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Velsen - Mensen met een sportieve 
instelling komen dit weekend zeker 
aan hun trekken in Velsen. Zaterdag 
kan men een wandeling van 5, 10, 15, 
20, 25, 30 of 40 kilometer maken 
tijdens de zesde editie van de Vissen-
loop en voor hardlopers is er zondag 
de 80ste editie van de Pim Mulier-
loop, een wedstrijd over 5, 10 of 16,1 
kilometer georganiseerd door AV 
Suomi. Voor de jeugdige lopers tot 
12 jaar is er de kidsrun van 1,2 
kilometer.

Vissenloop
Als wandelliefhebber mag je de 
zesde editie van de Vissenloop op 
zaterdag 21 mei niet missen. Ter 
gelegenheid van de opening van 
Zeesluis IJmuiden lopen verreweg de 
meeste deelnemers over de grootste 
zeesluis ter wereld. Iedereen die 
meedoet ontvangt een unieke herin-
nering waarbij de bekende tekening 
van Eric J. Coolen centraal staat. In 
het centrum van IJmuiden worden 
de lopers feestelijk onthaald met 
muziek en vis. De opbrengst van de 
Vissenloop gaat net als ieder jaar 
naar KWF Kankerbestrijding. Meer 
over de Vissenloop elders in deze 
editie en op www.vissenloop.nl.

Pim Mulierloop
De Pim Mulierloop is het oudste 

hardloopevenement van Nederland 
en werd in 1878 voor de eerste keer 
georganiseerd door Pim Mulier 
(geboren op 10 maart 1865 en over-
leden op 12 april 1954). De eerste 
Pim Mulierloop werd gehouden op 
landgoed Rooswijck in Velsen-Noord. 
Het programma was een 100 meter 
sprintwedstrijd en een veldloop van 
2000 meter met hindernissen. De 
toen 13-jarige Pim Mulier won beide 

afstanden.
Pim Mulier was een zeer veelzijdig 
persoon, op en top sportman en 
oprichter van de eerste voetbalclub, 
de eerste Nederlandse tennisclub, 
oprichter van de Nederlandse Voet-
balbond en medeoprichter van de 
Nederlandse Atletiekbond.
Meer over de Pim Mulierloop elders 
in deze editie en op www.pimmulier-
loop.nl.

Sportief weekend in Velsen met 
Vissenloop en Pim Mulierloop

Deelnemers aan de laatste Pim Mulierloop. Foto: aangeleverd

Het ziet ernaar uit dat het weer mooi wandelweer wordt zaterdag. Foto: aangeleverd

Zeeweg 227 | (0255) 524660 | www.G-Omakelaars.nl

VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING!
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INKOOP GOUD
48 EUROPER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

 *Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
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

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

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

braak.nl☎ 0251-211825 0251-211825

SAMEN 
maken we het ZOVEEL MOOIER!

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE

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

“Een timmer timmert, een tandarts boort...”

KOM WERKEN IN VELSEN-NOORD
JE BUS STAAT 

AL KLAAR!

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

IN DEZE KRANT:
EEN MOOI AFSCHEID...





14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Wie kent u die een lintje verdient?
Kent u iemand in Velsen die een lintje 
verdient? Bijna iedereen kan deze vraag 
met ‘ja’ beantwoorden, want overal in 
Nederland zetten mensen zich in voor 
vele doelen. Met de Lintjesregen 2022 
nog vers in het geheugen nemen we al 
voorbereidingen voor de Lintjesregen 
2023. 

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze in-
zet voor de samenleving kan in aanmerking 
komen. Denk aan vrijwilligers die actief zijn 
in bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de kerk, 
op sportgebied, in de gezondheidszorg of op 
een ander terrein. Vergeet niet de mensen 
die voor hun werk geruime tijd iets bijzon-
ders doen waar de hele samenleving wat aan 
heeft. 

Volgend jaar iemand verrassen tijdens 
de lintjesregen? Dien voor 1 juli uw aan-
vraag in.
Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er 
heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voor-
dragen voor de lintjesregen moet eerst een 
verzoek indienen. Vanuit afdeling kabinets-
zaken wordt er contact opgenomen om de 
procedure door te nemen. Hierna heeft u tot 
1 juli de tijd om alle informatie te verzamelen 
en de aanvraag in te dienen. Een verzoek in-
dienen gaat via  www.lintjes.nl. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
afdeling kabinetszaken: 
kabinetszaken@velsen.nl of 0255-567200. 

Vissenloop
Zaterdag 21 mei 2022 vindt de zesde Vissen-
loop plaats in IJmuiden. De gehele opbrengst 
van de Vissenloop gaat naar KWF Kankerbe-
strijding. Hét wandelevenement van IJmuiden 
verwacht tussen de 2.000 en 2.500 deelnemers. 
Zij vertrekken gespreid per afstand en bijna 
alle routes lopen via de pont. Gemotoriseerd 
verkeer wordt geadviseerd hier rekening mee 
te houden. Het is mogelijk dat automobilisten 
(van Velsen-Zuid naar Velsen-Noord) tussen 
ongeveer 11.00 en 14.00 uur een pont moeten 
wachten indien er veel wandelaars tegelijk met 
de pont gaan. 

Het wandelevenement begint bij het BUKO 
Stadion en eindigt op Plein 1945. Tussen het 
Marktplein en Plein 1945 worden de wande-

laars groots onthaald met onder meer diverse 
optredens. Kijk voor meer informatie op 
www.vissenloop.nl.

Het gemeentehuis is op donderdag 26 mei 
(Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei gesloten. 

We zijn deze dagen ook niet telefonisch be-
reikbaar.

Check de afvalkalender rond Hemelvaart
Donderdag 26 mei is het Hemelvaart. Op 
deze dag haalt HVC geen afval op en komen 
op een andere dag langs dan je gewend bent. 
Kijk vroegtijdig in de afvalkalender in de 
HVC afval-app of op hvcgroep.nl wanneer 
jouw bak wordt geleegd of de zakken worden 
opgehaald. 

Afvalbrengstations gesloten
De afvalbrengstations zijn ook gesloten met 

Hemelvaart. De dag na Hemelvaart, vrijdag 
27 mei zijn alle afvalbrengstations gewoon 
open. We verwachten extra drukte. Mocht 
een bezoek noodzakelijk zijn, houd dan reke-
ning met langere wachttijden. Kijk voor het 
adres en de openingstijden van het dichtst-
bijzijnde afvalbrengstation in de HVC afval-
app of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Openingstijden gemeentehuis tijdens feestdagen

In verband met Hemelvaartsdag zijn de werk-
eenheden Burgerzaken en het Klantcontact-
center in plaats van donderdagavond 26 mei 
open op dinsdagavond 24 mei. U kunt op deze 
avond terecht tussen 18.00 uur en 20.00 uur. 

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
U kunt voor deze avondopenstelling alleen 
telefonisch een afspraak maken. Het telefoon-
nummer is 140255 of 0255-567200.

Wijziging avondopenstelling Burgerzaken 
in verband met Hemelvaartsdag

Kom zaterdag 18 juni cultuur proeven 
op de Sport- en Cultuurmarkt

De Sport- en Cultuurmarkt is een laagdrem-
pelig evenement dat de vele culturen die ge-
meente Velsen rijk is, samen doet smelten 
onder het genot van een hapje, drankje, leuke 
optredens en kennis laat maken met diverse 
sportactiviteiten. Ook is er zelfs een prijs te 
winnen.

Kom ook en laat u inspireren door de ver-

schillende soorten muziek of laat de (klein)
kinderen lekker losgaan op het springkussen. 
Altijd al willen weten wat er in een moskee 
gebeurt? Bezoek de Open Dag van de Turkse 
Moskee. 

U bent van harte welkom op deze leuke 
markt!

Blauwe Vlag voor stranden: 
IJmuiden aan Zee en Noordpier
De Blauwe Vlag wappert weer op de stran-
den IJmuiden aan Zee en Noordpier. Het 
betekent dat onze stranden schoon zijn en de 
waterkwaliteit goed is. Dat de Blauwe Vlag na 
zes jaar weer in top hangt, is erg belangrijk, 
want er zijn steeds meer bezoekers die eerst 
kijken of een strand over dit internationale 

kwaliteitssymbool beschikt. Samen met de 
strandondernemers, de reddingsbrigade en 
andere partners zet de gemeente zich volop 
in om ervoor te zorgen dat iedereen kan ge-
nieten van onze mooie, schone en veilige 
stranden. 

Foto; Reinder Weidijk



Agenda van de raadsvergadering van 25 mei

Let op in verband met Hemelvaart is de 
raadsvergadering op woensdag 25 mei om 
19.30 uur. 

Actualiteitenuurtje 
De raadsvergadering begint met het actuali-
teitenuurtje. Hier kunnen de raadsleden vra-
gen stellen aan het college over een actueel 
onderwerp.  
U kunt als inwoner ook een actueel onder-
werp onder de aandacht brengen van de ge-
meenteraad. Inwoners krijgen daar elk 3 mi-
nuten de tijd om de raad toe te spreken. Wilt 
u hier gebruik van maken, meldt u zich dan 
vooraf aan bij de raadsgri   e via telefoon-
nummer 0255-567251 of via gri   e@velsen.
nl. Dit kan tot uiterlijk woensdag 25 mei, 
12.00 uur. Het inspreken mag niet gaan over 
onderwerpen die op de agenda staan. 

Uit de sessies
De volgende onderwerpen zijn al tijdens de 
sessies op 12 mei besproken en staan nu op 
de agenda van de raadsvergadering: 
- Uitvoering coördinatiebesluit locatie Mis-

siehuis (vaststellen bestemmingsplan)

- Ontwerpbegroting 2023 – 2025 Gemeen-
schappelijk Orgaan Beschermd Wonen 
Regio Zuid-Kennemerland, IJmond en 
Haarlemmermeer

- Bestemmingsplan Partiële Herziening 
Santpoort-Zuid.  Dit gaat over een  ‘ont-
sluitingsweg’ voor Bloemendaalsestraat-
weg 15B. 

Voorstel raadsakkoord 
en raadsprogramma
In het raadsakkoord wordt beschreven hoe  
de gemeenteraad samenwerkt met elkaar, 
het college, de gemeente en de samenleving.  
De samenleving staat daarbij voorop. Onder 
samenleving verstaan we: alle inwoners. on-
dernemers, bedrijfsleven, belanghebbende 
organisaties en instellingen in Velsen. Bij de 
uitwerking van beleid en projecten gaat de 
raad graag in gesprek met de inwoners en an-
dere belanghebbenden. De gemeenteraad wil 
ruimte bieden aan eigen initiatief vanuit de 
samenleving. 

In het concept raadsprogramma staat hoe 
de gemeenteraad als geheel de belangrijkste 
maatschappelijke thema’s voor Velsen de 
komende jaren willen uitwerken. Het raad-

sprogramma is belangrijk omdat daarmee 
een gezamenlijke agenda met inhoudelijke 
prioriteiten vaststelt voor de gehele gemeen-
teraad. 

De raad kan hierna een opdracht aan een 
formateur geven om een nieuw college van 
wethouders te formeren. De belangrijkste 
uitgangspunten hiervoor staan in het raads-
akkoord, concept raadsprogramma en wet-
houdersprofi el. Ook deze opdracht wordt be-
sproken in de raadsvergadering.

Kijk mee
Ga voor meer informatie over bovenstaande 
onderwerpen naar www.velsen.nl/gemeen-
teraad. Hier vindt u de agenda en de stukken 
van de raadsvergadering.  Ook kunt u hier 
meekijken via de livestream. Ook via de ka-
nalen van RTV Seaport is de raadsvergade-
ring te volgen. 

Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van wat de raad 
bespreekt en wat er op de agenda staat? Via 
social media informeren wij u en kunt u vra-
gen stellen. 

U kunt de raad volgen op:
Twitter: @RaadvanVelsen
Instagram: 

www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/ www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/ 
Facebook: 

www.facebook.com/raadvanvelsen

AGENDA VAN DE RAAD

Bekendmakingen

Ingediende aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Zuiderkruisstraat 72, brandveilig ge-

bruik BSO clubgebouw van sportver-
eniging  (06/05/2022) 55812-2022

• Vijgenboomhof ong. (t.h.v. achter-
tuin bouwnummer 6), kappen boom 
(10/05/2022) 57328-2022

• Gerard Doustraat 37, bouwen van een 
dakopbouw (12/05/2022) 58606-2022

Velsen-Zuid
• Dr. Kuyperlaan 40, bouwen kelder 

(12/05/2022) 58715-2022
• Driehuizerkerkweg 15D, bouwen re-

ceptie/sanitair gebouw (12/05/2022) 
58799-2022

Velsen-Noord
• Coymansstraat 2, legaliseren plaatsen 

2 roldeuren (08/05/2022) 56019-2022
• Duinvlietstraat 46, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (10/05/2022) 56944-2022

Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 78, meerlaags verbre-

den woning (06/05/2022) 55832-2022
• Van Dalenlaan 26, bouwen dakkapel 

(zijgevel) (13/05/2022) 59367-2022

Santpoort-Noord
• Duin en Kruidbergweg 60, verande-

ren parkeerterrein, bouwen fi etsen-
berging, verplaatsen vlaggenmasten 
(13/05/2022) 58913-2022 (Rijksmo-
nument)

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 119, kappen boom 

(09/05/2022) 56756-2022
• P.C. Hooftlaan 59, plaatsen dakkapel 

(zijgevel), verwijderen schoorsteen 
(12/05/2022) 58427-2022

• Van den Vondellaan 82, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (13/05/2022) 59234-
2022

• Nicolaas Beetslaan 9, wijzigen gevel-
bekleding (13/05/2022) 59321-2022

Velserbroek
• Lieskamp 27, legaliseren plaatsen erf-

afscheiding (13/05/2022)

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Kanaaldijk ong., bouwen afmeerplaat-

sen met afl oopvoorzieningen, aanleg-
gen van paden (10/05/2022) 33725-
2022 

• De Ruyterstraat 150, wijzigen gebruik 
(begane grond) horeca naar wonen met 
bovenwoning (10/05/2022) 22672-
2022

• Kotterkade ong. (achter Logger-
straat 100), bouwen bedrijfspand 
(10/05/2022) 20396-2022

Velsen-Noord
• Bleyenhoevelaan ong., bouwen 36 wo-

ningen (inclusief opties), inrichten 
buitenruimte (12/05/2022) 27221-
2022

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Wijk aan Zeeërweg 144, vergo-

ten kap, plaatsen dakkapel (zijkant) 
(10/05/2022) 11348-2022

Santpoort-Noord
• t.o.v. Rijksweg 380, tijdelijk (2 

maanden) plaatsen bouwcontainer 
(12/05/2022) 54229-2022

Velserbroek
• Dotterbloem 27, plaatsen zonne-

scherm (12/05/2022) 52106-2022

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Unimogs en Groter”, op 15 oktober 

2022 van 08:00 tot 20:30 uur, op 16 
oktober 2022 van 08:00 tot 13:00 uur, 
locatie: Strand t.h.v. Kennemermeer 
(11/05/2022) 58129-2022

• “Eind Zomer Feest”, op 3 september 
2022 van 13:00 tot 23:00 uur, loca-
tie: Kennemerlaan 93 (13/05/2022) 
59315-2022 

Velserbroek
•  “Kinderkermis Velserbroek”, van 5 

t/m 9 oktober 2022, locatie: Vesting-
plein (05/05/2022) 55683-2022

• “ABN AMRO Bijeenkomst, op 14 juni 
2022 van 13:00 tot 22:00 uur, locatie: 
Westlaan 41 10/05/2022) 57419-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Kruitenstraat 13, brandveilig gebruik 

shortstay hotel (10/05/2022) 80166-
2020  

• Scheldestraat 101, veranderen 2 toe-
gangsdeuren (10/05/2022) 31852-
2022

• Herenlaan 4, kappen 5 bomen 
(10/05/2022) 48370-2022

• Groeneweg 66, vergroten 1e verdieping 
(10/05/2022) 34270-2022

• Tuindersstraat 94, vergroten 2e ver-
dieping (10/05/2022) 37312-2022

• Kennemerlaan 186, vergroten 2e 
verdieping, realiseren 2e dakterras 
(12/05/2022) 36407-2022

