA van IJmuiden te vergroten en bezoekers, crui-
setoeristen en de inwoners een welkom gevoel te 
geven.’ Hiertoe worden drie routes naar de kust uitnodi-
gend en gastvrij gemaakt.

Een van de routes is de ‘Haven en Pier’ route naar de 
haven en IJmuiden aan Zee. Op voorstel van een 
gemeenteraadslid is de  street art onderdeel van de 
Rauwe Loper. Bij de uitvoering van Kantje Pikken werkt 
de gemeente Velsen samen met Amsterdam Street Art 
(ASA), de Kunstcommissie Velsen en de Rigo ver�a-
briek. Op uitnodiging van ASA zijn nu in totaal vier 
murals door internationaal bekende muurkunstschil-
ders aangebracht langs de Haven en Pier route.

Bier en brood

In augustus vorig jaar heeft het kunstenaarsduo Bier en 
Brood in het kader van Kantje Pikken twee zwart-wit 
muurschilderingen aangebracht op muren bij Wage-
ningen Marine Research aan de Dokweg en bij De Bran-
ding aan het begin van de Kromhoutstraat. Dit jaar zijn 
in de week van 20 april twee muurschilderijen aan het 
Kantje Pikken-collectie toegevoegd. ASA was hierbij 
verantwoordelijk voor het voorbereiden van de muren 
en het achteraf aanbrengen van een beschermende 
coating. Het IJmuidense klimaat en vooral meeuwen-
poep zijn immers onverbiddelijk!

Karski & Beyond

Aan de Geul, onder de Julianabrug, heeft het street-
artist duo Karski & Beyond de twintig meter lange en 
zes meter hoge betonmuur voorzien van een muur-
schilderij. Karski (1974) en Beyond (1983) werken sinds 
2012 samen en houden beide van reizen en kunst. In 
2017 won het duo de Dutch Street Art Award in de 
categorie ‘Best Dutch Mural’. Met hun muurschilderijen 
vertellen zij verhalen die mensen raken en aan het 
denken zetten.

Aan de Geul hebben zijn hun schilderij in twee dagen 
aangebracht. Het verkeer over de weg door de Geul 
werd tijdens het werk onder begeleiding van twee 
verkeersregelaars over een baan geleid. Het resultaat 
mag er zijn! Vooral de uiterst gedetailleerde afbeelding 
van de visser met zuidwester, door weer en wind 
gevormde taaie huid, volle baard en indringende en 
veelzeggende ogen valt op! Helaas vormen voorname-
lijk de passagiers van voorbijrijdende auto’s het �itspu-
bliek. Het kunstwerk is aangebracht aan de kant van de 
rijbaan en daardoor voor wandelaars en �etsers letter-
lijk niet echt toegankelijk. Op de voorpagina van deze 
krant van vorige week is het totaalplaatje te 
bewonderen.

Smates

Aan de Kromhoutstraat, bij de Ohmstraat, heeft Smates 
een anders zo saaie vrijgevel voorzien van een fraaie en 
echt rauwe afbeelding die de kracht en de schoonheid 
van de zee uitbeeldt. Bert Smeets (1978), de man 
achter Smates, woont in Mechelen, België. Bart volgde 
een kunstopleiding in de klassieke manier van schil-
deren. Sinds 2013 werkt hij full-time als street-artist. Hij 
componeert zijn fotorealistische werken door 
bestaande afbeeldingen met elkaar te combineren. Zijn 
werken zijn te vinden in diverse Europese landen en 
onder meer in Canada, Zuid-Afrika en China. Nu dus 
ook in IJmuiden!

In zes voor hem lange dagen heeft Smates zijn compo-
sitie overgebracht van het schermpje van zijn mobiel 
op de vijfentwintig meter lange en vier meter hoge 
muur. Het resultaat is, mede dankzij de locatie, een 
echte blikvanger geworden. Al tijdens het werk in 
uitvoering oogstte de afbeelding louter positieve reac-
ties van voorbijgangers. Tijdens een van de ko�epau-
zegesprekjes met Bart ving ik van een �etser op: ‘Dat 
wordt mooi! Beter dan dat schroot aan de Kanaaldijk’. 
Smates heeft tijdens het aanbrengen al kennis gemaakt 
met meeuwenpoep, maar water en doekje doen 
wonderen. 

Een naam voor de mural heeft Smates (nog) niet. En 
het verhaal achter de schildering? Hij laat het aan de 
toeschouwer over om het verhaal er bij te verzinnen. En 
dat kan hier in alle rust!

De markante visser van Karski en Beyond, tijdens het afronden van de muurschildering onder de Julianabrug.

THUIS IN SANTPOORT

Een huis van aanzien aan de Hoofdstraat (187) in Santpoort-Noord. Het 
imponeert omdat het groter is dan de andere huizen in dit stuk straat, 
maar ook vanwege  het strenge karakter ervan. Dat ontleent het aan de 
grote hoge daklijst, aan het aan de voorzijde oprijzende schilddak met 
dakvenster en aan de sobere indeling van de hoge ramen. In een huis van 
aanzien woont natuurlijk een man of vrouw van aanzien, een notabele. En 
dat was de dokter, net als de dominee en de notaris. Al helemaal in een 
dorp in 1892, toen het huis gebouwd werd, en toen er minder hoogopge-
leide mensen waren dan heden ten dage.

De dokterswoning is gebouwd in opdracht van ‘plattelandsgeneesheer, 
heel- en vroedmeester’ La Lau. In 1902 doet deze zijn praktijk over aan 
dokter de Groot, die dan net afgestudeerd is. In dat jaar ook wordt rechts 
van het oorspronkelijke vierkante blok een behandelkamer annex 
apotheek aangebouwd, min of meer in dezelfde stijl maar slechts één 
verdieping en met een plat dak; daarna nog een kleine entree tot die 
uitbouw plus een uitbreiding aan de tuinzijde. De dokterswoning blijft 
dokterswoning als dokter De Groot in 1953 het stokje overdraagt niét aan 
zijn zoon, hoewel die ook huisarts is, maar aan dokter ir. Sto�el. Deze 
wordt in 1966 als dorpsarts opgevolgd door dokter Hugo Strik. Hij is in juli 
1997 dan wel als huisarts gestopt, maar met hem als bewoner van het 
statige pand kan dat nog steeds met recht dokterswoning heten.

Stichting Santpoort 
Tekst: René Stommel
Foto: Florian van der Horst

Het huis van de dokter

IJmuiden - Ook Cigo Havana House 
op de Kennemerlaan 49 is weer 
open. Medewerkers Margo, Laura en 
Ineke staan weer als vanouds voor u 
klaar. Ze zijn ontzettend blij en gaan 
er weer voor. 
Dat ze blij zijn is te zien aan de fees-
telijke entree van de gezellige winkel. 
,,Blij dat we ons hoofd boven water 
konden houden, al zijn we er nog 
niet, maar we doen ons best’’, aldus 
de eigenaresse, Ineke de Jong. ,,Het 
waren zeer moeilijke maanden, 
staatsvergoedingen zijn veel te 
weinig en we moesten er lang op 
wachten. U mag weten dat ’t enige 

wat ik kreeg een derde van de perso-
neelskosten was, meer niet! Ik heb 
bijvoorbeeld privé motoren moeten 
verkopen om de rekeningen te 
kunnen betalen. Sommige mensen 
denken dat je overal in gecompen-
seerd wordt, maar dat is echt niet zo. 
Maar mede door steun van onze 
trouwe klanten konden wij toch 
doorgaan en daar ben ik heel erg 
dankbaar voor. Ook voor alle begrip 
en lieve reacties, dat doet je zo goed. 
Dus we gaan er weer voor en hopen 
dat we alle klanten weer mogen 
verwelkomen bij Cigo in de Kenne-
merlaan 49 in IJmuiden.’’

Cigo Havana House ook weer open
Het is een feestje om bij Cigo Havana House langs te gaan! Foto: aangeleverd
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Door Raimond Bos

Zondagochtend luister ik naar het 
weerbericht op de radio. ,,Langs de 
westkust de hele dag zonnig’’, hoor ik 
de presentator zeggen. Mooi, dat 
wordt dus een prima middag om een 
rondje langs een aantal terrassen te 
maken. Het is ongeveer half twee als 
ik mijn auto parkeer langs de Marga-
dantstraat in IJmuiden. Om de hoek 
bevindt zich het gecombineerde 
terras van restaurant Spijkers en 
grandcafé Kruiten. Ik word door 
Romana vriendelijk begroet als ik 
langs de tafels en stoelen wandel. 
Het valt me op dat de meeste stoelen 
leeg zijn. De twee bedrijven bieden 
samen 78 zitplaatsen op het ruime 
terras aan. ,,Normaal gesproken zijn 
het ongeveer 90 plaatsen, maar nu 
staat alles verder uit elkaar’’, legt 
Romana uit. Ze is blij eindelijk de 
gasten weer te mogen bedienen en 
ziet alleen maar vrolijke gezichten. 
Hoewel het op het oog niet druk lijkt, 
blijkt de loop er toch de hele middag 
door lekker in te zitten. Vorige week 
woensdag, de eerste dag waarop de 
terrassen weer open mochten gaan, 
was dat ook al het geval. En hoewel 
het donderdag �ink regende, weer-
hield dat bezoekers er ook niet van 
om te komen. ,,De echte diehards 
waren er gewoon en zaten onder de 
parasols. We hebben veel vaste 
klanten, die ons goed weten te 
vinden.’’ Restaurant Spijkers bood 
tijdens de lockdown een bezorg- en 
afhaalservice aan, die de komende 
tijd gewoon blijft doordraaien. Ook 
een heerlijke lunch kunnen de 
klanten op die manier blijven 
bestellen.

‘Er moet geld bij’
Iets verderop in het havengebied van 
IJmuiden, aan de overzijde van de 
Vissershaven, bevindt zich visrestau-
rant De Meerplaats. Op het terras op 
de hoek van de Trawlerkade en 1e 
Havenstraat zitten wat mensen te 
eten. Ook hier heerst een positieve 
stemming. Robin, al achttien jaar 
werkzaam bij het bedrijf, vertelt: ,,Het 
was woensdag best wel even span-
nend, om voor het eerst sinds zeven 
maanden weer open te mogen gaan. 
Het gaat goed, want er staan 
gelukkig al wat tafels gereserveerd. 
Het is wel jammer dat we alleen van 
12.00 tot 18.00 uur open mogen 
gaan, want juist daarna gaan de 
meeste mensen pas lekker eten.’’ De 
vaste gasten van het restaurant 
hebben het bedrijf in de afgelopen 
maanden niet in de steek gelaten. 
Door gerechten af te halen, hielpen 
ze De Meerplaats aan wat omzet. 
,,Dankzij hen hebben we tot nu toe 
nog kunnen overleven, maar het is 
wel moeilijk. De overheidssteun is 
onvoldoende en we zijn te lang dicht 
geweest. Er moet geld bij.’’

Camperdiner
Ik besluit koers te zetten naar de 
Seinpostweg, waar zich brasserie-
restaurant De IJmond bevindt. Het 
terras, met uitzicht over de monding 
van het Noordzeekanaal, biedt 
gewoonlijk plaats aan ongeveer 120 
personen, maar nu kunnen er 
hooguit 80 mensen plaatsnemen. 
,,Maar we mogen er toch niet meer 
dan 50 tegelijk ontvangen’’, merkt 
medewerker Nino op. Het was voor 
hem en de collega’s weer even 
wennen, na maanden alleen afhaal- 

en bezorgmaaltijden te hebben 
kunnen verzorgen. Deze zondag is 
het niet heel druk, maar verspreid 
over het terras zie ik aan verschil-
lende tafeltjes mensen genieten van 
een hapje en een drankje. Onder hen 
ook Mona en Carola, beiden afkom-
stig uit IJmuiden. Ze komen hier wel 
vaker en zijn blij dat het weer kan. 
,,Wel gezellig weer, hoor, al dat eten 
op tafel. Dat is toch een stukje luxe 
dat je thuis niet hebt.’’ Aan de andere 
zijde van het terras genieten Sonja 
en John van de door hen bestelde 
lekkernijen. ,,Dit is echt een feest! 

Goede bediening, heel lekker eten en 
een prima ambiance; top! Wij vinden 
dit echt een parel!’’ De afhaal- en 
bezorgdienst van De IJmond blijkt 
een groot succes te zijn geweest en 
wordt daarom gewoon voortgezet. 
,,Dat is ons honderd procent meege-
vallen. We bieden nu ook een 
camperdiner aan. Mensen kunnen 
met hun camper hierheen komen en 

wij serveren ze dan een lekker diner. 
Daar krijgen we hele leuke reacties 
op. We hadden het eigenlijk veel 
eerder moeten doen!’’

