
Velsen e.o. 20 mei 2021

14
Woonzorgcentrum 
De Moerberg vierde 
vijftigjarig bestaan

28
Nieuwe strandambulance 
voor RTZ Velsen

REGIO MEDIA GROEP

Velsen - Een 32-jarige man uit Velsen 
wordt verdacht van witwassen en 
cybercrime. Hij werd vorige week 
dinsdag door de politie aange-
houden, ook een 27-jarige vrouw uit 
Diemen is aangehouden. De aanhou-
dingen volgen op een onderzoek dat 
de politie instelde na een aangifte 
die anderhalf jaar geleden werd 
gedaan. De verdachten deden zich 
voor als medewerkers van een goed 

doel en stuurden facturen naar dona-
teurs. Op die manier zouden ze meer 
dan een miljoen euro hebben geïn-
casseerd. Het rekeningnummer op 
de facturen was van de verdachten 
zelf, het geld gebruikten ze deels 
voor de aankoop van luxe voer-
tuigen. De politie adviseert om wijzi-
gingen in betaalgegevens altijd na te 
trekken bij de organisatie via het o�-
ciële telefoonnummer.

Oplichters maken veel geld buit

Door Raimond Bos

Een gemeente dient elk jaar een slui-
tende begroting aan het provinciebe-
stuur te presenteren. Gebeurt dat niet, 
dan loopt men het risico de �nanciële 
zelfstandigheid ten dele te verliezen. 
Een gemeente krijgt dan de zoge-
noemde artikel 12-status en dat heeft 
�nanciële consequenties voor de 
inwoners, want: ,,Dan gaan de 
gemeentelijke belastingen omhoog. Ik 
zal mij tot de laatste snik daartegen 
verzetten’’, aldus Verwoort. Hoe groot 
het probleem momenteel is, toont zijn 
uitleg over de �nanciële positie van de 
gemeente Velsen aan. ,,Als we ons 
baseren op de gegevens van nu, 
komen we voor volgend jaar 1,5 
miljoen euro tekort. Maar op basis van 
de toezeggingen die er zijn zouden we 
3,0 miljoen overhouden. Die toezeg-
gingen mogen we echter nog niet 
meerekenen.’’ Het is een tamelijk 
bizarre situatie, want strikt genomen 
zou de gemeente Velsen nu moeten 
besluiten om een nieuwe bezuini-
gingsronde voor te bereiden, terwijl 
over vier maanden wellicht al de 

bevestiging binnen is dat er een ruim 
overschot is. Eén ding is duidelijk: ,,We 
willen de rekening niet bij de inwoners 
neerleggen.’’

Ambities
Vorig jaar heeft het college de ambi-
ties al �ink naar beneden moeten 
bijstellen. Een bittere pil, want het 
college had een mooi pakket aan 
projecten in petto om daadwerkelijk 
binnen deze bestuursperiode het 
verschil te kunnen maken. Met minder 
dan een jaar te gaan voordat die 
periode eindigt, begint de tijd nu te 
dringen. ,,We hebben ondanks de 
beperkte middelen wel wat stappen 
kunnen zetten’’, zegt Verwoort. Hij 
noemt het sluiten van het lokale 
klimaatakkoord, het aannemen van de 
armoedevisie en het opstellen van een 
overeenkomst voor het ontwikkelen 
van de energiehaven. Toch steekt het 
hem dat hij, door de grote onzeker-
heid over de rijksbijdrage, veel zaken 
op een laag pitje heeft moeten zetten. 
,,We zijn op deze manier meer een 
uitvoeringsinstantie van het rijk dan 
een zelfstandig bestuursorgaan.’’

Jaarrekening 2020
Vorige week werd door het college de 
jaarrekening over 2020 gepresenteerd. 
Zonder tijdig ingrijpen zou de 
gemeente dat jaar met een verlies van 
ruim 6,9 miljoen euro hebben moeten 
afsluiten. Door geld uit diverse 
reserves in de begroting te pompen, 
kon dat voorkomen worden. Dat het 
jaar al met al is afgesloten met een 
plus van ruim 5,7 miljoen euro, is mede 
daaraan te danken. Het overschot 
ontstond vooral ook doordat veel 
projecten onder invloed van de coron-
apandemie geen doorgang konden 
vinden. Deze gelden mogen dan in 
2020 overgebleven zijn, dat houdt 
echter niet in dat er extra budget is, 
aangezien het gaat om geld dat gere-
serveerd is en waarvan de besteding in 
feite slechts doorgeschoven wordt. De 
wethouder is dan ook niet in jubel-
stemming over het positieve eindsaldo 
over vorig jaar. Hij stelt: ,,Het is daar-
door een minder duister verhaal dan 
een jaar geleden, maar zeker nog niet 
zonnig.’’

   Lees verder op pagina 16

Positieve jaarrekening 2020 
neemt financiële zorgen niet weg
Velsen - Als er geen extra geld vanuit Den Haag naar de gemeenten komt, zal Velsen volgend jaar opnieuw 
moeten bezuinigen. Toezeggingen vanuit de rijksoverheid zijn er voldoende, maar de concrete invulling ervan 
is doorgeschoven naar het nieuwe kabinet en dat is er voorlopig nog niet. Volgens wethouder Jeroen Verwoort 
(�nanciën) valt er nauwelijks te sturen op de �nanciën door de grote onzekerheid over de uit te keren rijks-
gelden. Hij dringt er bij het provinciebestuur op aan de kaders voor het �nanciële toezicht dit jaar minder strikt 
te hanteren en hoopt dat andere gemeenten in Noord-Holland eenzelfde verzoek naar Gedeputeerde Staten 
sturen.

Velsen - Onbekommerd liggen deze jonge vosjes van de zon te genieten. Fotograaf Frits Houtgraaf kwam er op enige 
afstand langs en haalde zijn telelens tevoorschijn. Zo kon hij de dieren vastleggen op de gevoelige plaat zonder de 
natuurlijke rust te verstoren. Foto: Frits Houtgraaf

Zonaanbidders gekiekt

3
Vraag een bijzondere
speld aan voor uw rots
in de branding

  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 

 

pvcpvcpvc

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
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ALBATROS BANDEN 
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

DEZE WEEK 
IN ONZE KRANT:

MEMORABEL  
AFSCHEID 
NEMEN
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Openingstijden gemeentehuis 
tijdens feestdagen
Het gemeentehuis is op maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag)  gesloten. We zijn op deze 
dag ook niet telefonisch bereikbaar.

Word ook vrijwilliger bij de 
VoorleesExpress!

Wilt u geld besparen op uw energiereke-
ning? Comfortabeler wonen? En tegelijker-
tijd een steentje bijdragen aan een duur-
zame samenleving? De komende weken 
krijgt u gratis advies en informatie over 
energie besparen, duurzaam wonen en 
slim verwarmen. 20 mei staat de bus op de 
markt in IJmuiden. 
 
Zonnepanelen, warmtepompen, vloerver-
warming; we hebben er allemaal van ge-
hoord. Maar wat heb je er precies aan? En 
hoe werkt het? Voordat je deze maatregelen 
zelf gaat toepassen, wil je ze natuurlijk eerst 
goed begrijpen en het liefst aanraken en voe-
len.

De Energiebus
Dat kan dus nu! Op donderdag 20 mei staat 

de energiebus op de markt in IJmuiden. De 
bus zit vol duurzame energietechnologie. 
Tussen 11 uur en 16 uur kunt u als inwoner 
van gemeente Velsen in deze mobiele show-
room rondkijken en van dichtbij zien hoe 
slim en technisch hoogstaand duurzame op-
lossingen zijn geworden. Er is een specialist 
van het Duurzaam Bouwloket aanwezig voor 
uitleg en vragen. We zorgen er natuurlijk 
voor dat dit coronaproof is. 

Route
De komende weken staat de bus op verschil-
lende plekken in Velsen. Vrijdag 4 juni is de 
energiebus te vinden op de markt in Sant-
poort-Noord en op 22 juni staat de bus op de 
markt van Velserbroek. Hier zullen dan ook 
de energiecoaches van Energiek Velsen bij 
aanwezig zijn.

Gratis duurzaam energieadvies op 
de markt

Bent u op zoek naar een leuke manier om écht 
het verschil te kunnen maken voor een kind? 
En een mooie band op te bouwen met een ge-
zin uit uw buurt? Dat kan met de Voorlees-
Express Velsen, zelfs in deze coronatijd. We 
lezen voor bij kinderen die ondersteuning no-
dig hebben in hun taalontwikkeling. Om die 
ondersteuning te bieden hebben wij u nodig! 
Met de VoorleesExpress kunt u een verschil 
maken voor een kind in je omgeving. Het is 
waardevol vrijwilligerswerk! Uiteraard met 

inachtneming van de coronamaatregelen. 
Wethouder Marianne Steijn is een tijdje voor-
leesvrijwilliger geweest bij een jongetje van 
twee jaar. Op www.bibliotheekvelsen.nl ver-
telt ze in een fi lmpje over deze leuke ervaring. 
Marianne: “Ik heb ervan genoten en hij heeft 
geleerd dat plaatjes en teksten heel leuk kun-
nen zijn.”

Doe ook mee en meld u aan via: https://bit.
ly/3dBIWw5 of bel met 0255 52 53 53. 

Coronanieuws

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

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

Informatie over vaccinatie

Vaccinatie tegen corona 
Hoe maakt u een afspraak? 

Deze onzekere tijd vraagt om rotsen in de 
branding. Mensen die elkaar helpen, elkaar 
steunen en voor elkaar zorgen. U kent vast 
zo iemand met een groot hart. Voor die-
gene die voor u het verschil maakt in coro-
natijd kunt u de rots in de branding- speld 
aanvragen. Iedereen kan iemand voordra-
gen. En niet alleen de IC-arts of de ge-
dreven leraar komen in aanmerking, maar 
bijvoorbeeld ook uw eigen zus die bood-
schappen haalt. Uw zoon die een positieve 
instelling houdt. Oma die helpt bij het huis-
werk. Of de buurman die voor u kookt.
 
Er gebeurt veel. En niet alles is mooi. Maar 
de ‘rots in de branding-speld’ laat zien dat 
coronatijd ook het beste in mensen naar bo-
ven brengt. In plaats van een knu£ el vinden 
we met elkaar andere manieren om te zeg-
gen: ik ben er voor je. De omhelzing die we 
allemaal zo missen, hebben we in het speldje 
gestopt. Aan wie geeft u deze speld als blijk 
van waardering? Vraag hem kosteloos aan 
via https://www.velsen.nl/producten/aan-
vraag-rotsindebrandingspeld

Vraag de Rots in de branding-
speld aan

Een afspraak maken voor de vaccinatie tegen 
corona kan telefonisch, maar gaat sneller en 
eenvoudiger online. Hiervoor heeft u een Di-

giD nodig. U wordt op uitlegprikafspraak.nl 
stap voor stap meegenomen in het maken van 
een afspraak
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Nieuws van de raad

Agenda van de raad

   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. 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 ontwikkelingen. 
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 beschermen 
we onze natuur en waar maken we 
plaats voor nieuwe functies? In de sessie 
waren de raadsleden positief over het 
koersdocument. 

   Bestemmingsplan De Schouw,  
Velsen-Noord

  Voor locatie De Schouw in Velsen-Noord 
is het plan om om 36 koopwoningen 
te bouwen. Dat is het terrein van het  
voormalig conferentiecentrum in de 
Gil denwijk in Velsen-Noord. Om dit  
mogelijk te maken moet het bestem-
mingsplan worden aan gepast.

  Verlenging ontheffing woonplaats-
vereiste de heer S.Y. Dinjens

  Wethouder Dinjens woont niet in Velsen. 
Daarom moet de gemeenteraad ontheffing 
verlenen voor het woonplaatsvereiste dat 
geldt op grond van de Gemeentewet.. 

  Verklaring van geen bedenkingen 
Nicolaas Beetslaan 5-7 Driehuis

  Er is een plan voor de herontwikkeling 
van het voormalig Witte Kinderhuis 
in Driehuis. Het gaat om een plan van 
16 woningen. Op dit plan zijn enkele 
zienswijzen ingediend, maar deze hebben 
niet tot een aanpassing geleid. Daarom 

kan de gemeenteraad nu besluiten om 
een verklaring van geen bedenkingen af te 
geven voor de vergunning

  Rekenkamerrapport Duurzaamheid
  De rekenkamercommissie heeft een 

on   der  zoek uit laten voeren naar duur-
zaamheidbeleid in de gemeente Velsen. 
In het onderzoeksrapport staan de con-
clusies en aanbevelingen naar aanleiding 
van dit onderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld 
ge adviseerd om concrete doelstellingen 
vast te stellen voor duurzaamheidsbeleid 
en een dashboard te maken die laat zien 
hoe Velsen ervoor staat. 

De tegenstelling

Van Pont tot Park
Afgelopen maand is de visie Van Pont  
tot Park besproken in de gemeenteraad. 
In deze tegenstellingen vertellen Cas 
Schollink (VVD) en Gideon Nijemanting 
(CDA) hoe zij aankijken tegen dit plan. 
De tegenstelling is te vinden via de web-
site en onze social media kanalen. 

Cas Schollink
VVD

Gideon Nijemanting 
CDA

Scan de code en  
lees de tegenstelling 
online. 

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

Informatie over corona

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

 Bibliotheek Velsen gaat weer open
Bibliotheek Velsen is vanaf 21 mei weer ge-
opend voor bezoekers.  De Bibliotheek wordt 
zo ingericht dat het voor alle bezoekers én me-
dewerkers veilig is om de Bibliotheek te be-
zoeken. 

Het is nog niet mogelijk om een krantje te ko-
men lezen of een lezing te bezoeken, maar zelf 
snu� elen tussen de boeken kan weer! Meer 
informatie kijk op www.bibliotheekvelsen.nl.



Infopagina

20 mei 2021 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen |  gemeente_velsen

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
Strengholtstraat 4, wijzigen gebruik winkel/
woning naar winkel en bovenwoning met dak-
terras, veranderen voorgevelkozijn, plaatsen 
dakopbouw, verhogen berging (11/05/2021) 
138326-2020
Kennemerlaan 218 A, plaatselijk verhogen van 
het dak (11/05/2021) 41165-2021
Platanenstraat 24, plaatsen dakopbouw inclu-
sief dakkapel (11/05/2021) 35426-2021
Lindenstraat 22, plaatsen dakopbouw, optrek-
ken voorgevel (12/05/2021) 30880-2021
M.K. Hofstedestraat 48, uitbreiden 1e verdie-
ping (achterzijde) (12/05/2021) 20442-2021
Rijnstraat 6 t/m 52, vervangen en tij-

delijk (15 jaar) plaatsen rookgasaf-
voeren (12/05/2021) 44472-2021
 
Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg nabij ingang Velserbeek, 
kappen boom (12/05/2021) 51144-2021
Buitenhuizerweg 2, plaatsen miva recreatie-
woning (12/05/2021) 34840-2021

Velsen-Noord
Breesaperhof 50, legaliseren wijzigen gebruik 
van winkel naar wonen en kamerverhuur ver-
diepingen (11/05/2021) 7966-2021

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 76, bouwen aanbouw (11/05/2021) 
135775-2020
Van Dalenlaan 152, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (11/05/2021) 35231-2021
Harddraverslaan 25, kappen boom 
(12/05/2021) 48810-2021
Louise de Colignylaan 68, kappen boom 
(12/05/2021) 52634-2021

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 183, vergroten schuur (wijzi-
ging op verleende vergunning 33189-2019 d.d. 
02-07-2019) (11/05/2021) 44810-2021

Driehuis
Driehuizerkerkweg 140  realiseren van een 
aanbouw (11/05/2021) 30233-2021 (Gemeen-
telijk monument)
groenstrook aan Brevierlaan (tussen Henriet-
te Roland Holstpad en Anna Blamanpad), kap-
pen boom (12/05/2021) 51235-2021

Velserbroek
Zwanebloembocht 100, plaatsen aanbouw met 
luifel (voorzijde) (11/05/2021) 33576-2021
De Zeiler 88,  plaatsen berging (voorzijde) 
(11/05/2021) 34650-2021
Aletta Jacobsstraat 74, plaatsen entreeluifel 
(11/05/2021) 50043-2021  
De Zeiler 24, plaatsen 2 airco units 
(12/05/2021) 37748-2021

Besluiten

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 14 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
Cederstraat 27, plaatsen dakopbouw 
(08/05/2021) 54855-2021
Linnaeusstraat 42, plaatsen dakopbouw 
(08/05/2021) 54865-2021
Orionweg 349, plaatsen dakkapel (voorzijde) 

(08/05/2021) 54886-2021
Lindenstraat 32, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (10/05/2021) 55684-
2021
Trawlerkade 8 / Vuurtorenstraat 6+8, bou-
wen vrieshuis met bijbehorende ruimten en 
wijzigen gebruik (11/05/2021) 55947-2021
 
Velsen-Zuid
Stelling 3, plaatsen schuur (09/05/2021) 
54918-2021

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 251,   legaliseren van het 
tijdelijk (3,5 jaar) gebruiken voor kamerver-
huur (5 kamers, 5 personen) (10/05/2021) 
55686-202
Wijkermeerweg 8, wijzigen gebruik van 1 
naar 4 bedrijfsunits, plaatsen 2 overhead-
deuren (11/05/2021) 55932-2021
Stratingplantsoen 101A, veranderen gebruik 
van winkel naar wonen en herinrichten pand 
(12/05/2021) 56987-2021

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 171, wijzigen gevelaanzicht en 
splitsen bedrijfsruimte naar meerdere units 
(12/05/2021) 56989-2021
J.M. van Nassaulaan 15, plaatsen aan-
bouw (voorzijde), kozijn (achterzijde) 
(13/05/2021) 57066-2021

Santpoort-Noord
Cotélaan 27, plaatsen dakopbouw, vervangen 
kozijnen (11/05/2021) 56148-2021
Biallosterskilaan 27, plaatsen  aanbouw 
(11/05/2021) 56372-2021

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.

Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 7, vergroten 1e ver-
dieping (11/05/2021) 33150-2021

Velsen-Noord
bij Reyndersweg 1, tijdelijk (3 jaar) en sei-
zoensgebonden plaatsen van een kunstobject 
(11/05/2021) 32947-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Santpoort-Zuid
Clarionlaan 2, realiseren uitrit (11/05/2021) 
41417-2021

Burgemeester en Wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij in haar vergadering van 11 
mei 2021 het concept Programma Gezondheid 
en Luchtkwaliteit 2021-2025 heeft vrijgege-
ven voor de inspraak conform de Wet algeme-
ne bestuursrecht, afd. 3.4. 

De luchtkwaliteit in de IJmond staat onder 
druk door wegververkeer, zware industrie, 
scheepvaart en de woon-leefomgeving. Met 
het Programma Gezondheid en Luchtkwali-

teit wil de gemeente Heemskerk met de an-
dere IJmondgemeenten, Beverwijk en Vel-
sen het bestaand beleid en de maatregelen op 
het gebied van de verbetering van luchtkwali-
teit intensiveren. Naast de verbetering van de 
luchtkwaliteit wordt ingezet op gezondheids-
bevordering (fysiek en sociaal) en gezond-
heidsbescherming (fysiek). Zo wordt bijvoor-
beeld extra aandacht besteed aan groen in de 
wijken om gezond gedrag te stimuleren, is een 
onderzoek naar de e¡ ecten van de A22 opge-

nomen en is er expliciet aandacht voor de ef-
fecten van Zeer Zorgwekkende Sto¡ en (ZZS) 
en stookgedrag bij bedrijven.
De IJmond gemeenten streven via het lande-
lijke Schone Luchtakkoord naar het behalen 
van de wereldgezondheidsnormen voor lucht-
kwaliteit in 2030. 

Inzage
Het concept Programma is in te zien via htt-
ps://www.odijmond.nl/thema’s/luchtkwali-

teit/regionale-visie/
Zienswijzen kunnen tot 25 juni 2021 kenbaar 
gemaakt worden bij burgemeester en wethou-
ders, bij voorkeur per mail naar: info@velsen.
nl. Brieven kunnen verzonden worden naar 
gemeente Velsen, t.a.v. het college van B&W, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Zienswijzen 
worden meegewogen bij de verdere besluitvor-
ming.