• Bloemstraat 94, plaatsen dakkapel 
(voorgevel) (12/05/2022) 42594-2022

• Velserhof 95, interne verbouwing van 
winkelcentrum (12/05/2022) 9746-
2022

• Kleine Pan 8, vergroten woning, wij-
zigen indeling (12/05/2022) 13298-
2022

Velsen-Zuid
• Amsterdamseweg (tussen Genieweg en 

Buitenhuizerweg), vervangen steiger 
(10/05/2022) 26528-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 266, plaatsen kelder 

t.b.v. een warmtepomp (10/05/2022) 
41999-2022

Santpoort-Zuid
• ‘t Roode Hart 8, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (10/5/2022) 41230-2022

Santpoort-Noord
• Velserbroekstraat 8, bouwen aanbouw, 

vergroten 1e verdieping (10/05/2022) 
28570-2022

• Crijnssenstraat 12, plaatsen dakkapel 
(voorgevel) (12/05/2022) 41387-2022

Driehuis
• Kriemhildestraat 2, isoleren en wijzi-

gen interne constructie, veranderen 
kozijnen (10/05/2022) 26921-2022 
(Gemeentelijk monument)
Driehuizerkerkweg 206, vervangen pui 
in garagedeur (12/05/2022) 43022-
2022

Geweigerde omgevings-
vergunning
Velsen-Noord
• Ladderbeekstraat 85, plaatsen dakop-

bouw (voorzijde) (10/05/2022) 50026-
2022

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Schiplaan 1, legaliseren verbouwen 

van garage, plaatsen overkapping 
(10/05/2022) 30975-2022

Verleende fi lmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
• “Sihame”, op 15 mei 2022 van 18:30 

tot 20:00 uur, locatie: verkeerslicht 
t.h.v. Heerenduinweg 6 (12/05/2022) 
50054-2022

• “Sihame”, in de nacht van 15 op 16 mei 
2022 van 22:00 tot 04:00 uur, locatie: 
Middenhavenstraat (tussen Beugs-
traat en 4e Havenstraat) (12/05/2022) 
50064-2022

Overige bekendmakingen 
• Individuele gehandicaptenparkeer-

plaats Mercuriusstraat 102,  
IJmuiden

• Voornemen tot uitgifte gemeente
 eigendom 
Een perceel grond aangrenzend aan 
Burgemeester Enschedélaan 65 in 
Santpoort-Noord, kadastraal bekend 
als gemeente Velsen, sectie F, nummer 
9526 gedeeltelijk, groot 81m2.

Een papieren versie van de bekendma-
kingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De 
Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijk-
centrum De Stek, Wijkcentrum De Hofste-
de, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek Vel-
serbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen en 
uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage 
van stukken kunt u naar het gemeentehuis.
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Let op
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duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
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Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
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Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Start bij Telstar
Door de koppeling met de opening 
Zeesluis IJmuiden, waar in januari 
geen publiek bij aanwezig mocht zijn 
vanwege de coronamaatregelen, 
hebben verschillende partijen de 
handen ineen geslagen. 
De Vissenloop werkt samen met City-
marketing Velsen en BIZ Centrum 
IJmuiden om er een uniek wandel-
feest van te maken. Hierdoor is alles 
net even anders dan tijdens de voor-
gaande edities. Zo vindt de Vissen-
loop eenmalig plaats op zaterdag en 
wordt er gestart bij het BUKO Stadion 
in Velsen-Zuid. 
De thuishaven van Telstar is goed 
bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Hier is ook voldoende 
parkeergelegenheid en volop ruimte 
voor het stallen van �etsen. Boven-
dien ligt het �nishterrein in het 
centrum van IJmuiden op 
loopafstand.

Elektrische pont
Lopers van de 10, 15, 20, 25, 30 of 40 
kilometer steken eerst het Noordzee-
kanaal over met de nieuwe elektri-
sche pont. Tijdens het wachten op de 
pont aan de zuidkant van het kanaal 
geeft GVB uitleg over de verduurza-
ming van de vijf Noordzeekanaal-
ponten. De eerste elektrische pont in 
het Noordzeekanaalgebied vaart 
sinds augustus 2021 in Velsen. Hierna 
volgden Buitenhuizen en Zaandam. 
Later dit jaar worden de laatste twee 
energiezuinige Noordzeekanaal-
ponten in gebruik genomen. 
Het Sluis Haven Informatiepunt 
(SHIP) is tijdens de Vissenloop 
geopend voor iedereen die meer wil 
weten over de bouw van de grootste 
zeesluis ter wereld. Citymarketing zet 
een groot scherm neer met beelden 
die laten zien hoe veelzijdig de 
gemeente Velsen is. Onderweg wordt 
op meerdere plekken muziek 

gemaakt. Bij SHIP worden de deelne-
mers onthaald door het Amuse-
mentskoor Velsen en DJ Bart, op de 
Kop van de Haven speelt New 
Harbour Winds en bij de Theeschen-
kerij staan De Delta Singers. Op het 
terras bij Snackbar Pontplein is live 
entertainment van Second Opinion 
en een DJ. Bij Natuurspeeltuin 
Zeewijk draait Fulco de Vente gezel-
lige plaatjes. De organisatie verwacht 
tussen de 2.000 en 2.500 deelnemers. 
Naar verwachting trekt het mooie 
weer nog veel mensen over de 
streep.

Feest in Centrum IJmuiden
BIZ Centrum IJmuiden, de grootste 
winkeliersvereniging in de gemeente 
Velsen, zorgt tussen het Marktplein 
en Plein 1945 voor een groots 
onthaal van de wandelaars. Er zijn 
optreden van lokale artiesten, de 
winkeliers bieden leuke koopjes aan 
op meer dan 30 kramen en sponsors 
van de Vissenloop delen gebakken 
vis en haring uit aan de deelnemers. 
Op Plein 1945 staan optredens 
gepland van de coverband AlleTijd, 
de Nederlandstalige jazzband Big 
Dixie, Fraukje & Friends en ‘local hero’ 
Britney de Loo�. Liefhebbers van 
zeemansliederen kunnen terecht op 

het Marktplein, waar Nortada, de 
Raddraaiers en Fishermen’s Bend hun 
beste beentje voor zetten. Johnny & 
The Gangsters of Love rijden de hele 
dag met hun Cadillac door het 
centrum om muziek te maken. Tot 
slot is er op de Lange Nieuwstraat 
785 een verkoopexpositie van foto-
graaf Ed Geels waarvan een deel van 
de opbrengst naar KWF gaat.

Opbrengst voor KWF
Fred van Dam, voorzitter van de 
Vissenlooporganisatie: ,,Meedoen 
aan de Vissenloop werkt verbindend, 
is heel gezellig en natuurlijk gezond. 
Bovendien steun je ook nog eens 
KWF als je meeloopt. Er is nog steeds 
heel veel onderzoek nodig in de 
strijd tegen kanker. Deze vreselijke 
ziekte ontwricht je leven. En één op 
de drie mensen krijgt te maken met 
kanker. Dus samen vechten we tegen 
kanker, voor het leven. Tijdens de 
Vissenloop doen we dat door te 
wandelen. Inmiddels is het evene-
ment ook over de gemeentegrenzen 
bekend. Meer dan de helft van de 
deelnemers komt van buiten Velsen. 
Het is dus ook een mooie promotie 
voor onze gemeente!’’
Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op vissenloop.nl.

Velsen - Als wandelliefhebber mag je de zesde editie van de Vissenloop 
op zaterdag 21 mei niet missen. Ter gelegenheid van de opening van 
Zeesluis IJmuiden lopen verreweg de meeste deelnemers over de 
grootste zeesluis ter wereld. Iedereen die meedoet ontvangt een unieke 
herinnering waarbij de bekende tekening van Eric J. Coolen centraal 
staat. In het centrum van IJmuiden worden de lopers feestelijk onthaald 
met muziek en vis. De opbrengst van de Vissenloop gaat net als ieder jaar 
naar KWF Kankerbestrijding.

Vissenloop wordt groot wandelfeest
De Vissenloop werkt samen met Citymarketing Velsen en BIZ Centrum IJmuiden om er een uniek wandelfeest van te maken. Hierdoor is alles net even anders dan tijdens de 
voorgaande edities. Foto: aangeleverd

Het Havenfestival IJmuiden vindt dit 
jaar plaats op zaterdag 25 en zondag 
26 juni 2022. Twee dagen lang staat 
de Trawlerkade volledig in het teken 
van de havens, de visserij en kunst en 
cultuur. Neem deze dagen een kijkje 
op de vele schepen die aan de kade 
liggen, geniet van lokaal en profes-
sioneel entertainment, laat je 
verrassen door kunst, maak een 
rondvaart met één van de nautische 
dienstverleners en geniet van Noord-
zeevis uit IJmuiden.

Zaterdagavond
Solisten van onder andere Unidos, 
De Jonge Stem, Zangstudio Velsen, 
Dance Works en Alphenaar muziekles 
IJmuiden brengen een ‘best of’ van 
alle Songfestivals ten gehore tijdens 
de Eurovison Reprise. Een succesfor-
mule die onder leiding van Daan van 
Putten ook tijdens de Summer Park 
Sessions in 2021 te bezien en beluis-
teren was. Vanaf 20.15 uur is het de 
beurt aan een Regio All Stars Band 
met diverse vocalisten, waaronder 
een aantal zangers en zangeressen 
van Koel Productions uit Driehuis. 
Dansbare hits, prachtige ballads en 

echte top 40-krakers zullen tijdens 
dit twee uur durend optreden 
natuurlijk niet ontbreken. Het feest 
eindigt op zaterdag om 22.00 uur. 

Familie-evenement
Traditioneel trekt het evenement 
over twee dagen gemiddeld 25.000 
bezoekers uit de regio en ver daar-
buiten. Een familie-evenement waar 
voor iedereen iets te zien én te doen 
is. Een plek waar je de veelzijdigheid 
van onze regio kunt ontdekken, 
proeven en beleven. Waar deuren 
opengaan die normaal gesloten 
blijven. Er is een markt en podia 
worden gevuld met alleen maar 
lokale talenten. IJmuiden en de 
gemeente Velsen.

IJmuiden voor de wind
De organisatie blaast het festival 
nieuw leven in, want ondanks een 
periode waar niets bij het oude bleef, 
gaat het goed met de lokale bedrij-
vigheid en de cultuursector in Velsen. 
Nieuwe industrie vestigt zich in de 
gemeente en nieuwe culturele initia-
tieven worden gestart. Het gaat 
IJmuiden voor de wind. Dit is dan 

ook het thema van deze vierde editie 
van het festival. Mede omdat wind-
energie een belangrijke rol speelt in 
IJmuiden.

Programma
Op de Trawlerkade zijn pleinen inge-
richt met ieder een andere insteek. 
Op het cultuurplein is een podium 
met een lokale programmering van 
muziekscholen, dansgezelschappen 
en andere verenigingen. Op het 
Techport Plein zijn demonstraties, 
workshops en simulaties. Dit plein 
staat in het teken van ontdekken van 
techniek. In samenwerking met de 
Stichting Noordzeevis uit IJmuiden is 
er een visplein. Een verse vismarkt, 

diverse viskramen met gebakken vis 
en andere visgerechten, een plek 
voor kookworkshops en een vistafel 
waarbij allerlei soorten vissen te 
bewonderen zijn. De KNRM stelt 
tijdens het festival haar gebouw 
open voor publiek, verzorgt rond-
vaarten en een aantal andere kleine 
activiteiten, zoals �lms en demon-
straties. Ook komt er een kunst-en-
cultuurplein. Hier is een overdekt 
podium met voorstellingen en kan je 
een markt bezoeken waar lokale 
musea zich presenteren.

Volg het Havenfestival via https://
havenfestivalijmuiden.nl/, twitter en 
facebook.

IJmuiden - De zaterdagavond van het Havenfestival staat volledig in het 
teken van lokale culturele organisaties, muziekscholen en solisten. Ook 
heeft een van de mooiste tallships van Nederland, de Morgenster, zijn 
komst naar IJmuiden bevestigd. Dat geldt ook voor De Wylde Swan, de 
grootste topzeilschoener ter wereld.

Havenfestival op 25 en 26 juni

Tallship De Wilde Swan zal te bewonderen zijn op het Havenfestival. 
Foto: aangeleverd
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TYPISCH IJMUIDEN
Het Kerkje 
van Apekrom
Wekelijks staan we in 
deze rubriek stil bij een 
IJmuidens onderwerp 
aan de hand van een 
foto en naar aanleiding 
van de actualiteit, een 
bijzondere gebeur-
tenis, een evenement 
of gewoon een van de 
mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. In deze 
a�evering aandacht 
voor het Kerkje van 
Apekrom.

Door Erik Baalbergen

Aan de Willebrordstraat 
bevindt zich het voor-
malige Kerkje van 
Apekrom. Op de 
bijgaande foto van een 
kleine eeuw geleden is 
het nog duidelijk een 
kerk, maar tegen-
woordig is het een 
woonhuis en nauwelijks 
meer te herkennen als kerk. We nemen een duikje in de 
geschiedenis van dit pandje, waar zich toch een aardig 
stukje IJmuider kerk- en ondernemersgeschiedenis in 
meerdere bedrijven heeft afgespeeld. Het begint als 
kerk.

Geitenschuur
In 1888 splitst een aantal Velsense hervormden zich af 
van de Nederlands Hervormde Kerk te Velsen, uit 
onvrede over de lichtzinnige koers die hun kerk vaart. 
Ze gaan hun eigen samenkomsten houden op de 
Heide, in een van boer Gerrits gehuurde houten geiten-
schuur bij de Kalverstraat. Hieruit ontstaat de Gerefor-
meerde Kerk van Velsen. In de eerste jaren neemt het 
aantal gereformeerden, vooral uit het groeiende 
IJmuiden, drastisch toe. Al snel wordt de schuur te 
klein. Besloten wordt ongeveer halverwege de Heide 
en IJmuiden een stenen kerk te bouwen. Deze komt 
nabij de Hoogeberg en de toenmalige steenfabriek aan 
de straatweg tussen Velsen en IJmuiden, de latere 
IJmuiderstraatweg. In 1893 wordt deze kerk in gebruik 
genomen.

Groei
Omdat het aantal IJmuidense gereformeerden nog 
steeds hard groeit, wordt in 1903 de Gereformeerde 
Kerk van IJmuiden opgericht. De spoorlijn Haarlem-
Beverwijk vormt de grens tussen het werkgebied van 
de Gereformeerde Kerk van Velsen en die van IJmuiden. 
Velseroord - de nieuwe naam van de buurtschappen de 
Heide en de Hoogeberg – valt dus onder de Gerefor-
meerde Kerk van IJmuiden.

Omdat het kerkgebouw aan de IJmuiderstraatweg ook 
alweer te klein is geworden, nemen de IJmuidense 
gereformeerden in 1904 een nieuwe en veel grotere 
kerk aan de Koningin Wilhelminakade in gebruik. Het 
gebouw aan de IJmuiderstraatweg wordt verkocht en 
ingericht als feestzaal Tivoli. De gereformeerden van 
Velseroord vinden de afstand naar de kerk in IJmuiden 
te groot en willen een eigen kerk oprichten. De Gere-
formeerde Kerk van IJmuiden staat dat niet toe.