Continu aanpassen
Het havengebied laat ik achter me, 
om te zien hoe het er elders in de 
gemeente aan toe gaat. Eerst maar 
eens een kijkje nemen bij de 
Zeewegbar. Daar zit het terras zowaar 
tamelijk vol en heerst een opperbeste 
stemming. ,,Superleuk om iedereen 
weer te zien’’, reageert Odette desge-
vraagd. Ze hoopt dat de beperkte 
openingstijden snel zullen worden 
opgeheven, want ruim een half jaar 
gesloten blijven heeft natuurlijk ook 
hier in �nancieel opzicht zijn sporen 
nagelaten. ,,Het is heel moeilijk en 
het terugverdienen van de gemiste 
omzet gaat echt heel lang duren.’’ 

In Santpoort blijkt het team van bras-
serie De Bank niet stilgezeten te 
hebben in de afgelopen maanden. 
De ijswinkel naast de brasserie is 
verbouwd tot pinxtosbar El Banco. 
Een pinxtosbar? ,,Pinxtos zijn kleine 
Spaanse hapjes, met een prikkertje 

erin’’, verduidelijkt Christie Beths. Ze 
serveert de hapjes inmiddels al op 
het terras van de brasserie en dat 
levert leuke reacties op. ,,Dat moti-
veert ons ook weer om te 
heropenen.’’ Een probleem is wel het 
rond krijgen van de personele bezet-
ting. Juist omdat nog niet alle gasten 
direct terugkeren, blijkt het lastig om 
een goede planning te kunnen 

maken. ,,Het is continu aanpassen, 
maar daar word je wel creatief van. 
Zaterdag hebben we een mede-
werker naar huis gestuurd omdat het 
rustig was, maar later werd het toch 
weer druk.’’

Registreren via een QR-code
Hoewel de verhalen eensluidend zijn, 
is geen terras in de gemeente Velsen 
hetzelfde. Elk terras heeft zijn eigen, 
kenmerkende sfeer en trekt zijn 
eigen publiek. Het is al ver in de 
middag als ik arriveer bij Villa 
Westend in Velserbroek. Wat me hier 
bij aankomst direct opvalt, is het 
bordje met de QR-code bij de entree. 
Medewerker Eric vertelt me waar dat 
voor dient: ,,Mensen kunnen bij 
aankomst die QR-code scannen met 
hun telefoon. Ze komen vervolgens 
op een pagina waar ze hun naam en 
adres kunnen invullen.’’ Het bedrijf 
blijkt de verplichte registratieproce-
dure mooi te hebben geautomati-
seerd, zodat er niet steeds met pen 
en papier hoeft te worden gewerkt. 
Als iemand na een bezoek aan het 
terras positief blijkt te worden getest 
op COVID-19, kan via dit systeem 
direct worden vastgesteld wie er op 
dat moment nog meer op het terras 
waren. Door het wisselvallige weer is 
het deze zondag niet heel druk op 
het terras, waar in hoogtijdagen ooit 
250 gasten tegelijk vertoefden. ,,Na 
de lunch zakte het vandaag een 
beetje in, het is niet wat we ervan 
hadden gehoopt. Woensdag en 
zaterdag zaten we vol.’’ Vol betekent 
ook hier uiteraard maximaal vijftig 
gasten per terras. Omdat het bedrijf 
beschikt over twee aparte terrassen, 
kan met een maximum capaciteit 
van honderd personen hanteren. Eric 
verwacht dat het openstelling van de 
terrassen een gunstig e�ect zal 
hebben op het aantal besmettingen 
met COVID-19. ,,Ik denk niet dat het 
bijdraagt aan een verslechtering. Dit 
is volgens mij beter dan de beelden 
die ik met Koningsdag op tv zag.’’

Velsen - Ruim een week geleden mochten de terrassen voor het eerst sinds maanden weer open. De verplichte 
sluiting in verband met de COVID-19-pandemie heeft er bij de horecabedrijven �ink ingehakt en sommige 
bedrijven zagen zich genoodzaakt het bijltje erbij neer te gooien. De bedrijven die nog wel overeind staan, 
hebben het zwaar. Desalniettemin zijn ze vol goede moed en staan ze weer voor de gasten klaar. Het zijn veelal 
de hartverwarmende reacties van het publiek die de ondernemers motiveren om opnieuw hun beste beentje 
voort te zetten.

Terrassen komen geleidelijk weer tot leven

Restaurant Spijkers en Grandcafé Kruiten. Foto’s: Bos Media Services

Visrestaurant De Meerplaats

Brasserie-restaurant De IJmond

De Zeewegbar

Brasserie De Bank

Villa Westend
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COLUMN

Dokter Gomez is weer vader 
geworden. Waarschijnlijk deed 
zijn partner natuurlijk het zware 
werk, maar toch. Het blijft iets 
moois. Op een gegeven moment 
komen twee halve cellen bij 
elkaar en versmelten dan tot een 
bevrucht eicelletje, dat zich 
deelt en deelt. Na een aantal 
delingen  nestelt zo’n bevrucht 
eicelletje, dat ondertussen een 
klompje cellen is geworden zich 
in de baarmoeder en dan 
gebeurt er toch wat wonderlijks. 
Een deel van die cellen zegt 
tegen de rest: “Wij worden wel 
moederkoek en de rest wordt 
dan het kind”. En die cellen 
weten dan ook nog welke het 
brein worden en welke het hart. 
Prachtig is dat. Dat kan toch niet 
anders dan dat je een gevoel 
van bewondering, ontzag en 
verwondering krijgt. 
www.westbroekerplas.nl/blogs 

Een jongen

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

Eind jaren ‘90 behandelde ik in groep 8 het onderwerp Tweede Wereldoorlog 
in een uitgebreid thema. Allerlei aspecten van toen werden besproken, waar-
onder Nazi-ideeën en achtergronden, waaruit bleek hoe het mogelijk was, 
dat al die gruwelijkheden konden plaatsvinden. De economische situatie in 
Europa in die crisistijd werd vergeleken met de huidige tijd. Toenmalige 
leiders met ideeën, dat de joden de schuldigen waren van die crisis, stonden 
op en probeerden met beloften voor een betere toekomst, invloed uit te 
oefenen op de grote massa. Het volk liep daar toen achteraan. 
De nadruk legde ik op het heden. Er ontstonden diepgaande gesprekken met 
de kinderen, pubers. Ze kwamen tot de conclusie: ,,Het gebeurt nu weer.”    
Aan het eind van zo’n thema organiseerde ik een dagje naar Amsterdam. We 
liepen langs oorlogsmonumenten in Joods Amsterdam. Bij ieder monument, 
hoe klein ook, vertelde ik wat daar gebeurd was. De op school gehoorde 
informatie ging meer leven.
Ook brachten we een bezoek aan de Hollandse Schouwburg. Van daaruit 
werden de Amsterdamse Joden gedeporteerd. Ik was er eerder geweest met 
andere groepen en kende een aantal mensen,waaronder een Joodse vrouw 
die rondleidingen deed, met uitleg. 
Zij wilde dit ook wel doen voor mijn groep. Haar familie was uit de Schouw-

burg weggevoerd en alleen zij en haar 
moeder hadden de gruwelijkheden 
overleefd.
Deze vrouw was niet verbitterd en kon 
aan mijn pubers duidelijk en realistisch 
het verhaal vertellen en haakte ook in op 
de huidige situatie.
In mijn klas waren jongens met een mosli-
machtergrond. Heel geïnteresseerd. Op 
school discussieerden we en respec-
teerden elkaar.
Éen van de jongens zei, dat de ene mens 
niet beter was dan de andere en geen 
recht had over andermans leven te 
beschikken. De vrouw reageerde 
ontroerd. Ze was trots op zijn volwassen 
mening en was het met hem eens. Er 
ontstond  nog een pittige discussie over schending van de mensenrechten in 
de huidige tijd, waarbij hun meningen soms tegenover elkaar stonden,….
maar respectvol.
Ik zat aan de zijlijn te kijken en te observeren.
Ontroerend om te zien, hoe een jongen van 12 en een vrouw van 60 elkaar 
vonden. Na a�oop gaven ze elkaar een hand en knu�elden elkaar. Ik was trots 
op allebei.
Als laatste liepen we langs het Auschwitz monument in het Wertheimpark, 
met de tekst “Nooit meer Auschwitz”. De jongen ging er recht voor staan en 
riep: “Er mag nooit meer Auschwitz komen’’.    
Een ontroerend juweeltje van lang geleden.              

Nooit meer Auschwitz

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

Door Ingeborg Baumann

De oppeppertjes vermelden niet de 
naam van de persoon die gefotogra-
feerd is maar het zijn overwegend 
Santpoortse ondernemers dus 
iedereen kent ze wel. John legt uit: 
,,In het begin liet ik de modellen best 
serieus poseren hier beneden in mijn 
fotostudio. Allemaal in dezelfde 
houding want ik wist nog niet hoe 
het boekje eruit zou komen te zien. 
Later ging ik pas een beetje dollen. 
Zoals Cor Koster van ’t Palet met een 
glas wijn op zijn hoofd en verder een 
heel serieus gezicht. Of schoenmaker 
Frans Freijser, wat stoerder en met 
een oud aambeeld in zijn knuisten. 
Toen ik daar eenmaal mee begon 
wilde ik eigenlijk meer van dat soort 
foto’s maken. 

Fotoclub
Het hele project kwam voort uit een 
opdracht van de fotoclub waar John 

lid van is. ,,Na een stuk of vijf 
portretten werd het een project en 
de vraag kwam in me op: ,,Wat houdt 
je bezig? Wat bezielt je eigenlijk dat je 
zo enthousiast met je vak bezig bent? 
Vandaar de titel van het boek; ‘Wat 
bezielt ze eigenlijk’?’ De een 
reageerde heel uitgebreid en enthou-
siast. De ander wat onderkoeld in drie 
zinnen waar juist ook die passie uit 
sprak. Dat maakt het een bijzonder 
boekje.’’

Aris Schutte
John heeft een studio in de kelder 
met de apparatuur die hij heeft over-
genomen van de bijna een jaar 
geleden overleden Santpoortse foto-
graaf en icoon Aris Schutte. Deze 
schreef in het voorwoord van het 
boek ‘Wat bezielt ze eigenlijk?’: ,,Nu 
heeft John de jongere winkeliers en 
vaklieden door zijn bril gefotogra-
feerd en samengebonden tot een 
fantastisch mooi fotoboek. Ik vind het 

heel leuk dat ik daar toch een klein 
aandeel in heb gehad.’’  

Hobby
Voor Oosterhuis is het fotograferen 
een uit de hand gelopen hobby. Hij 
heeft onderzoek gedaan naar vissen 
overal ter wereld en vanuit dit werk 
ook veel foto’s gemaakt. Na zijn 
pensioen werd dat een serieuze 
hobby met naast de visserijfoto’s ook 
veel portretten. ,,Ik ben er best wel 
trots op dat het zo lukt, ik ben ook lid 
van een fotoclub met heel veel goede 
fotografen. Zulke series als deze 
kosten veel tijd en energie, alleen het 
lobbyen al wie er op de foto wil.’’ We 
gaan meer van John zien want al voor 
Corona had hij in zijn hoofd een serie 
te maken van opa’s of oma’s met hun 
kleinkinderen. En dan met de vraag: 
,,Wat zou je dit kind mee willen geven 
voor de rest van het leven?’’ Er 
hangen alvast twee prachtige meis-
jesportretten in zijn woonkamer. 

Aankomende weken gaan we de 
oppeppertjes van John Oosterhuis 
publiceren in deze krant met 
portretten in woord en geschrift. Niet 

alleen als oppepper. Maar ook omdat 
elk mens, iedere ondernemer, een 
passie heeft en omdat Oosterhuis dat 
heel mooi kan vangen in een foto. 

Santpoort-Noord - John Oosterhuis (74) maakte drie jaar geleden een serie ‘foto’s van Santpoorters met hun 
ambacht en bezieling’, zoals ook op de omslag van het boek staat dat voortkwam uit deze serie. Ook was er naar 
aanleiding van deze prachtige serie een tentoonstelling in de Dorpskerk Santpoort die ontzettend goed werd 
bezocht. In diezelfde serie zaten ook een ‘beetje gekke’ foto’s. Die publiceert Oosterhuis nu op Facebook als 
oppeppertje in deze bizarre tijd.

De oppeppertjes van John Oosterhuis

John Oosterhuis in actie. Foto: aangeleverd

Van de door Zolder gedoneerde spij-
kerbroeken en �eecedekens maken 
de deelnemers van de dagbesteding 
bij Contacthond hondenspeelgoed, 
zoals snu�elmatten en �ostouwen. 
De verkoop daarvan komt ten goede 
aan Contacthond. Stichting Contact-
hond zet sinds 2007 speciaal opge-
leide honden in als bijzonder hulp-
middel bij kortdurende therapie- en 
coaching trajecten. De positieve 
invloed van een hond op het welzijn 
van een mens kan helpen bij het 
oplossen van uiteenlopende 
problemen.   