 Bekendmaking concept Programma Gezondheid en 
Luchtkwaliteit 2021-2025

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.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Velsen hebben besloten: 

•  een parkeerverbod in te stellen aan de 
westzijde van het deel van de Duin- en 
Kruidbergerweg tussen de Kennemer-
gaardeweg en de Velserenderlaan te Sant-
poort-Noord, door middel van het plaat-

sen van borden E1 (6 x) zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbor-
den met pijlen voor nadere aanduiding 
waar nodig.

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

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

• Rijnstraat 68, 1972 VH  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-
kend gemaakt, 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:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders hebben op 
11 mei 2021 besloten om de naam Promenade 
Park vast te stellen voor het stadspark in Vel-
serbroek.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-

mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-
kend gemaakt, 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
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u in-
zien bij het team Informatie van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt 

hiervoor een afspraak maken bij het KCC, of 
via telefoonnummer 0255 567352.

Bekendmaking
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Volgens Marya Dekker, oprichter 
van de Stichting Zwerfkatten 
Havengebied IJmuiden, hebben in 
het verleden diverse jonge katten 
het leven gelaten op het bedrijf-
sterrein. ,,Een medewerker van dit 
bedrijf wilde dat nu voorkomen. 
Toen hij zag dat er weer zwangere 
poezen rondliepen, heeft hij 
contact met ons gezocht”, vertelt 
ze. Ze beheert de opvang in Velsen-
Noord waar zieke zwerfkatten 

worden verpleegd en waar katten, 
die niet meer bij een nieuw baasje 
te plaatsen zijn, een veilige haven 
vinden. ,,Meestal zijn dat katten die 
wegens gedragsproblemen 
nergens welkom zijn. Ze zijn onzin-
delijk, heel schuw of juist agressief.”

Dekker ontving vorige maand uit 
handen van burgermeester Frank 
Dales een Koninklijke onderschei-
ding voor haar werk met kansloze 

katten. Dales, voormalig directeur 
bij de Dierenbescherming, was vol 
lof over Dekkers inzet, twintig jaar 
lang en 24 uur per dag. Juist de 
zorg voor zwangere, verwilderde 
poezen en moederloze kittens is 
zeer arbeidsintensief, maar ook 
kostbaar. ,,Alle volwassen katten 
worden gecastreerd, gechipt en op 
kattenaids gecontroleerd. Deze 
dodelijke, besmettelijke ziekte 
komt helaas steeds vaker voor. 
Naast de volwassen katten moeten 
straks ook alle kittens twee maal 
gevaccineerd worden en behan-

deld tegen parasieten. Elke nieuwe 
kat of kitten kost ons sowieso 250 
euro aan standaard medische 
behandelingen. Dan hebben we 
het nog niet eens over de dage-
lijkse verzorging van de overige 
120 katten die onder onze hoede 
vallen.’’

Alleen al de vangactie bij het afval-
bedrijf leverde tien nieuwkomers 
op, waarvan bijna de helft hoog-
zwanger was. Het budget van de 
stichting is niet berekend op derge-
lijk hoge en onverwachte kosten. 

,,Maar niets doen is geen optie, 
wetende dat dit levens zal kosten”, 
aldus Marya. Deze maand is een 
nieuwe 50%-actie gestart. Iedere 
gift die vóór 15 juni wordt bijge-
schreven, wordt door sponsors met 
de helft verhoogd. Een gift van 20 
euro wordt dus 30 euro en 100 
euro is ineens 150 euro waard. 
Voorwaarde is dat erbij vermeld 
staat dat het om de zomeractie 
gaat. Helpt u een pootje mee? IBAN 
NL85INGB0004761772 ten name 
van Stichting Zwerfkatten 
IJmuiden.

Velsen - Normaal gesproken is de zomervakantie de drukste periode in 
de dierenopvang, maar de Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden 
moet nu al alle zeilen bijzetten. Vroeg in het voorjaar hebben de vrijwil-
ligers van deze organisatie een aantal zwangere zwerfpoesjes gevangen. 
Ze leefden op het terrein van een vuilverwerkingsbedrijf en dat is een 
levensgevaarlijke omgeving, vooral voor kleine kittens.

Alle zeilen bij voor Stichting Zwerfkatten

Kittens worden na socialisatie herplaatst bij echte baasjes. Foto: aangeleverd

Deze woeste kater gaat na castratie terug naar het vuilbedrijf als muizenvanger. 
Foto: aangeleverd
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Vrijdag 7 mei jl. hebben de buurtsportcoaches van SportSup-
port op het sportveld van K.H.C. Strawberries de SportInstuif 
georganiseerd. De SportInstuif is een sportieve vakantie activiteit 
waar kinderen uit groep 1 t/ 8 van verschillende basisscholen uit 
gemeente Velsen aan hebben deelgenomen. Tijdens de activiteit 
maakten de kinderen kennis met verschillende sport- en spel 
activiteiten. Ruim 120 kinderen hebben in groepen van maximaal 
40 kinderen deelgenomen aan de SportInstuif. De activiteiten die 
door de buurtsportcoaches, veelal gratis, worden georganiseerd 
zijn te vinden via www.sportpasvelsen.nl. Inschrijvingen verlopen 
ook via deze site.

Sportinstuif K.H.C. Strawberries 

30 juni vindt er op de velden van Strawberries het 
eerste hockey toernooi voor scholen plaats.  Het 
toernooi is tot stand gekomen door de samen-
werking van diverse partijen te weten: Sportloket 
Velsen, KHC Strawberries, Rotary IJmond en het 
Bovelander Foundation. Het Bovelander Foun-
dation is actief in gebieden waar, en met mensen 
voor wie, het niet vanzelfsprekend is dat zij een 
eerlijke kans hebben op een beter leven. Met 
het hockeyprogramma brengen zij kinderen en 
jong volwassenen en hun communities samen en 
helpen zij bij hun persoonlijke, sociale, sportieve en 
educatieve ontwikkeling. 
De doelstelling van het toernooi is drieledig.
Kinderen in teamverband in beweging brengen en 
de hockeysport verder binnen Velsen promoten.
Bewustwording creëren  van de leef- en sportom-
standigheden van hun leeftijdsgenoten in India. 
De kinderen worden betrokken bij activiteiten van 
de Bovelander Foundation in India, die kansarme 
kinderen via de hockeysport een steuntje in de rug 
geeft bij hun persoonlijke ontwikkeling. 
Bijdragen aan betere kansen voor kinderen in 
India, door geld in te zamelen voor de Bovelander 
Foundation via een (bescheiden) sponsoring door 
familie, vrienden en buurtgenoten.
Het toernooi is nadrukkelijk bedoeld voor alle 
kinderen, zowel hockeyers als niet- hockeyers. 
In voorbereiding op het toernooi verzorgd KHC 
Strawberries drie gratis trainingen. 

Velsen Basisscholen 
Hockey Toernooi

Verenigingsadvies

Zwembad De Heerenduinen is blij met de versoepelingen die zijn aangekondigd. 
Per woensdag 19 mei is het naast banen zwemmen in het buitenbad ook weer 
mogelijk om binnen een baantje te trekken. Daarnaast worden de Swimming’s 
Cool lessen (schoolzwemmen) weer opgestart en mag er weer therapeutisch 
worden gezwommen in het doelgroepenbad. Particuliere zwemles was al eerder 
toegestaan. Wel verwelkomen we ook de snorkelles kinderen weer. Op bepaalde 
momenten gedurende de week is het buitenbad geopend voor recreatief zwem-
men. Er zijn speciale uren voor kinderen tot en met 17 jaar en op zondag zijn 
gezinnen welkom om te recreëren in het buitenbad. Reserveren en een gezond-
heidscheck zijn verplicht. Via www.zwembadvelsen.nl zijn de openingstijden 
terug te vinden en kan er een reservering worden gemaakt. 

Versoepeling maatregelen  zwembad 
De Heerenduinen

Wist u dat elke sportvereniging in Velsen advies en 
ondersteuning kan vragen? Binnen Velsen is er een 
team Verenigingsadvies samengesteld. Dit team be-
staat uit de volgende buurtsportcoaches: Annelies 
Visser, Bianca van Geldorp, Jerry van Akkeren, Jordy 
van Zaanen en Yoran Wezepoel. De sportverenigin-
gen zijn verdeeld binnen het team. Zo heeft elke 
vereniging een eigen contactpersoon, die benaderd 
kan worden voor vragen, voor hulp en/of voor 
advies. Bent u actief binnen een sportvereniging 
maar weet u niet welk contactpersoon aan de club 
is gekoppeld, schroom dan niet op contact met ons 
op te nemen via: 

Vrijdag 4 juni organiseert het Nationaal Ouderen-
fonds de tweede Nationale Balkon Beweegdag! 
Door Sportloket Velsen wordt er op drie locaties 
in Velsen, het meest toegankelijke evenement van 
het jaar voor alle ouderen georganiseerd. Balkon 
Bewegen staat voor: veilig en toegankelijk samen 
bewegen, gezelligheid met medebewoners, plezier 
en een activiteit waar iedereen aan mee kan doen 
vanaf eigen balkon of tuin. De vorige editie in 
Velsen vond rond de kerst plaatst en werd door veel 
inwoners positief ontvangen. De bewoners werden 
destijds door Olga Commandeur in beweging ge-
bracht! Samen op naar een vitale samenleving! 

De bouw van de nieuwe Dolfijnzaal en dependance van De Zefier verloopt 
voorspoedig.
De geplande oplevering is eind september begin oktober. Sportloket Velsen 
is zeer blij met deze nieuwe accommodatie die veel extra’s zal bieden aan de 
gebruikers

Nieuwe dolfijnzaal 

Gezonde Sportomgeving
Maandag 31 mei start er om 20:00 uur een inspira-
tiesessie gezonde sportomgeving via Zoom. Onder 
begeleiding van een Team:Fit Coach worden Vel-
sense sportverenigingen en sportkantine uitbaters 
geïnformeerd over de ondersteuningsmogelijk-
heden van de diverse thema’s zoals alcohol, roken 
en voeding, en worden de clubs gemotiveerd om 
met één van deze thema’s aan de slag te gaan. De 
Team:Fit Coaches zijn de experts bij het gezon-
der maken van de sportomgeving. Zij adviseren 
verenigingen kosteloos en helpen bij het maken van 
een actieplan.  De Gezonde Sportomgeving is een 
onderdeel van het Sport- en Preventieakkoord van 
gemeente Velsen. Genodigden hebben reeds via 
e-mail een uitnodiging ontvangen. Aanmelden voor 
zaterdag 22 mei is verplicht en kan via buurtsport-
coachzwembad@velsen.nl. 

Vanaf 19 mei worden de maatregelen voor sporten verder versoepeld, losgela-
ten of aangepast. Zo is het vanaf woensdag weer mogelijk om binnen te spor-
ten. De sporthallen, fitnesscentra, binnenzwembaden en andere binnensportac-
commodaties zijn dan weer onder voorwaarden geopend. 

Binnen geldt een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 
meter afstand. Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een trainer 
op 1,5 meter afstand gesport. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij 
het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Wedstrijden en publiek zijn 
niet toegestaan. Kleedkamers blijven gesloten. Reserveren en een gezondheid-
scheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze 
mag af tijdens het sporten.

Buiten sporten in groepsverband kan weer, maar er zijn wel voorwaarden. Dit 
mag met maximaal 30 personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wed-
strijden en publiek zijn ook hier niet toegestaan. Jongeren tot en met 26 jaar 
mochten eerder al meer op het gebied van buiten sporten. Zij mogen buiten 
gezamenlijk sporten zonder 1,5 meter afstand te houden. Alle maatregelen zijn 
te vinden op onze website: www.sportloketvelsen.nl.

Versoepeling binnen-en buitensport

Schooltriathlon en Olympic Velsen 
geannuleerd

Balkonbewegen

Helaas voelen we ons genoodzaakt om de schoolsporttoernooien School-
triathlon en Olympic Velsen die op 3 en 25 juni zouden plaatsvinden zijn 
te annuleren. Hopelijk kunnen er in het nieuwe schooljaar weer meerdere 
schoolsporttoernooien plaatsvinden. 

Wandelgroep voor mantelzorgers 
Bent u mantelzorger en wilt u graag met gelijkgestemden een wandeling van 
circa een uur maken? Onder leiding van een mantelzorgconsulente van Socius 
en buurtsportcoach Annelies start op donderdag 3 juni om 13:30 uur de wan-
delgroep vanaf de parkeerplaats van zwembad De Heerenduinen. U bent van 
harte welkom om mee te wandelen. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. 

Op de sportparken gaat het (groot) onderhoud gewoon door zoals hier bij 
Atletiekvereniging A.V Suomi in Santpoort.

Groot onderhoud
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CatchFish, het nieuwe kunst-
werk met een boodschap
Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand 
van een foto stil bij een IJmuidens onderwerp 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzon-
dere gebeurtenis, een evenement of gewoon 
een van de mooie taferelen die IJmuiden biedt. 
In deze a� evering aandacht voor CatchFish, het 
nieuwe kunstwerk met een boodschap op ons 
strand.

Door Erik Baalbergen

Sinds vorige week is IJmuiden weer een kunstwerk 
rijker. Wel tijdelijk. Op ons Kennemerstrand, bij de 
strandopgang aan het einde van de Kennemerbou-
levard en bij het Cornelis Vreeswijkpad en strand-
paviljoen Beachclub Makai, staat een echte blik-
vanger, nou, zeg maar plasticvanger. Het is ‘Catch-
Fish’, een enorme vis van staal en glas met een buik 
gevuld met plastic � essen. De metershoge paal 
dient ter camou� age van de stalen constructie die 
de vis veilig op zijn plek houdt. Het op een houten 
zuil geplaatst informatiebord onderschrijft de 
boodschap van vis: ‘CatchFish heeft z’n buik vol van 
plastic soep’.

CAKtwo
De zes en een halve meter lange en ruim vier meter 
hoge vis is ontworpen en gemaakt door het 
kunstenaarscollectief CAKtwo naar een idee van 
Suzanne Buis. CAKtwo uit Castricum bestaat uit de 
drie samenwerkende beeldhouwers Marina Pronk, 
Berend Wijers en Fred Boon. Marina is fulltime 
beeldhouwer en fotograaf. Berend Wijers was 
jarenlang docent biologie en natuurkunde in het 
voorgezet onderwijs en is sinds kort gepensio-
neerd. Naast zijn docentschap hield hij zich ook al 
bezig met fotogra� e en beeldhouwen. Fred Boon is 
gepensioneerd en houdt zich al jaren bezig met 
beeldhouwen.

‘CAKtwo’ was aanvankelijk de afkorting voor Collec-
tief Atelier Kooiplein 2, het adres van de eerst werk-
plaats. Sindsdien is het collectief dikwijls verhuisd, 
maar is de naam blijven bestaan. CAKtwo bestaat 
sinds 2011 en richt zich op het extreem uitver-
groten van herkenbare objecten en vormen. 
Daarbij gebruiken ze vaak betonijzer in combinatie 
met andere ruige of juiste � jne materialen. Catch-
Fish is daar een fraai voorbeeld van.

Buik vol van plastic soep
Vorige week dinsdag is CatchFish verhuisd vanuit 

Castricum en door CAKtwo in IJmuiden opge-
bouwd. Woensdagmiddag zette CAKtwo onder een 
strakblauwe hemel de puntjes op de i met het 
plaatsen van het informatiebord op een houten 
‘zuil’. Mooie gelegenheid om even een praatje te 
maken met Marina, die het bordje op de zuil 
schroeft, waarna Fred en Berend de zuil op z’n plek 
zetten.
Het doel van CatchFish is mensen bewustmaken 
van de gevolgen van plastic zwerfafval. Dat wordt 
al snel duidelijk door de plastic � essen in de buik. 
Om te voorkomen dat de vis als vuilnisbak gaat 
dienen en gevuld wordt met ongewenste rommel 
als hondenpoepzakjes, luiers en andere rotzooi en 
zwerfafval, kan de voorbijganger niet zelf de vis 
‘vullen’. Het is de bedoeling de vis met uitsluitend 
lege plastic � essen te vullen via georganiseerde 
inzamel- en opruimacties. Met zulke acties wordt 
de bewustwording en betrokkenheid van de 
omgeving vergroot.

Reizend kunstwerk
CatchFish is een reizend kunstwerk, en heeft tot 
doel zijn boodschap op meerdere plaatsen te 
kunnen uitdragen. Vorig jaar is het kunstwerk 
onthuld en stond hij op het strandplateau van 
Castricum aan Zee. Daar is de vis gevuld met door 
kinderen van campings en een basisschool verza-
melde PET-� essen. Ook heeft Daan ‘PlogSack’ 
Strang uit Schoorl zijn steentje bijgedragen. Vorig 
jaar zomer organiseerde hij met Steef de Ruijter uit 
Haarlem een Beach Clean Up Tour tussen Den 
Helder en Cadzand. Tijdens de tour heeft hij met 
vrijwilligers zo’n 260 kilometer strand opgeruimd. 
Bij de passage van Castricum zijn de die dag 
gevonden � essen aan de buik van CatchFish 
toevertrouwd.

Beach Clean Up
CatchFish is nu voor een jaar bij IJmuiden 
geplaatst. Volgens Marina heeft de gemeente 
Velsen plannen om met evenementen en acties 
rond CatchFish aandacht te vragen voor het 
(plastic) zwerfafvalprobleem. Afgelopen zaterdag 
vormde CatchFish al het startpunt een van de 
warming-up etappes voor de Beach Clean-Up Tour 
2021. Aangemoedigd door Daan en Steef hebben 
ruim zestig vrijwilligers, gewapend met grijper en 
afvalzak, bijna honderdzestig kilo zwerfafval van 
het strand tussen IJmuiden naar Zandvoort 
geruimd.
Afgezien van mooi zijn mag CatchFish dus echt aan 
het werk in onze plaats. CatchFish kan natuurlijk 
alleen maar toekijken en plastic ontvangen. Wij 
moeten uiteindelijk het echte werk doen door onze 
stranden en verdere omgeving schoon te maken 

Het kunstenaarscollectief CAKtwo poseert, na het plaatsen van de informatiezuil, bij CatchFish. Foto: Erik 
Baalbergen

IJmuiden - Het blijft een fascinerend gezicht, zo’n gigantisch cruiseschip in de IJmondhaven als achtergrond van de strandhuisjes op het kleine strand! Afge-
lopen vrijdag en zaterdag lag de Eurodam van de Holland-Amerika Lijn (HAL) voor een service call aan de Monnickendamkade. Foto: Erik Baalbergen

Eurodam weer even in IJmuiden
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IJmuiden - Veel dia’s, die in het 
verleden met veel plezier en zorg zijn 
gemaakt, liggen nu in donkere 
kasten of op zolder te versto�en. De 
diaprojector is er al jaren niet meer of 
is defect geraakt, maar die leuke dia’s 
weggooien willen we ook niet. Foto 
Loek Anderson heeft een zeer betaal-
bare en mooie oplossing bedacht. Al 
vijftien jaar zet Loek Anderson uw 
dia’s digitaal over op dvd, usb-stick of 
harde schijf. Zo kunt u de dia’s na 
jaren weer terugzien op uw moderne 
grootbeeld-tv.

De dia’s worden eerst stofvrij 
gemaakt en de kleuren opgefrist. 
Vanaf de dvd of usb-stick kunt u ook 
weer papieren foto’s bestellen. Leuk 
om in het familiealbum te plakken! 

Wanneer u met uw dia’s langskomt 
bij Foto Loek Anderson op het 
nieuwe adres bij Elta Print aan de 
Trompstraat 1-5 (telefoon: 0255 
535818) maakt Loek een duidelijke 
en scherpe prijsopgave. Pro�teer nu 
van de voorjaarsactie: een korting 
van tien tot twintig procent. De 
hoogte van de korting wordt 
bepaald door het aantal dia’s.

Voor het digitaliseren van uw oude 
super-8-�lms of videobeelden heeft 
Loek ook mooie en betaalbare oplos-
singen bedacht. Haal even een folder 
op voor nadere informatie. Er is van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
08.15 en 17.00 uur iemand aanwezig. 
Foto Loek Anderson, Trompstraat 1-5 
in IJmuiden.

Jammer van al die mooie dia’s?