Kerkje van Apekrom
Toch koopt het Velseroorder kerklid G. Apekrom een 
stukje grond aan de Willebrordstraat en laat hierop in 
1909 een kerkgebouw ter grootte van 18 bij 7 meter 
bouwen. Ondanks de tegenwerking vanuit gerefor-
meerd IJmuiden worden uiteindelijk toch bijeenkom-
sten in het dit ‘Kerkje van Apekrom’ gehouden. In 1917 
wordt de Gereformeerde Kerk van Velseroord o�cieel 
opgericht. Het ledental groeit gestaag. Hoewel het 
aantal zitplaatsen is uitgebreid en een galerij is inge-
bouwd, moeten de kerkgangers zondags zelfs op de 
trappen van de preekstoel zitten. Het Kerkje van 
Apekrom puilt letterlijk uit. Daarom neemt de kerkelijke 
gemeente in 1929 een nieuw kerkgebouw aan de 
Velserduinweg in gebruik. Het kerkje aan de Willebrord-
straat komt leeg te staan.

Apekrom biedt dan het ‘kerkgebouw met consistorie 
en pastorie, op mooien stand IJmuiden Oost’ en ‘met 
galerij’ te huur en te koop aan. Diverse genoot-
schappen, zoals de Hersteld Apostolische Zendingge-
meente, de Baptisten-Gemeente, de Evangelische 
Vereniging “Wees een Zegen” en het Luthers Genoot-
schap vinden hier onderdak.

Apekrom blijft nog lang de eigenaar. Hij krijgt in 1939 
toestemming voor het vergroten van het vergaderlo-
kaal. Gedurende de zomermaanden van 1940 vinden 
restauratie- en verbouwingwerkzaamheden plaats. In 
de eerste oorlogsjaren vinden kerkelijke bijeenkomsten 
en andere activiteiten plaats in het Vereenigingsge-
bouw Willebrord.

Levensmiddelen
In 1944 biedt de makelaar Corn. Janus & Zoon het voor-
malige kerkgebouw als ‘Gebouw Willebrord, met nog 
aparte ruimte, geschikt voor vele doeleinden’ te huur 
aan. Het gebouw overleeft de Tweede Wereldoorlog. 
Na de oorlog neemt de Centrale Inkoop Vereniging 
‘Kennemerland’, onderdeel van de coöperatieve vereni-
ging voor de levensmiddelenhandel Enkabé (Neder-
landse Kruideniersbond), het gebouw in gebruik als 
kantoor en magazijn, tot najaar 1953.

In de jaren daarna huurt het Levensmiddelenbedrijf W. 
Zwanenburg en Zn. het gebouw. Zwanenburg heeft 
diverse �lialen in en rond Velsen, onder meer in 
IJmuiden op de hoek van de Lange Nieuwstraat en de 
Velserduinweg. In 1958 wisselt het gebouw aan de 
Willebrordstraat van eigenaar maar Zwanenburg’s Zelf-
bedieningsbedrijven, later Zwanenburg N.V., blijft er tot 
eind zestiger jaren gevestigd. Het �liaal van Zwanen-
burg aan de Lange Nieuwstraat ‘naast de HEMA’ wordt 
in 1968 het eerste �liaal van Zwanenburg’s Voordeel 
Markt, beter bekend als de Vomar supermarkt. Het 
kantoor en magazijn bevinden zich dan nog steeds in 
het gebouw aan de Willebrordstraat. Later opent de 
Vomar haar centraal magazijn aan de Loggerstraat.

Loodgieter
In 1970 kent het pand aan de Willebrordstraat een 
nieuwe gebruiker. Het loodgieters- en verwarmingin-
stallatiebedrijf van Gebr. Hermans, het latere Hermans 
Zegwaart Installatietechniek, vestigt er zijn werkplaats 
met kantoor. Als deze na enkele decennia vertrekt, 
wordt het pand eind negentiger jaren grondig 
verbouwd tot woning.

Tijdens die verbouwing ben ik bezig met mijn onder-
zoek voor het boek ‘Van Geitenschuur tot Ichthuskerk’ 
over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van 
IJmuiden, en kom ik in contact met de nieuwe eigenaar. 
Hij leidt mij rond op de bouwplaats, waarbij ik nog een 
laatste blik kan werpen op de restjes van de preekstoel. 
Hoewel het pand er nog staat is er nu weinig meer over 
van het Kerkje van Apekrom.

Het Kerkje van Apekrom, aan de zuidzijde van de Willebrordstraat, gebouwd in 1909 voor de 
samenkomsten van de gereformeerden uit Velseroord. Jaartal onbekend, maar vermoedelijk 
eind twintiger jaren; op de foto zit de gevelsteen met de tekst ‘Dat uwe oogen open zijn nacht 
en dag over dit huis en over deze plaats’ nog vlak boven de ingang. Deze steen is rond 1929 
verwijderd en overgebracht naar de kerk aan de Velserduinweg. Foto: Noord-Hollands Archief / 
Beeldcollectie van de gemeente Velsen, inv. nr. 21075.

Het theater heeft een afwisselend 
programma samengesteld. Dat gaat 
van geliefde genres als cabaret, show 
en musical tot blikvangers voor �jn-
proevers die van opera, dans, toneel 
of muziektheater houden. Het 
theater ontvangt onder andere Het 
Nationale Theater, De Nederlandse 
Reisopera en de wereldberoemde 
balletdanseres Igoné de Jongh. 
Populaire cabaretnamen dienen zich 
aan. Denk aan Youp van ’t Hek, Theo 
Maassen, Daniël Arends, Wim Helsen, 
Rundfunk, Lenette van Dongen, 
Henry van Loon en Van der Laan & 
Woe. Voor het grote showwerk 
worden onder andere Bert Visscher, 
de Ashton Brothers, Karin Bloemen, 
Fred van Leer en De Alex Klaasen 
Revue naar Velsen gehaald. Musical-
liefhebbers kunnen zich vergapen 
aan de superproductie The Prom, en 
krijgen ook musicals als Before After 

en Spring Awakening met nieuw 
talent voorgeschoteld. Voor popmu-
ziek zorgen onder andere OG3NE, 
Nick & Simon en Jeroen van der 
Boom. 

Kaartverkoop start 8 juni
Elk theateruitje begint in elk geval 
met de Velsense theaterprogramma-
krant. De kaartverkoop start speciaal 
voor Velsenaren op woensdag 8 juni 
om 12.00 uur. Aan de hand van jouw 
postcode kunt je dan kaarten kopen.

Hoe kun je bestellen?
Dat kan online via stadsschouwburg-
velsen.nl, telefonisch (tel. 0900-1505, 
ma t/m zo 11.00 - 20.00 uur, € 0,45 
p/m) en aan de theaterbalie tijdens 
openingstijden van het theater. 
Mocht je vragen hebben, bel 0900-
1505 (€ 0,45 p/m) of info@stads-
schouwburgvelsen.nl.

Stadsschouwburg & Filmtheater 
Velsen lanceert op 27 mei het 
nieuwe theaterseizoen
Velsen - Vrijdag 27 mei verschijnt het volledige programma van het 
nieuwe theaterseizoen 2022-2023 in een bijzondere theaterprogramma-
krant als bijsluiter bij de Jutter. Vanaf die datum is het programma ook 
online te bekijken via stadsschouwburgvelsen.nl. De kaartverkoop start 
speciaal voor Velsenaren op woensdag 8 juni. Twee dagen eerder dan de 
vrije verkoop, dus boek op tijd, dan zit je straks goed!

De jazztrompettist Eric Vloeimans komt volgend seizoen ook naar Stadsschouwburg 
Velsen. Foto: Mark Engelen

COLUMN DE HEIDEBERG

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving stelt in het rapport 
‘Leven met het einde in zicht’ dat palliatieve zorg pas in de allerlaatste 
levensfase in beeld komt. Niet alleen de zorg in de stervensfase, maar 
vanaf het moment dat duidelijk wordt dat genezing niet meer mogelijk 
is. Palliatieve zorg, dat is zorg voor jou én jouw naasten. Zo kun je deze 
periode zo goed mogelijk beleven, en doen wat jij belangrijk vindt. Een 
goed leven hebben in de tijd die je nog rest. Samen met de naasten. 
De huidige palliatieve zorg is in de jaren ’90 ontstaan vanuit de hospices. 
In de Troonrede van 1996 zei de toenmalige Koningin Beatrix: ,,Beseft 
wordt dat sterven geen ziekte is maar een afscheid nemen, waarbij juist 
het leven heel indringend wordt beleefd en emoties intens worden 
ervaren. Het is de naderende dood die het leven des te kostbaarder 
maakt.’’
De kracht van de palliatieve zorg die Hospice de Heideberg geeft is dat 
we samen kijken naar jouw welzijn en de kwaliteit van leven. Waar heb je 
nog zin in, wat wil je eten, waar geniet je nog van? Soms kleine dingen 
die toch van waarde zijn. En dat geldt ook voor je naasten. Ook zij 

verdienen het om de tijd die ze nog kunnen 
doorbrengen met hun geliefden zo goed 
mogelijk te kunnen beleven. In ons Hospice 
of in de thuishulp die we bieden in de eigen 
vertrouwde omgeving. Die zorg thuis kan 
heel intensief zijn voor de naasten. Zo inten-
sief dat de mantelzorger niet meer toe komt 
aan zichzelf. Geen tijd kan vinden om samen 
te genieten en herinneringen te maken. Vrij-
willigers van Hospice De Heideberg kunnen 
daarbij helpen en doen dat met inzet en 
liefde. (Bron: Annemarie de Jong, Mediahuis)

Het is de naderende dood die het leven kostbaar maakt
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LEZERSPOST

Via deze weg wil ik jullie graag 
attenderen op het leuke cadeau 
dat ik van de directie van De 
ZorgSpecialist heb ontvangen in 
het kader van de dag van de zorg: 
een vogelhuisje. Hoe passend in 
de tijd van het jaar met een 
knipoog naar de 
Vogelbescherming.
Ik vind het zo’n leuk initiatief!

Marja Tiebie, medewerker van De 
ZorgSpecialist in Santpoort-Noord

Leuk cadeau van de Zorgspecialist

Gezinsmaatjes in Velsen

Een gezinsmaatje is een vrijwilliger 
die tijdelijk ouder(s) ondersteunt met 
een luisterend oor, praktische hulp, 
tips en adviezen. De ondersteuning 
kan ook meer opvoedingsgericht 
zijn. 
Gezinsmaatjes is er voor gezinnen 

met opgroeiende kinderen in de leef-
tijd van 0 tot 18 jaar. Heb je ervaring 
met opvoeden en wil je wat vrije tijd 
aan een gezin cadeau doen? Neem 
vrijblijvend contact op met Saskia 
Erkelens, 06 453 04 409, serkelens@
socius-md.nl.

Velsen - Soms wordt het ouders teveel. Ze komen handen tekort of over-
zien de situatie niet. Dit kan een weerslag hebben op de kinderen en de 
sfeer in huis. Jij kunt als gezinsmaatje iets betekenen!

Door Ingeborg Baumann

Spaargaren en Weidijk kennen elkaar 
dan ook en zijn Facebookvrienden. 
Zo fotografeerde Reinder op verzoek 
van Afke een veld zonnebloemen in 
Frankrijk zodat haar leerlingen die na 
konden schilderen. Toen Reinder een 
foto van zichzelf op Facebook zette 
met een wollen sjaal als tulband om 
zijn hoofd gewonden, was dat een 
geintje. Het is nu eenmaal een man 
met wie je makkelijk een uur de 
slappe lach kunt hebben. Afke echter, 
ze studeerde kunstgeschiedenis en 
beschikt over een enorme kennis, 
zag er een portret van Jan van Eyck 
in. Van Eyck was een kunstschilder uit 

de renaissance en als je hem googelt 
kom je inderdaad een portret van 
hem tegen van een meneer met een 
rode tulband op. 

Rijtje Reinders
Het was coronatijd dus Afke had een 
gebrek aan modellen. Vandaar dat ze 
vroeg of ze het portret van de ‘Man 
met de blauwe tulband’, Van Eyck 
noemde zijn werk L’homme au 
turban rouge, mocht gebruiken voor 
een opdracht. Uiteraard mocht dat. 
En nu hangt er een heel rijtje Rein-
ders in de bibliotheek. De opdracht 
was dat er vier kleuren gebruikt 
mochten worden: zwart, wit, gele 
oker en cadminum rood, het zoge-

naamde Zorn-palet. Er is door 
sommige leerling-kunstenaars een 
beetje gesmokkeld maar dat doet 
niets af aan de kunst en de gelijkenis. 
Met name van de ogen van de foto-
graaf met het ‘goede oog’. 

Pretoogjes
De cursisten van Afke vonden het 
een doorslaand succes. En waarom? 
,,Voornamelijk omdat Reinder zulke 
heerlijke pretoogjes heeft’’, zegt Afke. 
Naast de portretten hangen er nog 
meer prachtige en kleurige werken in 
de tentoonstelling in de bieb. Zoals 
’Vogelpracht’ van Willem Balm. ,,Die 
gaat voor het goede doel verkocht 
worden”, zegt Afke. ,,We hebben 
gekozen voor de Dierenambulance 
Velsen. Vogelpracht wordt bij opbod 
verkocht. Er is al 150 euro op 
geboden.” Ook nog heel mooie 
werken met als onderwerp Frida 
Kalho, ‘Wat je lekker vindt’ en zelfpor-
tretten van de cursisten onder 
andere. Echt de moeite waard. 

Expositie cursisten Afke Spaargaren tot 
en met 31 mei in Bibliotheek IJmuiden.

IJmuiden – Allebei bekende �guren in Velsen, fotograaf Reinder Weidijk 
en teken- en schilderdocent Afke Spaargaren. Reinder is letterlijk en 
�guurlijk sterk in beeld. Niet alleen maakt hij prachtige reportages voor 
uiteenlopende media, bedrijven en instanties en legt daarbij ‘de mens 
achter de mens’ op indringende wijze vast maar hij is zelf ook op een �jne 
manier in beeld. Nooit op de voorgrond tijdens zijn werk, wel altijd 
ontwapenend spontaan en vol humor. Afke is inmiddels ook een bekende 
Velsenaar, heeft een atelier in het Raadhuis voor de Kunst in Velsen-Zuid 
en geeft al dertig jaar teken- en schilderlessen bij wat nu KunstForm 
Velsen is.

Rijtje Reinders: de fotograaf 
met de pretogen geportretteerd

Reinder en Afke bij de expositie in de bibliotheek van IJmuiden. Foto: Ingeborg Baumann

Door Raimond Bos

Het is voor wethouder Jeroen 
Verwoort (�nanciën) de laatste keer 
dat hij de jaarstukken aan de 
gemeenteraad presenteert. Tegelijk 
zijn ook de perspectiefnota en eerste 
bestuursrapportage van 2022 een 
feit. Vorig jaar moest het college alle 
zeilen bijzetten om een miljoenente-
kort in de begroting te dichten. De 
hoge kosten voor de jeugdzorg, in 
combinatie met een tegenvallende 
uitkering vanuit het Rijk, zorgden 
ervoor dat Velsen de broekriem �ink 

moest aantrekken. ,,Dat was zwaar, 
maar we hebben het voor elkaar 
gekregen met behoud van onze 
voorzieningen’’, aldus Verwoort. De 
wethouder wijst erop dat lang niet 
elke gemeente in ons land erin 
slaagde om die voorzieningen in 
stand te houden. ,,Er zijn dorpen 
waar de bibliotheek moest sluiten, 
gemeenten die geen zwembad meer 
hebben, zo ver kwam het in Velsen 
niet. Je zou kunnen zeggen dat we 
�ink hebben moeten hozen, maar 
niet een deel van het schip hoefden 
af te stoten.’’