Astrid van Stichting Contacthond is 
blij met de samenwerking met 
Zolder. ,,De spullen worden zo op 
een leuke manier hergebruikt en met 
de opbrengsten uit de verkoop van 
hondenspeeltjes kunnen wij weer 
mensen helpen.’  
U kunt de spijkerboeken en �eecede-
kens afgeven bij de kringloopwinkel 
aan de Groeneweg 69 van dinsdag 
tot en met vrijdag. 
Meer weten over Stichting Contact-
hond? Kijk op www.contacthond.nl  
Alle info over Zolder vindt u op www.
zolder023.nl.

Inzameling broeken voor 
Stichting Contacthond
IJmuiden - Oude spijkerbroeken en �eecedekens: daar is Stichting 
Contacthond in Vijfhuizen erg blij mee! Kringloopwinkel Zolder zamelt 
deze sinds kort in voor Contacthond. 

Astrid (rechts) van Stichting Contacthond neemt spijkerbroeken en �eecedekens in 
ontvangst van Zolder. Foto: aangeleverd
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Door Raimond Bos

 De naam Pieter Vermeulen zal menig 
Velsenaar bekend in de oren klinken. 
IJmuiden kent een Pieter Vermeulen-
straat en in Driehuis bevindt zich het 
tijdelijke onderkomen van het Pieter 
Vermeulenmuseum. Maar wie was 
deze geboren Amsterdammer, die 
zich in de negentiende eeuw in 
Velsen vestigde? Het antwoord op 
die vraag voert ons terug naar de 
periode rond 1865, de tijd waarin 
honderden kanaalgravers werkten 
aan de realisatie van het Noordzee-
kanaal. Deze kanaalgravers leefden 
onder erbarmelijke omstandigheden 
in het heidelandschap dat Velsen 
destijds kenmerkte. De op 30 april 
1843 in Amsterdam geboren Pieter 
Vermeulen zag het als zijn christelijke 
roeping om voor deze bewoners 
onderwijs te gaan opzetten. Dat 
deed hij belangeloos, want van een 

rijksvergoeding voor christelijk 
onderwijs was in die tijd nog geen 
sprake. In een houten keet, waarin hij 
zelf met zijn gezin ging wonen, 
richtte hij twee leslokalen in. Samen 
met zijn zoon Frits, die toen slechts 
twaalf jaar oud was, verzorgde hij er 
de lessen. Zo werd de basis gelegd 
voor het christelijk onderwijs in 
Velsen en bleef de naam Pieter 
Vermeulen tot op de dag van 
vandaag in de schijnwerpers staan.

Veld vol verhalen
Ook zijn zoon Frits zou later ook van 
grote betekenis voor de gemeente 
worden. Hij werd wethouder en was 
al met al zo’n veertig jaar actief in de 
plaatselijke politiek. Net als zijn vader 
Pieter was hij een echte natuurlief-
hebber en bovendien een verwoed 
verzamelaar. Hij bezat onder meer 
een imposante verzameling 
schelpen, die later de basis zou 

vormen voor de collectie van het 
Pieter Vermeulen Museum. Dat 
museum werd namelijk in 1952 
opgericht toen Frits Vermeulen op 
82-jarige leeftijd zijn collectie schonk 
aan de inwoners van de gemeente 
Velsen, mede als eerbetoon aan zijn 
vader. Op de geboortedag van Pieter 
Vermeulen werd vrijdagochtend de 
plaquette met een beknopte versie 
van zijn verhaal onthuld. Het initiatief 
hiervoor kwam van Marcel van Soest, 
de beheerder van de begraafplaats. 
,,Een begraafplaats is eigenlijk een 
veld vol verhalen’’, vertelt hij. Vanuit 
dat besef ontstond het idee om deze 
verhalen vast te leggen op kleine 
plaquettes bij de graven. Vorig jaar 
werd op dezelfde begraafplaats een 
soortgelijke plaquette onthuld bij 
het graf van verzetsstrijdster Freddie 
Oversteegen, terwijl op de Westerbe-
graafplaats in IJmuiden sinds vorig 
jaar zo’n plaquette te vinden is bij het 
graf van verzetsstrijder Jan 
Bonekamp.

Glasplaten
Achterkleinzoon Frits Vermeulen, nu 
76 jaar oud en vorige week nog 
onderscheiden als Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau, ontmoette Marcel 
van Soest enige tijd geleden op de 
begraafplaats en de twee raakten 
met elkaar in gesprek. Dat gesprek 
vormde de aanzet voor het vervaar-
digen van een plaquette voor het 
graf van Pieter Vermeulen. Vrijdag-
ochtend was het dan zover. Frits 
Vermeulen, die tot vorig jaar ook 
voorzitter was van het comité 4 en 5 
mei Velsen, viel de eer te beurt om, 
samen met zijn twee jaar oudere zus 
Els, de plaquette te onthullen. Dat 
plechtige moment vond plaats in 
aanwezigheid van hun beider part-
ners en beheerder Marcel van Soest. 
En door Frits Vermeulen meege-
bracht fotoboek vertelt de familiege-
schiedenis vanaf het moment dat 
Pieter Vermeulen zich in Velsen 
vestigde. De originele glasplaten, die 
in vroeger tijden voor het maken van 
foto’s werden gebruikt, blijken van 
elke generatie te zijn bewaard en in 
perfecte staat te verkeren. Een dier-
bare herinnering, die door 
Vermeulen wordt gekoesterd. ,,Er zijn 
glasplaten bij uit 1910, dat is dus 
zelfs ouder dan dit graf. Dat is toch 
bijzonder?’’ Het ligt in de bedoeling 
om in de toekomst nog meer graven 
van bekende Velsenaren te voorzien 
van een dergelijke plaquette.

Santpoort - Op begraafplaats De Biezen is vrijdagochtend een plaquette 
onthuld bij het graf van Pieter Vermeulen. Deze plaquette vertelt de 
bezoeker van het graf iets meer over het leven van Vermeulen, die voor 
de gemeente Velsen van grote betekenis is geweest. Hij stond aan de 
wieg van het christelijk onderwijs in deze gemeente. De onthulling van 
de plaquette werd verricht door Frits Vermeulen en zijn zus Els. Zij zijn 
achterkleinkinderen van Pieter Vermeulen en trots op het feit dat het 
verhaal van hun overgrootvader nu voor iedereen nadrukkelijk zichtbaar 
is geworden.

Plaquette onthuld bij het
graf van Pieter Vermeulen

Frits en Els, achterkleinkinderen van Pieter Vermeulen, onthulden vrijdagochtend de plaquette bij het familiegraf op begraafplaats 
De Biezen. Foto’s: Bos Media Services

De plaquette met informatie over Pieter Vermeulen. 

Rond 01.15 uur liep het slachto�er 
naar zijn �ets op de Dammersweg 
toen hij door een groep van zes tot 
acht jongeren werd belaagd. Het 
slachto�er werd geschopt en 
geslagen en vervolgens beroofd van 
zijn persoonlijke bezittingen. De 
jongeman kon wegkomen en is naar 
zijn vrienden gerend die verderop 
stonden waarna de politie werd 
gealarmeerd. Het slachto�er werd 
gecontroleerd door ambulanceper-
soneel maar hoefde niet mee naar 
het ziekenhuis.

Getuigenoproep
De politie wil graag in contact komen 
met mensen die informatie hebben 
over deze straatroof. Hebt u rond 
01.15 uur iets gezien of gehoord in 
de omgeving van de Dammersweg? 
Mocht u op een andere manier 
weten wie bij dit incident betrokken 
zijn? Neem dan contact op met de 
politie via het telefoonnummer 
0900-8844. 
Informatie delen kan ook anoniem: 
bel dan Meld Misdaad Anoniem via 
0800-7000.

Politie zoekt getuigen van 
straatroof in Velserbroek
Velserbroek - De politie is op zoek naar getuigen van een beroving die in 
de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond op de Dammersweg. Een 
18-jarige man uit Haarlem werd mishandeld en beroofd van zijn persoon-
lijke bezittingen.

De achtervolging ontstond rond 
17.30 uur toen de scooterrijder het 
stopteken van een motoragent 
negeerde. De scooterrijder reed 
eerder op de Lange Nieuwstraat met 
hoge snelheid. In de Dinkelstraat 
ontstond een aanrijding toen de 
scooterrijder tegen een 5-jarige 
jongen botste. Het jongetje reed in 
de straat op zijn step. Aansluitend 
vond er een aanrijding plaats tussen 
de motoragent die de scooterrijder 
achtervolgde en de moeder van het 
jongetje, een 30-jarige vrouw uit 

IJmuiden. De motoragent kon de 
vrouw die de straat overstak niet 
ontwijken. De slachto�ers zijn nage-
keken door ambulancepersoneel 
maar hoefden niet naar het zieken-
huis. De scooterrijder is na de aanrij-
ding doorgereden zonder zich te 
bekommeren om het jonge 
slachto�er.
De Verkeersongevallenanalyse (VOA) 
van de politie heeft onderzoek 
gedaan. Dat is gebruikelijk wanneer 
een agent betrokken is geraakt bij 
een verkeersongeluk.

Achtervolging eindigt in 
aanrijding met kind en moeder
IJmuiden - Op zaterdagmiddag vond een achtervolging van een scooter-
rijder plaats. Daarbij is in de Dinkelstraat een aanrijding ontstaan waarbij 
twee personen zich medisch hebben moeten laten controleren. Niemand 
raakte ernstig gewond. De scooterrijder is na de aanrijding doorgereden.

Schoolhockeytoernooi Velsen 
verplaatst naar 30 juni

Het Schoolhockeytoernooi is bedoeld 
om kinderen uit de buurt meer te 
laten bewegen en ze kennis te laten 
maken met de hockeysport. Tegelij-
kertijd wil de organisatie met het toer-
nooi fondsen werven voor de 
Bovelander Foundation. Deze stich-
ting gebruikt de hockeysport om 
kansarme schoolkinderen in India 
perspectief te bieden op een betere 
toekomst. Het Schoolhockeytoernooi 
wordt gespeeld op de velden van KHC 
Strawberries op woensdag 30 juni 
vanaf 14.00 uur.
De basisscholen die zich hebben 
opgegeven voor het toernooi krijgen 
ter voorbereiding drie hockeytrai-
ningen. Bij De Boekanier heeft de 
eerste training inmiddels plaatsge-
vonden, de andere scholen volgen 
binnenkort. Daarnaast heeft de 
Bovelander Foundation een interactief 
lespakket voor de scholen samenge-
steld, over India en de hockeypro-
jecten. Ook geeft de stichting gast-
lessen op de scholen. Verder krijgen 
alle leerlingen het prachtige Hockey 
voor India tijdschrift, met leuke en 
leerzame informatie en veel foto’s. 
Michiel Bom, die namens Rotaryclub 
IJmond het evenement mede organi-
seert: ,,We hopen natuurlijk dat het 
evenement veilig en wel door kan 
gaan. Een aantal sponsoren hebben al 

hun steun toegezegd, anderen 
nodigen we hierbij van harte uit om 
ook bij te dragen aan dit mooie doel. 
Het is natuurlijk geweldig dat 
kinderen hier in Nederland gaan 
hockeyen om hun leeftijdgenootjes in 
India te helpen. Juist nu het land zo 
hard wordt getro�en door corona is 
alle hulp zeer welkom.”
Het eerste Schoolhockeytoernooi voor 
India is een gezamenlijk initiatief van 
Rotaryclub IJmond, KHC Strawberries 
en de Bovelander Foundation, omdat 
zij sporten en beweging belangrijk 
vinden voor kinderen. Deze Rotary-
club is tevens organisator van de 
Avond4Daagse Velsen/IJmuiden. Meer 
informatie vindt u op @hockeyvoor-
india en www.hockeyvoorindia.com. 
Daar leest u ook hoe u kunt bijdragen. 

De organisatie neemt uiteraard alle dan 
geldende coronamaatregelen in acht. 

Velsen - Het eerste Schoolhockeytoernooi voor India voor Velsense basis-
scholen is uitgesteld naar woensdagmiddag 30 juni. De organisatie 
verwacht dat het evenement dan veilig kan plaatsvinden. 

Floris Jan Bovelander in actie in India. 
Foto: aangeleverd
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Santpoort - Inloophuis Kennemer-
land is voor iedereen die in zijn of 
haar leven te maken heeft (gehad) 
met kanker. Vanaf 4 mei heropent 
naast Haarlem/Schalkwijk ook 
locatie Santpoort-Noord haar deuren 
weer op dinsdag en vrijdag. De 
ko�e of thee staat klaar, dus maak 
een afspraak en kom langs voor het 
delen van je verhaal, informatie, een 
activiteit of gewoon om even hele-
maal niets te hoeven doen.  Mocht je 
vragen hebben bel dan met Manon 
Boom of Sandra Klein, coördina-
toren,  023 888 53 67.

Het aanbod in mei bestaat uit: 
•	 Wandelcoaching	in	kleine	groepjes
•	 1	op	1	behandelingen	zoals	Reiki	

en Massage

•	 Een	luisterend	oor	aan	de	
ko�etafel

Je kunt je vooraf aanmelden via 
reserveren.santpoort@inloophuis-
kennemerland.nl. De volledige 
agenda vind je op www.inloophuis-
kennemerland.nl.