Loek Anderson zet oude dia’s en video�lms over naar computerbestanden.
Foto: aangeleverd

Het bedrijf �t20 heeft een aantal 
unieke kenmerken. Maximaal twee 
leden tegelijk trainen slechts twintig 
minuten per week, op afspraak, 
onder begeleiding van hun trainer. 
De e�ciënte vorm van trainen geeft 
een dusdanige prikkel dat het 
lichaam zich aanpast en zo sterker, 
�tter en energieker wordt. De trai-
ning is voor mensen van alle leef-
tijden veilig, dankzij de korte slow-
motion-uitvoering en deskundige 
begeleiding. In combinatie met een 
uitgekiende temperatuur in de 

studio kunnen leden trainen in 
dagelijkse kleding zonder te transpi-
reren. Douchen en omkleden is 
daarom niet nodig. Natuurlijk wordt 
aan alle overheidsmaatregelen met 
betrekking tot COVID-19 voldaan. 
Trainen bij �t20 was altijd al buiten-
gewoon veilig, en is dat nu 
helemaal.
Heel bijzonder is de unieke �t20 
sensortechnologie. Sensoren op de 
apparatuur volgen de slow-motion-
beweging heel nauwkeurig. De 
beoefenaar krijgt real-time visuele 

feedback of de uitvoering op de 
juiste manier en met het goede 
tempo wordt uitgevoerd. De 
sensoren dragen zo in hoge mate 
bij aan een optimaal trainingsresul-
taat. Voor directeur Walter Vendel, 
die �t20 ruim tien jaar geleden 
startte in Nederland, is het openen 
van de Bloemendaalse studio een 
nieuw hoogtepunt. ,,Omdat elke 
nieuwe vestiging ons in staat stelt 
meer mensen onze unieke gezond-
heidstraining zelf te laten ervaren’’, 
zegt Vendel. ,,Ik ben ontzettend blij 
voor de mensen in Bloemendaal en 
omgeving dat �t20 nu ook bij hen 
in de buurt komt. Omdat ik iedereen 
deze training, die gezondheid en 
kracht toevoegt aan je leven, van 
harte gun.’’

Met een training van twintig 
minuten per week is dat mogelijk, 
bewijst Vendel met zijn team fran-
chise-ondernemers en honderden 
�t20-trainers in binnen- en buiten-
land. De �t20-training is gebaseerd 
of de laatste wetenschappelijke 
inzichten en heeft zich sinds de start 
in 2009 ruimschoots bewezen. ,,Met 
de door �t20 ontwikkelde techno-
logie worden alle cruciale trainings-
waarden bijgehouden en kunnen 
we duidelijk de resultaten delen 
met de leden.’’ De vestiging van �t20 
in Bloemendaal staat onder leiding 
van studio-manager Sven Roomeijer 
en is de derde �t20-studio van Ron 
de Rijk, Roger Karsten en Ronald 
van Liemt, die ook al studio’s runnen 
in Heemstede en Hillegom. 
Roomeijer: ,,Wij zijn enorm trots op 
deze prachtige nieuwe studio in het 
iconische pand Hofstede Sparren-
heuvel aan de Bloemendaalseweg 
139 en kunnen niet wachten de 
mensen te ontvangen en vrijblij-
vend de unieke gezondheidstrai-
ning te laten ervaren. Oud worden 
en �t voelen willen we allemaal, oud 
voelen niet.’’

Bloemendaal - Gezond en �t in slechts twintig minuten per week? Zeg 
zelf: het lijkt te mooi om waar te zijn. Toch is het vanaf woensdag 19 mei 
mogelijk in Bloemendaal, dan opent �t20 Bloemendaal haar deuren aan 
de Bloemendaalseweg 139 in het prachtige pand Hofstede Sparren-
heuvel. Daarmee krijgt het Noord-Hollandse dorp een eigen vestiging 
van de snelgroeiende Nederlandse formule, die al jaren bezig is aan een 
(inter)nationale opmars. Inmiddels zijn er ruim 160 �t20-vestigingen 
verspreid over tien landen.

eten fit  o ent 
vestiging in Bloemendaal

Vanaf deze week is het concept van �t20 in Bloemendaal gestart. Foto: aangeleverd

Elektrisch rijden wordt steeds popu-
lairder. Of het nu gaat om een 
volledig elektrische, plug-in- of 
hybride auto, iedereen wordt steeds 
enthousiaster. Elektrisch rijden is 
namelijk beter voor het milieu, 
aangezien u nauwelijks tot geen 

CO2-uitstoot heeft en u kunt vaak 
pro�teren van �inke �scale 
voordelen.
Elektrisch rijden begint bij Velser-
beek. Welke duurzame oplossing u 
ook zoekt, zij hebben ‘m: volledig 
elektrisch, hybride en plug-in 

hybride. Of elektrisch rijden voor u al 
interessant is, hangt van meerdere 
factoren af. De experts van Velser-
beek willen u daarom zo goed moge-
lijk informeren over alles wat met 
elektrisch rijden te maken heeft, 
zodat u samen met hen het ideale 
moment kunt bepalen om over te 
stappen. Nu of in de toekomst.
Ontdek het rijplezier van de 
modellen van Renault, zoals de 
Renault Twingo en Zoe Z.E. of de 
hybride modellen! U bent van harte 
welkom bij de vestiging aan de Kleer-
makerstraat 71 in Velserbroek. Wilt u 
proefrijden met de modellen van 
Hyundai, zoals de Hyundai Kona of 
de Ioniq? Kom dan naar de vestiging 
aan de Wagenmakerstraat 2 in 
Velserbroek. 

Het rijcomfort van de allereerste, 
100% elektrische cross-over van 
Mazda ervaren? Men staat voor u 
klaar aan de Kleermakerstraat 63 in 
Velserbroek. U bent van harte 
uitgenodigd!

om ele tri c  roe ri en 
i  el er ee  in el er roe

Velserbroek - Van 24 tot en met 29 mei zijn het weer de Electric Drive 
Experience dagen bij Velserbeek! Op deze dagen kunt u kennismaken en 
proefrijden met de elektrische modellen en u laten informeren over elek-
trisch rijden.

Van 24 tot en met 29 mei proefrijden met elektrische modellen. Foto: aangeleverd

Velsen - Kinderopvang ’t Kwakersnest 
is van oorsprong een gastouderbureau 
en buitenschoolse opvang. Inmiddels 
is de organisatie gegroeid en van alle 
markten thuis. Met de peuterdagop-
vang Kikker en Roos, kinderdagverblijf 
‘t Broekje, het Gastouderbureau en de 
vier BSO-vestigingen houdt men deze 
kinderopvang kleinschalig en persoon-
lijk. Dagelijks wordt er gewerkt in 
kleine groepen, zo is men in staat om 
de kinderen en ouders de persoonlijke 
aandacht geven die zij verdienen. 
Het dagelijks werk en de motivatie ligt 
vooral in het aansluiten bij de ‘verwon-
dering’ van kinderen. Dit doet men 
door mee te spelen en aan te sluiten 
bij de verwondering en fantasie van 
kinderen.
Met veel plezier vangt men dagelijks 

kinderen op, op de vier BSO-vesti-
gingen. Na school hebben kinderen 
vrije tijd. Tijd om te doen wat zij leuk 
vinden. Op de buitenschoolse opvang 
hebben de kinderen de vrijheid om te 
kiezen wat zij die dag willen. Naast de 
vrije keuze krijgen de kinderen ook 
leuke actieve spelactiviteiten aange-
boden. Vanuit de VVE-werkwijze dagen 
de medewerkers van ’t Kwakersnest de 
kinderen uit met echte culturele activi-
teiten, en beleven ze plezier aan spel 
en taal. De pedagogisch medewerkers 
doen ook altijd gezellig mee, want 
samen spelen en ontwikkelen staat 
voorop. De BSO-locaties van ’t 
Kwakersnest zijn geopend op alle 
werkdagen vanaf 07.00 uur tot 18.30 
uur. Ook in de schoolvakanties biedt 
men hier opvang.

erwon ering i  t wa er ne t

Elk dag maken ze er bij ’t Kwakersnest een feestje van. Kom je gezellig langs? 
Kijk op www.kwakersnest.nl of bel: 023 5769951. Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Ymkje Veenstra (24) 
voelt zich hier op haar plek als 
kunstenaar. Hier in IJmuiden met al 
zijn rauwe, ongepolijste schoonheid. 
Hier waar ‘in de vis’ werken een 
keihard leven betekent. IJmuiden, 
waar dagelijks bakken vol verse 
zeevis op de kaden worden gehesen 
om vervolgens meteen verhandeld 
en verwerkt te worden. Een stoere 
wereld met ruige mannen die hun 
ambacht met trots in ere houden. 
Mensen die rauw lijken maar kwets-
baar zijn in hun passie.
Geïnspireerd door onder andere 
haar vader, een Fries die hier zou 
passen met zijn markante kop, koos 
Ymkje de IJmuidense visserijwereld 
als afstudeerproject voor de oplei-
ding Fotogra�e en Kunst aan de 
Minerva Academie voor Popcultuur 
in Leeuwarden. ,,Ik pak mijn 
moment en dat moment zie ik als ik 
door mijn camera kijk. Authentici-
teit, passie, trots, de mens in de 
kern.’’ Foto’s in zwart-wit die mens en 
ambacht laten zien in rauwe 
kwetsbaarheid.
Ymkje is ook tattoo-artiest in 
Haarlem en daar voert ze datgene 
wat ze tegen is gekomen hier in 
IJmuiden en haar zo inspireert door 
in haar werk. Uiterst ver�jnd en 
gedetailleerd, zelfs strak uitgevoerd. 
Dat is dan weer die tegenstelling die 
zowel haar foto’s als haar 
tattookunst zo spannend maakt. Op 
deze manier combineert ze verschil-
lende disciplines binnen een thema.
,,De mensen hier zijn echt, ze 
zeggen wat ze vinden. Ik zoek niet 
naar gepolijste perfectie. Ik zoek 
schoonheid die niet voor de hand 
ligt. De rauwe kanten die mensen en 
dingen zo mooi maakt. De werk-
handen, de vissenkoppen. Ik heb het 
gevonden in en om de haven van 
IJmuiden.’’

Ongepolijste 
perfectie

Vanaf 29 mei 2021 hangt het werk van 
Ymkje in het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum. Kijk op www.
zeehavenmuseum.nl voor uitgebreide 
informatie. Foto: Janne van der Vegt

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Om het jubileum een extra feestelijk 
tintje te geven, had men een beroep 
gedaan op amateurbakkers in de 
omgeving. De uitdaging: ,,Bak een 
feestelijke taart voor onze bewoners.’’ 
Het leverde maar liefst vijftien heer-
lijke taarten op, de een nog mooier 
dan de ander. Daar werd maandag 
lekker van gesmikkeld. 
Natuurlijk was ook de maaltijd die 
dag extra feestelijk. Voor zowel de 
bewoners als medewerkers van het 
woonzorgcentrum vormde het jubi-
leum een moment van plezier en 
ontspanning na een zware periode. 

Vorig jaar werd De Moerberg twee-
maal getro�en door een uitbraak van 
het coronavirus, waarbij meerdere 
bewoners kwamen te overlijden. 
Inmiddels verkeert het woonzorgcen-
trum, onderdeel van Zorgbalans, 
weer in rustiger vaarwater. 
Als symbool voor het jubileum, maar 
wellicht ook voor een nieuwe start, 
werden maandagmiddag plantjes 
geplant en zaadjes gezaaid. Ook 
verscheen een speciale editie van het 
Moerberg Journaal, het bewoners-
blad met dit keer veel informatie over 
de geschiedenis van deze locatie.

IJmuiden - Woonzorgcentrum De Moerberg vierde maandag het vijftig-
jarig bestaan. Dat werd gevierd met taart voor de bewoners, een meters-
hoge Sarah en Abraham voor de deur en veel mooie herinneringen om 
samen op terug te blikken.

Woonzorgcentrum De Moerberg 
vierde vijftigjarig bestaan

Vijftien feestelijke taarten voor de bewoners. Foto: De Moerberg / Facebook

Profi teer nu van subsidie tot € 4.000!Profi teer nu van subsidie tot € 4.000!

ELECTRIC DRIVE
EXPERIENCE DAGEN

Ervaar de elektrische modellen van Renault, Mazda en Hyundai tijdens de 
Electric Drive Experience dagen. U bent van harte uitgenodigd!

Renault Velserbeek
Kleermakerstraat 71
1991 JL Velserbroek
Tel: 023 513 29 28
www.renaultvelserbeek.nl

Hyundai Velserbeek
Wagenmakerstraat 2
1991 JA Velserbroek
Tel: 023 513 29 46
www.velserbeek.hyundai.nl

Mazda Velserbeek
Kleermakerstraat 63
1991 JL Velserbroek
Tel: 023 513 29 43
www.mazdavelserbeek.nl

Ervaar de elektrische modellen van Renault, Mazda en Hyundai tijdens de Ervaar de elektrische modellen van Renault, Mazda en Hyundai tijdens de 

ERVAAR DE VRIJHEID VAN ELEKTRISCH RIJDEN

Wij houden ons aan de landelijke richtlijnen van het RIVM en de GGD.

2E PINKSTERDAG
van 11.00 tot 16.00 uur 

DINSDAG 25 t/m 

VRIJDAG 28 MEI
van 09.00 tot 18.00 uur

ZATERDAG 29 MEI
van 10.00 tot 17.00 uur
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. langstaartig reptiel; 7. geweerdolk; 12. Indische
praatvogel; 13. binnenplaats van een woonhuis; 14. bergweide;
15. niet parkeren (afk.); 17. slecht horende; 19. faam (reputatie);
21. familielid; 22. roeipen; 24. hartstimulator; 27. deel van mond;
28. verpakking voor flessen; 30. borstbeen; 31. jongensnaam;
32. familietwist; 33. gevangenverblijf; 35. foutmelding (computer-
term); 37. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 38. lich-
te huidwond; 41. familielid; 42. versregel; 44. Nederlandse
Katholieke Ondernemers Verbond (afk.); 46. insect; 47. winter-
voertuig; 48. veerkrachtig (elastisch); 49. Engelse titel; 50. melk-
klier; 52. telwoord; 54. grote steekvlieg; 56. klein soort paard; 58.
wereldtaal; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. losgeraakte
draad; 64. ontkenning; 65. reclameverlichting; 67. onzinnige
praat; 68. kippeneigenschap; 70. gecastreerd paard; 72. waag-
stuk; 73. kinderspel; 76. laan (straat); 77. multiple sclerosis
(afk.); 78. primitief vaartuig; 79. plaats in Duitsland; 81. poste
restante (afk.); 82. meisjesnaam; 83. dopheide; 84. rivier in
Utrecht; 86. stierenvechter te paard; 87. kopie van een kunst-
werk.

Verticaal  1. galante begroeting; 2. gigabyte (afk.); 3. plechtige
belofte; 4. kerkelijk sacrament; 5. mengsel van cement en zand;
6. deel van een boom; 7. korte warme overjas; 8. tijdsperiode; 9.
boomsoort; 10. maanstand (afk.); 11. zweefrek in een circus; 16.
duw (zet); 18. Verenigde Arabische Republiek (afk.); 20. Amster-
damse beursindex; 21. binnenste van een vrucht; 23. uiting van
blijdschap; 25. rivier in Spanje; 26. allerwegen; 27. bouwsteen-
tjes voor kinderen; 29. plaats in Zeeland; 32. ziekenverzorger;
34. glansverf; 36. rode vleessoort; 37. wandversiering; 39.
snaarinstrument; 40. kersensoort; 42. aanbouw aan een huis;
43. zalmachtige vis; 45. op grote afstand; 46. doorwaadbare
plaats; 51. Europeaan; 53. zijrivier van de Donau; 54. systeem
voor het opbergen van stukken; 55. verbrandingsverschijnsel;
56. pleister (witsel); 57. ver (in samenstelling); 59. tijdsperiode;
60. Spaanse vruchtenwijn; 62. paardrijder; 63. onderwijzer; 66.
godin van de dageraad; 67. keel,- neus- en oorheelkunde (afk.);
69. vreemd (raar); 71. loofboom; 73. ruwe scherts of opstel; 74.
deel van been; 75. litteken van knijpen; 78. over (langs); 80.
troefkaart; 82. personal computer (afk.); 85. muzieknoot.

IJmuiden - De pieren van IJmuiden zijn een populaire visstek voor veel sportvissers, omdat het nergens anders in Nederland mogelijk is om zonder boot zover in de zee te vissen. Om duidelijkheid 
te krijgen over de waarde van de pieren voor de sportvisser is Sportvisserij MidWest-Nederland een onderzoek gestart. Hiervoor worden vissers op de pieren aangesproken, zij krijgen een aantal 
vragen voorgelegd. Het interview duurt hooguit vijf minuten en iedere deelnemer ontvangt hiervoor een attentie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de commissie zeevissen van Sportvisserij 
MidWest-Nederland in nauwe samenwerking met Sportvisserij Nederland. Foto: Sportvisserij Midwest-Nederland

Onderzoek sportvisserij pieren IJmuiden

Puzzel mee en win!
U maakt kans op een Hanging basket, beschikbaar 

gesteld door Welkoop Santpoort.
Mail de oplossing vóór woensdag 26 mei naar

puzzel@jutter.nl

52 25 19

43 4 58
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SAMEN VOOR ELKAAR

Woensdag 21 april, 14.30 uur: een vijftal vrijwilligers zet 
enthousiast losse hekken in elkaar en fabriceert een 
panna kooi. Een half uur later melden zich bij de kooi 
op het grasveld aan de Maasstraat de eerste jongeren. 
Jurrin Reckers en vier kompanen kijken geamuseerd en 
belangstellend toe. Jurrin maakt deel uit van CitySha-
pers, een actieve jongerenclub die zich ten doel stelt 
ook in de saaie coronatijd de jeugd een aangenaam 
tijdverdrijf te bieden.
Jurrin: ,,Klopt, met CityShapers bedienen wij regio Zuid-
Kennemerland. We zijn een netwerk van jongeren die 
zich vrijwillig inzetten voor jeugd die een steuntje in de 
rug kan gebruiken. We streven naar een wereld waar 
mensen naar elkaar omkijken en willen op deze plek 
om de drie weken op woensdagmiddag de kooi 
opzetten. We mogen nog niet �yeren maar voldoende 
animo is er al. Van de ouders van de kinderen krijgen 
we positieve respons. Een prachtig initiatief in een 
periode dat er noodgedwongen door de corona al 
maanden niks te beleven valt, horen we regelmatig en 
dat geeft ons energie.’’  

Jurrin Reckers sluit af: ,,We vinden het als vrijwilligers 
prachtig om kinderen een plezier te doen. Als zij 
genieten,  doen wij dat ook. Als de buurt het plan wil 
omarmen en over wil nemen, dan kunnen wij weer op 
andere plekken een activiteit opzetten. Zo kunnen wij 
dan de hele regio bedienen’’, aldus  de gedreven vrijwil-
liger die met zijn enthousiaste groep in IJmuiden aan 
de Maasstraat een schot in de roos heeft 
geproduceerd.

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. 

.Jurrin maakt deel uit van CityShapers een actieve 
jongerenclub die zich ten doel stelt ook in de saaie Corona-
tijd de jeugd een aangenaam tijdverdrijf te bieden. 
Foto: aangeleverd

Driehuis - In het afgelopen jaar 
konden veel activiteiten niet door-
gaan en ook dit jaar leek het er 
sterk op dat een spontane afsluiting 
van de middelbareschooltijd op het 
Ichthus lyceum niet aan de orde 
zou zijn. Gelukkig heeft de 
gemeente Velsen nog een paar 
kleine inwoners die dit niet konden 
laten gebeuren. Deze bewoners 
waren al te vinden rondom de 
muziektent in Velserbeek en een 
aantal van hen besloot een wande-
ling uit het bos, over de Driehuizer-
kerkweg naar de voortuin van het 
Ichthus lyceum te maken. Hier 

hebben zij, samen met wat 
vrienden uit het bos, een heus 
kabouterdorp gesticht en bestaat 
hun dag uit werken in de tuin van 
het Ichthus lyceum. Het kabouter-
dorpje bestaat uit ongeveer dertig 
�guren, groot en klein, die verstopt 
zitten onder de bankjes, achter de 
stenen en in de bosjes.