Gemeente �nancieel gezond
Met een positief resultaat van 8,4 
miljoen euro ben je als leek geneigd 
te denken dat Velsen zich in een luxe 
positie bevindt, maar dat blijkt 
behoorlijk tegen te vallen. Verwoort 
legt uit: ,,Van dat bedrag bestaat 
ongeveer drie miljoen euro uit geld 
dat we niet hebben uitgegeven, 
omdat projecten zijn doorgeschoven. 
Dat geld zullen we dus in 2022 
alsnog uitgeven. Verder gaat het om 
ongeveer 1 miljoen dat voor coronas-
teun bedoeld was, maar overbleef 
omdat er minder uitkeringen werden 
aangevraagd.‘’ Tezamen met andere 
bedragen die nog niet in de begro-
ting van vorig jaar waren opge-
nomen, maar wel behoren tot de 
reguliere bedrijfsvoering, blijft er al 
met al zo’n 2,4 miljoen euro over. 
Zetten we dat vervolgens af tegen de 
3,5 miljoen euro die de gemeente uit 
de algemene reserves haalde, dan 

houden we alsnog een verlies van 1,1 
miljoen euro over. Kijken we echter 
naar het meerjarenperspectief, dan 
komt Velsen er redelijk goed vanaf. 
Weliswaar staat er voor 2023 een 
verwacht tekort van bijna 1,6 miljoen 
euro in de boeken, maar vanaf 2024 
keert het tij. Op basis van de huidige 
berekeningen zal er in dat jaar bijna 
2,4 miljoen euro overblijven, het jaar 
erop zelfs ruim het dubbele van dat 
bedrag.

Beleidsarme perspectiefnota
Omdat de nu nog zittende wethou-
ders aan het einde van de bestuurs-
periode zijn, koos het college voor 
een beleidsarme perspectiefnota. 
,,We willen niet vooruit regeren, 
daarom richten we ons alleen op de 
autonome ontwikkelingen en de 
speerpunten uit de begroting 2022’’, 
verduidelijkt Verwoort. Onzeker-
heden zijn er intussen nog genoeg. 

Ten eerste kampt de gemeente nog 
met de naweeën van de coronacrisis, 
terwijl de volgende crisis – de 
gevolgen van de oorlog in Oekraïne 
– er direct achteraan is gekomen. In 
de afgelopen jaren liepen de 
gemeenten steeds vaker tegen 
begrotingstekorten aan omdat met 
name de kosten voor de jeugdzorg 
en WMO snel stegen, terwijl die 
vanuit het Rijk onvoldoende werden 
gecompenseerd. Het tij lijkt inmid-
dels enigszins te keren, al is het zeker 
nog geen vetpot. 

Gemeenten krijgen meer geld om te 
besteden als het Rijk zelf ook meer 
heeft besteed, terwijl ze moeten 
inkrimpen als de Rijksuitgaven ook 
krimpen. 
De wethouder is niet te spreken over 
deze systematiek: ,,Het is een onza-
lige tombola waar niet op valt te 
begroten.’’

Velsen - De gemeente heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een posi-
tief saldo van ruim 8,4 miljoen euro. Dat wil overigens niet zeggen dat er 
daadwerkelijk geld over blijft. Een groot deel van het geld is al gereser-
veerd voor uitgaven die dit jaar plaatsvinden en de gemeente haalde 
eerder 3,5 miljoen euro uit de algemene reserves om de begroting slui-
tend te krijgen. Een deel daarvan kan nu terugvloeien in de gemeente-
lijke schatkist, maar dan blijft er nog altijd een tekort van 1,1 miljoen 
euro staan.

Na forse bezuinigingsronde: gemeente 
Velsen nu financieel redelijk gezond

€ 0,-
Uw

hoortoestel
tot 31 mei

*€ 0,-€ 0,-€ 0,

IJmuiden, Plein 1945 1

Hoe dat kan? 
We vergoeden 
tot 31 mei 2022
de kosten die uw zorg-
verzekeraar niet vergoedt.
M.u.v. uw eigen risico en 
kosten voor oplaadbaar. 
*Bekijk de voorwaarden op onze website:

www.vanboxtelhoorwinkels.nl
of bel 088 – 52 52 052
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DONDERDAG 19 MEI
Hoe werkt een patiëntenportaal? 
Themabijeenkomst in Bibliotheek 
IJmuiden van 15.00-16.30 uur. Deel-
name gratis, aanmelden via 0255- 
525353 of www.bibliotheekvelsen.
nl.

Open repetitie-avond Popkoor 
Decibel van 20.00-21.30 uur in de 
aula van het Ichthus Lyceum in Drie-
huis. Aanmelden: decibel3hs@
hotmail.com. Ook 2 en 9 juni. Foto: 
aangeleverd

Lezing over Jac. P. Thijsse in Het 
Terras aan de Dinkgrevelaan in Sant-
poort-Noord, 20.00 uur. Kaarten 
(7,50) reserveren via www.gebrui-
kers-dorpshuis-het-terras.nl of: 
023-3031228.

IJmuiden wat vertel je me nou.... 
extra �lmavond in de Brulboei, 
20.00 uur. Entree 3,50 euro.

VRIJDAG 20 MEI
Start tweewekelijks Oudercafé in de 
Bibliotheek Velserbroek i.s.m. de 
organisatie Buurtgezinnen, 10.00-
12.00 uur. Kijk voor meer informatie 
op www.buurtgezinnen.nl.

Filmtheater Velsen: Geen �lm 
vanwege theaterprogramma Musi-
calvereniging Unidos – Urinetown.

Repair Café in de Hofstede in Velser-
broek, 14.30-16.30 uur.

Rondleiding langs en door de 
bunkers van de batterijen Olmen en 
Heerenduin, 19.00-21.00 uur. 
Aanmelden en info: www.bunker-
museum.nl.

G-disco met DJ’s Mervin en Dylan 
van 20.00 tot 22.00 uur bij Welzijn 
Castricum aan de Dorpsstraat 30 in 
Castricum. Entreeprijs 4 euro inclu-
sief twee consumptiemunten. Info 
op Facebook (gdisco.discovery.77) 
en Instagram (gdiscodiscovery). 
Foto: aangeleverd

Klaverjassen bij IJVV Stormvogels, 
20.00 uur. Aanmelden: 
06-50923741.

Het MirAnDa Trio is te gast in ’t 
Mosterdzaadje en brengt een lente-
programma dat in het teken staat 
van de natuur om 20.00 uur. www.
mosterdzaadje.nl. Foto: aangeleverd

Stadsschouwburg Velsen: Musical-
vereniging Unidos speelt de musical 
Urinetown, 20.15 uur. www.stads-
schouwburgvelsen.nl. Foto: 
aangeleverd

Bene�etconcert Ademsteun, geor-
ganiseerd door eenRussische en 
een Oekraïense zangeres in de 
Groenmerktkerk in Haarlem vanaf 
19.30 uur. Meer informatie: www.
wereldkoorhaarlem.com.

ZATERDAG 21 MEI

Zesde editie van de Vissenloop. 
Wandelevenement waarvan de 
opbrengsten gaan naar KWF 
Kankerbestrijding. Meedoen moge-
lijk aan verschillende afstanden van 
5 tot 40 kilometer. Meer informatie: 
www.vissenloop.nl. Foto: 
aangeleverd

Filmtheater Velsen: Geen �lm 
vanwege theaterprogramma Musi-
calvereniging Unidos – Urinetown.

Shantykoor Nortada treedt om 
12.00 uur op nabij Marktplein 
IJmuiden en om 14.00 uur op Plein 
1945. Gratis bij te wonen.

Voetbalclinic voor meiden tussen de 
8 en 14 jaar bij RKVV Velsen, 12.00-
14.00 uur. Aanmelden en info: 
jeugdcommissie@rkvv-velsen.nl.

Stadsschouwburg Velsen: Musical-
vereniging Unidos speelt de musical 
Urinetown, 20.15 uur. www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

ZONDAG 22 MEI
Peter Vleugel verzorgt om 10.30 uur 
in De Kapel, Potgieterweg 4, 2021 
CT in Bloemendaal een lezing met 
als thema: De Dode-Zeerollen in 
historisch perspectief geplaatst. 
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Pim Mulierloop vanaf Sportpark 
Groeneveen over 1,2, 5, 10 of 16,1 
kilometer. De 80e editie! Informatie: 
www.pimmulierloop.nl.

Huis en tuinen Beeckestijn: zie 
onder exposities. Vandaag ook: 
rondleiding door huis en tuinen. 
Aanvang 11.00 uur. Aanmelden kan 
via: www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn.

Filmtheater Velsen: 12.00 uur 

Housewitz (AL); 14.00 uur: Babi Yar. 
Context (14+); 17.00 uur Lunana, A 
Yak in the Classroom (AL, foto: 
aangeleverd); 20.00 uur I am 
Zlatan (6+). www.�lmtheater-
velsen.nl.

Rondleiding langs en door de 
bunkers van de batterijen Olmen 
en Heerenduin, 13.00-15.00 uur. 
Aanmelden en info: www.bunker-
museum.nl.

Schapen scheren op recreatieboer-
derij Zorgvrij in Spaarnwoude van 
13.00 tot 16.00 uur. Op deze dag 
zijn er allerlei activiteiten die te 
maken hebben met de wol van 
schapen van de boerderij. De acti-
viteiten bestaan uit kaarden, 
spinnen, wol verven, weven en 
vilten. Om toegang te krijgen tot 
de activiteiten moet je vooraf 
reserveren op www.boerderijzorg-
vrij.nl.

Gezellige middag in Seniorencen-
trum Zeewijk met rock uit de jaren 
‘60 door de band All That Swing. 
Zeel open 13.00 uur, aanvang 
optreden 14.00 uur.

Liedjes van Annie M.G. Schmidt 
door Nien Besselink en Sjoerd 
Brouwer in ’t Mosterdzaadje, 15.00 
uur. www.mosterdzaadje.nl. Foto: 
aangeleverd

DINSDAG 24 MEI
De kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek is open van 10.00 tot 
12.00 uur. Info: 023-5384997.

De Opstappers: wandelgroep voor 
mensen met een haperend brein 
start 10.30 uur bij het seniorencen-
trum, Zeewijkplein 260. Informatie: 
iej.bakker@zorgbalans.nl of 
023-8910503.

Filmtheater Velsen: 17.00 uur I am 
Zlatan (6+) en 20.00 uur Lunana, A 
Yak in the Classroom (AL). www.
�lmtheatervelsen.nl.

Informatieavond over glasvezel bij 
Café-Brasserie de Wildeman aan 
de Hoofdstraat 142 in Santpoort-
Noord, 19.30 uur. Inloop vanaf 
19.00 uur. Meer informatie: dela-
netwerk.nl.

WOENSDAG 25 MEI
Kringloopwinkel OIG-IHD aan de 
Industriestraat 66 in IJmuiden 
open van 09.00 tot 12.00 uur. 
Verkoop ten bate van activiteiten 
en evenementen voor gehandi-
capten en ouderen in Velsen.

DONDERDAG 26 MEI
Santpoort aan Tafel: je kunt om 
17.30 uur aanschuiven aan de 
lange tafels die dan op het Frans 
Korstanjeplein staan ter hoogte 
van Hoofdstraat 209. De kosten 
voor deelname bedragen 32,50 
euro en hiervoor krijg je een heer-
lijk viergangendiner. Aanmelden 
bij Ristorante La Mia aan de 
Hoofdstraat 188 en bij Pasta Casa 
aan de Hoofdstraat 206. 
Aanmelden via Instagram (@past-

acasawinkel / @lamia.ristorante) 
en Facebook (@pastacasa.online / 
@ristorantelamia) is ook mogelijk. 
Ook vrijdag en zaterdag.

EXPOSITIES
Zee- en Havenmuseum is open 
zaterdag-, zondag- en woensdag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Expositie: ‘Werken op en aan het 
Noordzeekanaal’. 4 speurtochten 
en escapespel (12+). Audiotour 
met BNers. www.zeehavenmu-
seum.nl. 

Museumhuis Beeckestijn is open 
op donderdag (13.00-17.00 uur), 
vrijdag (11.00-12.00 uur), zaterdag 
en zondag (11.00 tot 17.00 uur). 
Toegang 6 euro. Tickets online via 
www.museumhuizen.nl. 

Pieter Vermeulen Museum: alles 
over dino’s. En kunst van Linda 
Molenaar. Open dinsdag tot en 
met vrijdag en zondag van 13.00-
17.00 uur. www.pietervermeulen-
museum.nl. 

Hoogovensmuseum in Velsen-
Noord is open op woensdag-
middag van 13.00 tot 16.00 uur en 
zaterdag en zondag van 10.30 tot 
16.00 uur. Escaperoom-spel voor 
kinderen. 
Zie ook www.hoogovensmuseum.
nl. 

De Ruïne van Brederode is 
geopend op woensdag, vrijdag en 
in het weekend van 11.00 tot 17.00 
uur. Entree 6 euro, kinderen 4-11 
jaar 4 euro, kinderen 0-3 gratis. 
www.ruinevanbrederode.nl.

Bunker Museum IJmuiden aan de 
Badweg is iedere eerste en derde 
zondag van de maand open van 
11.00 tot 16.00 uur. www.bunker-
museum.nl. 

Cor van Egmond exposeert deze 
maand in De Hofstede in 
Velserbroek.

De cursisten van docente van 
KunstForm Afke Spaargaren expo-
seren in de maand mei in de 
Bibliotheek van IJmuiden. 

Recreatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude: ‘Koeiengeloei’ (t/m 
december): leer meer over de koe. 
En schilderijenexpositie ‘Boerderij-
dieren en de natuur’ (t/m 27 juni) 
van Schildergroep De Veste.

Elsbeth Horneman en Bert 
Feddema exposeren in het Raad-
huis voor de Kunst aan de Toren-
straat 7 in Velsen-Zuid van 8 tot en 
met 29 mei op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Foto-expositie Ed Geels in pand op 
Lange Nieuwstraat 785 in 
IJmuiden te bezichtigen van 
dinsdag tot en met zaterdag van 
12.30 tot 16.30 uur tot en met 22 
mei. Entree gratis. www.edgeelsfo-
togra�e.nl.

Van 22 mei tot en met 17 juli vindt 
in de Visserhallen te IJmuiden de 
expositie ‘the B-side’ plaats. 24 
fotografen uit binnen- en buiten-
land geven hun interpretatie van 
het begrip ‘the backside’. Geopend 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Visserhallen, 
Duin-straat 4, 1975 DC IJmuiden; 
www.visserhallen.nl.

Velsen - Afgelopen weekend wist 
Martin Gravemaker (BV Velsen) beslag 
te leggen op de winst in het District 
Kadertoernooi in Oegstgeest. Clubge-
noot Ad Ketels legde beslag op de 
vierde plaats. Peter Linsen (A.D.O. 
Haarlem) won de districts�nale in het 
Bandstoten 2de Klasse. Vanwege 
corona is in deze klasse geen vervolg 
in het gewest en landelijk. Wel werd 
Peter vierde in de Gewestelijke Finale 
driebanden Groot, 1ste klasse, in 
Zwaag. In het bandstoten 3de klasse 
werd Jan Spruijt (Club 70 Haarlem) 
3de. De meest succesvolle IJmuide-
naar is Jeroen Heeremans (BV Velsen) 
geworden. Jeroen heeft het gepres-
teerd om Nederlands Kampioen te 
worden, in het Libre Hoofdklasse. De 
Velsense biljarters kijken alweer uit, 
naar het nieuwe seizoen.

Velsenaren succesvol 
in afgelopen 
biljartseizoen

Regio - Negen transportbedrijven uit 
de IJmond slaan de handen ineen en 
gaan samen personeel werven. Het 
tekort aan chau�eurs en medewerkers 
in de transport en logistiek is zo 
nijpend dat de partijen nu proberen 
om samen meer impact en zichtbaar-
heid te creëren. Uitzendorganisatie 
Consolid is gekozen om het platform 
IJmond.Samenwerven.nl op te zetten 
en te beheren. De negen bedrijven zijn 
Braaij Transport, Buko Transport, Detail-
result, IJTG Logistics, J.W.J. Rumping en 
Zonen, Middelkoop Beverwijk, Stet 
Heemskerk, Schavemaker Logistics & 
Transport en Van den Boogaard. Al 
deze bedrijven hebben openstaande 
vacatures, die ze via het platform publi-
ceren. Het initiatief is mede mogelijk 
gemaakt door �nanciële steun vanuit 
het Herstelfonds van de gemeente 
Beverwijk.