Wanneer: 
Vanaf mei, iedere dinsdag en vrijdag 
in Santpoort en iedere dinsdag en 
donderdag in Haarlem.

Waar: 
Inloophuis	Kennemerland,	Wulver-
derlaan	51	in	Santpoort-Noord.

Meer informatie: 
info@inloophuiskennemerland.nl, 
telefoon: 023-8885367. 

Inloophuis Kennemerland 
opent haar deuren weer

SAMEN VOOR ELKAAR

Gre	Houtenbos	(81),	woonachtig	op	het	Sam	Vles-
singhof is met recht een vitale bewoonster. Thuis zitten 
is geen optie voor haar.  Al ruim 40 jaar is zij vrijwillig-
ster bij haar geliefde buurthuis de Brulboei, ‘mijn 
tweede huis’. Daarnaast maakt ze zich verdienstelijk op 
de plek in Oud IJmuiden, waar ze al 24 jaar woont.  De 
wijk waarvan ze zegt: ,,Hier voel ik mij thuis, ze krijgen 
mij de brug niet over.’’
Gre:	,,Ik	heb	tot	drie	jaar	terug	17	jaar	in	de	bewoners-
commissie gezeten. Met onze club discussieerden we 
dan met de verhuurder over prangende zaken. Tegen-
woordig	maak	ik	deel	uit	van	een	klankbordgroep.	Er	
staat	nu	een	grote	renovatie	op	de	rol.	We	krijgen	
onder andere een nieuwe badkamer, een nieuwe voor-
deur, keuken en inspraak over de kleurstelling,’’ aldus 
de enthousiaste IJmuidense. 
Daarnaast houdt Gre al jaren een oogje in het zeil.  Gre: 
,,Inderdaad, ik veeg het plein en help bewoners met 
allerlei vragen. Ik bel wel eens over achtergelaten grof-
vuil. Zo staan er hier beneden ook veel �etsen waarvan 
een deel niet wordt gebruikt. 
Ik pleit er voor dat de �etsen genummerd worden maar 
dat schijnt qua privacy moeilijk te liggen. 

Met de kerst tuigen we hier een kerstboom op en dat 
wordt reuze gewaardeerd’’, weet de actieve bewoonster 
die ook nog eens met drie maatjes elke dinsdag 
wandelt en soms samen een sauna bezoeken. ,,Dat kan 
nu even niet. Ik hoop dat we snel na de vaccinaties er 
weer naar toe kunnen,’’ glundert Gre met haar aanste-
kelijke lach. Ze zijn nog lang niet van haar af!

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

Het Sociaal Wijkteam Velsen ondersteunt inwoners 
bij allerhande vragen. Met de rubriek ‘Samen voor 
elkaar’ wil het Sociaal wijkteam actieve inwoners, 
die iets voor een ander betekenen, in het zonnetje 
zetten. 

Gre krijgt de paraplu van het Sociaal wijkteam Velsen  
overhandigd als een bedankje voor haar vrijwillige inzet. 
Foto: aangeleverd

Door Guus Hartendorf

Om die reden komen op 29 april 
2021	zo’n	dertig	mensen	‘bij	elkaar’	in	
een digitale sessie ter gelegenheid 
van	de	lancering	van	het	boek	‘Ruïne	
van Brederode, Hollands kasteel met 
een bewogen verleden’. Groter kan 
het	contrast	tussen	1180	en	2021	niet	
zijn. Co Allan, Taco Hermans en Jan 
Kamphuis zijn de auteurs van het 256 
pagina’s tellende boek. Het is opge-
dragen aan Co Allan, die een hal�aar 
geleden overleed.
Uitgeverij Matrijs ziet liever een 
gangbare presentatie met een over-
handiging van het eerste exemplaar 
op locatie, maar in plaats daarvan 

wordt het boek groots in beeld 
gebracht. Uitgever Toine Maas 
spreekt over het tot stand komen van 
de pennenvrucht en de samenwer-
king met schrijvers, stichting Monu-
mentenbezit en andere instanties. Na 
hem spreken de auteurs en tenslotte 
Jeroen	van	der	Werf	namens	
Monumentenbezit.
De vraag: ‘wie weet wanneer de 
Ruïne	is	gebouwd?’	beantwoordt	
menig	bezoeker	fout.	De	Ruïne	is	niet	
gebouwd,	maar	zo	geworden.	Wie	
over de bouwgeschiedenis van het 
voormalige kasteel meer wil weten 
doet er goed aan dit kersverse boek 
te lezen. De eeuwen daarna, tot op 
den huidigen dag, worden eveneens 

beschreven. Tijdens het Haarlems 
Beleg	(1572-73)	in	de	Tachtigjarige	
Oorlog houden de Spanjaarden er 
vreselijk huis en vervalt het kasteel 
tot	ruïne.	Een	groot	aantal	klooster-
moppen daarvan vindt de weg naar 
diverse panden in de omgeving. 
Tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog	
gebruiken	de	Duitsers	de	Ruïne	als	
decor voor een propaganda�lm van 
de NSB, zonder te weten dat daar 
Joodse onderduikers verblijven. Het 
boek staat boordevol (kleuren)foto’s, 
prenten en tekeningen. Andere 
optrekjes van de familie Brederode 
sieren het boek eveneens. 
‘Ruïne	van	Brederode,	Hollands	
kasteel met een bewogen verleden’ is 
te koop bij boekhandels in de regio 
(ISBN	978-90-5345-541-8)	of	via	
uitgever www.matrijs.com 
Voor meer informatie zie ook het 
artikel in onze uitgave van 22 april 
2021.

Santpoort – De eerste Heer van Brederode, Dirk Drossaat (1180-1236), 
zou zijn ogen uitgekeken hebben: een digitale presentatie van een nieuw 
boek over zijn kasteel en dat van zijn opvolgers. Zijn in vroeger tijd enge 
ziektes als de pest, cholera of Spaanse griep de oorzaak van veel leed, 
tegenwoordig voert corona de boventoon.

Ruïne van Brederode, Hollands 
kasteel met een bewogen verleden

Omslag van het boek. Foto: Jan van Dalen Fotogra�e

IJmuiden - Zaterdag werd op de 
steiger van Seaport Marina een 
zeehond aangetro�en. De vrijwilligers 
van	RTZ	Velsen	dachten	aanvankelijk	
dat het dier terplekke zou overlijden, 
het lag te stuiteren. Ze hebben een 
rehydratatiemiddel toegediend en na 
overleg met de zeehondenopvang in 
Stellendam besloten om de zeehond 
mee te nemen naar de eigen loods. 
Daar werd hetzelfde middel opnieuw 
toegediend en bij een controle na 
drie uur bleek het dier weer in rede-
lijke conditie te zijn. De zeehond was 
voorzien van een tag aan de �appen, 
daaruit kon worden opgemaakt dat 
het dier afkomstig was uit Duitsland. 
Dezelfde	zeehond	werd	op	19	april	
ook	al	door	vrijwilligers	van	RTZ	
Velsen gespot in de haven van 
Seaport Marina, maar toen in betere 
omstandigheden. Het dier is inmid-
dels op transport gegaan.

Zeehond op steiger aangetroffen

De	zeehond	heeft	het	steigeravontuur	overleefd.	Foto:	RTZ	Velsen Santpoort-Noord – De politie heeft 
zaterdagavond een bijeenkomst 
beëindigd van een grote groep 
jongeren in Santpoort-Noord. De 
jongeren hadden zich rondom de 
Middenduinerweg bij het Burge-
meester	Rijkenspark	verzameld.	De	
politie kreeg meldingen van overlast 
waarna handhavers en agenten in 
actie kwamen. Bij het zien van de 

agenten stoof de groep uit elkaar. De 
agenten en handhavers hebben in 
de omgeving gecontroleerd.
Een	woordvoerder	van	de	politie	laat	
weten dat er geen aanhoudingen 
zijn verricht of boetes zijn 
uitgeschreven.
Wat	overbleef	waren	vele	gebruikte	
ballonnetjes aan de Middendui-
nerweg van het gebruik van lachgas.

Politie beëindigt samenkomst 
jongeren in Santpoort-Noord

Er	werden	geen	aanhoudingen	verricht	of	boetes	uitgedeeld.	
Foto: Michel van Bergen
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JONGEREN EN CORONA

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

Door Ingeborg Baumann

Achttienjarige Lonneke woont met haar ouders in 
Velsen-Zuid. Ze heeft vorig jaar haar Havo-opleiding 
aan het Vellesan College met gunstig resultaat afge-
rond en moest helaas pas geleden stoppen met haar 
in-service opleiding tot radio-diagnostisch laborant in 
het in het Spaarne Gasthuis. Niet dat ze stilzit nu. Ze 
werkt tijdelijk op een notariskantoor en buiten dat is 
Lonneke een begenadigd fotograaf met een goed oog. 
In haar foto’s zie je de mens achter het plaatje. Heel 
knap.  Ze heeft ook haar andere hobby, drummen, weer 
opgepakt. Ze zegt aan het begin van het gesprek dat ze 
eigenlijk geen verhaal heeft. Wij vinden van wel. 
,,Ik moest helaas stoppen met mijn studie omdat ik een 
herkansing niet gehaald heb. Het reglement is strenger 
omdat je meteen meewerkt op de röntgenafdeling. Ik 
wil Corona hier niet de schuld van geven hoor, 

maar ik miste het naar school gaan in combinatie met 
de pittige stof. Het begon allemaal al in de tijd dat ik 
mijn Havo diploma haalde in coronatijd. Nu ik er over 
nadenk was dat best een ‘hele ervaring’. Niemand wist 
nog wat en we bleven ons maar aanpassen, het was 
aan het begin van Corona. De planning was, en daar 
leef je natuurlijk al lang naar toe, om na de diploma-
uitreiking met vriendinnen naar Barcelona te gaan. 
Maar ja, dat zat er niet in. De feesten waar iedereen het 
over heeft en de zorgeloze zomer waarvan je hoort als 
je eindelijk je diploma binnen hebt waren er niet. Het 
was wel gezellig en we zijn veel naar het strand 
geweest maar dat was het dan wel. Daar baal je dan 
wel van als je er midden in zit maar om dat nou een 
verhaal te noemen? Er zijn erger dingen. Ik wist lang 
niet wat ik zou willen doen na de middelbare school, 
het was niet zo dat ik perse de zorg in wilde. Mijn vader 
kwam op het idee. Ik vind het erg dat ik het niet heb 
gehaald en ga het wel overdoen maar bij InHolland in 
Haarlem. Ik vond het achteraf moeilijk maar wel leuk. 
Nu werk ik op een notariskantoor in Haarlem. Ik was al 
niet iemand die heel veel uitging dus daar loop ik niet 
tegenaan. Ook het samen met mijn ouders in een huis 
wonen gaat goed. Ik had op de basisschool een soort 
obsessie met drummen en dat heb ik weer opgepakt 
een jaartje geleden. Ik miste het. Frustrerend om weer 
te leren drummen maar je hebt wel wat te doen in 
Coronatijd. Mijn vrienden kennen me wel als diegene 
die foto’s maakt. Mijn pro�elwerkstuk van de Havo was 
het begin van de straatfotogra�e. Ik hou er vooral van 
om mensen te fotograferen. Daar kan ik mijn creativi-
teit in kwijt.’’  (Op Instagram heet Lonneke @d.
apollonia) 

‘Ik wil corona nergens de schuld van geven’. Foto: aangeleverd

Velsen - Ze kwam vorige week even een kijkje nemen op haar nieuwe werkplek, een van de volledig elektrisch aange-
dreven veerponten van de GVB. Eind 2021 zullen ze in Velsen in gebruik worden genomen en mogen hun ruim 85-jarige 
wat krakkemikkig geworden voorgangers met pensioen. De nieuwe veerponten gaan direct bij aankomst aan de 
oplader en zijn dan in slechts enkele minuten tijd klaar voor de volgende afvaart. Deze elektrische veerponten worden 
overigens wel uitgerust met een generator, die eventueel kan bijspringen als er sprake is van stevige wind. Foto: Ton van 
Steijn

Jeugdige opvolgster even op bezoek

Velsen-Noord - Van 28 juni tot en 
met 3 juli 2021 vindt de landelijke 
huis-aan-huiscollecte van het Natio-
naal MS Fonds plaats. Voor deze 
collecte is men op zoek naar een 
coördinator in Velsen-Noord. De 
opbrengst van de landelijke collecte-
week is van essentieel belang  voor 
de 25.000 mensen met MS in Neder-
land die iedere dag met een ziekte 
moeten leven die hun zenuwen 
letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS 
en de ondersteuning van deze 
mensen moet daarom doorgaan. 
Help jij in de strijd tegen multiple 
sclerose (MS)?
Een collectecoördinator is een zeer 

gewaardeerde spin in het web van de 
collecte. 
Van het contact met de collectanten 
tot het online bestellen  van de 
collectematerialen. In plaatsen met 
veel collectanten is vaak ook een 
assistent-coördinator actief zodat de 
taken verdeeld kunnen worden.  En 
uiteraard is er de benodigde onder-
steuning vanuit de medewerkers van 
het kantoor in Rotterdam. Het is een 
uitdagende en hele leuke vrijwilli-
gersklus voor een goed doel!
 