Deze spontane actie is natuurlijk 
een kleine examenstunt van een 
groepje examenkandidaten van het 
Ichthus lyceum. Nadat de examen-
stunt in 2019 voor ontzettend veel 
overlast gezorgd heeft, voelden 

deze leerlingen zich geroepen om, 
juist nu in deze bizarre tijd, te laten 
zien dat het wél kan. Deze leer-
lingen hebben bewezen dat er 
altijd een verantwoorde manier is 
om iets spontaans te doen, al dan 
niet met wat extra veiligheidsover-
wegingen. De kleine bewoners van 
Velsen wensen alle examenkandi-
daten van de gemeente heel veel 
succes met hun eindexamens en 
veel voorspoed in de komende 
jaren met alle studies, opleidingen 
en tussenjaren. Straks ligt de wereld 
aan je voeten dus pak je kans en 
geniet ervan!

De kleine bewoners van Velsen
De kabouters hebben zich op diverse plekken rond het schoolgebouw verstopt. Foto: aangeleverd

Velserbroek - Op 25 mei gaat de 
kledingbeurs in  het Kruispunt  op de 
Zonbastion 3 in Velserbroek weer 
open. De kledingbeurs is iedere 

dinsdag open van 10.00 tot 12.00 
uur. Ook is inbreng mogelijk. Inlich-
tingen bij mevrouw De Vries, tel. 
023-5384997.

Kledingbeurs in het Kruispunt 
gaat 25 mei weer open

Bij deze lokale reisadviseurs kunt u 
terecht op de wijze die u het beste 
past: Daniella werkt op afspraak op 
haar op kantoor aan huis in IJmuiden 
of komt bij u thuis; het reisbureau 
van Vanessa vindt u aan de Hoofd-
straat in Santpoort-Noord. Met veel 
plezier boeken zij ook dit jaar uw 
vakantie. Of u nu komt voor een 
rondreis door Italië , een cruise of een 
zonvakantie in Zuid-Europa: bij deze 
reiskanjers zit u goed. Via The Travel 
Club doen zij zaken met alle grote 
touroperators en bieden zo ruime 

keus om uw wensen om te zetten 
naar een vakantie die bij u past.
Persoonlijke aandacht maakt bij hen 
echt het verschil. Combineer dat met 
�exibele voorwaarden, omboekga-
rantie of geld-terug-garantie in geval 
van een onverhoopt ‘code oranje’ en 
je gaat stressvrij je vakantie tege-
moet. Boek daarom dus veilig én 
lokaal deze zomer! De gegevens van 
Daniella staan op www.thetravelclub.
nl/daniella en die van Vanessa’s Reis-
bureau zijn op www.vanessasreisbu-
reau.nl te vinden.

Boek je vakantie bij 
deze reiskanjers…!
IJmuiden - Aan het lange wachten is dan eindelijk een einde gekomen. 
Niet alleen kunt u deze zomer op vakantie gaan, ook is er momenteel 
voldoende keus. Als geen ander begrijpen Daniella en Vanessa van The 
Travel Club dat het grootste deel van de Velsenaren toe is aan vakantie in 
het buitenland.

Vanessa en Daniella regelen de vakantie die bij je past. Foto: aangeleverd

Vervolg voorpaginaverhaal

Vorig jaar moest de gemeente Velsen 
een behoorlijk verlies incasseren 
door een grote afschrijving op de 
waarde van vastgoed en grond. Hier 
blijkt een regeling achter schuil te 
gaan die voor gemeenten soms heel 
ongunstig kan uitpakken. Jeroen 
Verwoort: ,,Als vastgoed of gronden 
minder waard zijn geworden, 
moeten we dat verplicht in de cijfers 
verwerken, terwijl we winst juist niet 
mogen opnemen in de cijfers.’’ Dat is 
volgens de wethouder gedaan om te 
voorkomen dat gemeenten panden 
of gronden gebruiken voor specula-
ties. Dat er uiteindelijk onder de 
streep op de jaarrekening nu een 
positief saldo prijkt, geeft het college 
iets meer lucht. ,,De plus die we nu 
boeken is niet onze redding, al is het 
wel een blok aan ons been minder.’’

Schuiven met miljoenen
In de Begroting 2020 was al rekening 
gehouden met een tekort van 3,1 
miljoen euro, daar kwam in de eerste 
en tweede bestuursrapportage nog 
eens 6,9 miljoen euro bij. Dat geld 
werd uit de algemene reserve van de 
gemeente gehaald, bij het afsluiten 
van het jaar 2020 is weer 9,3 miljoen 
aan die reserve toegevoegd om 
ervoor te zorgen dat het weerstands-
vermogen van de gemeente Velsen 
op peil blijft. Dat is belangrijk, omdat 
de risico’s momenteel tamelijk groot 
zijn. De inkomsten vanuit het rijk zijn 
onzeker en de weerstandsratio van 
de gemeente geeft aan in hoeverre 
men in staat is om �nanciële klappen 
op te vangen. Per balansdatum 31 
december 2020 bedraagt de weer-
standsratio 1,3 en dat is net iets 
onder de door de gemeenteraad 
gestelde maximumgrens van 1,4.

Positieve jaarrekening 2020 
neemt financiële zorgen niet weg
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COLUMN FRITS RIJPERMAN

Als Swiebertje naar IJmuiden komt om het gloed-
nieuwe Albert Heijn-�liaal op Plein ‘45 te openen, loopt 
onze hele straat uit om de landloper te bekijken. Het is 
1963 en het nieuws dat een tv-held ons vissersdorp 
bezoekt, brengt mij als jong ventje in opperste staat 
van opwinding. Staand op m’n tenen probeer ik een 
glimp op te vangen van zijn ingedeukte hoed. Ik wil 
zien dat hij malle dingen doet. Er staat een zee van 
kinderen te dringen en te duwen en ik kijk tegen een 
muur van ruggen. Als onze Swieber vertrekt, krijg je in 
de nieuwe winkel bij de eerste boodschappen, een met 
‘koekjéns’ gevulde bontgekleurde koektrommel. Ik heb 
weliswaar niks gezien, maar gloei van trots. IJmuiden, 
waar zomaar een beroemdheid langskomt om te trak-
teren. Wij zijn het centrum van de wereld.

Later heb ik zelden of nooit meer een beroemdheid 
gesignaleerd in IJmuiden. Ik ben dan ook écht verbaasd 
als een bevriende West-Fries me halverwege jaren 
tachtig toespreekt; ,,Hé, jij komt toch uit IJmuiden? 
Daar hebben The Beatles opgetreden, en er is zelfs een 
liedje over gemaakt: The Beatles in Oud-IJmuiden.’’ Ja 
hoor. Daar heb ik helemaal niets van gemerkt. Natuur-
lijk is er een optreden van The Fab Four in Blokker 
geweest, in West Friesland! Maar in IJmuiden? De West-
Fries is echter heel stellig en vindt het lachwekkend dat 
ik The Beatles gemist heb. In dat gat aan het Noordzee-
kanaal, bekend van een tunnel, van de Hoogovens, van 
de visafslag, waar je altijd tegenwind hebt. Hier begint 
het andere eind van de wereld. Heb ik dan niet goed 
opgelet? The Beatles? Hier?

Het liedje met de titel The Beatles in oud-IJmuiden 
bestaat. Het is uit 1979. Ik vind ’t op YouTube. De tekst 
gaat over verlangen en geluk.

Op ‘n dag sta ik met de wind in mijn gezicht
En mijn winterjas dicht
Op de pier naar sirenes te luisteren
Opeens schreeuwt ze uit de verte
Uitzinnig van geluk
The Beatles zijn in Oud-IJmuiden

Het klinkt zo sterk dat ik in de wind en de sirenes hoor 
dat The Beatles in Oud- IJmuiden zijn. Het is een werkje 
van Muziektheatergroep Hauser Orkater. De groep rond 
de broers van Warmerdam van wie de vader toneel-
meester was in de Stadsschouwburg IJmuiden en zijn 
werkplaats in het Witte Theater had. The Beatles zijn in 
oud-IJmuiden. Wat staat dat mooi.

Maar helaas komt deze gig in geen enkele muziekge-
schiedenis voor. John, Paul, George en Ringo hebben 
hier nooit opgetreden. IJmuiden kent wel voetnoten in 
de popkronieken zoals De Bintangs, The Shepherds en 
Cornelis Vreeswijk. De Hoogovens, de duinen en de 
havens �gureren incidenteel in videoclips van alterna-
tieve bandjes. Niet meer, niet minder. Niet The Beatles, 
wel de zoute wind, de zee, de pier, de duinen en de 
herinneringen aan een mooi meisje zoals Hauser 
Orkater het prachtig heeft verwoord.
Roept er iemand zacht mijn naam
Ik draai me om
En kijk zo’n twaalf jaar terug
Zij stond bovenop het duin
Gekleed in gele blouse en zwarte rok
Rolde ze plotseling naar beneden.

Swiebertje in IJmuiden

IJmuidenaar Frits Rijperman droomde ervan om 
stergitarist te worden. Hij is teamleider in een 
zorginstelling geworden en speelt voor de lol 
trompet in een jazzband. Hij schrijft regelmatig een 
column met een eigen illustratie over oude trends 
en nieuwe hypes in de moderne muziek.

Regio - Tweede Pinksterdag is het 
Open Tuinendag. Ook dit jaar zet een 
aantal tuineigenaren de hekken van 
hun fraaie tuin voor het publiek 
open. Bezoekers zijn tussen 11.00 en 
16.00 uur welkom in de volgende 
tuinen in de regio: Posthumus 
Meyjeslaan 17, Bloemendaal (alleen 
per �ets bereikbaar), Zuidlaan 35, 
Aerdenhout, Nieuwegracht 96, 
Haarlem (alleen te bereiken via de 
poort aan de Parklaan tussen de 
huisnummers 8 en 10), Crayenster-
laan 21, Haarlem, Overboslaan 25, 

Heemstede en Johan Wagenaarlaan 
29, Heemstede. In alle tuinen worden 
de maatregelen van het RIVM ter 
bestrijding van COVID-19 in acht 
genomen. Van de bezoekers wordt 
verwacht dat zij deze maatregelen 
respecteren en anderhalve meter 
afstand tot elkaar houden en even-
tuele aanwijzingen van de tuineige-
naren opvolgen. Zo kan het mogelijk 
zijn dat bezoekers even moeten 
wachten voordat ze de tuin binnen 
kunnen gaan, mocht het te druk 
worden.

Open Tuinendag op 24 mei

Diverse tuineigenaren in de regio stellen hun tuinen maandag open voor bezoekers. 
Foto: aangeleverd

Maar liefst 386 competitiewed-
strijden heeft Korpershoek voor 
Telstar op zijn naam staan. Zij vertrek 
kondigde hij eerder dit jaar al aan en 
vorige week was het dan zover. 
Onderweg naar het stadion werd 
‘Mister Telstar’ door een groep 
trouwe fans opgewacht. Zij escor-

teerden hem al zingend en met vuur-
werk op weg naar zijn laatste 
wedstrijd voor Telstar. De tekst ‘Club-
held’ op het grote spandoek dat ze 
bij zich droegen, sprak voor zich. 
Nadat de aanvoerder tezamen met 
burgemeester Frank Dales het 
stadion betrad, wachtte hem op het 

veld de volgende verrassing. Zijn 
familieleden, de spelers, sta�eden, 
medewerkers en vrijwilligers van 
Telstar vormden samen een erehaag 
in de vorm van een hart. Omdat 
Korpershoek kampt met een 
versleten enkel, was volledige deel-
name aan de wedstrijd niet voor hem 
weggelegd.
Na een half uur spelen was het tijd 
om zijn plek in het veld af te staan. 
Hij werd op de schouders genomen 
en verliet de wedstrijd onder luid 
applaus.

Velsen - Na vijftien seizoenen onafgebroken voor Telstar te hebben 
gespeeld, zette aanvoerder Frank Korpershoek vorige week een punt 
achter zijn carrière bij de Witte Leeuwen. Het werd een memorabel 
afscheid, met helaas niet de gehoopte overwinning tegen Jong Ajax. In 
het Buko Stadion eindigde de wedstrijd tegen de Amsterdammers in 1-2.

Fans zwaaien Korpershoek uit

Frank Korpershoek, begeleid door trouwe supporters van Telstar, op weg naar zijn laatste wedstrijd voor de club. 
Foto: 1963 pictures

Veronique: ,,Je kunt voor alle soorten 
vakanties bij mij terecht, net als bij 
een reisbureau. Van verre spectacu-
laire rondreizen tot een heerlijk 
weekendje weg in Nederland, voor 
hotelovernachtingen, vakantie-
parken, citytrips, excursies, zon- en 
wintervakanties. Ik zorg voor een 
persoonlijke aanpak en extra service, 
want ik vind het nu eenmaal leuk om 
mensen te verrassen met iets bijzon-
ders en unieks.”

De samenwerking die ze heeft 
gezocht met Travel Counsellors biedt 
haar klanten veel zekerheden. De 

organisatie is aangesloten bij de 
ANVR, SGR en calamiteitenfondsen, 
er wordt kennis gedeeld van bestem-
mingen over de hele wereld en er is 
een eigen duty o�ce dat 24/7 
bereikbaar is. ,,Ik help om je vakantie 
tot iets bijzonders en onvergetelijks 
te maken door maatwerk en 
persoonlijk advies te leveren. Dan 
hoef jij alleen nog maar je ko�ers te 
pakken en te gaan genieten.” Kijk op 
www.travelcounsellors.nl/veronique.
lindhout voor meer informatie of 
neem contact op (veronique@travel-
counsellors.nl / 06 42919235) voor 
een persoonlijk reisadvies op maat.

Persoonlijk reisadviseur 
Veronique Lindhout
IJmuiden - Struinen op internet naar de leukste vakantie, uiteindelijk 
door de bomen het bos niet meer zien en vertwijfeld de laptop dicht-
klappen. De roep om een professionele reisadviseur neemt hand over 
hand toe. Veronique Lindhout uit IJmuiden werkt al ruim tien jaar in de 
toeristische sector en heeft zich tijdens de lockdown op de toekomst 
gericht en zich gespecialiseerd als persoonlijk reisadviseur.

Veronique Lindhout verrast haar klanten graag met unieke reizen. Foto: aangeleverd
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Door Raimond Bos

De kleuren van het steigernet op 
de bouwplaats aan de Orionweg 
zijn niet toevallig gekozen. Het 
groen en geel vormt de huisstijl 
van aannemersbedrijf Hillen & 
Roosen, dat het hoofdkantoor 
heeft staan in het westelijk haven-
gebied van Amsterdam. In dit pand 
is ook het honderdtwintig vier-
kante meter grote bedrijfsmuseum 
gevestigd. Aad van der Aar (76) is 
de zelfbenoemde conservator van 
dit bedrijfsmuseum en daarmee is 
ook meteen de eerste link met de 
gemeente Velsen gelegd. De voor-
malig directeur voorbereiding van 
het gehele bedrijf groeide op in 
Velsen-Noord en woont ruim 40 
jaar in Velsen-Zuid. Vele jaren 
werkte hij voor Hillen & Roosen, uit 
alles blijkt dat het bedrijf hem zeer 
na aan het hart ligt. Hoewel hij al 
jaren met pensioen is, is hij nog 
vrijwel dagelijks in het Amster-
damse kantoorpand te vinden. Wie 
een bezoek brengt aan het door 
hem beheerde bedrijfsmuseum 
valt van de ene verbazing in de 
andere. Foto’s van gerealiseerde 
bouwwerken, archiefkasten vol 
o�ciële documenten, presentjes 
en gewonnen prijzen, allerhande 
memorabilia, zelfs de menukaarten 
van personeelsfeestjes zijn 
bewaard gebleven. Iedereen met 

interesse voor de bouwkundige 
geschiedenis van ons land kan hier 
vele uren doorbrengen met het 
bekijken van de vele archief-
stukken. Hillen & Roosen speelt al 
jaren mee in de eredivisie van 
bouwend Nederland en heeft heel 
wat bijzondere projecten mogen 
uitvoeren.

Oprichters
De naam Hillen & Roosen refereert 
aan de compagnons Leo Hillen en 
Anton Roosen die op 1 juni 1899 
het bedrijf oprichtten. Hillen over-
leed vrij plotseling en diens plaats 
werd ingenomen door zijn zoon 
Leo, die vijftig jaar directeur van 
het bedrijf is geweest. Ook zijn 
zoon Ton was een aantal jaren 
directeur van het bedrijf. De 
huidige CEO van bouwbedrijf 
Heijmans, ook Ton Hillen genaamd, 
is de achter-achterkleinzoon van 
Leo Hillen. Bij oprichting was Hillen 
& Roosen gevestigd in het hart van 
Amsterdam, op de hoek van de 
Prinsengracht en de Amstel. Deze 
locatie bevindt zich schuin tegen-
over Koninklijk theater Carré en het 
is dan ook niet verwonderlijk dat 
het bedrijf jarenlang de huisaan-
nemer van het befaamde theater is 
geweest. Ook de grote renovatie 
van Carré in 2004 werd door Hillen 
& Roosen uitgevoerd, vervolgens 
werd het theater door koningin 

Beatrix o�cieel heropend. De Beurs 
van Berlage, hotel Krasnapolsky, 
het Rijksmuseum en het Stadhuis & 
Muziektheater, ook wel bekend als 
Stopera, zijn slechts enkele voor-
beelden van de vele beeldbepa-
lende gebouwen in onze hoofdstad 
waar het team van Hillen & Roosen 
ver- en nieuwbouw en onder-
houds- en restauratie- renovatie 
werkzaamheden heeft verricht. 
Maar wie denkt dat de aannemer 
zich alleen bezighield met 
gebouwen, heeft het mis. Ook de 
eerste Coentunnel werd door dit 
bedrijf gebouwd, evenals de 
metrotunnels vanaf het Centraal 
Station tot en met de Wibautstraat. 
En wat te denken van de eerste 
hangars bij de luchthaven 
Schiphol? ,,Beslist geen ‘appeltje-
eitje’, aldus Aad van der Aar. Het 
bedrijf was door de jaren heen op 
alle onderdelen van de bouwsector 
actief, van de droge en natte water-
bouw en wegenbouw tot woning 
- en utiliteitsbouw, restauratie, 
renovatie en verbouwingen door 
geheel Nederland. Zelfs de nieuwe 
houtzaagmolen ‘Het Jonge Schaap’ 
aan de Zaanse Schans was een 
product van Hillen & Roosen.

Bos en Lommerplein
Een gebeurtenis in 2006 vormt een 
zwarte bladzijde in de geschiedenis 
van het aannemersbedrijf. In dat 
jaar moesten de bewoners van 
negentig woningen boven een 
parkeergarage aan het Amster-
damse Bos en Lommerplein geëva-
cueerd worden. Een vrachtwagen 
was door het parkeerdek gezakt en 
uit nader onderzoek bleek dat voor 
de woningen instortingsgevaar 
bestond. De constructeur van de 
parkeergarage, het parkeerdek 
waarop het marktplein en de 
winkels zijn gebouwd was in 
opdracht van Multi Vastgoed en 
een andere constructeur welke in 
opdracht van Hillen & Roosen 
werkte voor de woningen vanaf het 
winkeldek. Door onvoldoende 
afstemming van verzekeringen en 
een ‘’nooit eerder voorgekomen 
constructiefout’’ is er door Hillen & 
Roosen verantwoording genomen 
in de oplossing van het probleem. 
Naast het welverzekerde deel heeft 
het uiteindelijk 16 miljoen eigen 
vermogen gekost. Enkele jaren 
daarna stortte de hele bouwsector 
in als gevolg van de recessie die 
ons land trof. Voor Hillen & Roosen 
was dat precies op het verkeerde 
moment, zo kort na het Bos en 
Lommerdrama. Het bedrijf kwam 
de �nanciële crisis niet meer te 
boven en moest het faillissement 
aanvragen. Na de doorstart in 2009 
volgde in september 2017 een 
overname onder de vlag van het uit 
Almere afkomstige bedrijf Hemubo, 
dat Hillen & Roosen overnam maar 
de naam van het bedrijf in stand 
hield. Met een jaaromzet van 253 
miljoen euro mag Hemubo zich 
ook tot de grote spelers in de 
bouwsector rekenen, maar daarvan 
is momenteel zo’n 100 miljoen te 
danken aan Hillen & Roosen. Dat 

bewijst hoe krachtig de Amster-
damse aannemer nog altijd is. Het 
bedrijf heeft momenteel ongeveer 
honderd mensen in eigen dienst en 
kan daarnaast rekenen op de steun 
van vaste samenwerkingspartners.