Transporteurs starten 
samen platform voor 
personeelswerving

IJmuiden - Zaterdag heeft Ronald 
Redeker geheel in stijl afscheid 
genomen als scheidsrechter van en 
voor korfbalvereniging DKV 
IJmuiden. Ronald �oot ruim 40 jaar 
lang korfbalwedstrijden in de regio, 
en heeft zo honderden spelers de 
gelegenheid geboden om hun 
hobby uit te oefenen. Onder 
aanmoediging van veel leden en 
oud-leden �oot Ronald zaterdag zijn 
laatste wedstrijd van twee teams 
bestaande uit zijn kinderen en oud-
spelers van DKV, waarbij de bal werd 
uitgenomen door zijn kleindochter. 
Als dank voor zijn inzet gedurende 
ruim 40 jaar werd Ronald benoemd 
tot erelid van korfbalvereniging DKV. 
Het werd daarna nog een gezellige 
middag op Sportpark Zeewijk. 
Foto: aangeleverd

Ronald Redeker 
erelid DKV



EEN MOOI AFSCHEID...
Liefdevol, stijlvol en met 

compassie

Yvonne: ,,Zoals je leeft, wil je herinnerd 
worden door de mensen die van je 
houden. Een laatste vaarwel dat past bij 

wie je bent helpt je naasten het verlies te 
dragen. Na jarenlang in
het bedrijfsleven te hebben gewerkt koos 

Een waardig afscheid met respect, dat is waar het volgens uitvaartverzorger Yvonne 
Reichrath om gaat. In deze reis door de samenleving is Yvonnes motto: ,,Zoeken naar 
raakvlakken en niet naar de verschillen. Daarmee is taal, kleur, postcode en welstand 
ineens irrelevant... je ontmoet elkaar. Wat telt is het moment gedenkwaardig met 
elkaar kunnen beleven.”

ik bewust voor een 
andere koers. Bij het 
verzorgen van uitvaarten 
kan ik mijn creativiteit en 
communicatieve talenten 
inzetten, terwijl ook mijn 
zakelijke achtergrond van pas komt. Een 
ernstige ziekte maakte mij bewust van de 
kwetsbaarheid van het leven. 
Het bracht me tot de keuze voor een vak 
waarin ik me kan richten op de humane 
kant van het bestaan. 
Bij iedere uitvaart zet ik me met hart en ziel 
in voor een liefdevol laatste afscheid. Mijn 
werk voelt niet meer als werk, maar als 
onderdeel van mijn leven. 
De periode rond een overlijden is zonder 
uitzondering intensief. 
Mijn rol is een uitvaart te organiseren die 
past bij de wensen van een familie. Mijn 
creativiteit en intuïtie helpen me aan te 
voelen welk type uitvaart bij een familie 
past. 

Daardoor kan ik gerichte adviezen geven, 
waarbij ik mensen natuurlijk volledig vrij-
laat om andere keuzes te maken. “

Wilt u meer informatie over wat een 
uitvaart inhoudt? Heeft u speci�eke 
wensen die u wilt bespreken? Neem gerust 
contact op voor een oriënterend gesprek, 
zonder enige verplichting. 
Yvonne Reichrath is gediplomeerd uitvaart-
begeleider, -verzorger en coach 
rouwverwerking. 
Ze is zowel telefonisch 
(06 52021776) als per e-mail (
info@yvonnereichrath.nl) te bereiken. 

Kijk op www.yvonnereichrath.nl voor meer 
informatie. 

EEN PERSOONLIJK &
LIEFDEVOL LAATSTE AFSCHEID OVER YVONNE

‘Na een carrière in het bedrijfsleven besloot ik mijn
creatieve en communicatieve talenten anders in te 
zetten. Mensen bijstaan in een emotionele periode 
blijft iedere keer bijzonder. Mijn rol is een uitvaart 
te organiseren die past bij de wensen van de over-
ledene en de nabestaanden. Dit vak gaat over zijn 
waar je nodig bent – op de achtergrond, maar wel 
regisserend – zodat alle betrokkenen het afscheid 
als waardevol ervaren.’

Yvonne Reichrath is gediplomeerd
uitvaartbegeleider en -verzorger.

WERKGEBIED
Mijn werkgebied omvat de gemeenten Bloemen-
daal, Velsen, Haarlem en Amsterdam. Voor uitvaar-
ten in Den Haag en omgeving werk ik samen met 
twee ervaren collega’s in de uitvaartbranche.

YVONNE REICHRATH
UITVAARTVERZORGER
Bloemendaalsestraatweg 49
2082 GB Santpoort-Zuid
+31 6 5202 1776
info@yvonnereichrath.nl
� yvonnereichrath.nl

Na jarenlang in het bedrijfsleven te hebben ge-
werkt koos ik bewust voor een andere koers. Bij 
het verzorgen van uitvaarten kan ik mijn creativi-
teit en communicatieve talenten inzetten, terwijl 
ook mijn zakelijke achtergrond van pas komt.

Toen ik ernstig ziek werd maakte dat mij bewust van 
de kwetsbaarheid van het leven. Het bracht me tot de 
keuze voor een vak waarin ik me kan richten op de hu-
mane kant van het bestaan. Bij iedere uitvaart zet ik mij 
met hart en ziel in voor een liefdevol laatste afscheid.

Het inlevingsvermogen, gevoel voor decorum én de 
vaardigheid om on the spot te denken en handelen is 
essentieel bij een uitvaartbegeleiding. Omdat iedereen 
anders is, is elke uitvaart maatwerk. Ik vertaal de wen-
sen en houd daarbij rekening met ieders draagkracht. 

Wilt u meer informatie over wat een uitvaart inhoudt?
Heeft u specifi eke wensen die u wilt bespreken? Neem
gerust contact op voor een oriënterend gesprek, zon-
der enige verplichting.

“Elk afscheid is de geboorte 
van de herinnering”

WWW.YVONNEREICHRATH.NLDIRECT HULP NODIG? 06 5202 1776 

‘Geweldig dank; het was
fantastisch, mooier dan dit kon 
het niet worden. Blij met alles,

ondanks het verlies.’

DE UITVAARTCEREMONIE
In de dagen voor de uitvaart maakt u keuzes die 
de sfeer van de ceremonie beïnvloeden. Dit af-
scheid is eenmalig, daarom is het belangrijk dat 
het verloopt zoals de overledene en u dat voor 
ogen hebben.

Nadenken over een uitvaart stemt misschien niet vrolijk. Maar 
het kan wel rust geven om vóór het overlijden wensen te be-
spreken met geliefden. Dat helpt om, als het zo ver is, de best 
passende keuzes te maken. Over deze onderwerpen kunt u sa-
men uw gedachten laten gaan:

Genodigden
Wilt u een intieme plechtigheid met alleen naaste familie en 
vrienden? Of wordt het een ceremonie waarbij een bredere 
kring van bekenden welkom is? Het aantal genodigden bepaalt 
mede waar u mensen ontvangt. Verwacht u veel gasten op leef-
tijd, dan is het verstandig rekening te houden met de bereikbaar-
heid en toegankelijkheid van een locatie. In dat geval kunt u ook 
het aantal verplaatsingen tijdens de uitvaart het beste beperken.

Locatie
Hoewel veel mensen nog altijd een uitvaartcentrum of kerk 
kiezen als locatie voor de ceremonie, zijn er talloze andere mo-
gelijkheden, zeker voor de condoleance. Denk bijvoorbeeld aan 
het clubhuis van de (sport)vereniging waar de overledene graag 
kwam. Veel horecagelegenheden hebben aparte ruimtes voor 
de ontvangst van gezelschappen en wie vooral waarde hecht 
aan een huiselijke sfeer kan kiezen voor een samenkomst in een 
afscheidshuis of thuis. Een informele ceremonie aan het strand, 
op het water of in de natuur is ook mogelijk. Het gaat erom dat 
de locatie past bij het leven en de wensen van de overledene en 
zijn of haar naasten.

EEN PERSOONLIJK &
LIEFDEVOL LAATSTE AFSCHEID OVER YVONNE

‘Na een carrière in het bedrijfsleven besloot ik mijn
creatieve en communicatieve talenten anders in te 
zetten. Mensen bijstaan in een emotionele periode 
blijft iedere keer bijzonder. Mijn rol is een uitvaart 
te organiseren die past bij de wensen van de over-
ledene en de nabestaanden. Dit vak gaat over zijn 
waar je nodig bent – op de achtergrond, maar wel 
regisserend – zodat alle betrokkenen het afscheid 
als waardevol ervaren.’

Yvonne Reichrath is gediplomeerd
uitvaartbegeleider en -verzorger.

WERKGEBIED
Mijn werkgebied omvat de gemeenten Bloemen-
daal, Velsen, Haarlem en Amsterdam. Voor uitvaar-
ten in Den Haag en omgeving werk ik samen met 
twee ervaren collega’s in de uitvaartbranche.

YVONNE REICHRATH
UITVAARTVERZORGER
Bloemendaalsestraatweg 49
2082 GB Santpoort-Zuid
+31 6 5202 1776
info@yvonnereichrath.nl
� yvonnereichrath.nl

Na jarenlang in het bedrijfsleven te hebben ge-
werkt koos ik bewust voor een andere koers. Bij 
het verzorgen van uitvaarten kan ik mijn creativi-
teit en communicatieve talenten inzetten, terwijl 
ook mijn zakelijke achtergrond van pas komt.

Toen ik ernstig ziek werd maakte dat mij bewust van 
de kwetsbaarheid van het leven. Het bracht me tot de 
keuze voor een vak waarin ik me kan richten op de hu-
mane kant van het bestaan. Bij iedere uitvaart zet ik mij 
met hart en ziel in voor een liefdevol laatste afscheid.

Het inlevingsvermogen, gevoel voor decorum én de 
vaardigheid om on the spot te denken en handelen is 
essentieel bij een uitvaartbegeleiding. Omdat iedereen 
anders is, is elke uitvaart maatwerk. Ik vertaal de wen-
sen en houd daarbij rekening met ieders draagkracht. 

Wilt u meer informatie over wat een uitvaart inhoudt?
Heeft u specifi eke wensen die u wilt bespreken? Neem
gerust contact op voor een oriënterend gesprek, zon-
der enige verplichting.

“Elk afscheid is de geboorte 
van de herinnering”

WWW.YVONNEREICHRATH.NLDIRECT HULP NODIG? 06 5202 1776 

EEN PERSOONLIJK &
LIEFDEVOL LAATSTE AFSCHEID OVER YVONNE

‘Na een carrière in het bedrijfsleven besloot ik mijn
creatieve en communicatieve talenten anders in te 
zetten. Mensen bijstaan in een emotionele periode 
blijft iedere keer bijzonder. Mijn rol is een uitvaart 
te organiseren die past bij de wensen van de over-
ledene en de nabestaanden. Dit vak gaat over zijn 
waar je nodig bent – op de achtergrond, maar wel 
regisserend – zodat alle betrokkenen het afscheid 
als waardevol ervaren.’

Yvonne Reichrath is gediplomeerd
uitvaartbegeleider en -verzorger.

WERKGEBIED
Mijn werkgebied omvat de gemeenten Bloemen-
daal, Velsen, Haarlem en Amsterdam. Voor uitvaar-
ten in Den Haag en omgeving werk ik samen met 
twee ervaren collega’s in de uitvaartbranche.

YVONNE REICHRATH
UITVAARTVERZORGER
Bloemendaalsestraatweg 49
2082 GB Santpoort-Zuid
+31 6 5202 1776
info@yvonnereichrath.nl
� yvonnereichrath.nl

Na jarenlang in het bedrijfsleven te hebben ge-
werkt koos ik bewust voor een andere koers. Bij 
het verzorgen van uitvaarten kan ik mijn creativi-
teit en communicatieve talenten inzetten, terwijl 
ook mijn zakelijke achtergrond van pas komt.

Toen ik ernstig ziek werd maakte dat mij bewust van 
de kwetsbaarheid van het leven. Het bracht me tot de 
keuze voor een vak waarin ik me kan richten op de hu-
mane kant van het bestaan. Bij iedere uitvaart zet ik mij 
met hart en ziel in voor een liefdevol laatste afscheid.

Het inlevingsvermogen, gevoel voor decorum én de 
vaardigheid om on the spot te denken en handelen is 
essentieel bij een uitvaartbegeleiding. Omdat iedereen 
anders is, is elke uitvaart maatwerk. Ik vertaal de wen-
sen en houd daarbij rekening met ieders draagkracht. 

Wilt u meer informatie over wat een uitvaart inhoudt?
Heeft u specifi eke wensen die u wilt bespreken? Neem
gerust contact op voor een oriënterend gesprek, zon-
der enige verplichting.

“Elk afscheid is de geboorte 
van de herinnering”

WWW.YVONNEREICHRATH.NLDIRECT HULP NODIG? 06 5202 1776 



EEN MOOI AFSCHEID...
Uitvaarten worden steeds persoonlijker. Deze 
trend is jaren geleden begonnen en blijft zich 
voortzetten. Het verduurzamen van de 
uitvaartbranche en de innovaties van 
producten en –diensten zijn belangrijke 
redenen voor de voortdurende stroom aan 
maatwerk. Het meest recente voorbeeld is de 
ontwikkeling van een zit-lig-kist op het 
gebied van verzorging en opbaring. 
Het is gebruikelijk om een overledene te 
verzorgen en vervolgens liggend op bed of in 
een uitvaartkist op te baren. In een DELA-
crematorium in Geleen heeft pas geleden een 
proefverbranding plaatsgevonden met een 
zit-lig-kist. Hierbij werd getest of de kist 
geschikt is voor een crematieoven. De zit-lig-
kist is niet alleen bedoeld voor cremeren, 
maar is ook geschikt voor begraven.
De Maastrichtse interieurbouwer Sjeng Schel-
linx is initiatiefnemer van de zit-lig-kist. Hij 
kwam op het idee door een overlijden in zijn 
vriendenkring. ,,We zaten aan tafel met elkaar. 
Ik moest gaan staan om die persoon te zien 

en dan zie je alleen een kist met een liggend 
persoon. Terwijl je een persoon in het dage-
lijks leven zelden liggend ziet. Zo ken je de 
meeste mensen juist niet, die ken je eerder 
zittend bij je aan tafel.” Schellinx ontwikkelde 
een prototype. Op basis van dit prototype 
heeft hij veel positieve reacties gekregen. 
Daarom besloot hij verder te gaan met de 
ontwikkeling van zijn idee en vroeg DELA om 
feedback voor de verdere ontwikkeling van 
de zit-lig-kist. Het product wordt nu op de 
markt gebracht. 

Logische verklaringen voor het persoonlijker 
worden van uitvaarten komt bijvoorbeeld 
door een steeds individualistischer wordende 
maatschappij en het feit dat bedrijven 
producten en diensten zijn gaan vernieuwen. 
Er is de afgelopen jaren een toename in nabe-
staanden die willen helpen bij de laatste 
verzorging van hun overleden dierbare. De 
zit-lig-kist is hier een mooi voorbeeld van. 

De zit-lig-kist

Uitvaartverzorging
Uitendaal

sinds 1878

Een familiebedrijf dat garant staat 
voor volledige verzorging 

van begrafenis of crematie.

warm  -  betrokken  -  persoonlijk
 jarenlange ervaring

24 uur per dag bereikbaar  
023 - 532 44 86

LAAT UW ZORG, 
ONZE ZORG ZIJN!

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat garant staat 
voor volledige verzorging 

van begrafenis of crematie.

warm  -  betrokken  -  persoonlijk
 jarenlange ervaring

24 uur per dag bereikbaar  

Technologieën hebben een grote impact op de 
invulling van ons dagelijks leven. Ook in de 
uitvaarbranche. De branche kan innoveren 
door nieuwe of bestaande technologieën toe te 
passen. Zo wordt er bijvoorbeeld videotechno-
logie bij uitvaarten toegepast. 
De uitvaart wordt ge�lmd of er worden tijdens 
de uitvaart beelden van de overledene laten 

zien. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat nabe-
staanden uit andere landen bijvoorbeeld de 
mogelijkheid krijgen om via een live streaming 
op het internet de uitvaart te volgen. Daarnaast 
is het mogelijk om zelfs een grafsteen met een 
ingebouwd videoscherm te kopen. Hierop 
kunnen dan foto’s van de overledene afge-
speeld worden. 