Meer informatie en aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/
collecteren.

Coördinator gezocht voor
MS-collecte in Velsen-Noord

Velsen - Gijs Wilmink (11 jaar) uit 
Santpoort-Zuid is de gelukkige 
winnaar van de Minecraft Challenge 
van januari van Bibliotheek Velsen. 
Susann Wisniewski, specialist Jeugd 
en nieuwe media van de bibliotheek, 
mocht hem in de AfhaalBieb zijn prijs 
overhandigen. Hij krijgt het Mine-
craft-bordspel, BiebBouwers t-shirt, 
het boek ‘Dummie de mummie deel 
0’ én toegangskaartjes voor het Rijks-
museum van Oudheden in Leiden, 
waar hij straks echte mummies kan 
bezoeken. Gijs won deze prijs door 
de vernuftige bouw van een 
Pyramide.

Hoe werkt de Minecraft Challenge
Elke maand, een jaar lang, worden 

jongeren tussen 9 en 14 jaar meege-
nomen naar het verleden, heden en 
de toekomst met een bouwuitdaging 
via het populaire spel Minecraft en 
kunnen zij daar een prijs mee 
winnen.
De Minecraft challenge is ontwikkeld 
door de BiebBouwers van Probiblio 
en wordt via bibliotheken in Noord- 
en Zuid-Holland aangeboden. Meer 
weten en meedoen? Ga naar de 
mindcraft challenge pagina van de 
Bibliotheek. Daar kan je ook het 
winnende ontwerp van Gijs zien.

Voor meer informatie over deze chal-
lenge of andere leuke online activi-
teiten surf naar www.bibliotheek-
velsen.nl.

Gijs is winnaar van de Minecraft 
Challenge van de bibliotheek

Voor de waterweg had Gijs geen tijd, druk met andere dingen, maar nu het vakantie 
is gaat hij weer lekker aan de slag met de nieuwe uitdaging:  #12 Bouw een kasteel. 
Foto: aangeleverd

Santpoort-Noord - Zaterdagavond 
werd een 17-jarige jongen uit 
Haarlem beroofd van zijn persoon-
lijke bezittingen. Ook werd het 
slachto�er mishandeld. De politie 
is op zoek naar getuigen.

Omstreeks 23.50 uur �etste het 
slachto�er samen met een vriend op 
de Hoofdstraat naar huis toen een 
groep van ongeveer 15 jongeren ter 
hoogte van het viaduct op hen af 
kwam lopen. Het slachto�er werd 
van zijn �ets gesleurd en meerdere 
malen geschopt en geslagen door 
een aantal jongeren. Ook werd het 
slachto�er beroofd van zijn persoon-
lijke bezittingen. Vervolgens is de 
groep jongeren weggerend in de 
richting van de Wüstelaan. Het 

slachto�er kon de politie het 
volgende signalement doorgeven: 
groep van 15 jongens van 18 á 19 
jaar, getinte en donkere huidskleur, 
donkere kleding.

Getuigenoproep
De politie wil graag in contact komen 
met mensen die informatie hebben 
over deze beroving. Hebt u rond 
23.50 uur iets gezien of gehoord in 
de omgeving van de Hoofdstraat? 
Mocht u op een andere manier 
weten wie bij dit incident betrokken 
zijn? Neem dan contact op met de 
politie via het telefoonnummer 
0900-8844. 
Informatie delen kan ook anoniem: 
bel dan Meld Misdaad Anoniem via 
0800-7000.

Politie zoekt getuigen beroving
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Op het terrein van Tata Steel in 
IJmuiden komt veel bijzondere 
natuur voor. Hans van den Berg, 
directeur van Tata Steel in IJmuiden: 
“We zijn trots op de waardevolle 
natuur op ons terrein. Via deze 
webcam willen we iedereen daarvan 
laten meegenieten”.
 
De natuurbeelden zijn te volgen via:
https://omgeving.tatasteel.nl/duur-
zaamheid/live-natuurbeelden-
bij-tata-steel.html

Nieuwe soorten: patrijzen en 
watersnippen
In de afgelopen twee jaar zijn veel 
nieuwe soorten waargenomen op 
het terrein van Tata Steel, waaronder 
tientallen watersnippen en boom-
leeuweriken en zelfs een groep 
patrijzen. Deze patrijzen behoren tot 
de laatste paartjes die in de Provincie 
Noord-Holland voorkomen. Zij 
voelen zich thuis op het terrein 
vanwege de grote hoeveelheid bloei-
ende planten, waar veel insecten op 

afkomen en het grote aantal plekken 
waar het heel rustig is. Ook de hout-
snip, de tapuit, de keizersmantel en 
de blauwvleugelsprinkhaan hebben 
de waardevolle natuur bij het staal-
bedrijf inmiddels ontdekt.
 
Duinvalleien, grasland en oud bos
De biotopen bij het staalbedrijf 
omvatten onder meer natte duinval-
leien, kruidenrijke graslanden en 
meer dan 100 jaar oud bos. 
Bijzondere soorten die er voorkomen 
zijn een kolonie oeverzwaluwen, de 
slechtvalk, de zandhagedis, de 
rugstreeppad, de sprinkhaanriet-
zanger, de argusvlinder, parnassia en 
zeldzame orchideeën als hondskruid 
en moeraswespenorchis. 
Er komt bij Tata Steel zelfs een 
mossoort voor die nergens anders in 
Nederland voorkomt: het kalkpurper-
steeltje. En nog niet zolang geleden 
werd er een zeehond gesignaleerd in 
de Staalhaven, die zich tegoed deed 
aan de overvloedige hoeveelheid vis 
aldaar.

Natuur op terrein Tata in beeld
Velsen - Natuurliefhebbers kunnen de activiteiten van de ijsvogels op het 
terrein van Tata Steel in IJmuiden vanaf nu weer live volgen. De natuurca-
mera staat gericht op de ijsvogelwand bij een sloot op het noordterrein. 
De ijsvogel broedt bij voorkeur in steile wanden aan het water. De felge-
kleurde vogel is meerdere malen gesignaleerd bij de ijsvogelwand. De 
komende periode wordt duidelijk of de ijsvogel dit jaar gaat broeden op 
deze locatie. De natuurwebcam wordt van energie voorzien door zonne-
panelen en start ’s ochtends enkele uren na zonsopgang met het door-
sturen van live beelden. Na zonsondergang zendt de webcam ook in het 
donker nog enige tijd infraroodbeelden uit, totdat de opgespaarde 
energie is verbruikt.

Bloeiend hondskruid (zeldzame orchidee) op het terrein van Tata Steel, met de 
Hoogovens op de achtergrond. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Een bijzonder moment in de haven van IJmuiden. De 76 meter lange clipper Stad Amsterdam links in beeld 
verbeeldt de nostalgie van de Amsterdamse koopvaardij in de zeventiende en achttiende eeuw, terwijl de Princess 
Seaways model staat voor de hedendaagse generatie cruiseferry’s die door rederij DFDS worden ingezet op de lijn tussen 
IJmuiden en het Britse Newcastle. Het meisje op de voorgrond, dat als een volleerd model poseert voor de camera, symbo-
liseert de toekomst. Wie weet, boekt ze later zelf een tochtje met een van deze twee schepen. Foto: Hans van Wakeren.

Verleden, heden en toekomst

Velsen/Haarlem - Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen betekent 
verantwoordelijkheid dragen voor de 
maatschappij en oog hebben voor 
wat zich in de wereld om ons heen 
afspeelt, ook als dat niet altijd pret-
tige taferelen oplevert, zoals in geval 
van mensenrechtenschendingen. 
Voor bedrijven die MVO hoog in het 
vaandel hebben is het interessant 
om te weten welke lokale initiatieven 
er op het maatschappelijk vlak 
bestaan. Een positief voorbeeld in dit 
verband is een initiatief binnen het 
VMBO dat de leerlingen stimuleert 
om een brede blik te ontwikkelen: 
tijdens een mensenrechtenproject 
dat aangejaagd wordt door de 
Soroptimistclub Haarlem en 
omstreken. Soroptimisten zetten zich 
in om de positie van vrouwen en 
kinderen te verbeteren. In dit project 
snijdt het mes aan twee kanten, want 
de VMBO-leerlingen krijgen een leer-
zame ervaring en er wordt geld 
uitgekeerd om schending van 
mensenrechten tegen te gaan. Het 
mensenrechtenproject vindt plaats 

op het Technisch College Velsen en 
het Maritiem College in IJmuiden. De 
leerlingen uit de derde klas werken 
sinds 1 maart, onder begeleiding van 
hun maatschappijleer-docent, aan 
een uitdagende opdracht: niet alleen 
bestuderen zij een actueel mensen-
rechtenthema, ze worden ook 
gevraagd om er een actie voor op te 
zetten. Op 19 mei, bij de presentatie 
door deze leerlingen van hun 
project, wordt een winnaar aange-
wezen door een jury. De winnaar 
mag € 250,- aan het gekozen thema 
en de bedachte actie besteden en de 
winnende school ontvangt een 
wisseltrofee. De Soroptimisten orga-
niseren deze wedstrijd samen met de 
scholen en zorgen dit jaar dat het 
evenement corona-proof kan plaats-
vinden: via een live stream op 19 mei 
kunnen geïnteresseerden de uitrei-
king volgen. Opgeven voor deze 
interessante avond kan via 
GoudenS.T.E.M.VMBO@gmail.com. 
Meer informatie over de soroptimis-
tenclub: https://www.soroptimist.nl/
haarlem/

Mensenrechtenproject 
op middelbare scholen

Regio - Naar aanleiding van 75 jaar 
bevrijding was vorig jaar de tentoon-
stelling “Onvrijheid Toen en Nu” te zien 
in Museum Kennemerland. Daarbij 
kon de bezoeker verschillende video-
interviews bekijken waarin IJmonders 
vertelden over hun eigen ervaringen 
tijdens de bezetting. Helaas door 
corona en lockdown heeft niet 
iedereen de mogelijkheid gehad om 
bij het museum langs te komen. Naar 
aanleiding van deze tentoonstelling 
heeft het HGMK 3 dagboeken 
uitgebracht.

Het idee voor het uitbrengen van deze 
nieuwe boekuitgave begon bij het 
HGMK toen in 2019 het dagboek van 
Wim Vermeij ter sprake kwam. 
Dochter Truus had dat tien jaar 

geleden al eens helemaal uitgetypt en 
ook de bewaarde foto’s en kranten-
knipsels gedigitaliseerd. En toen er uit 
andere hoeken nog twee ongepubli-
ceerde dagboeken over die periode 
opdoken raakten we ervan overtuigd 
dat we hiermee een uniek inkijkje in 
de werkelijkheid van die donkere 
dagen konden bieden.
De dagboeken, zijn fraai uitgevoerd in 
de vorm van drie ouderwetse cahiers, 
beschrijven de situatie tussen 1943 en 
de bevrijding. Elk van de drie schrij-
vers heeft een eigen invalshoek en 
een eigen stijl, maar ze bestrijken alle 
drie het leven in zowel IJmuiden als 
Velsen-Noord en Beverwijk. Niet zo 
gek als je bedenkt dat er tijdens de 
evacuaties over en weer �ink verhuisd 
werd. En toch is het verrassend om te 

zien hoe de IJmond toen veel meer als 
een geheel werd ervaren dan 
tegenwoordig.

De drie dagboekschrijvers waren alle 
ambtenaar in gemeentelijke dienst; 
twee in Velsen en een in Beverwijk. 
Daardoor waren ze meestal goed 
geïnformeerd over wat er op bestuur-
lijk niveau speelde. Maar ook door hun 
dagelijkse oversteek met de pont of 
door informatie uit de illegale pers 
wisten ze allemaal veel meer dan de 
bezetter ze langs de o�ciële kanalen 
wilden laten weten.

De drie dagboeken zijn geïllustreerd 
met foto’s en overdrukken uit verzets-
krantjes om de verschillende 
beschreven gebeurtenissen aan te 
vullen. Daarmee wordt een zeer 
indringend beeld gegeven van het 
dagelijks leven in de jaren van de 
bezetting. De lezer beleeft als het 
ware van dag tot dag de voortdu-
rende dreiging, het schrijnende 
gebrek aan alles, de honger en ellende 
mee. Maar hij krijgt ook inzicht in de 
worsteling van de ambtenaren met 
het opgelegde gezag.
De indrukwekkende boeken, beperkte 
oplage, kosten samen slechts € 24,- en 
deze week van Herdenking en Vrijheid 
krijgt u “Slachto�ers van WO2 in de 
IJmond” van journalist  Bart Vuijk 
(NHD) er gratis bij. 
Bestellen via  pr@museumkennemer-
land.nl  en ze worden binnen 24 uur in 
de IJmond thuisbezorgd. Of € 24,- 
overmaken naar  
NL97RABO0107370034  t.n.v. S. Wete-
rings, en vermeld uw adres.