Projecten in de gemeente Velsen
De relatie van Hillen & Roosen met 
Velsen gaat ver terug. Opvallend 
genoeg zijn er nauwelijks 
woningen door het bedrijf in deze 
gemeente neergezet, maar bijzon-
dere projecten waren er wel. Kleu-
terschool De Boskabouter aan de 
Casembroodstraat in IJmuiden 
bijvoorbeeld, later omgebouwd tot 
basisschool De Vliegende 
Hollander. Ook de bedrijfshal van 
Boekelaar aan de Rijksweg in de 
Velserbroek en het bedrijfsverza-
melgebouw Waterstaete aan de 
Dokweg in IJmuiden werden door 
Hillen & Roosen neergezet. In de 
haven van IJmuiden realiseerde het 
bedrijf zeven zogenoemde 
remstoelen voor aan te meren 
schepen en in 1970 werd op het 
terrein van de staalfabriek, destijds 
nog Koninklijke Hoogovens 
geheten, het complete betonwerk 
voor Hoogoven 7 gemaakt. Een 
ander omvangrijk project was de 
bouw van de Noordersluis. In het 
aanbestedingstraject, dat in 1923 
plaatsvond, had Hillen & Roosen 
vooral concurrentie van het Deense 
bedrijf Christiani & Nielsen, dat de 
klus met een alternatief voor 
350.000 gulden minder zou kunnen 
klaren. Mondeling was de klus zelfs 
door toenmalig minister Reymer 
van Waterstaat al aan de Denen 
gegund, maar na een lobby van 
waterstaatkundig ingenieur Johan 
Ringers trokken zij alsnog aan het 
kortste eind en kregen de Amster-
dammers de opdracht om de vier-
honderd meter lange zeesluis te 

bouwen. Een voorstel van het 
Amsterdamse stadsbestuur om 
werkloze Amsterdammers in te 
zetten voor de bouw van de 
zeesluis liep stuk op de onderhan-
delingen over de uit te keren sala-
rissen. “Plattelandsmensen bleken 
minder te kosten en harder te 
werken dan stadsmensen’’, staat in 
een bedrijfsblad van Hillen & 
Roosen te lezen. Op 29 april 1930 
opende koningin Wilhelmina de 
Noordersluis, de o�ciële uitnodi-
ging voor deze plechtigheid is als 
archiefstuk in het bedrijfsmuseum 
te vinden.

De Nieuwe Orion
In de zomer van 2017 liet Woning-
bedrijf Velsen de twaalf verdie-
pingen tellende �at aan de 
Orionweg slopen. Vijftig jaar eerder 
vormde de �at in feite de basis voor 
de ontwikkeling van Zeewijk. 
Inmiddels was het �atgebouw sterk 
verouderd, met de sloop ervan 
werd de weg vrijgemaakt voor de 
bouw van drie nieuwe woontorens 
op deze locatie. Een mooie klus 
voor Hillen & Roosen, waarvoor 
twee verschillende constructies 
gehanteerd worden. De torens met 
respectievelijk 28 en 45 sociale 
huurwoningen worden gebouwd 
in opdracht van Woningbedrijf 
Velsen. De kleinste woontoren 
bouwt de aannemer op eigen 
risico, in dit gebouw worden 21 
koopappartementen gerealiseerd 
die door het bedrijf zelf worden 
verkocht. 

Het totale project wordt uitgevoerd 
onder de noemer ‘De Nieuwe Orion’ 
en omvat verder 86 overdekte 
parkeerplaatsen en 94 bergingen 
op de begane grond. Kijk op www.
denieuweorion.nl voor uitgebreide 
informatie over dit project.

IJmuiden - Aan de Orionweg werkt aannemer Hillen & Roosen al maanden aan de bouw van drie woontorens. 
De drie gebouwen gaan respectievelijk 21, 28 en 45 appartementen tellen en zullen naar verwachting in het 
najaar opgeleverd worden. Een omvangrijk project, dat je gerust aan Hillen & Roosen kunt toevertrouwen. Het 
Amsterdamse bedrijf bestaat al sinds 1899 en heeft een grote staat van dienst. Van dijken op Terschelling tot 
parkeerkelders in Maastricht, overal in het land vind je bouwwerken die door deze aannemer zijn gerealiseerd. 
Ook de Noordersluis in Velsen behoort tot de lange lijst met projecten van Hillen & Roosen. Tijd voor een 
bezoekje aan het bedrijfsmuseum, om meer te zien en horen over de rijke geschiedenis van het bedrijf.

Hillen & Roosen: de aannemer achter ‘De Nieuwe Orion’

De bouw van de nieuwe woontorens aan de Orionweg in IJmuiden. 
Foto: Bos Media Services

In het bedrijfsmuseum hangen foto’s van diverse gerealiseerde bouwwerken. 
Foto: Bos Media Services

Ook kleuterschool De Boskabouter werd door Hillen & Roosen gebouwd. Foto: 
Bedrijfsmuseum Hillen & Roosen

Uitnodiging voor de opening van de Noordersluis in IJmuiden. 
Archiefstuk: Hillen & Roosen
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Santpoort - John Oosterhuis publiceert op Facebook een serie foto’s van Santpoortse ondernemers onder de titel Oppeppertjes. Behalve dat deze ondernemers het inderdaad zwaar hebben of hebben 
gehad en zeer zeker een hart onder de riem kunnen gebruiken zijn het ook prachtige, creatieve foto’s die de mens achter de ondernemer laat zien. Tekst: Ingeborg Baumann

Oppeppertjes voor Santpoortse ondernemers

Frank Visser zegt het zelf; er stroomt olie door zijn aderen. Hij 
groeide op tussen de olie, benzine en de ‘prachtige klanken van 
een goed afgestelde soepel lopende �etsketting of het machtige 
geronk van een sterke motor’. Het lijkt wel een gedicht. De laatste 
jaren is Frank als derde generatie van Visser Tweewielers in de 
Hoofdstraat voornamelijk actief voor heel IJmond als de e-bike 
dealer. Want ook met �etsen is hij opgegroeid. Frank had op acht-
jarige leeftijd al een eigen crossmotor en een jaar later was zijn 
meest gebruikte speelgoed zijn BMX. Gelukkig dat alles allemaal 
zonder ongelukken is gegaan want hele generaties vertrouwden 
en vertrouwen op Visser Tweewielers als het gaat om alles wat op 
twee wielen rijdt. ,,Heerlijk om dingen beter af te stellen of het 
juiste advies te geven zodat iemand ook echt tevreden zijn ‘twee-
wielwens’ kan gaan invullen.’’

Frank Visser
Ksenia is in 1986 geboren in Minsk en komt uit een muzikale 
familie. Op zesjarige leeftijd ging ze al naar een speciale muziek-
school. Haar ouders wilden eigenlijk dat ze piano zou gaan spelen 
maar Ksenia hield het koppig bij de viool. Niet zonder succes, 
getuige haar indrukwekkende carrière als muzikant. En waarom 
de viool? 
,,Alleen een viool kan als een mens praten en zingen als een 
vogeltje’’, zei ze destijds tegen haar moeder. ,,Het spelen van viool 
geeft mij veel plezier. Het is magie wanneer je van bladmuziek 
een prachtige melodie en geluid kunt voortbrengen. Magie is het 
wanneer je mensen laat lachen, huilen of ontroerd ziet worden 
door de vioolklanken.’’ Dat is een geschenk als je dat kunt en het is 
een geschenk van Ksenia aan ons dat wij daarvan mogen 
meegenieten.

Ksenia Beltiukova
,,Ik werk niet maar heb de hele dag visite!’’. Zo ziet Carola 
Lanser van Kapsalon Seegers haar beroep. Geen werk maar 
een hobby dus. De interactie met haar klanten en de creativi-
teit die ze kwijt kan in haar vak maken haar een gelukkig mens. 
Sinds mensenheugenis is Seegers een begrip in 
Santpoort-Noord. 
In 1930 begon in hetzelfde prachtige pand aan de Hoofdstraat 
J. Seegers als ‘heerenkapper’. Seegers verkocht ook parfume-
rieën en sigaren en sigaretten. Dat mocht niet toentertijd in 
hetzelfde pand dus werden binnen het pand de ruimten 
gescheiden en kwamen er twee voordeuren. Hans Seegers 
zette later de zaak van zijn vader voort en het werd een gezel-
lige, professionele haarsalon voor dames en heren die hele-
maal met de tijd meegaat. 

Carola Lanser

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 economische, 
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 zelfstan-
dige 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 Carmen Patrus haar 
verhaal.

Door Ingeborg Baumann

Carmen (17) is geboren in Bagdad maar 
omdat de situatie in Irak onveilig was 
verhuisde ze veertien jaar geleden met haar 
ouders naar Nederland. Het gezin woont in 
IJmuiden en gelukkig hebben zij het hier naar 
hun zin. Vorig jaar, Carmen was toen nog maar 
16, deed ze eindexamen HAVO aan het 
Vellesan College. Nu studeert ze HBO ICT 
Sofware Engineering aan de Hogeschool van 
Amsterdam. Ze is niet alleen een slimme dame 
maar ook nog eens uiterst creatief, Carmen 
tekent prachtig en speelt gitaar. De foto van 
Carmen is genomen door haar vriendin 
Lonneke Meijer die haar verhaal ook al deed in 
deze rubriek en laat zien dat ze buiten haar 
mooie ‘brains’, ook uiterlijk een echte beauty 
is.

,,Dat mijn ouders gevlucht zijn uit Irak was een 
politieke kwestie. De heersende religie in Irak 
is de Islam en dat was niet echt wat wij waren. 
Mijn ouders waren christenen. Ik heb mijn 
middelbare school best snel doorlopen. Ik 

deed HAVO Natuur en Techniek en had nooit 
echt moeite met studeren. Informatiepro-
cessen vind ik interessant. Eindexamen doen 
in coronatijd was niet echt makkelijk. Vooral in 
de eerste lockdown wisten we niet hoe we het 
online lessen volgen moesten aanpakken. De 
centrale examens werden afgelast en als je er 
goed voorstond was je automatisch geslaagd. 
De studie software engineering leek me leuk, 
ik ben goed in het oplossen van problemen en 
heb nooit moeite gehad met informatiepro-
cessen. Het lijkt misschien een tegenstelling 
voor een meisje dat goed is in exacte vakken 
maar ik hou ook heel erg van muziek en kunst. 
Ik speel elektrische gitaar en vind tekenen 
heerlijk om te doen. Vooral portretten waarbij 
ik tot in detail probeer uiterlijk en innerlijk van 
mensen te tre�en. Soms word ik gevraagd 
door mensen om die portretten te maken, dan 
teken ik bijvoorbeeld portretten van 
dierbaren.

Na mijn eindexamen waren er geen feestjes. 
Dat was wel jammer want dat is toch iets waar 
je al vanaf de brugklas naar uitkijkt. Saai was 
het. Teleurstellend. Maar er komen betere 
tijden aan! Vandaag ga ik toevallig naar de 
campus. De studie is voor 90% online en ik 
ken niemand van mijn studiegenoten. 
Vandaag is een dag om vragen te stellen en 
mensen te zien. Gelukkig dat mijn vak tech-
nisch is, een meer creatieve studie lijkt me nog 
moeilijker online. Als je op school bent is het 
toch makkelijker om de vakken te volgen, er is 
nauwelijks interactie online. Ik zie om me 
heen dat er een groot gebrek aan motivatie is, 
er zijn echt heel veel mensen afgehaakt. Ik 
hou het wel vol hoor. Wat de muziek betreft is 
het jammer dat we elkaar niet veel kunnen 
zien. Samen muziek maken, dat kan niet 
online. Ik heb een heel leuke vriendengroep 
die ik dan wel individueel zie. Niet de hele 
groep tegelijk. Thuis gaat het goed. Ik heb nog 

een klein broertje van 7 maar het is dus niet 
heel erg druk thuis.

Er is wel veel veranderd in mijn leven. Zo ben 
ik het gaan waarderen om buiten te zijn en 
pak elke kans om een ijsje te halen. Maar ik 
had het me allemaal toch anders voorgesteld. 
Hoewel ik voor corona ook veel binnen zat 
hoor, ik ben niet echt een uitgaander. Je gaat 
ongemerkt anders naar dingen kijken, zie ik 
nu een video of �lm dan denk ik onwille-
keurig: ‘wat zie die mensen er raar uit zonder 
mondkapje en wat zitten ze dicht op elkaar’. 
Het is nog steeds onveilig in Irak en natuurlijk 
mis ik mijn familie maar dat heeft niets te 

maken met corona, dat was al zo. Hoewel er 
ook niemand

langs kon komen bij ons en dat zat wel in de 
planning. Corona zal niet weggaan. Heel lang-
zaam gaan we terug naar wat normaal zou 
moeten zijn. Maar dat virus blijft. Ik ben een 
groot voorstander van vaccineren. Dan kan 
alles weer open. Ik wil graag naar school.’’

Volg Carmen op Instagram. Ze maakt echt 
ontroerend mooie en stoere portretten van 
mensen. Heel erg knap om zo jong, zó het 
karakter van mensen te tre�en. @
groovyraccoon

,,Ik houd het wel vol hoor! Er komen betere tijden aan.’’ Foto: Lonneke Meijer
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Coaches geselecteerd
Stichting ASK gaat met in totaal 4 sporters en 2 
coaches naar de Special Olympics World Winter 
Games in Kazan, waar zij deelnemen aan het short-
track. Onlangs werd bekend dat de coaches Marijke 
Huijzer-Engbrenghof uit Haarlem en Marjolein van 
der Beeke-Lohmann uit Heemstede twee van de drie 
coaches zijn die het shorttrack team gaan bege-
leiden. ,,Het is geweldig dat we vanuit de Haarlemse 
regio met 4 topsporters mogen afreizen als onder-
deel van Team NL! De sporters kijken er naar uit om 
mee te doen en tellen de dagen af tot januari 2022. 
Het meedoen voor de sporters is belangrijker dan 
winnen. Wij zijn super trots dat wij ze hier bij mogen 
begeleiden.“ De komende maanden zullen de spor-
ters van Special Olympics Team NL de�nitief geselec-
teerd en getraind worden door de coaches, Marcel 
van Galen (Head of Delegation) en Natascha Bruers 
(Assistant Head of Delegation). De de�nitieve 
selectie voor Special Olympics Team NL zal in 
september bekend worden gemaakt. 

Special Olympics World Winter Games 2022 
Van 22 t/m 29 januari strijden ruim 2.000 sporters 
met een verstandelijke beperking uit 107 landen 
tegen elkaar tijdens de Special Olympics World 
Winter Games 2022 in Kazan. De 29 sporters van 
Special Olympics Team NL zijn actief in 4 takken van 
sport; langlaufen, shorttrack, skiën en snowboarden.

Deelname aan de World Games is voor de sporters 
de kans van hun leven en tegelijkertijd de moei-
lijkste competitie die ze tegemoet gaan. Door 
middel van de World Games kunnen de sporters hun 
talenten en vaardigheden op wereldniveau tonen en 
laten zien dat zij net zoveel respect en waardering 
verdienen als andere sporters op topniveau.

Regio - Van 22 tot en met 29 januari 2022 zijn de 
Special Olympics World Winter Games in Kazan, 
Rusland. Stichting Aangepast Schaatsen Kenne-
merland (Stichting ASK) is één van de negen 
verenigingen die is ingeloot om deel te nemen aan 
het grootste wintersportevenement ter wereld 
voor mensen met een verstandelijke beperking.

Schaatsers uit 
Kennemerland in 
Special Olympics 
Team NL 2022

Coach Marijke Huijzer in actie. 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)





26 inderegio.nl • 20 mei 2021NIEUWS

Regio - Op vrijdag 21 mei 2021 is 
er een weer Live Stream trefpunt, 
het onderwerp is: Het Sociaal Wijk-
team van uw gemeente. Start 16.00 
uur. Toegang door te klikken op de 
link op de site van de afdeling: 
www.alzheimer-nederland.nl/
midden-kennemerland. 

Maakt u zich zorgen over iemand 
waarvan “het brein gaat haperen”. 
Dan kunt u contact opnemen met 
het Sociaal Wijkteam van uw 
gemeente.
Op vrijdagmiddag 21 mei gaat 
gespreksleider Marelle Overste in 
gesprek met Yvonne Mathot, wijkver-
pleegkundige bij de Zorgspecialist 
en lid van het Sociaal wijkteam van 
de gemeente Velsen.
Gemeenten hebben verschillende 
organisaties bij elkaar gezet in een 

Sociaal Team om laagdrempelig hulp 
te bieden aan hun burgers. Het 
Sociaal team houdt zich bezig met 
alle leefgebieden en een haperend 
brein (dementie) is een van deze.
Vragen die aan de orde komen zijn 
bijvoorbeeld: wie zitten er in een 
Sociaal Team, wat doen ze, hoe 
bereik je hen? Zijn er verschillen 
tussen gemeenten? Marelle en 
Yvonne zullen ook kort spreken over 
voorzieningen en de WMO. 
Door corona zijn gewone trefpunten 
helaas niet mogelijk. Afdeling 
Midden-Kennemerland zendt als 
alternatief gesprekken uit via 
internet.
Het gesprek is live te volgen via de 
site van de afdeling. Tijdens het 
gesprek kunt u bellen om een vraag 
te stellen of iets in te brengen. Het 
telefoonnummer is: 06 227 428 52.

Live-Stream Alzheimer Trefpunt

IJmuiden - Ook dit jaar wappert er 
geen Blauwe Vlag op het strand van 
IJmuiden. Elders in de regio is het 
keurmerk wel zichtbaar, maar voor de 
gemeente Velsen had het nog geen 
zin om dit jaar een aanvraag in te 
dienen. Dat heeft te maken met de 
criteria die bij het beoordelen van 
zo’n aanvraag gehanteerd worden. 
Weliswaar is het zeewater bij 
IJmuiden net als vorig jaar van goede 
kwaliteit, maar goed is in dit geval 
toch net niet goed genoeg. Om in 
aanmerking te komen voor de 
Blauwe Vlag moet de waterkwaliteit 
drie jaar achter elkaar uitstekend zijn.

Overigens gelden voor het 
toekennen van de Blauwe Vlag nog 
veel meer criteria. De jury kijkt niet 
alleen naar de kwaliteit van het water, 
men bekijkt ook de mate waarin het 
strand schoongehouden wordt en de 
aanwezigheid van toiletten en afval-
bakken op het strand. Verder moeten 
er reddingmaterialen en een EHBO-
post op het strand aanwezig zijn en 
moeten er voorlichtingsactiviteiten 
worden georganiseerd ter bescher-
ming van het natuurlijk milieu van 
zee, strand en duinen. Het IJmuider-
strand voldoet aan al deze aanvul-
lende voorwaarden.

Weer geen Blauwe Vlag, 
wel goed water

Driehuis - In de P.C. Hooftstraat staat 
sinds een week of drie een houten 
vakkenkast op de grens van het trot-
toir en de voortuin van Casper en 
Kiki. In de kast zijn onder andere 
opgepotte tomatenplantjes, poot-
aardappeltjes en zakjes bloemzaad 
weg te pakken. 
Met bordjes wordt men aangemoe-

digd om wat mee te nemen of om te 
ruilen. Op de bordjes staat ‘planten-
bieb’ en ‘de naatuur is lief!!’ te lezen. 
Aan de zijkant van de kast hangt een 
bijenhotel. Kiki (7 jaar) tekent op 
zakjes zaad met vlinderbloem-
mengsel kikkers en bijtjes. Casper (5 
jaar) vindt zijn tekening van de 
Hollandse vlag het mooiste. ,,Het is 

voor het milieu!”, licht Casper toe. Van 
hun moeder krijgen zij wel wat hulp, 
maar er is niet veel nodig.

,,De hele achtertuin staat vol!” vertelt 
zij. ,,De bibliotheek loopt als een 
tierelier. We krijgen ook veel zaadjes 
terug. Het is een groot succes, gezien 
alle reacties.”