Live streaming van een uitvaart

Bij de meeste standaard uitvaartkisten 
worden producten gebruikt die schadelijk 
zijn voor het milieu. Er zijn tegenwoordig 
steeds meer organisaties die ecologische 
uitvaartkisten aanbieden. Onora is hier een 
voorbeeld van. 
Onora is een nieuwe speler in de uitvaart-
branche. Ze onderscheiden zich met nieuwe 
type ecologische uitvaartkisten. Het voor-
deel aan deze uitvaartkisten is dat ze 
volledig biologisch afbreekbaar zijn. De 

uitvaartkisten worden in Nederland 
gemaakt uit organisch materiaal, 
bioplastics. 
Onora claimt dat de uitstoot bij een 
crematie maar liefst 75% minder is dan
van gewone houten kisten. 
Bij begraven vergaat de kist volledig. Bij 
gewone kisten is dit vaak niet het geval, 
omdat daarin veel plastics, metalen en 
lijmen verwerkt zijn. Die zijn niet afbreek-
baar, maar vaak zelfs giftig. 

Ecologische uitvaartkist

Team Patty Duijn

Vragen?  Een overlijden melden?  06 300 93 482
  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

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

023 - 5 371 375
06 - 25 077 451Alweer 21 jaar dichtbij

Voor een betaalbare uitvaart..

Samen naar een waardig afscheid..

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg



Brasserie Des Dunes  |  Begraafplaats Duinhof  |  Slingerduinlaan 6  |  1971 JT IJmuiden  |  www.desdunes.nl

AFSCHEID MET EEN LACH EN EEN TRAAN
Ook het laatste gedeelte van een afscheid moet perfect zijn. Onvergetelijk. 
Sfeervol. Respectvol. De gastvrouwen van Brasserie Des Dunes zorgen dat 
nabestaanden, vrienden en familie, ontspannen het afscheid kunnen afsluiten 
op Begraafplaats Duinhof. Natuurlijk moet de begraafplaats een plek zijn waar 
gerouwd mag worden, maar er moet ook gewoon gelachen kunnen worden. 
Het zijn twee totaal verschillende gevoelens, die eigenlijk ook weer heel dicht 
bij elkaar liggen. Het kan allemaal bij Brasserie Des Dunes.

VAN LEKKERE KOFFIE TOT HEERLIJKE LUNCH
De brasserie is geopend tijdens uitvaarten en biedt ruimte aan 80 personen 
voor een condoleance. Bij meer belangstellenden wijken we uit naar de aula
of het prachtige buitenterras. Bij Duinhof zijn meerdere mogelijkheden van 
begraven. Zo is het ook mogelijk om begraven te worden in een bosgraf 
midden in de natuur. Duinhof heeft geen crematorium, maar ook een crematie-
plechtigheid kan bij Duinhof en de brasserie plaatsvinden. Na afloop is alles 
mogelijk. Van koffie en thee tot een heerlijke lunch of barbecue.

VEEL MOGELIJKHEDEN OP
BEGRAAFPLAATSEN VELSEN
De Biezen, Duinhof en de Westerbegraafplaats, de drie begraafplaatsen

van Gemeente Velsen, bieden veel mogelijkheden tot begraven, het

plaatsen van urnen en as verstrooien of herdenken. Na afloop van de

plechtigheid kunnen de gastvrouwen van Brasserie Des Dunes ervoor

zorgen dat de nabestaanden, familie en vrienden ontspannen het 

afscheid kunnen afsluiten. Brasserie Des Dunes is te vinden op begraaf-

plaats Duinhof. Deze vorm van afsluiten met de nabestaanden is ook 

mogelijk op De Biezen en de Westerbegraafplaats.

VAN EEN NATUURLIJK BOSGRAF TOT
CREMATIEPLECHTIGHEID
Op Duinhof kan, ondanks dat het geen crematorium heeft, wel een 

crematieplechtigheid in de aula worden gehouden. Ook kan op Duinhof 

een urn worden bijgezet in het urnenbos.  Mensen die in de natuur begraven 

willen worden, kunnen kiezen voor een bosgraf. Om deze plek zo natuurlijk 

mogelijk te houden, krijgt ieder graf een boomschijf met de naam van de 

overledene. Als u in de sferen van de natuur wilt blijven, kunt u voor de 

plechtigheid gebruik maken van onze prachtige buitenaula. Voor meer 

informatie en tarieven mailt u naar duinhof@velsen.nl

Begraafplaats De Biezen | Begraafplaats Duinhof | Westerbegraafplaats | www.velsen.nl



EEN MOOI AFSCHEID...

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

Directe hulp na overlijden: 
(0255) 511 190 
(dag en nacht bereikbaar)

Dokweg 39
1976 CA IJmuiden

info@uz-ijmuiden.nl
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Wat u moet regelen na de uitvaart
Voordat u een erfenis (nalatenschap) kunt 
afwikkelen, moet eerst een aantal zaken duide-
lijk zijn: wie is erfgenaam, is er een testament 
en wie gaat alles regelen? Let hierbij op de 
�nanciële situatie; u erft uw partners bezit-
tingen en schulden. Sinds kort zijn erfgenamen 
beschermd tegen onverwachte schulden.

Verklaring van erfrecht
In een verklaring van erfrecht staat wie er is 
overleden, wie de erfgenamen zijn en wie de 
nalatenschap afwikkelt namens de erfge-
namen. Het document wordt opgesteld door 
een notaris. In een aantal gevallen moet de 
notaris de waarde van de nalatenschap o�cieel 
vaststellen.

Nalatenschap
Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd 
partnerschap, dan laat uw overleden partner 

zijn of haar bezittingen aan u na. Dit kunnen 
tastbare spullen zijn zoals een eigen woning, 
meubilair en kunstwerken. Niet tastbare bezit-
tingen zoals een bankrekening, aandelen of 
schulden vallen ook onder uw partners bezit-
tingen. Een aantal verplichte zaken die gere-
geld moeten worden, leest u hieronder. 

Bankzaken afhandelen
Om de bankzaken van uw partner te kunnen 
afhandelen, moet u de bank(en) informeren 
over zijn/haar overlijden. Vraag de betre�ende 
bank naar hun procedures. Zij kunnen u verder 
helpen.

Inkomen van de overledene
Had uw partner een baan in loondienst, dan 
informeert u de werkgever. Ontving uw partner 
een uitkering, dan informeert de gemeente 
automatisch de desbetre�ende uitkeringsin-
stanties na het ontvangen van de Akte van 

Wat komt er allemaal kijken
na het verlies van uw partner?

overlijden. U heeft recht op een eenmalige 
overlijdensuitkering van de werkgever of 
uitkeringsinstantie. 

Anw-uitkering
Na het overlijden van uw partner kan het zijn 
dat u minder of zelfs geen inkomsten meer 
heeft. Mogelijk heeft u recht op een nabe-
staandenuitkering Anw. Op de website van de 
Sociale Verzekeringsbank vindt u meer infor-
matie over het aanvragen van een 
Anw-uitkering.

Schoolgaande en studerende kinderen
Als uw partner overlijdt, is dit een aangrij-
pende gebeurtenis voor uw kind. Niet alleen 
emotioneel, maar ook praktisch en �nancieel. 
Wie het gezag krijgt over uw minderjarig 
(jonger dan 18 jaar) of jongmeerderjarig (tot 
21 jaar) kind, is afhankelijk van uw persoonlijke 
situatie. Het is goed om te weten welke 
bronnen er bestaan voor �nanciële ondersteu-
ning. Denk aan een verhoging van het kindge-
bonden budget, kinderopvangtoeslag, kinder-
bijslag en tegemoetkoming in de studie-
kosten. Als uw kind studie�nanciering 
ontvangt, neem dan contact op met het DUO 
(Dienst Uitvoering Onderwijs). 

Huisvesting en zorg
Hoe zit het met uw woonsituatie en zorgbe-
hoefte als uw partner overleden is? Kunt u in 
de woning blijven wonen en voor uzelf blijven 
zorgen? Kunt u huurtoeslag aanvragen? Heeft 
u een koopwoning? Misschien kan of moet de 

hypotheek aangepast worden. Was uw partner 
voor het overlijden opgenomen in een verzor-
gings- of verpleeghuis? Een kamer of apparte-
ment in een verzorgings- of verpleeghuis moet 
kort na het overlijden van de bewoner leeg 
worden opgeleverd. Maak hierover afspraken 
met het verpleeghuis. 
Heeft uw partner altijd voor u gezorgd en/of 
veel in het huishouden gedaan? Dan heeft u 
na zijn of haar overlijden misschien behoefte 
aan (meer) professionele zorg, ondersteuning 
of aanpassingen in uw huis. Misschien kunt u 
een beroep doen op voorzieningen vanuit de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
of op de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer infor-
matie vindt u op zorgwijzer.nl.

Belasting
De gemeente informeert de Belastingdienst 
over alle overledenen in de gemeente. De 
belastingplicht van uw partner eindigt op de 
datum van zijn of haar overlijden. Als achter-
blijvende partner moet u zijn of haar belas-
tingzaken afhandelen. Meestal moet u nog 
aangifte inkomstenbelasting doen. Als u uw 
eigen aangifte inkomstbelasting doet, houd 
dan rekening met de erfenis. 
Over de erfenis betaalt u erfbelasting 
(successierecht). 
Als de Belastingsdienst verwacht dat u dit 
moet betalen, ontvangt u ongeveer 4 
maanden na het overlijden automatisch een 
aangiftebiljet. Ook kunt u de Belastingdienst 
of een specialist raadplegen voor hulp bij het 
invullen hiervan.



Resomeren of bio-cremeren is het lichaam van 
een overledene op een duurzame manier 
teruggeven aan de natuur. Het belangrijkste 
element hierbij is water. Het is een nieuw 
vorm van lijkbezorging en wat betekent 
“oplossen in water”. Door middel van alkali-
sche vloeistof wordt het lichaam van de over-
ledene onder verhoogde druk en temperatuur 
afgebroken. Na a�oop van het proces blijft er 
een volledig steriele, waterige vloeistof en 
compleet schoon wit poeder over. 
Yarden zet zich in om dit alternatief ook in 
Nederland mogelijk te maken. D66 heeft in 
november 2018 een voorstel ingediend om de 
Wet op de lijkbezorging aan te passen. Dit 

sluit goed aan op het initiatief van Yarden. 
In 2011 is in opdracht van Yarden door onder-
zoeksbureau TNO onderzoek gedaan naar 
nieuwe vormen van lijkbezorging. Yarden 
heeft op basis van dat onderzoek besloten om 
resomeren in Nederland mogelijk te maken. 
Uit eerdere TNO-studies bleek bio-cremeren 
bovendien een duurzamere methode dan 
cremeren of begraven. Resomeren kan uitein-
delijk op geheel elektrische wijze worden 
uitgevoerd. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat er in de Tweede 
Kamer inmiddels serieus gesproken wordt 
over resomeren.

Resomeren (bio-cremeren)

EEN MOOI AFSCHEID...
Spulex Uitvaartmedia lanceert een innovatief 
en vernieuwend product. De gesproken 
rouwkaart, die via Whatsapp, mail, sociale 
media of elk ander online-kanaal verstuurd 
kan worden.  De digitale rouwkaart wordt 
inmiddels op meerdere plekken aange-
boden, een gesproken rouwkaart of dankbe-
tuiging nog niet. Nabestaanden kunnen 
voortaan gesproken rouwkaarten, -brieven 
en dankbetuigingen per e-mail versturen, 
zodat de geadresseerden die op de 
computer, tablet of smartphone kunnen luis-
teren.  Het doel van de uitvaartonderneming 
is om de gesproken boodschappen het 
versturen van uitnodigingen en dankbetui-
gingen bij uitvaarten goedkoper en minder 
milieubelastend te maken. 

,,Tien jaar geleden zou dit niet levensvatbaar 
zijn geweest, maar inmiddels is internet inge-
burgerd in het dagelijkse leven en is het mili-
eubesef in de samenleving enorm gegroeid. 
Daarom is een ingesproken rouwbrief of 
dankbetuiging echt iets van deze tijd, al 
zullen we er misschien even aan moeten 
wennen”, zegt Frits Spierings van Uitvaart 
Spierings in Helmond.

De gesproken rouwkaarten en dankbetui-
gingen kunnen geheel naar eigen inzicht 
worden samengesteld via de website. 

Je kunt een persoonlijke tekst aanleveren, 
maar in een speciaal digitaal boekwerk staan 
1400 voorbeeldteksten en -gedichten.

De gesproken rouwkaart

‘Wensen realiseren 
met oog voor detail’

Ronald, manager 
verzorgingsteam

met oog voor detail’

Ronald, manager 
verzorgingsteam

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Vertrouwd dichtbij

Villa Westend – 
Bijzondere uitvaartlocatie
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 
aandacht besteed wordt aan drankjes en 
mooie hapjes. 

Uitvaart op locatie
In onze �jne ambiance is het mogelijk de 
gehele uitvaartdienst 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 vrienden. Wij ontvangen 
u in onze privéruimte met prachtig uitzicht 
over de Westbroekplas en beschikking tot 
een privéterras aan het water. Onze zalen 
zijn geschikt voor bijeenkomsten van 10 tot 
500 gasten.

Het restaurant van Villa Westend is dagelijks 
geopend voor ontbijt, lunch en diner en 
heeft voldoende beschikbaarheid voor een 
lunch of diner met de familie.
Villa Westend ligt centraal tussen Haarlem 
en Spaarndam, is eenvoudig bereikbaar en 
heeft 180 gratis parkeerplaatsen. 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.  

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
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Door Ingeborg Baumann

Dat lekkere briesje bleek voor 
sommigen toch een beetje te pittig 
want de speech van Diepstraten 
werd in Paviljoen Noordzee 
gehouden. Beter voor de camera’s 
en telefoons van de aanwezigen 
want het is toch een momentje. Zes 
jaar lang was het strand en de jacht-
haven niet schoon genoeg voor dit 
internationale symbool. Overigens 
vragen de locaties de Blauwe Vlag-
onderscheiding vrijwillig aan. In de 
praktijk betekent dit dat jachthavens 
en stranden moeten voldoen aan 
een aantal belangrijke criteria zoals 
schoon (zwem)water, goede sani-
taire voorzieningen en een hoge 
mate van veiligheid. 

Mooie erkenning
Diepstraten: ,,Het is voor ons een 
erkenning van de kwaliteit van onze 
stranden. We investeren hier veel in, 
waarbij duurzaamheid, natuur en 
milieu belangrijke onderdelen zijn. 
De criteria van de Blauwe Vlag 
vormen daarbij een goed instrumen-
tarium. Iedereen op onze stranden 
weet met de Blauwe Vlag waar hij of 
zij aan toe is. We doen dit trouwens 
niet alleen als gemeente. Ook de 
ondernemers en andere partners 
zetten zich volop in om ervoor te 
zorgen dat iedereen kan genieten 
van onze mooie en schone 
stranden.”

Rots in de branding en Golden Key
Onder de belangstellenden was ook 
Peter de Bie van Beach Inn. Hij werd 
nog gecomplimenteerd met de 
Gouden Green Key, hét internatio-
nale keurmerk voor duurzame 
bedrijven in de recreatie- en vrije-
tijdsbranche en zakelijke markt. 
Bedrijven met een Green Key-keur-
merk doen er alles aan om het milieu 
te sparen, zonder dat hun gasten 
inleveren op comfort en kwaliteit. Zij 
gaan daarbij een stap verder dan de 

normale wet- en regelgeving vereist. 
Ook het Leonardo Hotel heeft zowel 
de Green- als de Golden Key. En dat 
is best een compliment waard, bena-
drukt de wethouder. 
Frans Kok van Paviljoen Noordzee 
kreeg onlangs een Rots in de Bran-
ding-speld uitgereikt vanwege de 
strandtaxi waarmee hij niet alleen de 
eigenaren van de strandhuisjes van 
dienst is maar ook heel veel mensen 
blij maakt die - ondanks beper-
kingen of ziekte - willen genieten 
van ons strand. Diepstraten roemt 
ook nog de inspanningen van de 
enthousiaste en betrokken vrijwil-
ligers van de IJmuider Reddingsbri-
gade die zorgen voor de veiligheid. 
Geen makkelijke klus met de pieren, 
de grootte van onze stranden, de 
vaak harde wind en de waaghal-
zende kitesurfers. 