Oude dagboeken van IJmonders 
uit de Tweede Wereldoorlog

De dagboeken beschrijven de situatie 
tussen 1943 en de bevrijding. Foto: 
aangeleverd

Het boek van Bart Vuijk. Foto: aangeleverd
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Door Ingeborg Baumann

De reden voor de sloop snappen de 
bewoners wel. Hoewel aanvankelijk 
zou worden aangevangen met reno-
vatie in 2020 werd dat, Corona 
natuurlijk, uitgesteld. Nu liggen er 
dus andere plannen. Dit heeft onder 
andere te maken met de visie ‘Van 
Pont tot Park’ van de gemeente 
Velsen. De locatie is aangemerkt als 
kans voor ‘verdichting’, dus het 
bouwen van meer woningen. Dat er 
wat moest worden gedaan was al 
heel lang duidelijk. De staat van het 
gebouw is erbarmelijk. De balkons 

moeten bijvoorbeeld worden onder-
steund door stempels. Ook voerde 
de gemeente het argument aan dat 
de kostenramingen moesten worden 
bijgesteld en renovatie te duur zou 
uitvallen. Dit vooral ook in verband 
met duurzaamheid en bouwkundige 
kwaliteit. Nieuwbouw is dan altijd 
beter. Begin mei zal het besluit 
verder worden toegelicht aan alle 
bewoners. 

Tegenvaller
De stemming onder de bewoners is 
verdeeld en de onzekerheid is met 
het besluit zeker niet weggenomen 

of zelfs maar verminderd. Want 
wanneer met dat alles aangevangen 
zal worden staat nog niet vast en 
wat er met de bewoners gaat 
gebeuren is ook nog niet zeker. In de 
praktijk wonen de mensen, ondanks 
de slechte staat van de apparte-
menten, daar best naar hun zin. 
,,Alleen al het feit dat het uitzicht 
onbetaalbaar is en dat je alleen de 
weg hoeft over te steken om in de 
duinen te staan’’, zegt een van de 
bewoners. Als de plannen een 
concreter vorm aannemen zal 
Woningbedrijf Velsen starten met de 
ontwikkeling van een plan voor de 
Maas- Ostadestraat. Uit de brief: 
’Uiteraard doen we dat in nauw 
overleg met de bewoners en omwo-
nenden, de Huurdersraad, de 
gemeente en andere belangheb-
benden.’’ Maar ook: ,,Sloop- en 
nieuwbouwplannen kosten tijd en 

het proces kent onzekerheden. 
Daarom kunnen we helaas niet 
melden wanneer we gaan slopen en  
wanneer de nieuwbouw klaar is.’’

Balkons
Ondanks de op handen zijnde sloop 
van de uit 1955 stammende 
gebouwen worden de balkons wel 
op een zo kort mogelijke termijn 
aangepakt. Die worden nu onder-
steund door stempels en dat is 
natuurlijk een gevaarlijke situatie. 
Dat er een besluit is genomen lijkt 
wel een opluchting. Zo zei Voorzitter 
van de Huurdersraad John van 
Opijnen al veel eerder: ,,De tijd van 
alleen maar vergaderen is voorbij.’’ 
De Huurdersraad was voorstander 
van groot onderhoud en verduurza-
ming omdat bij sloop en nieuwbouw 
weer veel te veel tijd gemoeid zou 
zijn. Ook moeten de bewoners - zij 
hopen natuurlijk tijdelijk- verhuizen. 

Meepraten
Renée Snoek woont in de Van Osta-
destraat en is lid van de Huurders 
Adviesgroep die in 2019 is opgericht 
in verband met de verduurzaming 
en nu dus sloop/nieuwbouw 
plannen. Zij vertelt hoe het inspraak-
proces is verlopen: ,,Via een brief 
heeft Woningbedrijf Velsen de bewo-
ners gevraagd of ze lid wilden 
worden van een Huurders Advies-
groep om mee te praten over 
verduurzamingsplannen voor de 
complexen. In november 2019 is 
deze groep samengekomen met het 
woningbedrijf om mee te praten 
over de plannen die er lagen. Ze 
waren benieuwd naar wat wij als 
bewoners vonden van de plannen 
en vroegen ons naar onze zorgen en 
ideeën. Daarna is het heel lang stil 
geweest. We zouden in maart 2020 
weer samenkomen, maar vanwege 
corona ging dat niet door. Ik heb nog 
wel meerdere keren contact opge-
nomen met de woonconsulent, maar 
de plannen leken vanwege corona 
allemaal stil te staan.’’ 

Gevolgen
Renée is blij dat er inmiddels weer 

overleg is geweest, zij het digitaal. Ze 
maakt zich wel grote zorgen over de 
gevolgen van de sloopplannen voor 
de huidige bewoners. Zij is zeer 
zeker de enige niet, hoewel een 
bewoonster zegt: ,,Ik vertrouw op 
een tussenwoning en dat ik daarna 
weer heerlijk op mijn eigen plek kan 
gaan wonen in een mooi en duur-
zaam appartement.’’ Snoek zegt hier-
over: ,,Ik hoop dat Woningbedrijf 
Velsen de Huurders Adviesgroep 
goed blijft betrekken en goede rege-
lingen treft voor wanneer wij weg 
moeten. Ik snap dat deze plannen 
meer kansen geven voor extra 
woningen en het gebouw is ook wel 
in heel slechte staat. Er moest iets 
gebeuren maar wij mogen hier niet 
de dupe van worden. Eigenlijk willen 
we ook niet weg, de plek en het 
uitzicht zijn ideaal en sommige 
bewoners wonen hier al vele jaren.’’

Volgende stappen
,,Half mei staat de volgende afspraak 
op de planning’’, vervolgt Renée. 
,,Dan gaan we het hebben over wat 
nu? De balkons worden dit jaar wel 
nog aangepakt, want die stempels, 
dat kan echt niet meer. We waren in 
de veronderstelling dat die voor 
korte tijd zouden moeten komen 
voor de veiligheid, maar inmiddels is 
dat alweer ongeveer 2 jaar geleden 
en staan ze er nog. Wat ervoor in de 
plaats komt is ons nog niet helemaal 
duidelijk, maar er is gezegd dat de 
balkons in ieder geval niet wegge-
haald zullen worden.’’ 

Commentaar
De reacties op de brief van Woning-
bedrijf Velsen, waarin ook staat dat 
wordt betreurd dat alles zo lang 
heeft geduurd, zijn divers en vari-
eren van ‘zo snel mogelijk slopen’ en 
‘ik woon daar en ben toch heel erg 
geschrokken van het nieuws’. Ander 
commentaar: ‘Ben benieuwd 
hoelang het gaat duren en wat ons 
alternatief wordt, zo’n uitzicht 
krijgen we nooit weer’. Unanieme 
mening: ‘Dit kan echt niet langer’. 
Maar ondanks het besluit blijft dus 
de onzekerheid. 

IJmuiden - Afgelopen week kregen de 100 bewoners van de Maas- en 
Ostadestraat dan eindelijk via een brief van Woningbedrijf Velsen te 
horen dat hun appartementencomplex toch gesloopt gaat worden en 
plaats gaat maken voor nieuwbouw. Wanneer dat gaat gebeuren is nog 
niet zeker. De bewoners leven al jaren in onzekerheid wat er met hun 
woning gaat gebeuren, er was eerder sprake van renovatie.

Anders dan gehoopt worden de 
appartementen toch gesloopt

Ondanks de sloopplannen worden de balkons eerder aangepakt.  Foto: Ingeborg Baumann

Door Raimond Bos

Voorheen werd hemelwater via de 
dakgoot en regenpijpen afgevoerd 
naar de riolering. Regelmatig kwam 
het voor dat de riolering bij zware 
regenval het vele water niet meer 
kon verwerken. Dat leidde tot het 
besef dat aanvullende maatregelen 
gewenst waren. Veel gemeenten 
gingen over tot ontkoppeling van de 
hemelwaterafvoer. Dat wil zeggen 
dat het water vanuit de dakgoot niet 
meer de riolering in stroomt, maar 
via een gescheiden buizenstelsel 
naar elders wordt afgevoerd. Veelal 
gaat het dan om grote ondergrondse 
bassins, waarin het water kan worden 
opgevangen. Volgens Kees Koppen 
kan het ook een stuk simpeler: 

,,Gewoon de regenpijp doorzagen, 
een kniestuk ertussen zetten en het 
water rechtstreeks de tuin in laten 
lopen.’’

Grondwaterpeil
Zowel aan de voorzijde als aan de 
achterzijde van de woning past hij 
deze methode met succes toe. Hier-
door zorgt hij ervoor dat het regen-
water daar terecht komt waar het 
naar zijn idee thuishoort, namelijk in 
de grond. ,,Een tuinarchitect heeft 
voor me uitgerekend dat ik op deze 
manier duizenden kubieke meters 
water per jaar de grond in laat gaan. 
Dat is goed voor het grondwaterpeil. 
Ik hoef hier in de zomer nooit mijn 
tuin te besproeien, want de grond is 
altijd voldoende vochtig.’’ Koppen 

verwijst naar de situatie die zich 
elders in Nederland voordoet: ,,Een 
te laag grondwaterpeil, omdat er 
water aan het gebied wordt 
onttrokken. Bijvoorbeeld in Midden-
meer, waar de nieuwe datacenters zo 
veel koelwater uit de grond halen dat 
de grond er uitdroogt. De boeren 
komen droog te staan en het koel-
water kunnen ze niet meer 
gebruiken, omdat er chemicaliën in 
zitten. En in Noord-Brabant zijn ze 
zelfs grondwater aan het oppompen 
om de bodem vochtig te houden.’’

Stortbui
De vraagt werpt zich op of het naar 
de tuin leiden van het hemelwater 
niet leidt tot problemen als er sprake 
is van een stortbui, maar dat blijkt 

mee te vallen. ,,Als het echt hard 
regent, dan komt er een plas in de 
tuin. Zodra het stopt met regenen, 
zakt het water dan meteen de grond 

in. Ik heb nergens last van. Ze zouden 
dit eigenlijk bij alle huizen zo moeten 
doen en dan eens kijken wat dat 
scheelt!’’

IJmuiden - Steeds vaker wordt vanuit de overheid aangestuurd op het groen inrichten van tuinen voor en achter 
woningen. Wanneer mensen ervoor kiezen om een tuin geheel te betegelen, kan overtollig hemelwater niet 
goed in�ltreren in de grond. Dat leidt vaak elders in de wijk tot overstromingen. IJmuidenaar Kees Koppen (87) 
heeft - als enige in zijn woonblok - een voortuin die niet geheel betegeld is. Maar hij heeft ook nog een andere 
maatregel genomen. De afvoerpijp van de dakgoot heeft hij afgetakt, zodat het water rechtstreeks de tuin in 
loopt. ,,Goed voor het grondwaterpeil’’, vindt hij.

Kees Koppen: ,,Hemelwaterafvoer 
gewoon de tuin in laten lopen’’

Kees Koppen in zijn voortuin. Vanaf de regenpijp loopt een buis onder het tegelpad 
door, zo de tuin in. Foto: Bos Media Services
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Wijkcentrum de Stek 
Heirweg 2A in Velsen-Noord 

Het lijkt misschien alsof de Corona-
crisis het vrijwilligerswerk plat heeft 
gelegd. Niets is echter minder waar. 
Het loopt allemaal wat anders maar 
vrijwilligers zijn nog steeds op allerlei 
gebieden actief. Maatschappelijke 
organisaties zijn ook nog steeds op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Servicecentrum Vrijwilligerswerk 
Velsen heeft haar dienstverlening het 
afgelopen jaar in aangepaste vorm 

aangeboden. En hoewel we maar 
kleine stapjes kunnen nemen gaan 
we toch langzaam aan weer een 
beetje terug naar normaal. Op de 
website staan alle actuele vacatures. 
Via de mail en de website kunt u hier 
nog steeds op reageren. 
Fysiek langskomen gaat nog even 
niet maar vanaf 20 mei zijn onze 
consulenten elke donderdag tussen 
10.00 en 12.00 uur ook telefonisch 
weer te bereiken. Inspiratie opdoen?  

Bekijk de greep uit het huidige 
aanbod aan leuke en interessante 
vrijwilligersklussen hieronder. Ben u 
geïnteresseerd in één van deze 
klussen of wilt u weten wat er nog 
meer mogelijk is? Schroom niet, mail 
of bel ons. Wij helpen u graag verder. 

Zie ook www.vrijwilligerswerkvelsen.
nl. Mail: vrijwilligerswerk@welzijn-
velsen.nl, tel: 0255 548 547 (do. 10-12 
uur)

Servicecentrum Vrijwilligerswerk 
Velsen, ook nu bereikbaar!