Plantenbieb groot succes
Kiki en Casper bij de plantenbieb. Foto: Arita Immerzeel

De Hoeksteen en De Westbroek
Uitzondering daarop vormen basis-
scholen De Hoeksteen en De West-
broek in Velserbroek, die beide tot 
hetzelfde schoolbestuur behoren. 
Buurtsportcoach Adrie Engel van 
SportSupport: ,,Ter vervanging van 
de Sportmix organiseren we daar 
vanaf januari hele leuke sportactivi-
teitjes op het schoolplein. Ikzelf bij 
De Hoeksteen op maandag, mijn 
collega Tessa op donderdag bij de 
Westbroek.” 
De activiteiten zijn voor de groepen 
1 tot en met 4, het aantal deelne-
mers schommelt tussen de twaalf 
en twintig kinderen per keer. En 
vanaf de meivakantie zijn er ook 
activiteiten voor de groepen 5 tot 
en met 8. ,,Bij De Hoeksteen staan 
allerlei klimattributen, dus er valt 
genoeg te verzinnen”, zegt Adrie 
enthousiast. ,,Het liefst gebruik ik 
het hele schoolplein! Bijvoorbeeld 
om een gigantische hinkelbaan te 

maken, waar ze in estafettevorm zo 
snel mogelijk overheen moeten. 
Wat ook altijd goed aanslaat is 
politie-en-boeftikkertje, waarbij het 
appelvormige klimrek de ideale 
‘gevangenis’ is. Maar ook komen de 
bekende spelletjes als voetbal, 
hockey en natuurlijk Annamaria 
Koekoek of Hollandse Leeuwen aan 
bod.”

Vrolijkheid en beweging
Er wordt gewerkt met online 
inschrijvingen, per reeks van vijf of 
zes ‘lessen’. Adrie: ,,In deze tijd 
willen we uiteraard graag weten 
wie er komt en wie er geweest is. 
Twee uur van tevoren kijk ik op 
buienradar en bij te slecht weer 
mail ik de ouders. Maar dat gebeurt 
echt niet snel hoor, met een miezer-
regentje gaan we gewoon door!” Hij 
heeft nog maar één keer hoeven 
cancelen.
,,Voordat de scholen en de vereni-

gingen weer open gingen, merkte 
je duidelijk een ander enthousi-
asme bij de kinderen: toen zat er 
vaak wel wat te veel energie in de 
lichaampjes. Nu vinden ze het 

gewoon hartstikke leuk. Zijn ze 
bijvoorbeeld te laat, dan moeten ze 
zich voor de grap vijftien keer 
opdrukken - vinden ze fantastisch! 
Verder maak ik altijd even een klets-

praatje met ze, dan babbelen we 
wat, kijken of iemand nog een mop 
weet. Ik breng wel vrolijkheid, denk 
ik. En natuurlijk de hoognodige 
beweging.”

Velsen - De buurtsportcoaches van Stichting SportSupport organi-
seerden vóór de coronaperiode wekelijkse de Sportmix. Op basisscholen 
in Santpoort-Noord, Driehuis, Velserbroek en IJmuiden verzorgden 
sportverenigingen uit de buurt sportlessen of -clinics, zodat kinderen al 
vroeg kennis konden maken met verschillende sporten. Voor de kinderen 
een extra beweegmoment, voor de verenigingen de kans om hun sport te 
promoten. Toen de verenigingen, gymzalen en uiteindelijk ook de 
scholen vanwege corona dicht moesten, vulden de buurtsportcoaches de 
vrijgekomen uren eerst tijdelijk zelf in, maar veel scholen voelden zich 
daar toch niet prettig bij.

Schoolpleinactiviteiten gaan met 
een miezerregentje gewoon door

Een groep kinderen tijdens een activiteit van SportSupport. Foto: Renata Jansen
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Natuurlijk is het enorm improviseren. 
Regelmatig moet de groep in delen 
worden opgeknipt. In de buitenlucht 
repeteren is natuurlijk ook nieuw. 
Maar de ervaringen van de afgelopen 
weken zijn positief. 
Het artistieke team heeft ook enorm 
veel zin om met de groep te werken. 
Het laatste jaar heeft een aantal 
leden afscheid genomen van De 
Jonge Stem, daarom is er weer 

ruimte voor nieuwe spelers. 
Instromen kan nog tot 24 mei, dus 
meld je zo snel mogelijk aan. Je kunt 
je aanmelden als je tussen 12 en 22 
jaar oud bent. Verder zijn enthousi-
asme en enig zangtalent 
noodzakelijk.
Iedereen die geïnteresseerd is kan 
kijken op www.dejongestem.nl of 
een berichtje naar secretaris.dejon-
gestem@outlook.com sturen.

Jonge Stem start met repetities
IJmuiden - Deze maand is musicalgroep De Jonge Stem weer gestart met 
repeteren. Dat gebeurt grotendeels in de buitenlucht in verband met de 
coronamaatregelen. De Jonge Stem gaat er nog steeds vanuit dat de 
voorstelling The Addams Family met een jaar vertraging in november dit 
jaar in Stadsschouwburg Velsen uitgevoerd kan worden. Daarom is de 
groep weer begonnen met repeteren.

De voorstelling The Adams Family kon vorig jaar niet doorgaan en staat nu voor 
november 2021 gepland. Afbeelding: aangeleverd

IJmuiden - Regelmatig organiseert 
het Bunkermuseum een rondleiding 
langs en door de bunkers van de 
batterijen Olmen en Heerenduin. De 
rondleidingen zijn afgestemd op 
iedere doelgroep. 
Bent u een avonturier? Dan boekt u 
bijvoorbeeld de buitenrondleiding. U 
klimt en klautert door de bunkers om 
alle hoekjes en gaatjes te ontdekken. 
Vergeet vooral uw zaklamp niet. Alle 

rondleidingen worden begeleid door 
een deskundige gids van het Bunker-
museum. Kijk op www.bunkermu-
seum.nl voor meer informatie of het 
maken van een reservering. Op de 
website zijn de beschikbare data te 
vinden en kan iedereen zich 
inschrijven voor een rondleiding. 
Over de openstelling van het Bunker-
museum zelf is op dit moment nog 
niets bekend.

Rauwe wandeling door duinen

Het Bunkermuseum aan de Badweg 38 in IJmuiden (schuin tegenover camping De 
Duindoorn). Foto: Bos Media Services

Velsen - FNV Metaal denkt dat Tata 
Steel over negen jaar al kan voldoen 
aan de gestelde klimaatdoelen. 
De vakbond presenteerde vandaag 
een plan om dat te bewerkstelligen. 
Het plan is gebaseerd op een uitbrei-
ding van het strategisch plan voor de 
komende dertig jaren, dat er al lag. 
Dat strategisch plan werd in 

december opgesteld door de werk-
groep zeester, waarin onder meer 
enkele oud-directeuren van het 
bedrijf zitten. 
Het versnellen van het vergroenings-
proces betekent ook dat de overlast 
die omwonenden ervaren over 
enkele jaren al verleden tijd zou 
kunnen zijn. Die overlast wordt voor-

namelijk veroorzaakt door de kooks-
fabrieken en de hoogovens. In een 
eerste reactie heeft de directie van 
het staalbedrijf laten weten de 
verduurzamingsplannen van FNV 
Metaal wel te zien zitten. 
Het bedrijf had de opties van de 
vakbond naar eigen zeggen zelf ook 
al in het vizier.

Klimaatdoelen Tata 
mogelijk in 2030 al gehaald

Het reddingsteam is onderdeel van 
het Lenie ‘t Hart Zeehondenfonds. 
De reddingsteams komen echter 
niet alleen in actie voor zeehonden, 
maar ook voor andere dieren langs 
de kust. Gestrande vogels, bruin-
vissen of andere zee(zoog)dieren 
kunnen daardoor ook rekenen op de 
hulp van de vrijwilligers. Dit rijden 
op het strand en door het duinge-
bied lukt alleen maar met een goede 
4x4. 

De oude 4x4 van team Velsen komt 
niet meer door de APK, vandaar dat 
zij een nieuwe aangevraagd hebben 
bij Stichting DierenLot. Daar is men 
op zoek gegaan en met succes. 

Wij wensen team Velsen veel veilige 
kilometers langs het strand.

IJmuiden - Het Reddingsteam Zeedieren (RTZ) Velsen heeft een nieuw 
voertuig ter beschikking. Op het strand tussen Bloemendaal en Wijk aan 
Zee rijden de vrijwilligers van deze organisatie rond om dieren in nood te 
helpen. Deze week wordt de nieuwe ambulance voorzien van de contact-
gegevens van RTZ Velsen.

Nieuwe strandambulance
voor RTZ Velsen

De overhandiging van de sleutels van de nieuwe strandambulance. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Het strand tussen 
IJmuiden en Zandvoort is weer een 
stukje schoner geworden. 
Meer dan zestig ‘ploggers’ verza-
melden zich zaterdagochtend tegen 
11.00 uur bij CatchFish om onder 
leiding van Daan Strang en Steef de 
Ruijter van PlogSack op een actieve 

manier zwerfvuil van het strand op te 
ruimen. Alles natuurlijk veilig qua 
coronaregels, ieder in de eigen 
‘bubbel’, zelfs tijdens de warming-up 
voor de tocht van tien kilometer. Er is 
tijdens deze tocht bijna 160 kilo afval 
verzameld! Ploggen komt uit 
Zweden en is een combinatie van 

zwerfvuil van de grond plukken en 
joggen. De tocht van zaterdag is 
onderdeel van de warming-up tours 
voor de Beach Clean-Up Tour 2021. 
De editie van vorig jaar zomer was 
een monster clean-up tour van 260 
kilometer tussen Den Helder en 
Cadzand. 

Strand weer een stukje schoner
De deelnemers verzamelden bijna 160 kilo afval. Foto: Erik Baalbergen

IJmuiden - De gemeente Velsen wil 
de verkeersveiligheid bij de Kanaal-
dijk verbeteren. Het gaat om de 
aansluiting met De Geul, ter hoogte 
van het voormalige Witte Theater. Met 
name door �etsers en voetgangers 
wordt deze locatie als zeer onveilig 
ervaren. De doorgaande �etsroute 

tussen het Pontplein en de kop van 
de haven kruist hier de weg voor het 
autoverkeer, waar vaak te hard wordt 
gereden. Automobilisten moeten hier 
terugschakelen van zeventig kilo-
meter per uur naar vijftig, maar dat 
gebeurt vaak niet op tijd. Vanuit de 
gemeente wordt gekeken naar oplos-

singen voor de korte en lange termijn. 
Daarvoor wordt overleg gevoerd met 
de Fietsersbond, het wijkplatform 
IJmuiden-Noord, vertegenwoordigers 
van Zeehaven IJmuiden en de 
verkeersadviseur van de politie. Tot 
welke keuzes dat uiteindelijk zal 
leiden, is vooralsnog niet duidelijk.

Gemeente wil verkeersveiligheid 
verbeteren bij de Kanaaldijk
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Vanwege de coronapandemie kiest 
men ervoor om de Vissenloop op 
een zo veilig mogelijke manier te 
organiseren. Tegelijk wil men via dit 
alternatief het vlammetje van de 
Vissenloop brandend te houden en 
de binding met de volgers stevig te 
houden. De laatste reden is om een 
bijdrage te kunnen leveren aan de 
strijd tegen kanker. ,,Het blijft zeer 
belangrijk om toch een mooi 
bedrag in te zamelen’’, laat men 
weten.

Hoe en wanneer?
De Alternatieve Vissenloop bestaat 
uit een wandeltocht van tien kilo-
meter. De route lijkt veel op de 

eerste Vissenloop uit 2015. Er zijn 
maar een paar punten veranderd. 
De route gaat door Oud-IJmuiden, 
voert wandelaars langs de duinrand, 
over het strand en gaat het laatste 
deel door de haven. Deelnemers 
wandelen de tocht op eigen gele-
genheid in de periode van zondag 
30 mei tot en met zaterdag 4 
september. De kosten voor deel-
name bedragen € 10,- per persoon. 
De opbrengst gaat uiteraard naar 
KWF Kankerbestrijding.

Aanmelden
Ga jaar www.vissenloop.nl/alterna-
tieve-vissenloop om aan te melden 
voor deelname.

De Alternatieve Vissenloop
IJmuiden - De traditionele Vissenloop vindt dit jaar geen doorgang 
vanwege de coronamaatregelen. Toch kan er gelopen worden, want de 
organisatie heeft een alternatief bedacht. Een wandeltocht die je met een 
paar vrienden, je familie of gewoon in je eentje kunt lopen. Niet op één 
vaste dag zoals je van de Vissenloop gewend bent, maar op een wille-
keurig, zelfgekozen moment.

Op maandag 10 mei waren dat er elf 
voor B en twee voor C. Dat de extra 
oefenavonden hun vruchten 
afwerpen was goed te zien. Binnen 
het uur waren alle kindjes door de 
examenstof heen. De survival-onder-
delen zijn heus wel pittig voor 
kindjes in de doelgroep van zes tot 
acht jaar, maar ook deze werden 

zonder teveel moeite uitgevoerd.
Op woensdag 12 mei mochten 
negentien kindjes voor hun 
A-diploma afzwemmen. Door de 
strakke organisatie werd dit examen 
ook in een recordtempo afgelegd. Er 
was één meisje dat het wel heel 
spannend maakte, omdat zij de 
eerste keer niet door het beroemde 

gat ging. Na nog een keer proberen 
lukte dit gelukkig wel! De examinator 
kon maar tot één conclusie komen: 
alle kinderen waren geslaagd voor 
hun diploma!

Kaatje Kabeljauw kwam de boel nog 
even opleuken en feliciteerde ieder 
kind met zijn of haar diploma. Na de 
fotomomentjes, verzorgd door huis-
fotograaf Dirk Raap, mochten de 
kindjes trots hun diploma aan de in 
spanning wachtende ouders gaan 
tonen! De ju�en en meesters van de 
VZV zijn heel erg trots op alle 
geslaagden!

IJmuiden - Afzwemmen in coronatijd is best een beetje raar en misschien 
ook wel minder leuk, omdat er nog steeds geen publiek toegelaten mag 
worden in de zwembaden. Dat geldt natuurlijk ook voor zwembad De 
Heerenduinen, de thuisbasis van de Velser Zwemvereniging (VZV). Toch 
koos men ervoor om deze maand een aantal kinderen te laten 
afzwemmen.

Afzwemmers bij VZV

Jurre, Rital, Sidal, Tygo, Daniël, Majd, Dunia, Quinn, Melany, Thijmen en Remas hebben het B-diploma behaald. Sanne en Roef 
kregen diploma C uitgereikt en zijn daarmee volgens de NRZ nu zwemveilig. Foto: Dirk Raap

IJmuiden - Vrijdag 14 mei hebben 38 
kinderen afgezwommen voor een 
ABC-diploma. Allemaal zijn ze 
geslaagd en daarmee wil de IJmuider 
Reddingsbrigade hen van harte 
feliciteren!

Buiten kregen de kinderen in gezel-
schap van mascotte Kiko hun 
diploma uitgereikt. De organisatie 
laat weten: ,,Niet alleen Mark Rutte 
heeft radicale ideeën voor meer 
transparantie. Daarom zullen we 
meteen toegeven dat deze coole 
boot en auto er niet alleen stonden 
omdat ze het goed doen op Insta-

gram. Het was met name een verlei-
dingspoging in de hoop dat de 
kinderen bij ons blijven zwemmen 
en ons later als redders komen 
helpen op het strand. Wij zien name-
lijk grote potentie in deze groep 
stoere zwemmers; schoolslag, 
rugslag, borstcrawl, rugcrawl, drijven, 
onderwater zwemmen, achterover of 
met een koprol het water in vallen en 
natuurlijk watertrappen. Allemaal in 
één examen. Dat is wel wat anders 
dan hun ouders vroeger moesten 
doen. Van versoepelingen is in dit 
geval geen sprake.’’
Ook de examinator en de controleur 

van de Nationale Raad Zwemveilig-
heid (NRZ) waren content. Dat ze 
tevreden waren, was volgens 
B-kandidaat Xander logisch, want ze 
kunnen gewoon heel goed 
zwemmen. Duidelijke taal; dat 
kunnen ze bij de Reddingsbrigade 
goed gebruiken, bijvoorbeeld bij het 
communiceren met de portofoons. 
,,Kortom, we hopen dat deze stoere, 
maar ook lieve groep jongens en 
meisjes later wellicht als Lifeguards 
met ons de stranden van Velsen 
willen bewaken. Niks functie elders, 
functie bij ons’’, aldus de IJmuider 
Reddingsbrigade.

Zwemdiploma behaald
In aanwezigheid van mascotte Kiko kregen de kinderen vrijdag hun diploma uitgereikt. Foto: aangeleverd

Het doel is dat iedere Velsenaar zich 
op elke sportclub geaccepteerd 
voelt. Wat je achtergrond ook is, de 
sportclub moet de plek zijn waar 
iedereen welkom is en zich veilig 
voelt. Hierbij gaat het om groepen 
die vanwege andere culturele achter-
gronden, geaardheid of plek in de 
maatschappij nu niet de veiligheid 
ervaren of de weg naar de sportver-
enigingen vinden. 
Deze avond zoomen de betrokkenen 
in op de participatie van LHBTI+-ers. 
Hoe vindt de sociale acceptatie op 
het sportveld plaats? Na een presen-
tatie is er voldoende ruimte om hier-

over met elkaar in gesprek te gaan, 
ervaringen en tips uit te wisselen. 
Deze avond willen de initiatiefne-
mers gebruiken voor de verdere 
realisatie en optimalisatie van een 
nog toegankelijker en veiliger sport-
klimaat en de sociale acceptatie 
binnen het inclusief sporten. 
Benieuwd geworden hoe uw sport-
vereniging nog toegankelijker en dus 
inclusiever te maken voor iedereen in 
de maatschappij? Meld u dan aan 
voor de webinar op 25 mei 2021 van 
20.00 tot 21.30 uur door een e-mail 
naar velsen@sportsupport.nl te 
sturen.

Webinar: Inclusieve sport - Sociale 
acceptatie - Sport voor iedereen
Regio - Op dinsdag 25 mei organiseren COC Kennemerland en OOK Peda-
gogische Expertise Groep een webinar in samenwerking met de John 
Blankenstein Foundation en Stichting SportSupport Kennemerland. 
Tijdens deze interactieve online bijeenkomst worden verenigingen, trai-
ners en coaches uitgenodigd om mee te praten en denken over het nog 
verder verbeteren van een toegankelijker en veiliger sportklimaat.

LEZERSPOST

In de Hoofdstraat weer terrasjes vol
want het mensenhart slaat ook op hol
En we zijn haast net zo blij
Als koeien weer terug in de wei

Magda Schoemaker, Santpoort

Als koeien in de wei
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Corona dwingt tot creativiteit in  
uitvaartzorg; het wordt een stuk intiemer  
en er ontstaan nieuwe rituelen
De dood is onlosmakelijk verbonden aan het leven 
en houdt geen rekening met maatschappelijk aan-
zien of status. Voor de dood is iedereen gelijk. 

Het gaat erom dat iedereen dát afscheid krijgt, dat 
hem of haar recht doet. 
“Ik zorg dat het afscheid bijzonder wordt en past bij 
de overledene én de nabestaanden. Ik fungeer als 
houvast en heb oog voor alle betrokkenen. Bij een 
bezoek aan de nabestaanden voel ik meteen bij 
binnenkomst wat mijn rol kan zijn. Alle puzzelstukjes 
bijeenbrengen, bescheiden en op gepaste afstand 
blijven, aanwezig zonder zichtbaar te zijn. Zo facili-
teer ik het proces na een overlijden tot aan de dag 
van het afscheid. Maar óók daarna ben ik beschik-
baar voor zorg en vragen.”, aldus Yvonne Reichrath. 

In deze coronatijd wordt veel ‘digitaal’ besproken. 
Het persoonlijke contact is belangrijk voor Yvonne om 
haar werk goed te kunnen doen; en daarbij is zij er 
graag voor de mensen. 

“Tijdens de eerste coronagolf hadden we géén idee 
wat ons te wachten stond. Verpleeghuizen gingen 
plots dicht, samenkomsten werden beperkt en men-
sen konden niet altijd meer bij het afscheid zijn; het 
leidde tot angst, woede en onbegrip.” Een ongeloof-
lijk ingewikkelde periode brak aan toen de horeca 
dicht moest. Hierdoor konden condoleances niet 
meer plaatsvinden. Families moesten opeens kiezen 
wie ze wel of niet op een uitvaart wilden uitnodigen. 
“Je voelde de opstandigheid op de voorgrond en de 
emoties op de achtergrond.” 