Waterkwaliteit
Dat de kwaliteit van het water de 
laatste jaren niet optimaal was heeft 
onder andere te maken met de 
scheepvaart in het Noordzeekanaal 
en dat er schepen in de wacht liggen 
voor de sluizen. Diepstraten: ,,Op 
een aantal criteria, zoals de kwaliteit 
van het (zwem)water is de gemeente 
afhankelijk van externe partijen en 
factoren.’’ De Blauwe Vlag is één jaar 
geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan 
de hand van controles bekeken of de 
stranden en jachthavens nog aan de 
vereisten voldoen. Dus houden zo!

IJmuiden aan Zee
Citymarketeer Friso Huizinga: ,,Dat 
we de Blauwe Vlag weer terug 
hebben is erg belangrijk, want er zijn 
steeds meer bezoekers die eerst 
kijken of een strand over een derge-
lijk kwaliteitssymbool beschikt. Het 
draagt dus bij aan de aantrekkelijk-
heid van de gemeente Velsen in het 
algemeen en IJmuiden aan Zee in 
het bijzonder. Wij zijn er blij mee en 
ik weet zeker dat dit ook voor het 
toeristische bedrijfsleven geldt!” 

IJmuiden- Vrijdag scheen het zonnetje, er waaide een lekker briesje en de 
Blauwe Vlag wapperde �er op het schone strand met op de achtergrond 
zee en jachthaven met goede waterkwaliteit. Beter kan het niet. 
Wethouder strandzaken Bram Diepstraten was dan ook trots dat hij de 
Blauwe Vlag weer in top kon hijsen. Iedereen was blij trouwens. Deze 
vlag is het internationale herkennings- en kwaliteitssymbool voor schone 
stranden met goede waterkwaliteit en mag sinds 2016 weer gevoerd 
worden op onze stranden in IJmuiden en Velsen-Noord en Jachthaven 
Marina Seaport.

Na zes jaar groen licht 
voor blauwe vlag

De Blauwe Vlag wordt in top gehesen. Het strand en de jachthaven zijn schoon en 
veilig. (Foto: Reinder Weidijk)

IJmuiden - De zomer nadert en de 
zon is weer volop zichtbaar. Fijn, maar 
soms ook lastig! Goede gordijnen 
lossen het probleem van te veel 
zonlicht in huis op en zijn bovendien 
een aanwinst voor je interieur. Venice 
is al meer dan twintig jaar uw specia-

list. Niet alleen op het gebied van 
gordijnen en raamdecoratie, maar 
voor de complete woningsto�ering! 
Dankzij het eigen atelier is een snelle 
levering gegarandeerd. 
De keuze is enorm groot. Van vitrage 
tot in-betweens, overgordijnen, 

verduisterende gordijnen, vouwgor-
dijnen, weefgordijnen enzovoort...! 
Kunststof kozijnen in huis? Hiervoor 
heeft Venice de perfecte oplossing. 
Met de raamdecoratie van Perfect-Fit 
houdt u het zonlicht buiten en wordt 
de slaapkamer geheel verduisterd. 
Boren is niet nodig, het systeem is 
gebaseerd op magnetische strips die 
je eenvoudig aanbrengt op het 
kozijn. 
Maar er zijn nog veel meer mogelijk-
heden. Plissés (top-down), rolgor-
dijnen, horizontale lamellen van hout 
of aluminium in breedtes 25, 35 en 50 
millimeter of de populaire duo-
shades rolgordijnen. Daarnaast is 
Venice ook dé vloerenspecialist bij 
uitstek met een grote collectie plak- 
en click-PVC (visgraat) en laminaat. 
Lastig kiezen? Het team van Venice 
staat voor u klaar met advies op maat. 
Kom langs aan de Kennemerlaan 77a 
of kijk op www.gordijnateliervenice.
nl voor meer informatie.

Hou de zon buiten de deur 
met Gordijnenatelier Venice

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Mr. Mitchel Schildwacht

Voor veel werknemers is de leaseauto erg belang-
rijk, omdat deze ook privé wordt gebruikt. Maar 
is een leaseauto in alle gevallen een arbeidsvoor-
waarde waar je als werkgever niet aan mag tornen? 
Mag de werkgever de leaseauto tijdens ziekte 
innemen?

Arbeidsvoorwaarde
Uit de rechtspraak volgt dat het gebruik van een 
leaseauto een arbeidsvoorwaarde is. En ook dat de 
werknemer moet worden gecompenseerd als de 
werkgever de leaseauto wil innemen. De werkgever 
moet dan een alternatief bieden, zodat de gevol-
gen van de intrekking zo beperkt mogelijk blijven 
voor de werknemer. Bijvoorbeeld een �nanciële 
vergoeding.

Beperkingen mogelijk
Aan het gebruik van de leaseauto kunnen echter 
beperkingen worden gesteld als in een mobiliteits-
regeling (neergelegd in bijvoorbeeld het bedrijfs-
reglement, de personeelsgids of de leaseovereen-
komst) expliciet een intrekkingsmogelijkheid is 
opgenomen op grond waarvan de werkgever de 
leaseauto na een bepaalde periode kan innemen 
(bijvoorbeeld bij ziekte). Voorwaarde is wel dat de 
werknemer daarmee heeft ingestemd. In dat geval 
mag de werkgever de leaseauto innemen zonder 
dat daar enige compensatie voor de werknemer 
tegenover hoeft te staan.

Rechtspraak
Dit blijkt ook uit een uitspraak van het Gerechtshof 

Amsterdam waarin is 
geoordeeld dat het 
privégebruik van een 
leaseauto niet onder 
het recht op loon bij 
ziekte valt. In die zaak 
had de werkgever een 
mobiliteitsregeling, 
waarin expliciet was 
opgenomen dat de 
werkgever de lease-
auto mocht innemen. 
Het gerechtshof heeft 
hierdoor geoordeeld 
dat de werknemer na het verlies van het privége-
bruik van die leaseauto geen aanspraak kon maken 
op een vergoeding of compensatie voor dat verlies.

Conclusie
Gelet op de geldende rechtspraak is het voor de 
werkgever dus verstandig om in een mobiliteitsre-
geling afspraken te maken over de mogelijkheden 
tot inname van de leaseauto. Bijvoorbeeld als de 
werknemer (langdurig) ziek is of als de werknemer 
een zakelijke kilometer-eis niet meer haalt doordat 
hij thuiswerkt in plaats van op de bedrijfsvestiging. 
Het is dan ook belangrijk dat wordt opgenomen 
dat de werknemer geen recht heeft op compensa-
tie. Indien dit alles niet wordt geregeld, dan bestaat 
een grote kans op discussie met de werknemer 
omdat deze er dan beter voor lijkt te staan. 

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400

Mag de werkgever de 
leaseauto tijdens ziekte 
van de werknemer 
innemen?

Bij Venice vindt u alle mogelijke raamdecoratie zoals deze horizontale lamellen in 
breedtes 25, 35 en 50 millimeter. Foto: aangeleverd
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IJmuiden - De zaalcompetitie loopt 
op het eind, de zomer staat voor de 
deur en dus start Smashing Velsen 
weer met volleybal op het strand.
Volleybalvereniging Smashing Velsen 
‘96 organiseert al jaren recreatief 
beachvolleybal voor volwassenen 
(18+) op dinsdagavond om 19.30 uur 
voor Paviljoen Noordzee. Er wordt 
meestal in teams van 4 tot 6 
gespeeld. Iedereen is welkom om 
mee te komen doen. Opgeven is niet 
nodig en er zijn ook geen kosten aan 

verbonden. Kom gewoon eens langs 
op het strand en doe gezellig mee! 
Ze starten vanaf 24 mei, mits het 
weer het toelaat. 

Ook voor de jeugd (vanaf 6 jaar) 
organiseren ze beachvolleybal. De 
trainers van de vereniging leren de 
spelers te volleyballen op het strand. 
Daarnaast is samenwerken en gezel-
ligheid ook heel erg belangrijk. 
Kinderen ouder dan 6 jaar zijn ook 
vanaf 24 mei welkom op dinsdag-

avond van 18.30 tot 19.30 uur. Wil je 
een keer meedoen stuur dan even 
een mailtje naar beachen@smashing-
velsen.nl zodat de trainers weten dat 
je mee komt doen. Omdat de jeugd 
echt training krijgt, vragen ze een 
bijdrage van ongeveer 2 euro per 
training. 

Meer informatie: www.smashing-
velsen.nl/beachen. Hierop kun je ook 
zien of het beachvolleyballen 
doorgaat. 

Beachvolleybal op het IJmuiderstrand 
voor jeugd en volwassenen

iedere dinsdag is er beachvolleybal op het strand. En iedereen mag meedoen. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Dinsdagmiddag werd in 
het Technisch College Velsen/Maritiem 
College IJmond door een delegatie 
van het Comité 4 en 5 mei Velsen aan 
directeur Frank Out de wisselbokaal 
behorende bij het predicaat: ‘4 en 5 
mei Vrijheidsschool Velsen 2022’ 
uitgereikt. Voor het tweede jaar op rij 
werd het Technisch College Velsen/
Maritiem College IJmond met deze 
titel bekroond voor hun inspanningen 
om de verschrikkingen van de laatste 
oorlog in eigen land te herdenken en 
onze vrijheid te vieren. De wisselbo-
kaal is door leerling Pleun Roodnat 
ontworpen en uitgevoerd. Het printen 
met een 3D printer kostte ongeveer 
50 printuren. Het resultaat mag er zijn. 
In heldere kleuren en geïnspireerd op 
het symbool van 4 en 5 mei, de fakkel, 
staat de wisselbokaal stevig te 
pronken. Ontwerper Pleun bleek 
afwezig te zijn wegens zijn eind-
examen wiskunde. De aanwezigen 
gaven hun complimenten voor het 
mooi uitgevoerde ontwerp, een 
staaltje van toegepaste kunst, tijdens 
lesuren smarttech uitgevoerd. Het 
Comité 4 en 5 mei reikte tevens een 

trofee voor de prijzenkast uit, die de 
school mag behouden.

De school heeft de titel Vrijheids-
school 2022 toegekend gekregen 
vanwege de inspanningen van leer-
lingen, docenten en schoolleiding om 
het begrip ‘Vrijheid’ tot uitdrukking te 
brengen. Ondanks corona werd de 
jury verrast met 70 bewogen 
gedichten van leerlingen, die allemaal 
op de website van het comité 4 en 5 
mei Velsen na te lezen zijn.
Prijswinnaar Femke Commandeur 
heeft op 4 mei haar gedicht ‘77 jaar’ 
voorgedragen tijdens de herdenkings-
bijeenkomst in de burgerzaal van het 
stadhuis Velsen. Het Comité 4 en 5 mei 
Velsen liet voor alle dichters de welbe-
kende fakkelspeld achter.

Volgend jaar vindt de editie 2023 
plaats, waarvoor alle scholen voor 
Voortgezet Onderwijs in de gemeente 
Velsen van harte door het Comité 4 en 
5 mei Velsen en Bibliotheek Velsen 
worden uitgenodigd.
Meer informatie? 
www.4en5meivelsen.nl

Uitreiking bokaal 4 en 5 mei 
Vrijheidsschool 2022

In het bijzijn van docenten Gary Lambert en Ronald Gebhardt wordt de 
wisselbokaal, die bij de titel Vrijheidsschool Velsen 2022 hoort, uitgereikt door 
voorzitter Peter Hamersma en secretaris Gerard van Broekhuijsen van Comité 4 en 5 
mei Velsen aan schooldirecteur Technisch College Velsen/Maritiem College IJmond 
Frank Out. Foto: Arita Immerzeel

IJmuiden - Waar is het vaste knu�elmaatje van deze lieve beer, die op de 
Zeeweg ter hoogte van nummer 266 aan een paaltje hangt? Beer mist hem of 
haar! Foto: Arita Immerzeel

Beer zoekt zijn knuffelmaatje

Regio - Behoor je tot de LHBTIQ+-
gemeenschap? Laat dan weten hoe 
veilig jij je voelt in het dagelijks 
leven. Doe mee aan het Pink Panel-
onderzoek 2022. Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland voert dit 
onderzoek sinds 2008 om de twee 
jaar uit. Het doel hiervan is het in 
kaart brengen van de veiligheidsbe-
leving van LHBTIQ+-personen en 
ervaringen met discriminatie in de 
regio’s Haarlemmermeer, Haarlem, 
IJmond en Zuid-Kennemerland. In 
2017 resulteerde het onderzoek in 
145 bruikbare enquêtes, twee jaar 
later waren dat er al 285. Dat zijn er 
echter nog niet genoeg. Landelijk 

onderzoek wijst uit dat ongeveer zes 
procent van de bevolking zich identi-
�ceert als niet-heteroseksueel en 
ongeveer 4% identi�ceert zich niet 
met het geboortegeslacht. Voor de 
regio Kennemerland komt dat bij 
elkaar neer op zo’n vijftigduizend 
mensen.  (Movisie onderzoek). Dan 
komen we al snel op circa 50.000 
personen in Kennemerland. Je kunt 
de enquête invullen via https://pink-
panelenquete2022.questionpro.com. 
Ook kun je via www.bdkennemer-
land.nl  de enquête bereiken. De 
resultaten van de enquête worden 
besproken met de politie, het COC en 
de gemeenten.

Onderzoek: hoe veilig voelen 
LHBTIQ+-personen zich?

Velserbroek - Na twee verloren 
corona-seizoenen is de zaterdag 1 
VSV er eindelijk in geslaagd om 
het felbegeerde kampioenschap in 
de 4e klasse te behalen. In de 
directe confrontatie tegen de nog 
enige concurrent Jong Hercules 
liet VSV zien waarom zij dit seizoen 
heer en meester in de poule zijn en 
werd de tegenstander op een 0-4 
nederlaag getrakteerd, waardoor 
VSV niet meer is in te halen. De 
zondag 1 maakt ook nog steeds 
kans om promotie af te dwingen 
en moest uit tegen ZSGO/WMS 
aantreden, die met 3 punten voor-
sprong op VSV op de tweede 
plaats stonden. VSV blijkt dit 
seizoen de reuzendoder te zijn, 
want ook deze tegenstander werd 
met een 1-4 overwinning aan de 
zegekar gebonden.