Vogelverzorger die ook blogt en 
vlogt, vac.nr: 2047
Schrijf jij leuke berichtjes met foto´s 
en � lmpjes voor social media? Of wil 
je een blog voor de krant? En lijkt 
het je ook leuk om te helpen met de 
vogelverzorging? Dan hebben we 
een superleuke functie voor jou! We 
willen graag meer zichtbaar zijn via 
de social media en de pers, maar 
om met beeld of tekst te kunnen 
vertellen wat er allemaal bij ons 
gebeurt, moet je er wel wekelijks 
een dagdeel zijn.

Vrijwilligers Tussenschoolse 
opvang Rozenbeekschool, 
vac.nr: 2046
Wij, basisschool De Rozenbeek 
(Velserbroek), zijn hard op zoek naar 
vrijwilligers die tijdens de middag-
pauze van de leerlingen kunnen 
helpen. Zou u willen ondersteunen 
of kent u wellicht iemand, dan is 
deze hulp zeer welkom! Om welke 
dagen gaat het? We zijn op zoek 
naar vrijwilligers voor de maandag, 
dinsdag, donderdag en/of vrijdag 
van 11.30 uur tot 13.15 uur onge-
veer. VOG is vereist.

Tolk voor Nieuwelingen uit 
Turkije, vac.nr: 2042
Vluchtelingenwerk Velsen is op zoek 
naar vrijwilligers die de een tolk-
functie willen vervullen en mensen 
die uit Turkije komen willen helpen 
met het opstarten van hun leven in 
de gemeente Velsen.

Voor Unicef zijn wij op zoek naar 
diverse vrijwilligers o.a.:
*Coördinator Jeugdvoorlichting 

Unicef in Regio Haarlem-Hoofddorp 
vac.nr: 2038
*Coördinator PR en Communicatie 
(vrijwillig) in Regio Haarlem-Hoofd-
dorp vac.nr: 2037
*Jeugdvoorlichter Unicef (vrijwillig) 
in Regio Haarlem-Hoofddorp vac.nr: 
2036
Nadere info zie onze website.

Secretaris Stichting Vienna, 
vac.nr: 2040
Secretaris: vergaderingen bijwonen, 
notuleren, administratie, samen-
werken met de voorzitter en 
penningmeester. We zijn een stich-
ting met enthousiaste vrijwilligers. 
Juridische kennis en kennis van 
WMO is gewenst.

Buurtbemiddelaar, 
vac.nr: 2044
Buurtbemiddeling Velsen is op zoek 
naar vrijwilligers die willen bemid-
delen bij burencon� icten. Bent u: - 
in staat om een onpartijdig gesprek 
te leiden - geïnteresseerd in uw 
medemens en heeft u respect voor 
de mening van anderen - in staat 
om met weerstand om te gaan, kunt 
u goed luisteren en doorvragen - 
minimaal 2 uur per week 
beschikbaar. 
Buurtbemiddeling verzorgt een 
basistraining, bijscholing en intervi-
siebijeenkomsten. De eerstvol-
gende trainingen vinden in de 
zomer van 2021 plaats.

Winkel- en entreevrijwilliger voor 
de Veilige Haven, vac.nr: 2035
Voor de zaterdag- en zondag en in 
de vakantie (andere dagen in 
overleg) is de Veilige haven op zoek 
naar vrijwilligers voor het winkeltje 

en voor de entree van haar bezoe-
kers. De openingstijden van de 
speeltuin zijn van 13-17 u in het 
weekend, woensdag en vrijdag. 
V.O.G. vereist (kosten voor aanvraag 
worden vergoed). Het is belangrijk 
dat je het leuk vindt om met 
kinderen en hun begeleiders om te 
gaan. De Veilige Haven volgt de 
richtlijnen van het RIVM m.b.t. 
Bezoekersaantallen, afstand houden 
tot elkaar en hygiëne.

Hobby kok of -kokkin voor Dorps-
huis het Terras, vac.nr: 2009
Wij zoeken een zelfstandig 
werkende (hobby) kok of kokkin die 
1x per 2 weken een maaltijd wil 
bereiden op donderdagochtend. U 
bent verantwoordelijk voor het 
menu, boodschappen en het koken. 
Er wordt op dit moment voor 18 
personen gekookt (dit is inclusief 4 
vrijwilligers) U krijgt hierbij onder-
steuning van mensen die hand- en 
spandiensten verlenen zoals 
groenten schoon maken, tafel-
dekken en afwassen.

Bestuurslid Bezoekwerk Zonne-
bloem, vac.nr: 2013
Nationale Vereniging de Zonne-
bloem is de landelijke vrijwilligers-
organisatie die zich inzet voor het 
welzijn van mensen met een fysieke 
beperking door leeftijd, ziekte of 
handicap. 
Door huisbezoek en het organiseren 
van aangepaste activiteiten en 
vakanties wil de Zonnebloem het 
sociaal isolement van mensen voor-
komen en bijdragen aan de kwali-
teit van het leven. 
Graag maken we kennis met een 
nieuw BESTUURSLID BEZOEKWERK.

Een greep uit het huidige aanbod

Vrijwilligersvacatures bij 
Servicecentrum Vrijwilligerswerk

De Stek - Iedere donderdagochtend 
om 10.30 uur verzamelen Velsen-
Noorders zich voor Wijkcentrum de 
Stek om te trandelen. Trandelen staat 
voor troep opruimen en wandelen, 

dus lekker bewegen en gelijk een 
schoner dorp. Het weer wordt lang-
zaam wat aangenamer, dan is het 
leuk als de groep weer wat groter 
wordt, dus sluit u aan. Na a� oop 

krijgen alle trandelaars een heerlijke 
verse maaltijdsoep voorgeschoteld. 
Meedoen = verzamelen om 10.30 uur 
voor De Stek. Meer weten? Bel: 
0251-226445

Trandelen met soep

Goede contacten in de buurt dragen 
ertoe bij dat mensen het prettig 
vinden om er te wonen en er zich 
veilig te voelen. Voldoende hulp, 
sociale voorzieningen en een 
netwerk van vrienden, buren en 
familie zijn belangrijk hierin. 

Wat wij geleerd hebben van de 
Coronacrisis is dat het belangrijk is 
dat mensen naar elkaar omkijken. 
Maar is dat vanzelfsprekend en in 
elke wijk goed geregeld?

Stichting Welzijn Velsen wil in samen-
werking met partners een bijdrage 

leveren aan het optimaliseren van de 
sociale samenhang in Velsen. Erva-
ringen en wensen van bewoners zijn 
daarbij belangrijk. Daarom starten 
wij met twee Pilots, vanaf half april in 
Zeewijk/Radarstraat en vanaf 12 mei 
in Velsen Noord/Stratingplantsoen 
om met bewoners in gesprek te gaan 
over hoe zij hun straat en wijk 
ervaren. Met verschillende bewoners 
voeren wij gesprekken. 
Mocht u ons gemist hebben en u wilt 
ook wat over dit onderwerp kwijt, 
dan kunt u een mail sturen naar: 
Samenvoordestraat@welzijnvelsen.
nl.

Samen voor de straat

De Spil - Bent u op zoek naar een 
goedkope (stations-)� ets of een 
tweedehands kinder� etsje. U kunt 
elke woensdagmiddag vanaf 14.00 
uur een kijkje nemen in de Fietswerk-
plaats van Buurtcentrum de Spil,  
Frans Halsstraat 29 in IJmuiden. 

Deze � etswerkplaats wordt geheel 
door vrijwilligers gerund en is vooral 
bedoeld voor Velsenaren met een 
krappe beurs. 
Ons streven is, dat � etsen voor 
iedereen betaalbaar blijft en straks 

elk kind in Velsen over een � etsje 
beschikt.  

Mocht u een ongebruikte (kinder)
� ets hebben die nog een tweede 
leven verdient dan nemen wij deze 
graag van u in ontvangst. 
U kunt ook bij ons langskomen met 
een lekke band of andere kleine 
reparaties. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ad Otten, tel. 
06-11883720.

Fietswerkplaats De Spil
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Helaas weer een domper op het laatste moment. De teleurstelling is groot. Foto: 1963-pictures.nl

Velsen - Woensdagmiddag 7 juli 
organiseren Tata Steel en Telstar weer 
een leuke en sportieve voetbal-
middag; een Tata-Kids of Steel® Foot-
ball middag in het kader van het 
community partnerschap. Jongens 
en meisjes van 8 tot en met 14 jaar 
kunnen gratis deelnemen!
De focus ligt natuurlijk op voetballen. 
Tijdens de training zullen ook 
verschillende skill games uit het 

voerbalspel FIFA21 worden nage-
daan. Dit alles onder begeleiding van 
de spelers en speelsters van Telstar.
De voetbaltrainingen zullen plaats-
vinden in het BUKO Stadion van 
Telstar in Velsen-Zuiden en duren van 
15.00 tot 17.30 uur. 

Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Inschrijven kan via 
https://tatasteel.soccer-camps.nl.

Tata-Kids of Steel® 
Football middag

Er is een beperkt aantal plaatsen dus gauw opgeven! Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Wat een fantastisch initiatief van de 
gemeente Velsen om te zorgen dat 
het een stuk groener wordt door 
het mooie project ‘tegel eruit, 
boom erin’. Als je als particulier 
meedoet kun je zelfs een boom 
winnen. Heel simpel, tegel in je tuin 
eruit en een boom erin, foto maken 
en je doet mee. Enige tijd geleden, 
begin juni 2020, inderdaad, bijna 
een jaar terug, heb ik de gemeente 
Velsen gemeld dat er in onze straat 
een boom was weggehaald. Er 
werd gesuggereerd dat hij ziek was. 
Op vragen van mij alsook van de 
buurvrouw kwam het antwoord dat 
de gemeente nog niet wist of er 
een nieuwe boom zou worden 
aangeplant.
Tot onze verbazing werd er echter 
in plaats van een boom een vier-
kante meter aan stoeptegels 
gelegd op de plaats waar door vier 
trottoirbanden een nette plaats 
voor een boom was.

Het gevolg, voortdurende auto’s op 
de stoep waardoor kinderen, 
minder validen en moeders met 
kinder- of wandelwagens over de 
weg lopen en zich zo voor de 
wielen van de auto’s werpen die de 
bocht om komen. Gelukkig nog 
geen gewonden en slechts 
ergernis. Ook dit is natuurlijk 
gemeld via de App van de 
gemeente met als resultaat een 
oeverloze discussie of een auto op 
die plaats wel of niet mag staan.
Uiteindelijk, bijna een jaar verder, 
geen boom, nog steeds auto’s op 
de stoep. Het is voor ons als bewo-
ners bijna niet meer op te brengen 
om berichten van deze gemeente 
over het mooie plan ‘steen eruit 
boom erin’ nog serieus te nemen. 
Het weghalen van de boom, het 
opruimen en dichtleggen met 
tegels wordt betaald met geld wat 
wij als belastingbetaler inbrengen. 
Ik hoop echt dat ook in deze 

gemeente de menselijke maat weer 
terugkomt en je als bewoners 
gehoord wordt en serieus wordt 
genomen als je iets meldt.

J. Bal
Krommeweid 8
1991 EM Velserbroek.

Tegel eruit, boom erin

IJmuiden - Regelmatig worden plaatsgenoten die iets te vieren hebben, via 
een tekst op een spandoek aan het viaduct gefeliciteerd. Maar het kan ook 
anders. Vorige week stond in de middenberm van de De Noostraat opeens dit 
bord. Nadere details over de achtergronden van deze actie ontbreken, maar 
het zal voor de betrokken Dolly ongetwijfeld een grote verrassing zijn 
geweest. Foto: Bos Media Services

Felicitatie op verkeersbord

Telstar startte de wedstrijd met de 
wetenschap dat het �ink wat spelers 
moest missen. Trevor Doornbusch 
maakte zijn debuut voor de Witte 
Leeuwen en ook spelers als Farouq 
Limouri en Dan Adhead konden weer 
op speeltijd rekenen. Het was in de 
beginfase duidelijk even wennen 
voor de Witte Leeuwen. Het wat 
stroeve spel leverde nog weinig 
kansen op, maar ook jong PSV kende 
�ink wat afwezigen. Het zorgde er 
voor dat het aanwezige publiek niet 
verwend werd in de beginfase. Het 
duurde tot de 27e minuut voor 
Telstar echt gevaarlijk werd en het 
leverde direct een doelpunt op. 

Robin Eindhoven werd diep 
gestuurd, maar stuitte nog op de 
doelman. Glynor Plet was meege-
slopen en behendig passeerde hij de 
keeper toen de rebound voor zijn 
voeten viel. Lang kon Telstar niet 
genieten van de voorsprong. Het was 
Nigel Thomas die alleen voor de 
debuterende doelman Doornbusch 
verscheen. Deze was kansloos en 
daarmee gingen Telstar en Jong PSV 
met 1-1 rusten.
De tweede helft was een stuk 
aantrekkelijker. Telstar was duidelijk 
van plan het initiatief naar zich toe te 
trekken, en zo geschiedde. Adshead, 
Plet en Fernandes waren een aantal 

keer dichtbij, maar de tre�er bleef 
uit. Hoe mooi was het dat uitgere-
kend mister Telstar Frank Korpers-
hoek in de 63e minuut Telstar op 
voorsprong kopte. Hij liet de 
doelman kansloos toen hij de corner 
binnenkopte. Het was het teken voor 
Jong PSV om een tandje bij te zetten. 
Het leverde bijna de gelijkmaker op, 
maar Doornbusch zag dat de spits 
van de Eindhovenaren een teen-
lengte tekort kwam om Telstar een 
tweede doelpunt te laten incasseren. 
De weg naar voren bracht Telstar ook 
ruimte in de tegenstoot. Kökcü 
schoot op de voeten van de doelman 
en Najah schoot de bal centimeters 
over. Dat waar iedereen al bang voor 
was. 
In de toegevoegde tijd viel een vrije 
trap van Jong PSV tussen alles en 
iedereen en in een ouderwetse 
scrimmage eindigde de bal achter 
doelman Doornbusch. 2-2 en een 
kater, een hele grote.