Het was zaak om met creativiteit te zoeken naar 
mogelijkheden binnen de grenzen van het toelaat-
bare. Denk bijvoorbeeld aan een ‘borrel-to-go’ op de 
begraafplaats om samen het leven te vieren en de 
dierbare te herdenken, walk-by condondoleances én 
livestream. 

“Het in goede banen leiden van 
de plechtigheid met de huidige 
beperkingen voelt tegennatuurlijk 
en blijft ingewikkeld.” Gaandeweg 
merkte Yvonne wel dat mensen 
makkelijker accepteerden dat 
uitvaarten intiemer en kleiner 
werden en het zelfs ook gingen 
waarderen.  De erehaag kennen 
we al, maar is nu een vaak voor-
bijkomend verzoek. Hierbij rijdt de 
rouwstaatsie door de straat van de 
overledene om de achterblijvers 
de kans te bieden afscheid te 
nemen. Losse bloemen worden 
op de rouwauto gelegd. Het eer-
betoon aan de overledene om 
de vlag halfstok te hangen heeft 
Yvonne nog nooit zo vaak meege-

maakt als in deze periode. 

“In alle stilte wordt zo een moment van onschat-
bare waarde gecreëerd.” Daarnaast wordt er veel 
meer geschreven. Belangstellenden die niet bij het 
afscheid aanwezig kunnen zijn, schrijven brieven met 
herinneringen en verhalen. De onuitgesproken woor-
den op de uitvaart zelf worden nu vervangen door 
tastbare herinneringen gekoesterd door de nabe-
staanden.

“Afscheid nemen is niet loslaten, maar een andere 
wijze van vasthouden”. Tijdens een afscheidscere-
monie wordt de basis gelegd verhalen te delen en 
het is belangrijk verhalen te blijven delen, grote of 
kleine verhalen. “Het lichaam wordt losgelaten maar 
alle mooie verhalen neem je met je mee.” 

Elke cultuur kent een andere omgang met de dood. 
De diversiteit is fascinerend en dwingt eigen 
opvattingen bij te stellen en open te staan voor 
andere gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een 
Creools-Surinaamse uitvaart, waarbij geloof hand in 
hand gaat met verdriet én blijdschap of de 
gezamenlijkheid tijdens een begrafenis in 
Moslim-traditie waarbij het graf door alle mannen 
samen wordt dicht geschept. Zo gelden bij elke 
cultuur andere rituelen met andere betekenissen. 

Een uitvaart is een kruispunt in een mensenleven en 
een goed verloop ervan is belangrijk voor het verdere 
verwerkingsproces. Het is niet het eindpunt, maar het 
begin om het leven in de toekomst weer te kunnen 
omarmen.  

Tenslotte vraagt deze tijd om flexibiliteit en solidari-
teit! “Wat is er mooier dan er voor elkaar te zijn, juist 
op de momenten dat je medemens het moeilijk 
heeft. Voor mij is het belangrijk dat we goed op 
elkaar letten, nu meer dan ooit!”

EEN MOOI AFSCHEID...



EEN MOOI AFSCHEID...
Gemiddeld betalen we in Noord-Holland € 3.818 (2020: € 3.683) voor een een-
persoons particulier graf op een begraafplaats. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse 
onderzoek van Monuta naar de Graf- en crematiekosten onder 1.697 begraaf-
plaatsen en 107 crematoria.

Consumenten kiezen volgens Quiten Fraai, CEO van Monuta, steeds bewuster 
voor begraven. Hij legt uit: ,,Zo kijken ze naar het soort begraafplaats, de plekken 
die daar beschikbaar zijn, hoe de begraafplaats eruitziet en naar de prijs. In ons 
Grafkostenonderzoek zien we dat gemeentelijke begraafplaatsen verschillend 
omgaan met termijnen en de grootte van een graf. Daardoor kan een consu-
ment geen goede vergelijking op prijs maken met een ander soort begraafplaats 
in de omgeving. Uniformiteit in de looptijd en verlenging, vanaf tien jaar telkens vijf 
of tien jaar erbij, én beginnen bij een eenpersoonsgraf, zou bij alle gemeentelijke 
begraafplaatsen zo moeten zijn. Doordat we de Grafkosten voor het gros van de 
begraafplaatsen inzichtelijk maken, zijn de tarieven toegankelijker. Hiermee helpen 
we de consument die zich goed wil voorbereiden op later. Zo kan iemand met 
een gerust hart een keuze maken voor zijn of haar laatste rustplaats.”

Lokaal bepaald
Gemeenten bepalen zelf de prijs voor een graf op een gemeentelijke begraaf-
plaats. Ook bepalen zij de duur van de grafrechten, begraafkosten, kosten voor 
het grafonderhoud en de jaarlijkse indexering van de prijzen. Vanuit de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn een model-beheerverordening 
Begraafplaatsen en tarieventabel beschikbaar die gebruikt kunnen worden. Een 
gemeente bepaalt uiteindelijk echter zelf hoe zij uiteindelijk communiceren over 
hun grafkosten.

Grafkosten in Noord-Holland gemiddeld € 3.818,-
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  info@pattyduijn.nl   |   www.pattyduijn.nl   |

 Begeleiding bij leven en afscheid
● Specialist in luisteren en vertalen van wensen
● Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
● Expert in gespreksvoering terminale situaties
● Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Lisette Mayke Natasja Evelyne Patty

Over het graf- en crematiekostenonderzoek
Monuta heeft de Grafkosten van 1.697 begraafplaatsen (gemeentelijk en 
bijzonder) in Nederland onderzocht. Daarbij zijn de kosten voor grafrechten en 
begraafkosten in kaart gebracht. De grafrechten, onderhoud- en begraafkosten 
samen bepalen de totale kosten voor de aanschaf van een graf. 

Daarnaast zijn 108 crematoria in Nederland gevraagd naar de kosten van een 
stille crematie met en zonder gebruik van de aula. Van 107 crematoria zijn de 
tarieven publiekelijk bekend of zijn de tarieven met het onderzoeksteam gedeeld. 

Al deze kosten zijn in de online Graf- en crematiekostenmeter van Monuta 
inzichtelijk gemaakt en voor iedereen toegankelijk.



EEN MOOI AFSCHEID...

Individuele wandeling
Westerveld biedt een bijzondere 
wandeling als onderdeel van een 
offi ciële route van het wandelnetwerk 
Noord-Holland. De route toont de 
veelzijdigheid van het park, met 
prachtige natuur en bijzondere 
monumenten.

Een plattegrond en routebeschrijving 
is verkrijgbaar in Petit Café Westerveld, 
waar wij u graag ontvangen op ons 
terras. Vanaf hier kunt u starten met 
de wandeling.

Uiteraard houden we rekening met 
de dan geldende coronamaatregelen.

WANDELEN TIJDENS WEEKEND 
VAN DE BEGRAAFPLAATS
ZONDAG 30 MEI – 10.30–15.30 UUR

BEGRAAFPLAATS 
& CREMATORIUM
WESTERVELD

Duin en Kruidbergerweg 2-6
1985 HG Driehuis
P  Postbus 45
     1970 AA IJmuiden
T  0255 - 514843  
E  info@bc-westerveld.nl 
www.bc-westerveld.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Het landelijke Weekend van de Begraafplaats heeft dit jaar 
als thema ‘Vol liefde’. In Gedenkpark Westerveld is de liefde 
overal voel- en zichtbaar en dat willen we u graag laten zien.

www.weekendvandebegraafplaats.nl 

In het kader van het landelijke Weekend van de Be-
graafplaats – met dit jaar als thema ‘Begraafplaatsen: 
vol liefde’- biedt Begraafplaats & Crematorium Wester-
veld op zondag 30 mei een bijzondere wandeling in 
het natuurrijke gedenkpark. 

Individuele wandelingen
“Omdat groepswandelingen en -activiteiten vanwege 
coronamaatregelen nu niet mogelijk zijn, verwelko-

men we bezoekers graag op een andere manier”, 
vertelt Carla Bosua, directeur van Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld. “Ons gedenkpark is namelijk 
heel geschikt voor een wandeling alleen of met een 
klein groepje. Met een plattegrond en beschrijving kan 
iedereen zelf ontdekken dat ook onze begraafplaats 
‘vol liefde’ is”.

Westerveld biedt een bijzondere wandeling door na-

tuur en langs talloze monumenten als onderdeel van 
een officiële route van het wandelnetwerk Noord-Hol-
land. Voor de wandeling is een routebeschrijving ver-
krijgbaar in Petit Café Westerveld. Onze medewerkers 
ontvangen u graag op het terras, waar u ook iets kunt 
eten en drinken.

Zondag 30 mei 10.30 u – 15.30u, Petit Café Wester-
veld.

Westerveld ‘vol liefde’ tijdens Weekend van de Begraafplaats



Een bosgraf in de Kennemerduinen 
Voor begraven in de natuur… 
… biedt begraafplaats Duinhof de moge-
lijkheid om begraven te worden in een 
bosgraf, een plekje voor 2 midden in de 
natuur. De huurperiode is 40 jaar met 
een opti e tot verlenging. Ook bestaat de 
mogelijkheid tot het bijplaatsen van een 
oplosbare urn (bv. van maismeel).  

Monument
Om deze plek zo natuurlijk mogelijk te hou-
den krijgt ieder graf een boomschijf met de 
naam van de overledene. De boomschijven 
zijn zoveel mogelijk identi ek om de unifor-
miteit in het bos te bewaren. U mag ook 
zelf een kleine zwerfk ei  plaatsen. 

Beplanti ng 
Als beplanti ng op de graven kunt u  na-
tuurlijke planten zoals bosvarens, vinger-
hoedskruid, lelietjes van dalen, speen-
kruid of daslook planten.

Uitvaartplechti gheid
Voor een plechti gheid in de natuur kunt 
u gebruik maken van onze prachti ge bui-
tenaula.  

Brasserie Des Dunes
Na de plechti gheid kunt u  samen  komen 
in Brasserie Des Dunes of op het sfeer-
volle terras. Voor meer informati e kunt u 
kijken op  www.desdunes.nl .

Begraafplaatsen van de gemeente Velsen
De Biezen    Duinhof   Westerbegraafplaats
Santpoort-Noord   IJmuiden   IJmuiden 
Kweekerslaan 21   Slingerduinlaan 4  Havenkade 

    
De drie begraafplaatsen van de gemeente Velsen bieden de mogelijkheid tot begraven, as verstrooiing, 
of het (bij)plaatsen van een urn. Ook kunnen de begraafplaatsen alleen de cremati eplechti gheid verzor-
gen,  waarna de cremati e ergens anders plaatsvindt. Ons gastvrije team staat voor u klaar om informa-
ti e te geven en met u te kijken naar de mogelijkheden en uw wensen.
Voor meer informati e en tarieven vindt u op  www.velsen.nl en volg ons op de Facebookpagina Velsen-begraafplaatsen.



EEN MOOI AFSCHEID...

AFSCHEID NEMEN IN HUISELIJKE SFEER.

Het afscheidshuis aan de Bergweg 60 in Bloemendaal 
heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die na-
bestaanden in een moeilijke tijd toch een gevoel van 
warmte zal geven. Niet iedereen vindt het prettig om de 
overledene thuis op te baren, of heeft daar ruimte voor. 
Het Afscheidshuis biedt hierin een oplossing.

De familie kan eigen spulletjes neerzetten en krijgt ook 
de sleutel van het huis. Zo kunnen de nabestaanden bij 
hun dierbare zijn wanneer ze dat willen. Het Afscheidshuis 
stelt nabestaanden in de gelegenheid op intieme, 
respectvolle en persoonlijke wijze afscheid te nemen van 
een overleden dierbare.

U kunt vrijblijvend het afscheidshuis aan Bergweg 60 te 
Bloemendaal komen bekijken. Om er zeker van te zijn 
dat er voldoende tijd voor u is, willen we u vragen om 
hiervoor een afspraak te maken.

Bergweg 60 
Bloemendaal 
06.46223155 
info@afscheidshuisbloemendaal.nl 
www. afscheidshuisbloemendaal.nl

ADV Het Afscheidshuis 89,5 x 273 .indd   1 31-01-19   16:07
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Dienstverlening op begraafplaats Duinhof verder uitgebreid
IJmuiden - De dienstverlening op de gemeentelijke begraafplaats Duinhof 
breidt zich steeds verder uit. Sinds de gemeente Velsen een samenwerking 
aanging met Van Es Catering voor de exploitatie van brasserie Des Dunes 
werkt een heel team aan het verzorgen van de bijeenkomsten voor nabe-
staanden. Uitgangspunt daarbij is dat de wensen van de gasten centraal 
staan en dat alles in een gemoedelijke sfeer verloopt, zonder op de klok te 
hoeven kijken.

Marcel van Soest is sinds twee jaar de beheerder van de gemeentelijke begraaf-
plaats. Als voormalig teamleider van Openbare Werken kent hij de begraafplaats 
echter al veel langer. Hij zag volop kansen voor verbetering en uitbreiding van de 
mogelijkheden die de aula op het terrein bood. ,,Ik wilde het oubollige karakter 
van vroeger doorbreken. Mensen denken bij een afscheid vaak nog aan het tra-
ditionele kopje koffie met cake, maar er is veel meer mogelijk. Als mensen hier 
komen om een plekje uit te zoeken voor een graf, bied ik ze een kop koffie of 
thee aan en luister ik naar hun verhaal. Ik stel ze de vraag wat we voor ze kunnen 
betekenen na afloop van de ceremonie. Het belangrijkste is dat ze op de dag 
zelf dankbaar het terrein verlaten, ondanks het verdriet dat ze hebben.’’

Whisky en bitterballen
In 2019 stapte Frank van Es in het brasserieconcept op de begraafplaats. Vanuit 
het gelijknamige cateringbedrijf was hij al gewend om gasten te bedienen en het 
verblijf zo aangenaam mogelijk voor ze te maken. In brasserie Des Dunes zorgt hij 
er als gastheer voor dat het de bezoekers aan niets ontbreekt. ,,Niets is meer stan-
daard’’, vertelt hij. ,,Laatst vroeg iemand om whisky en bitterballen voor de gasten, 
maar we hebben ook al een barbecue gedaan als afscheidsbijeenkomst, buiten 
naast de brasserie, met de overledene in een kist onder de bomen, terwijl de kin-
deren speelden op het veld.  Daarna vond op Westerveld de crematie plaats.’’ 
Duinhof was destijds ook de eerste begraafplaats in de regio met een buitenaula, 
inmiddels is zo’n voorziening ook elders te vinden.

Vernieuwing
De laatste jaren is een inhaalslag gemaakt met het onderhoud aan de gemeen-
telijke begraafplaats. Zo werden de gebouwen aan de buitenzijde gerenoveerd 
en is een deel van het terras nu overdekt, zodat ook bij regenachtig weer in de 

buitenlucht samenkomsten kunnen plaatsvinden. Een punt van zorg is ook de 
overlast van herten, die zich tegoed doen aan de bloemen die bij de graven 
worden gelegd. ,,Na een uitvaartplechtigheid zetten we gedurende vijf dagen 
een hek om het graf, zodat de herten er niet bij kunnen komen.’’ De vorig jaar op 
het terrein geplaatste vogelhuisjes doen inmiddels hun werk. De bezoeker hoort 
vooral dezer dagen volop vogelgeluiden en dat draagt bij aan de sfeer.

Kwaliteit
Hoe je het wendt of keert, een afscheid van een dierbare gaat doorgaans ge-
paard met veel emoties. Juist daarom is het belangrijk om dat afscheid zo mooi 
mogelijk te laten zijn. Frank van Es: ,,We willen graag dat de gasten zich hier op 
hun gemak voelen en kunnen genieten van een goede kop koffie, een goed glas 
wijn en een goed broodje.’’ Marcel van Soest vult aan: ,,Hier op dit terrein over-
heerst de rust. Alles gaat heel gemoedelijk en we willen niet dat mensen op de 
klok moeten kijken. Als we een grote uitvaart hebben, adviseren we om die in de 
middag te plannen. En mochten er een keer twee bijeenkomsten kort na elkaar 
zijn, dan zorgen wij ervoor dat de gasten dat niet merken, bijvoorbeeld door ge-
bruik te maken van een andere ingang. Iedereen moet hier dankbaar weggaan.’’ 

www.desdunes.nl  |  brasseriedesdunes@vanescatering.nl  |  06 4493 7975
Begraafplaats Duinhof, Slingerduinlaan 6, 1971 JT IJmuiden

In het proces van het samenstellen van de 

afscheidsplechtigheid zullen wij er alles aan

doen mee te helpen aan een waardig, 

respectvol en stijlvol afscheid. Een afscheid dat 

past bij de overledene en aansluit bij de 

wens van de nabestaanden.

Begraafplaats Duinhof



EEN MOOI AFSCHEID...
Villa Westend is een bijzondere uitvaartlocatie. Van 
een volledige dienst op locatie tot een condoleance 
na de uitvaart, wij ontzorgen u en denken graag met 
u mee. Steun geven en condoleren in een rustige 
mooie omgeving waar u zich niet opgejaagd voelt. 
Waar aandacht is voor elkaar maar ook veel aan-
dacht besteed wordt aan drankjes en mooie hapjes. 

Uitvaart op locatie*
In onze fijne ambiance is het mogelijk de gehele uit-
vaartdienst bij ons plaats te laten vinden. U krijgt de 
tijd en de ruimte om de plechtigheid op uw eigen 
manier in te vullen. Samen met de uitvaartleidsters en 
onze medewerkers dragen wij bij aan een waardig 
afscheid. 

Condoleance*
Na de uitvaart is er vaak 
behoefte om samen te 
zijn met familie en vrien-
den. Wij ontvangen u 
in onze privéruimte met 
prachtig uitzicht over de 
Westbroekplas en beschik-
king tot een privéterras 
aan het water. Onze zalen 
zijn geschikt voor bijeen-
komsten van 10 tot 500 
gasten*.

Het restaurant van Villa 
Westend is dagelijks ge-
opend voor ontbijt, lunch 
en diner en heeft vol-
doende beschikbaarheid 

voor een lunch of diner met de familie.
Villa Westend ligt centraal tussen Haarlem en Spaarn-
dam, is eenvoudig bereikbaar en heeft 180 gratis par-
keerplaatsen. Wij zijn gelegen op 500m afstand van 
diverse uitvaartlocaties. Wilt u meer informatie over 
onze ruimtes voor condoleances of een uitvaart? Kijk 
dan op onze website www.villa-westend.nl of bel ons 
023 538 18 78. 

*Wij moeten ons houden aan de huidige maatrege-
len waardoor de mogelijkheden op dit moment zijn 
aangepast. Neem contact met ons op voor actuele 
informatie. 

Villa Westend – Bijzondere uitvaartlocatie

WAARAAN DIENT U ALLEMAAL TE DENKEN ALS UW DIERBARE 
OVERLIJDT?

Juridische en fi nanciële afwikkeling van een nalatenschap.
Ook als er geen testament en/of geen eigen woning is. 

Een erfrecht specialist kan u vrijblijvend en kosteloos 
thuis bezoeken, fi jn in uw vertrouwde omgeving.

Neem gerust contact 
met ons op!

Hulp, advies en begeleiding 
in begrijpelijke taal

Een begrip op ‘t gebied van Erfrecht

085 - 0 60 10 70 www.erfrechtinfo.cominfo@erfrechtinfo.com

                     HANNY DE BRUIJN
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

Warm & Betrokken

                    
 WWW.HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL

    06-38662153
 
    

          

info@hannydebruijnuitvaartverzorging.nl

 
dag en nacht bereikbaar

UITVAART AAN HET WATER

Villa Westend - Westlaan 41 - Velserbroek - 023 538 18 78 - info@villa-westend.nl

Afscheid nemen in een fijne omgeving
Bijzondere uitvaartlocatie aan het water
Condoleance & uitvaart op locatie 
Voldoende gratis parkeergelegenheid
Gebruik van privé ruimte zonder tijdslimiet

I.v.m. de huidige
maatregelen zijn
de mogelijkheden
op dit moment iets
aangepast. Neem
contact met ons

op.