Velsen - Een ezel stoot zich over het algemeen niet vaker aan dezelfde 
steen, maar bij de Witte Leeuwen gaat dit spreekwoord helaas niet op. 
Ook vrijdag eindigde de thuiswedstrijd tegen Jong PSV in de slotfase in 
mineur nadat het Telstar niet lukte de 2-1 voorsprong over de eindstreep 
te trekken. Het was voor Telstar niet de eerste keer dit seizoen, maar het 
zal nooit wennen. En dat terwijl juist bij deze wedstrijd weer publiek op 
de tribune zat.

Het went nooit: Telstar incasseert 
wederom late tegentreffer
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. nagerecht; 7. uurwerk; 12. nachtkleding; 13.
limonadesiroop; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15.
koninklijk besluit (afk.); 17. ongezellig; 19. hoofd van een afde-
ling; 21. heden; 22. oeverkant; 24. dierenverblijf; 27. grap; 28.
pronkziek; 30. hertensoort; 31. hoog aanzien; 32. vruchtbaar-
makende stof; 33. muurholte; 35. plaats in Zuid-Holland; 37.
voorzetsel; 38. vogelbek; 41. lang en smal stuk hout; 42. vrouw
wier man is gestorven; 44. waarvan geen tweede is; 46. land in
Zuid-Amerika; 47. bloedvat; 48. deel van Duitsland; 49. gecas-
treerde hengst; 50. soort groente; 52. wreed Romeins heerser;
54. inwoner van Suriname; 56. slaapplaats; 58. naaktloper; 61.
kinderspeelgoed; 62. bekende planeet; 64. plaaggeest; 65.
gemalen graan; 67. duinvallei; 68. plaats in Gelderland; 70.
sappig en zacht; 72. harde duw; 73 Europees land; 76. Neder-
landse voetbalclub; 77. int. autokenteken IJsland; 78. Europe-
aan; 79. plaats in Duitsland; 81. vogel; 82. gehoororgaan; 83. in
elkaar (samen); 84. snijwerktuig; 86. lachwekkend (komisch);
87. slonzige vrouw.

Verticaal  1. vaak (meer dan eens); 2. Nederlandse politieke
partij (afk.); 3. noodsein (afk.); 4. bijbelse reus; 5. soort bier; 6.
deel van been; 7. gerecht met uien en vlees; 8. kraaiachtige
vogel; 9. moed (durf); 10. ondernemingsraad (afk.); 11. vulkani-
sche uitbarsting; 16. verfrissing; 18. verwaande houding; 20.
raamscherm; 21. Nederlandse omroepstichting (afk.); 23. rivier
in Rusland; 25. niveau van water; 26. broedplaats; 27. spijslijst;
29. plaats in Engeland; 32. miniatuurstad bij Den Haag; 34.
Japanse munt; 36. gezondmaking (van een bedrijf); 37. op gro-
te afstand; 39. naar omlaag; 40. netvleugelig insect; 42. Euro-
pese hoofdstad; 43. uitgestrekt (ruim); 45. scheepstouw; 46.
schrijfgerei; 51. cilinder; 53. Europeaan/Aziaat; 54. kampeer-
plaats; 55. tafelgast; 56. vuilstortplaats; 57. tweegevecht; 59.
land in Azië; 60. Italiaanse landstreek; 62. buiten gevaar; 63.
Europese taal; 66. godin van de dageraad; 67. tweetal; 69.
bouwland; 71. waterdoorlatend; 73. kleine gemeente; 74. auto-
ped; 75. proefopname; 78. wijfjeskanarie; 80. ontkenning; 82.
onder andere (afk.); 85. de oudere (Lat. afk.).

Mail de oplossing voor woensdag 12 mei naar: 
puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer  
en maak kans op deze prijs!

Special Sushibox   

Halkade 27, IJmuiden-Haven, tel. 0255-512796, www.waasdorp.nl

ONZE VISSPECIAALZAAK 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND! 
VAN 7.00 TOT 20.00 UUR
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IJmuiden - De puinhoop rond de vuil-
containers aan de Doorneberglaan is 
omwonenden al langere tijd een doorn 
in het oog. De containers staan tijdelijk 
op een klein stukje gras, recht tegen-
over het pand van het Apostolisch 
Genootschap, maar steeds wordt er 
illegaal afval naast gedumpt. Een 
bewoner van de wijk zegt: ,,Ik heb het 
idee dat mensen uit alle delen van 
Velsen hierheen komen om hun vuil te 
storten. Soms zijn het busjes van 
bedrijven, soms mensen die hier bood-
schappen doen in het winkelcentrum 
en dan meteen hun afval hier storten. 
Als je ze er op aanspreekt, krijg je te 
horen dat iedereen het zo doet.’’ 
Zaterdag maakte een cameraploeg van 
RTV Seaport opnames op de locatie, 
ook kwamen enkele buurtbewoners 
aan het woord. ,,Als de gemeente deze 
containers niet snel weghaalt, zet ik ze 
bij het gemeentehuis en bij de burge-
meester thuis voor de deur’’, aldus een 
van hen. De containers werden enkele 

jaren geleden verplaatst naar deze plek 
vanwege een verbouwing in het 
winkelcentrum. Daarna zijn ze nooit 
meer teruggeplaatst. ,,Dat waren ze 
vergeten. De directe belangheb-
benden zijn daarvan per brief op de 
hoogte gesteld, maar hoewel wij recht 
op die containers uitkijken, kregen wij 
geen brief.’’ Inmiddels hebben de 
bewoners vernomen dat de containers 
mogelijk naar de Schiplaan worden 
verplaatst, maar dan ondergronds. 
Eerder deden ze via het wijkplatform al 
de suggestie om er camera’s bij te 
plaatsen, zodat kan worden achter-
haald door wie er illegaal afval wordt 
gedumpt. Dat is echter op grond van 
de privacywet niet mogelijk, zo liet de 
gemeente Velsen eerder al weten. Deze 
krant nam contact op met de 
gemeente Velsen om te informeren 
naar de stand van zaken met betrek-
king tot herplaatsing, maar de 
betrokken ambtenaar was deze week 
niet voor commentaar bereikbaar.

Bewoners boos over puinhoop rond afvalcontainers

Zaterdag maakte een cameraploeg van RTV Seaport opnames op de locatie, ook kwamen enkele buurtbewoners aan het woord. 
Foto: aangeleverd
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worden ze gerooid. Hiervoor is een 
kapvergunning vereist. Particulieren 
moeten die zelf aanvragen bij de 
gemeente. Staat een boom op de 
monumentenlijst, dan heb je ook een 
kapvergunning nodig als de boom dood 
is. Mooie stammen gaan naar een zagerij 
om er meubels van te maken, hout van 
wilgen en populieren wordt gebruikt 
voor pallets en klompen. Het resterende 
houtafval wordt versnipperd of verkocht 
als brandhout.

Eikenprocessierups
De laatste paar jaar rukt de 
eikenprocessierups ook in Bloemendaal 
op. De haartjes van deze rups kunnen 
ernstige gezondheidsproblemen 
veroorzaken. Bram: “De eigenaar van 
de grond waarop de boom staat is 
verantwoordelijk voor het bestrijden van 
de rups. Particuliere boomeigenaren 
kunnen ze door ons laten weghalen met 
een speciale stofzuiger.” 

Ook uw bomen laten onderhouden? 
Versteeg Boomverzorging
info@versteegboomverzorging.nl
www.versteegboomverzorging.nl 
023 - 584 5312

we in Overveen nog veertien hectare bos 
gedund. Het oorspronkelijke eiken- en 
beukenbos stond vol met esdoorns. Die 
moesten weg om het bos weer lucht te 
geven.”

Ziekte en droogte
Schimmels, bacteriën en insecten kun-
nen de gezondheid van bomen aantas-
ten. Ze verliezen dan bijvoorbeeld  al in 
de zomer veel blad of het blad verdort 
voortijdig. Ook zwarte, vochtige plekken 
op de stam of scheuren en gaten in de 
stam wijzen op een ziekte. Dan is het ver-
standig een professionele boomverzor-
ger in te schakelen. Daarnaast hebben 
bomen last van de droogte. “Water geven 
heeft weinig zin,” aldus Bram, “want 
vooral oudere bomen drinken duizen-
den liters grondwater. Je kunt beter be-
strating uit de tuin halen en meer groen 
aanleggen.” 

Wanneer bomen ziek zijn, schade 
veroorzaken of in de weg staan 

advertorial

Vakkundige verzorging houdt bomen gezond

Snoeien doet groeien
Bomen produceren zuurstof, bieden 
beschutting, geven schaduw en leveren 
voedsel aan vogels, dieren en insecten. 
Ze zijn van levensbelang en bovendien 
prachtig om te zien. 

Boomverzorger Bram Versteeg groeide 
op tussen het monumentale groen van 
Landgoed Elswout, waar zijn liefde voor 
bomen ontstond. Hij startte 36 jaar ge-
leden zijn eigen bedrijf in Zwaanshoek. 
Onderhoud aan bomen is specialistisch 
werk, dat vakmanschap en kennis vereist. 
Daarnaast moet je beschikken over het 
nodige materieel, zoals hoogwerkers, 
zaagmachines en freesgereedschap. Voor 
Versteeg Boomverzorging is geen boom 
te groot of te hoog.

Het bedrijf werkt meestal in opdracht 
van gemeenten en andere overheden, 
die hun openbaar groen door Versteeg 
laten onderhouden. In een bosrijke 
omgeving als Bloemendaal is altijd veel 
werk te doen. Bram: “Onlangs hebben 

tekst: Maaike Brouwer (Bee Media)

3 m3  schoon puin  € 135,- all-in 
2 m3  bouw en sloop afval € 225,- all-in
3 m3  bouw en sloop afval  € 255,- all in 

CONTAINER SERVICE HAARLEM
06 – 22 99 30 14

Container verhuur voor bedrijven 
en particulieren van 2 t/m 10 m3.
Bel ons voor alle mogelijkheden!
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HEEL VELSEN LEEST

De meivakantie is aangebroken. Omdat we helaas 
nog niet veel kunnen gaan wij heel veel lezen. Met 
de verhalen uit de boeken kom je werkelijk overal 
waar jij maar naar toe wilt. Een reis om de aarde dat 
kan in de boeken Het grote boek van de aarde en De 
aarde heeft jou nodig. Beide prachtige boeken over 
de aarde en wat wij eraan kunnen doen om goed 
voor de aarde te zorgen.
Voor de allerkleinsten zijn deze boeken nog een 
beetje hoog gegrepen. Gelukkig zijn daar de 
boeken van Kikker van Max Velthuijs. 
En afgelopen maand kwamen daar twee prachtige 
boeken bij voor kinderen van 0 tot ongeveer 2 jaar 
oud. 

De wereld van Kikker
Een uitklapboekje in pasteltinten. Alle bekende 
vriendjes van Kikker kom je tegen op de wandeling 
die je maakt met kikker. Eenvoudige zinnen geven 
woorden aan de dingen die je op de platen ziet. Dit 
is een eerste kennismaking met boeken en voor-
lezen. Het boek heeft dikke pagina’s waardoor het 
voor een kleintje �jn is om er zelf mee te spelen.

Dag Kikker….dag Baby!
De titel zegt het al, dit boek is geschikt voor baby’s. 
Ook dit boekje is in prachtige pastelkleuren uitge-
geven. De bladzijden zijn van dik karton waardoor 
het voor de baby �jn is om zelf vast te houden. Op 
elke pagina ontmoet je een van de vriendjes van 
Kikker. En op laatste pagina ontmoet jij jezelf. In het 
spiegeltje op de laatste bladzijde kan de baby zich-
zelf zien. Het zal een feest zijn om dit boekje samen 
met je kindje te lezen en bekijken.

De boeken van Kikker zijn uitgegeven door uitge-
verij Leopold, Het grote boek over de aarde is uitge-
geven door Davidsfonds infodok en De aarde heeft 
jou nodig is uitgegeven door uitgeverij De Fontein.

Veel leesplezier!

Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje 
Rasmussens is onderwijsassistent op Waldorf aan 
zee, leest haar drie kinderen maar al te graag 
voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er 
voor haar werk een blog over en iedere maand 
een column in deze krant.