Vol liefde samen de uitvaart regelen 
Haarlem - Ik ben iemand 
van echt. Echte mensen, 
authentieke mensen. Die 
zich niet beter voordoen 
dan ze zijn. Die niet de 
schijn ophouden. 
En daarom is mijn vak zo 
mooi! Want in de dagen 
tussen overlijden en uitvaart 
is iedereen op z’n ‘echtst’. 
Het is een verdrietige en 
daardoor gevoelige tijd. 
En gevoel kan je niet faken. 
Hierdoor heb ik snel door 

hoe iemand is. En hoe de 
verhoudingen binnen een 
familie liggen. 
Na een overlijden zijn de 
nabestaanden weer meer-
dere dagen intensief 
samen. En als de kinderen 
samen de uitvaart moeten 
regelen, komen aloude 
rollenverdelingen van 
vroeger weer bovendrijven. 
Er is er een met de grootste 
mond, een wat stillere. 
Een zakelijke en een wat 

emotionelere. Mijn taak is te 
zorgen dat iedereen aan z’n 
trekken komt en een goed 
gevoel over het afscheid 
heeft. Dus soms wordt er wat 
geschipperd en 
gediscussieerd. 
Maar wat het belangrijkst is: 
iedereen spreekt vol liefde 
over de overledene. 
En iedereen is toch vooral 
ook heel lief voor elkaar! Er 
wordt veel geduldiger naar 
elkaar geluisterd dan bij een 
doorsnee discussie tijdens 
het kerstdiner. De ‘snelle-
beslisser-zus’ die lief blijft luis-

Even voorstellen
Hanny de Bruijn 
uitvaartverzorgster
Regio - Mijn naam is Hanny 
de Bruijn en ben uitvaartver-
zorgster in Haarlem en 
omstreken en heb in mijn 
werk mijn roeping 
gevonden. Ik kan in dit werk 
mezelf zijn en dat betekent 
dat ik heel mijn ziel en zalig-
heid erin kwijt kan en 
mensen oprecht kan helpen 
in een zeer kwetsbare en 
verdrietige periode in hun 
leven. Dit helpen kan in 
kleine dingen zitten zoals 
een mooi gedicht bij de kist-
sluiting, wat extra aandacht  
en warmte geven waar 
nodig. Als nabestaanden 
met waardering praten over 
de uitvaart weet ik dat het 
goed is. Dat is niet in te 
studeren of te repeteren. 
Dan heb ik anderen de 
kracht gegeven die ze 
nodig hadden Daar waar 
de kracht wordt gevonden, 
geeft het de juiste energie 
om anderen verder te 
helpen en het rouwproces 

op gang te helpen. Ik geef 
de begeleiding die nodig is 
in een kwetsbare periode en 
ben uw steun en toeverlaat.
Hanny de Bruijn 
Uitvaartverzorging
06 38662153
www.hannydebruijnuitvaart-
verzorging.nl
info@hannydebruijnuitvaart-
verzorging.nl 

Weekend van de Begraafplaats 2021
Heemstede - Op vrijdag 28, 
zaterdag 29 en zondag 30 
mei wordt het Weekend van 
de Begraafplaats 
gehouden. Het thema dit 
jaar is: Begraafplaatsen: vol 
liefde. Tijdens het weekeinde 
organiseren begraaf-
plaatsen in heel Nederland 
diverse activiteiten. Begraaf-
plaatsbeheerders en vrijwil-
ligers staan klaar om bezoe-
kers gastvrij te ontvangen.

Vanwege de coronamaa-
tregelen zijn groepsrond-
leidingen op de begraaf-
plaats, uitvaartmarkten of 
een tentoonstelling niet 
mogelijk. Zelfstandig een 
wandeling maken kan ech-
ter wel. Bezoekers kunnen 
dan zelf ervaren welk mooi 
terrein er - met vakman-
schap, zorg en aandacht 

- beheerd wordt door me-
dewerkers en vrijwilligers. Als 
bezoeker kun je te allen tijde 
herdenken en gedenken; 
niet alleen de personen 
die daar begraven liggen, 
maar iedereen die wordt 
gemist.

Wandelen
Op begraafplaatsen vind je 
bijzondere graven, monu-
menten, bomen en andere 
bezienswaardigheden, die 
je als bezoeker doen besef-
fen dat je ook op andere 
momenten (dan tijdens 
een afscheid) welkom bent. 
Een wandeling over een 
begraafplaats, in plaats van 
te wandelen in een stads-
park, bos of weideveld, is de 
aandacht en tijd meer dan 
waard. 

Rouw in coronatijd
Gedurende het afgelopen 
jaar zijn de afscheidsmo-
menten niet altijd ‘normaal’ 
en zoals gewenst verlopen 
(denk aan minder genodig-
den, beperkt thuisbezoek, 
enzovoort), waardoor het 
rouwproces minder goed 
op gang kwam. Tijdens het 
Weekend van de Begraaf-

plaats kunnen mensen die 
daaraan behoefte hebben, 
de gelegenheid krijgen hier 
op eigen wijze alsnog vorm 
aan te geven. Immers, een 
ieder geeft een eigen in-
vulling aan wat liefde voor 
hem/haar betekent.
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Vol liefde samen de uitvaart regelen 
Haarlem - Ik ben iemand 
van echt. Echte mensen, 
authentieke mensen. Die 
zich niet beter voordoen 
dan ze zijn. Die niet de 
schijn ophouden. 
En daarom is mijn vak zo 
mooi! Want in de dagen 
tussen overlijden en uitvaart 
is iedereen op z’n ‘echtst’. 
Het is een verdrietige en 
daardoor gevoelige tijd. 
En gevoel kan je niet faken. 
Hierdoor heb ik snel door 

hoe iemand is. En hoe de 
verhoudingen binnen een 
familie liggen. 
Na een overlijden zijn de 
nabestaanden weer meer-
dere dagen intensief 
samen. En als de kinderen 
samen de uitvaart moeten 
regelen, komen aloude 
rollenverdelingen van 
vroeger weer bovendrijven. 
Er is er een met de grootste 
mond, een wat stillere. 
Een zakelijke en een wat 

emotionelere. Mijn taak is te 
zorgen dat iedereen aan z’n 
trekken komt en een goed 
gevoel over het afscheid 
heeft. Dus soms wordt er wat 
geschipperd en 
gediscussieerd. 
Maar wat het belangrijkst is: 
iedereen spreekt vol liefde 
over de overledene. 
En iedereen is toch vooral 
ook heel lief voor elkaar! Er 
wordt veel geduldiger naar 
elkaar geluisterd dan bij een 
doorsnee discussie tijdens 
het kerstdiner. De ‘snelle-
beslisser-zus’ die lief blijft luis-

Even voorstellen
Hanny de Bruijn 
uitvaartverzorgster
Regio - Mijn naam is Hanny 
de Bruijn en ben uitvaartver-
zorgster in Haarlem en 
omstreken en heb in mijn 
werk mijn roeping 
gevonden. Ik kan in dit werk 
mezelf zijn en dat betekent 
dat ik heel mijn ziel en zalig-
heid erin kwijt kan en 
mensen oprecht kan helpen 
in een zeer kwetsbare en 
verdrietige periode in hun 
leven. Dit helpen kan in 
kleine dingen zitten zoals 
een mooi gedicht bij de kist-
sluiting, wat extra aandacht  
en warmte geven waar 
nodig. Als nabestaanden 
met waardering praten over 
de uitvaart weet ik dat het 
goed is. Dat is niet in te 
studeren of te repeteren. 
Dan heb ik anderen de 
kracht gegeven die ze 
nodig hadden Daar waar 
de kracht wordt gevonden, 
geeft het de juiste energie 
om anderen verder te 
helpen en het rouwproces 

op gang te helpen. Ik geef 
de begeleiding die nodig is 
in een kwetsbare periode en 
ben uw steun en toeverlaat.
Hanny de Bruijn 
Uitvaartverzorging
06 38662153
www.hannydebruijnuitvaart-
verzorging.nl
info@hannydebruijnuitvaart-
verzorging.nl 

Weekend van de Begraafplaats 2021
Heemstede - Op vrijdag 28, 
zaterdag 29 en zondag 30 
mei wordt het Weekend van 
de Begraafplaats 
gehouden. Het thema dit 
jaar is: Begraafplaatsen: vol 
liefde. Tijdens het weekeinde 
organiseren begraaf-
plaatsen in heel Nederland 
diverse activiteiten. Begraaf-
plaatsbeheerders en vrijwil-
ligers staan klaar om bezoe-
kers gastvrij te ontvangen.

Vanwege de coronamaa-
tregelen zijn groepsrond-
leidingen op de begraaf-
plaats, uitvaartmarkten of 
een tentoonstelling niet 
mogelijk. Zelfstandig een 
wandeling maken kan ech-
ter wel. Bezoekers kunnen 
dan zelf ervaren welk mooi 
terrein er - met vakman-
schap, zorg en aandacht 

- beheerd wordt door me-
dewerkers en vrijwilligers. Als 
bezoeker kun je te allen tijde 
herdenken en gedenken; 
niet alleen de personen 
die daar begraven liggen, 
maar iedereen die wordt 
gemist.

Wandelen
Op begraafplaatsen vind je 
bijzondere graven, monu-
menten, bomen en andere 
bezienswaardigheden, die 
je als bezoeker doen besef-
fen dat je ook op andere 
momenten (dan tijdens 
een afscheid) welkom bent. 
Een wandeling over een 
begraafplaats, in plaats van 
te wandelen in een stads-
park, bos of weideveld, is de 
aandacht en tijd meer dan 
waard. 

Rouw in coronatijd
Gedurende het afgelopen 
jaar zijn de afscheidsmo-
menten niet altijd ‘normaal’ 
en zoals gewenst verlopen 
(denk aan minder genodig-
den, beperkt thuisbezoek, 
enzovoort), waardoor het 
rouwproces minder goed 
op gang kwam. Tijdens het 
Weekend van de Begraaf-
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Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 mei wordt het Weekend van de 
Begraafplaats gehouden. Het thema dit jaar is: Begraafplaatsen: vol liefde. 
Tijdens het weekeinde organiseren begraafplaatsen in heel Nederland 
diverse activiteiten. Begraafplaatsbeheerders en vrijwilligers staan klaar om 
bezoekers gastvrij te ontvangen.

Vanwege de coronamaatregelen zijn groepsrondleidingen op de begraaf-
plaats, uitvaartmarkten of een tentoonstelling niet mogelijk. Zelfstandig een 
wandeling maken kan echter wel. Bezoekers kunnen dan zelf ervaren welk 
mooi terrein er - met vakmanschap, zorg en aandacht - beheerd wordt 
door medewerkers en vrijwilligers. Als bezoeker kun je te allen tijde 
herdenken en gedenken; niet alleen de personen die daar begraven 
liggen, maar iedereen die wordt gemist.

Wandelen
Op begraafplaatsen vind je bijzondere graven, monumenten, bomen en 
andere bezienswaardigheden, die je als bezoeker doen beseffen dat je ook 
op andere momenten (dan tijdens een afscheid) welkom bent. Een wandeling 
over een begraafplaats, in plaats van te wandelen in een stadspark, bos of 
weideveld, is de aandacht en tijd meer dan waard. 

Rouw in coronatijd
Gedurende het afgelopen jaar zijn de afscheidsmomenten niet altijd ‘normaal’ 
en zoals gewenst verlopen (denk aan minder genodigden, beperkt thuisbe-
zoek, enzovoort), waardoor het rouwproces minder goed op gang kwam. 
Tijdens het Weekend van de Begraafplaats kunnen mensen die daaraan 
behoefte hebben, de gelegenheid krijgen hier op eigen wijze alsnog vorm 
aan te geven. Immers, een ieder geeft een eigen invulling aan wat liefde voor 
hem/haar betekent.

Informatie
Kijk op www.weekendvandebegraafplaats.nl voor meer informatie.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl
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Samen naar een waardig afscheid..
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Weekend van de Begraafplaats 2021

Een uitvaart van deze tijd
,,Ik merk dat nabestaanden de beperkingen door corona lastig vinden.” We 
zijn in gesprek met Sonja Raijmakers van uitvaartverzorging Uitendaal. Ze ver-
volgt: ,,Vóór corona werden er bijvoorbeeld ‘standaard’ uitnodigingen ver-
stuurd en eventueel nog een advertentie in de krant geplaatst. Het maakte 
dan niet uit of we een uitvaart voor tien of voor vijfhonderd genodigden orga-
niseerden. Nu wordt vaak gekozen voor een ‘besloten uitvaart’ met een adver-
tentie na afloop. Deels omdat er een maximum zit aan het aantal genodig-
den, maar ook steeds meer omdat het als waardevol wordt ervaren om met 
een kleine groep afscheid te nemen. Niet dat zo’n afscheid met een kleine 
groep genodigden dan een stille saaie bedoening is, nee, het valt op dat de 
mensen tegenwoordig juist in zo’n kleine groep heel luidruchtig zijn. Dat begint 
vaak al vóór de eigenlijke plechtigheid en zet zich voort bij de condoleance. 
Eigenlijk is het logisch: op dit moment is een uitvaart de gelegenheid waar je 
met de meeste mensen bij elkaar kunt komen én waar catering mogelijk is.”

Maar er zijn meer verschillen met de tijd vóór corona. Sonja: ,,Zo worden er 
véél bloemen bezorgd als steunbetuiging. Ook van genodigden die het toch 
niet aandurven om persoonlijk aanwezig te zijn. Gelukkig is er wel vaak gele-
genheid om de uitvaart online te volgen.” En er moet haar nóg iets van het 
hart: ,,Ik merk dat de etiquette lijdt onder de coronamaatregelen. De overle-
dene wordt veelal ‘vervoerd’ en op de plaats van de ceremonie opgewacht 
door de uitvaartleider. Is ‘stoet formeren’ dan niet meer van deze tijd?” Sonja 
sluit af met een welgemeend: ,,Uitvaartverzorging Uitendaal houdt wél vast 
aan etiquette, stoet formeren en persoonlijke aandacht. Je kunt een uitvaart 
per slot van rekening niet over doen.”
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www.eindeloos-hairstyling.nl  Tel. 06-42465157

Post mortem Hairstyling

Waarom post 
mortem hairstyling

Sabine Meinema weet uit ervaring hoe belangrijk 
het is om op een waardige manier afscheid te 
kunnen nemen bij leven en dood en hoe belangrijk 
het is om het afscheid zo vertrouwd mogelijk te
maken. Door middel van post mortem hairstyling 
kan Sabine iets voor u betekenen. 

Een overlijden is vaak heel plotseling, of juist na een 
lang ziekbed. Daardoor kan het mogelijk zijn dat uw 
dierbare veel langer haar heeft dan u gewend bent. 
Of misschien is er zelfs een behoorlijke uitgroei, ook 
dit is allemaal mogelijk om nog bij te werken na het 
overlijden. 

Sabine werkt met een foto van uw dierbare om het 
haar zo te verzorgen dat het voor u zo vertrouwd 
mogelijk is. Zij werkt op elke gewenste locatie in de 
regio Kennemerland. Bel voor meer informatie 
06-42465157 of kijk op www.eindeloos-hairstyling.nlVol liefde samen de uitvaart regelen 
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Rouw om broer 
of zus

Het unieke van de relatie 
tussen broer en zus is dat 
het de langstlopende relatie 
in hun leven is. Het is een 
levenslange band. Dit klinkt 
nogal romantisch. Relaties 
tussen broer en zus kun-
nen ook gebrouilleerd zijn 
en dan zijn andere woorden 
passend.

Als een broer of zus over-
lijdt krijgen de meest nabije 
dierbaren veel aandacht. Zij 
zijn de opdrachtgever en 
beslissen hoe het afscheid 
wordt vorm gegeven. Niet 
altijd is er oog voor, dat 
minder nabije dierbaren 
ook veel verdriet hebben. 
Misschien hebben zij be-
hoefte betrokken te zijn en 
willen zij iets doen? Een 
toespraakje houden waarin 
herinneringen worden op-
gehaald uit de gezamen-
lijke kindertijd en jeugd? 
Misschien is er de wens 
om als broers en zussen bij 
elkaar vooraan in de aula 
zitten, zodat ze zichtbaar 
als familie aanwezig zijn? 
Misschien stellen ze het op 

prijs om op de rouwkaart 
genoemd te worden?

Mijn ervaring is dat wan-
neer broer of zus in een 
toespraak ervaringen delen 
uit de kindertijd of jeugd dit 
als heel verrijkend wordt 
ervaren. Er komen aspec-
ten aan bod die niet bekend 
waren. Dat maakt het beeld 
over de overledene com-
pleter omdat hiermee het 
hele sociale systeem van de 
overledene wordt gezien en 
benoemd. Daar gaat grote 
troost vanuit.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

EEN MOOI AFSCHEID...

EEN MOOI AFSCHEID...

Uitvaartzorg Jessica IJzer:
 “De achterkant van rouw is liefde”
Bloemendaal - Uitvaartzorg Jessica IJzer bestaat 
nu ruim tien jaar. Het bedrijf heeft zich ontwik-
keld van ‘eenpitter’ tot een gerenommeerde uit-
vaartondernemer in de regio Kennemerland. 

Genoemde regio is het werkgebied voor Uitvaart-
zorg Jessica IJzer, hoewel het bedrijf ook uitvaarten 
buiten de regio verzorgt. Oprichter Jessica IJzer is 
geboren in Haarlem en opgegroeid in Overveen. 
Deze omgeving is haar dierbaar, en ze is er goed 
bekend met de mensen en wensen. Ze begon 
op een zolder in Overveen en tegenwoordig is de 
uitvalsbasis het huiselijke kantoor in de Bloemen-
daalse Hofstede Sparrenheuvel. 
 
“Na een opleiding uitvaartverzorging heb ik bij 
twee grote landelijke uitvaartorganisaties gewerkt, 
maar in deze kleine setting komt mijn eigen aan-
pak beter tot z›n recht. De achterkant van rouw is 
liefde, zei Bert Hellinger, grondlegger van de fami-
lieopstellingen, eens. Die uitspraak is uit mijn hart 
gegrepen. Het is erg mooi als je de liefde voor de 
overledene naar boven kunt brengen en dat op 
een goede manier tot uiting kunt laten komen.” De 
combinatie van oprechte emoties en de prakti-
sche en zakelijke kant maken uitvaartverzorging tot 
een prachtig vak, vindt ze. “Als iemand is overle-
den, staat de ziel van de nabestaanden open. Zij 
kunnen dan op maar één manier communiceren: 
puur en oprecht. Ik vind het heel bijzonder dat wij 
daarin mogen meedelen.”
 
Meer informatie: www.uitvaartzorgijzer.nl

Ineke Smit uitvaartverzorging 
Liefdevol en betrokken
Wist u dat…

•	 Wij 24 uur bereikbaar zijn op telefoonnummer 06-
54661799.

•	 Nooit op de voorgrond staan, maar aanwezig zijn 
waar nodig. 

•	 Wij een prachtig mooi afscheidshuisje hebben 
aan de Zomerkade 161 in Haarlem.

•	 Wij prachtige en sfeervolle afscheidskamers heb-
ben in de Oosterkerk in Haarlem.

•	 Wij prachtige en sfeervolle afscheidskamers heb-
ben op de Oostenrijklaan in Haarlem.

•	 U 24 uur per dag terecht kunt in onze afscheidska-
mers met een eigen sleutel. 

•	 U op deze manier de mogelijkheid heeft om in 
een rustige en huiselijke omgeving op respect-
volle en persoonlijke manier afscheid te nemen 
van uw dierbare. 

•	 U als familie de rouwwagen zelf mag rijden.

•	 Wij uitvaarten verzorgen in crematorium Haarlem, 
Sterrenheuvel en Westerveld.

•	 Wij ook uitvaarten op alternatieve locaties verzor-
gen.

•	 Wij geen opslag rekenen op de producten.

•	 Ons team bestaat uit ervaren vrouwelijke uitvaart-
begeleidsters.

•	 Wij uw uitvaart kunnen verzorgen, hoe u ook ver-
zekerd bent.

•	 Wij altijd rekening houden met uw budget.

•	 Wij gespecialiseerd zijn in de omgang met de-
menterende mensen.

•	 Wij kosteloze voorgesprekken verzorgen.

Groet van Ineke Smit en haar team.