De zaterdag 1 van VSV is al jarenlang 
de 4e klasse ontgroeid en zou graag 
de derby’s tegen Stormvogels en 
IJmuiden spelen, die in de 3e klasse 

acteren. Onder aanvoering van de 
subliem spelende Jesse Kooijman 
rook VSV haar kans en brak Max 
Hummel met de 0-1 de score open. 
Dezelfde Hummel legde even later 
met zijn borst de bal panklaar neer 
voor Justin Kunst die met een 
prachtig schot zijn waarschijnlijk 
mooiste goal in zijn carrière maakte 
(0-2). Diego Mudde is één van de 
aankomende talenten en scoort, 
sinds hij deel van het team uitmaakt, 
met regelmaat van de klok. In de 2e 
helft scoorde hij dan ook de 0-3 en 
het slotakkoord was weer voor Max 
Hummel. 0-4. Daarna kon het feest 
bij VSV losbarsten, met als klap op de 
vuurpijl een rondje door de omge-
ving met de ‘platte kar’. 
De zondag 1 moest uit naar ZSGO/
WMS en deze ploeg was bij het begin 
van het seizoen de gedoodverfde 
favoriet. Thuis verloor VSV kansloos 
met 0-3, maar gaande het seizoen is 
VSV steeds beter in haar spel 
gekomen. Ditmaal waren er helden-
rollen voor de youngsters Roy van 

der Aar en Bart Veldhuis, want eerst-
genoemde keerde bij een 0-2 voor-
sprong (doelpunten Malcolm Meijer 
en Bart Veldhuis) een strafschop en 
hield hij later met een prachtige 
redding de tegenstander van de 2-2 
af. Bart Veldhuis scoorde in deze 
wedstrijd met 3 doelpunten een 
onvervalste hattrick en daarmee was 
de 1-4 overwinning een feit. Door 
deze overwinning staat VSV nu op 
een gedeelde tweede plaats, met 
nog steeds een kleine kans op een 
kampioenschap. Reëler is dat VSV 
opgaat voor de nacompetitie en een 
tweede plaats geeft een betere 
loting, dus reden genoeg om in ieder 
geval de tweede plaats vast in 
handen te krijgen. 
Komende zaterdag staat er voor de 
zaterdag nog de derby tegen 
Waterloo op het programma, wat 
zeker borg staat voor een stuk gezel-
ligheid en de zondag 1 speelt thuis 
tegen Zwanenburg, wat normaal 
gesproken weer 3 punten moet 
opleveren.

Zaterdag 1 VSV kampioen!
Eindelijk naar de derde klasse! Foto: aangeleverd
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KORT
‘Eerst koffie’ 
in de Dwarsligger
IJmuiden - Wilt u ook de dag 
starten met een gezellig praatje 
en een kopje ko�e of thee? 
Kom dan iedere donderdag-
morgen naar de Dwarsligger. In 
de ontmoetingsruimte 
ontmoet u andere buurtge-
noten om gezamenlijk een 
praatje mee te maken en een 
kopje ko�e te doen. Dit in een 
ontspannen en vrijblijvende 
sfeer. ’Eerst ko�e’ is niet leef-
tijdsgebonden en is iedere 
donderdag om 10.00 uur in 
Dwarsligger, de activiteit is 
gratis, u betaalt zelf uw kopje 
ko�e.

Avondvierdaagse
in Velsen-Noord
Velsen-Noord - De Avondvier-
daagse van Velsen-Noord wordt 
gelopen van maandag 13 juni 
tot en met donderdag 16 juni.
Er kan worden ingeschreven 
van maandag 30 mei tot en 
met maandag 13 juni dagelijks 
van 9.00 tot 17.00 in Wijkcen-
trum de Stek aan de Heirweg 2 
in Velsen-Noord. De deelname-
kosten bedragen € 6,50. Pin 
aanwezig. U kunt zich 
inschrijven voor de 5 kilometer 
vanaf 4 jaar of de 10 kilometer.

Repair Café in 
Velserbroek
Velserbroek - In De Hofstede 
op de Aletta Jacobsstraat 227 
wordt vrijdag 20 mei een Repair 
Café georganiseerd. Het is een 
samenwerkingsproject van 
Ontmoetingscentrum Polder-
stroom van Zorgbalans en 
Stichting Welzijn Velsen. 
Iedereen is tussen 14.30 en 
16.30 uur welkom om iets te 
komen laten repareren. 

Gezellige middag 
in seniorencentrum
IJmuiden - Zondagmiddag 22 
mei is er weer een gezellige 
middag in Seniorencentrum 
Zeewijk. De band All That Swing
heeft als repertoire rock uit de 
jaren 60, dus dat wordt voetjes 
van de vloer. Zaal open 13.00 
uur, aanvang optreden 14.00 
uur. 

Oudercafé in Bibliotheek
Velserbroek - Op vrijdag 20 
mei van 10.00 tot 12.00 uur 
start in de Bibliotheek in Velser-
broek het Oudercafé. Ouder-
café is een tweewekelijkse 
inloopochtend voor en door 
ouders. Buurtgezinnen is al 
jaren actief in Velserbroek en 
biedt middels het Oudercafé in 
de Bibliotheek aan gezinnen de 
mogelijkheid elkaar te tre�en. 
Even tijd voor jezelf als de 
kinderen op school zijn. Of kom 
gezellig met de kinderen naar 
de bibliotheek. Het Oudercafé 
is een mogelijkheid om andere 
ouders informeel te 
ontmoeten, ervaringen uit te 
wisselen en contacten op te 
doen. Het oudercafé is voor 
iedereen, je hoeft geen lid van 
de Bibliotheek te zijn. Kijk op 
www.buurtgezinnen.nl voor 
meer informatie.

Velsen - Op 20 en 21 mei brengt 
musicalvereniging Unidos eindelijk 
weer een nieuwe productie naar 
Stadsschouwburg Velsen. Na het 
prijswinnende Thoroughly Modern 
Millie is de theatrale nood hoog met 
Urinetown. Deze satirische musical 
vertelt het absurde verhaal van een 
grauw stadje waar water schaars is. 
Privétoiletten zijn verboden en het 

grimmige bedrijf dat de wc’s uitbaat 
vraagt torenhoge toegangsprijzen. 
Bobbie Goud staat op en spoort het 
volk aan tot een opstand. Maar de 
situatie wordt pas echt ingewikkeld 
als hij verliefd wordt op Lot, de 
dochter van de toilettenbeheerder. 
Hoognodig komen kijken? Bestel je 
kaarten via www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Unidos brengt Urinetown
Bobbie Goud (Yannou Tamis) en Lot (Denise Bakker). Foto: Henk Groen

IJmuiden - Het was spannend of ze 
het weer rond konden krijgen; de 
50% actie die Stichting Zwerfkatten 
IJmuiden ieder jaar organiseert. De 
trouwe donateurs weten het inmid-
dels; iedere gift die binnenkomt 
tussen 15 mei en 15 juni, wordt 
door een groepje sponsors 
verhoogd met 50%!

Dus stort u een donatie van 50 euro; 
dan doen de sponsors daar 25 euro 
bovenop en krijgt de kattenstich-
ting 75 euro! Enige voorwaarde is 
dat in de omschrijving staat dat het 
om de Zomeractie gaat. 
Met deze extra inkomsten kan de 
kattenopvang broodnodige repara-
ties uitvoeren. Bijvoorbeeld de 
schade die ze onlangs opliepen aan 
de ambulance omdat een paaltje 
over het hoofd was gezien. Maar 
ook in de opvang zelf is continu 
onderhoud nodig.  Omdat de katten 
niet allemaal zindelijk zijn wordt er 
veelvuldig schoongemaakt. Iets wat 
niet ten goede komt aan muren, 
vloeren en meubilair.

Maar het belangrijkste zijn de ‘repa-
raties’ aan de katten zelf: ook dit jaar 
zijn er al ontzettend veel gebitssa-
naties gedaan, en een paar oog-, 
oor- en pootamputaties. Stuk voor 
stuk operaties die tussen de 500 en 
1000 euro per kat kosten! Voor de 
stichting, die geen enkele �nanciële 
steun krijgt vanuit de gemeente, 
zijn dat grote happen uit het 
budget. Er staan echter nog een 

aantal katten op de wachtlijst!

Maar ook het ‘gewone’ werk blijft 
doorgaan; zo zijn er een paar 
nieuwe zwervers gesignaleerd die 
gevangen moeten worden. Waarna 
een test op dodelijke ziektes volgt, 
castratie, vaccinatie etc. Vaak blijken 
deze dieren medische problemen te 
hebben. Iedere nieuwkomer kost 
minstens 150 euro, maar meestal 
een meervoud hiervan. 

Ook is het kittenseizoen weer 
begonnen en het eerste nestje mini-
zwervertjes is al binnen. Deze 
ukkies moeten iedere twee uur de 
�es krijgen en hebben nog een 
intensieve weg af te leggen voor ze 
geplaatst kunnen worden bij 
nieuwe baasjes. Dat geldt helaas 
niet voor de overige 125 katten die 
dagelijks door de vrijwilligersorga-
nisatie worden verzorgd. Zij blijven 
in de opvang wonen, of worden 
buiten in groepjes verzorgd. Maar 
zonder uw hulp kunnen zij niet de 
zorg krijgen die nodig is.

Helpt u een pootje mee? Zodat de 
kattenclub goed voorbereid het 
kittenseizoen in gaat en klaar staat 
voor al die zwervertjes die anders 
kansloos zijn? De actie loopt van 15 
mei tot en met 15 juni.

Stichting Zwerfkatten IJmuiden, 
Iban NL85INGB0004761772 “Zomer-
actie” of kijk op Facebook voor 
dagelijkse updates.

Kittenseizoen start, 
kattenopvang houdt actie

Gar�eld moest een amputatie ondergaan. Foto: aangeleverd

Santpoort - Liene Maderna-Stradina 
is internationaal fenomeen op het 
gebied van Oude Muziek. Zij neemt 
ook haar eigen instrument mee naar 
concerten. Zo ook naar ‘t Mosterd-
zaadje waar ze op vrijdag 27 mei om 
20.00 uur een concert op haar piano-
forte gaat geven. De muziek die zij 
speelt staat in het teken van compo-
nisten die zich door hun moeders 
lieten inspireren. Uitgevoerd worden 
werken uit de 18e eeuw van Haydn, 
Mozart, Beethoven en hun tijdge-
noten. Dit tijdperk sluit aan bij haar 

specialisatie en is heel geschikt voor 
de pianoforte die ze bespeelt. Het 
instrument werd voor haar in 2021 
gebouwd en is een kopie van een 
Andreas Stein uit 1786. 

Het Vivezza Trio laat op zondag 29 
mei om 15.00 uur haar meest gevoe-
lige kant horen met prachtige 
werken van de grote, romantische 
componisten. Robert Schumann, 
Max Bruch, Heinrich Baermann en 
Michael Glinka, Edward Elgar, 
Johannes Brahms.
Nicole van Jaarsveld – klarinet, Inger 
van Vliet – altviool en viool,  Angé-
lique van Heemsbergen – piano 
voeren het publiek mee door 
sprookjes, liefdesverhalen en 
elegieën. Een trio met een grote staat 
van dienst.  

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625. www.
mosterdzaadje.nl. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. 
Toegang met richtlijn 10 euro inclu-
sief ko�e/thee.

Oude Muziek en ode aan de 
liefde in ‘t Mosterdzaadje

Liene Maderna-Stradina. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Spandoeken sieren altijd wel het viaduct over de Stationsweg bij 
het Pontplein. Tussen de gebruikelijke wensen en leuzen hangt nu een span-
doek met de simpele tekst VERMIST 1115... Waar deze tekst op doelt, is niet 
duidelijk voor passerende �etsers, die ernaar gevraagd werden. Wie kan dit 
vraagstuk ophelderen? redactie@jutter.nl. Foto: Arita Immerzeel

Vermist 1115?

De VoorleesExpress
De VoorleesExpress Velsen, uitge-
voerd door Bibliotheek Velsen, leest 
voor aan kinderen met een taalach-
terstand. Een vrijwilliger doet dit 20 
weken lang bij een gezin thuis. Het 
doel van de VoorleesExpress Velsen 
is om leesplezier en de woorden-
schat bij kinderen te vergroten en 
ouders bewust te maken van het nut 
van (voor)lezen. Bibliotheekadviseur 
Nadine van Oostende kijkt erg uit 
naar de donaties voor de VoorleesEx-

press: ,,Ik ga ze uitdelen aan onze 
voorlezers. Zij geven het boek dan 
cadeau aan de kinderen uit hun 
voorlees-gezin.’’ Wil je ook voorlees-
vrijwilliger worden? Mail dan naar 
maerts@bibliotheekvelsen.nl lees 
meer op www.bibliotheekvelsen.nl. 

Missie van de campagne
De campagne Geef een (prenten)
boek cadeau heeft als missie om alle 
kinderen in Nederland en Vlaan-
deren te laten opgroeien tussen de 
mooiste boeken. Wat zou het mooi 
zijn als ieder kind een eigen verza-
meling met de mooiste kinder-
boeken in zijn kamer heeft staan – 
met als resultaat dat boeken een 
vaste plaats krijgen in zijn of haar 
leven. Om die boekenkast te vullen, 
bundelen boekhandels en diverse 
partners ieder jaar hun krachten om  
in het voorjaar een jeugdboek en 
een prentenboek beschikbaar te 
stellen voor een klein bedrag. 
Foto: aangeleverd

Campagne ‘Geef een 
prentenboek cadeau!’ van start
Velsen - De jaarlijkse campagne Geef een prentenboek cadeau is weer 
van start gegaan! Tijdens deze campagne koop je het klassieke prenten-
boek Ik zou wel een kindje lusten van Sylviane Donnio en Dorothée de 
Monfreid (ill.) bij The Readshop in IJmuiden voor maar € 2,50! Vind je dat 
elk kind thuis mooie boeken zou moeten hebben? Helaas is dat niet voor 
ieder kind het geval. Maar wanneer je er nog één afrekent kun je deze 
doneren aan de kinderen van de VoorleesExpress Velsen.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. deel van een paardentuig; 7. kampeerplaats; 12.
kever; 13. bewijs van aanwezigheid; 14. boomsoort; 15. Japans
bordspel; 17. weg met bomen; 19. opening (kier); 21. dwars-
mast; 22. jonge tak of loot; 24. hartstimulator; 27. vissersmand;
28. schilderslinnen; 30. met hartelijk dank (afk.); 31. spie of wig;
32. behaarde vrucht; 33. vierhandig zoogdier; 35. boomvrucht;
37. bewegingsorgaan van een vis; 38. makkelijk te begrijpen;
41. vaatwerk; 42. ensemble van zeven personen; 44. dierenver-
blijf; 46. deel van fiets; 47. verslavend middel; 48. het laten zien;
49. geestdrift; 50. een concern van Zweedse oorsprong; 52.
pleister (stuc); 54. teken van verlegenheid; 56. harde duw of zet;
58. maaiwerktuig; 61. mannetjeshond; 62. vrouwelijk zoogdier;
64. ingaande (vanaf); 65. door koorts verward spreken; 67. café-
buffet; 68. gymnasium (afk.); 70. militaire positie; 72. naald-
boom; 73. plaats in Israël; 76. dierengeluid; 77. rivier in Rusland;
78. gehoorzaal; 79. Duits automerk; 81. koninklijk besluit (afk.);
82. waadvogel; 83. circusartiest; 84. insect; 86. halletje voor een
voordeur; 87. motorvoertuig.

Verticaal 1. langstaartig reptiel; 2. militaire rang (afk.); 3.
muzieknoot; 4. ladder; 5. Amerikaanse vee-hoeve; 6. ceintuur; 7.
meetkundig figuur; 8. groot binnenwater; 9. katoentje in olie-
lamp; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. hard gesteente; 16.
windrichting (afk.); 18. oude vochtmaat van vier ankers; 20.
Europese Economische Gemeenschap (afk.); 21. niet
geschaafd; 23. sportploeg; 25. azijn; 26. plaats in Duitsland; 27.
houten dwarsbalk; 29. omslaan van een schip; 32. kerngezond
(fit); 34. hoofddeksel; 36. werkplaats of werkvertrek; 37. bezit
van een boer; 39. aanbeden figuur; 40. dorst lessen; 42. fris-
drank; 43. verdieping; 45. vrouw van Jacob; 46. pan voor roer-
bakken; 51. biljartstok; 53. deel van gelaat; 54. dierentuin in Rot-
terdam; 55. gehoororganen; 56. land in Zuid-Amerika; 57.
hoofdstad van Letland; 59. tienpotig schaaldier; 60. huivering-
wekkend; 62. voornaam Obama; 63. dameskousen; 66. koeien-
maag; 67. gong; 69. harde klap; 71. hoogste punt van een huis;
73. zomermaand; 74. familielid; 75. korte nota of mededeling;
78. wilde haver; 80. paleis in Apeldoorn; 82. Rolls Royce (afk.);
85. bekende Nederlandse motorrace.

Planetenweg 76A   IJmuiden
Tel: 0255 - 521997

Bloemen en Planten

Gifts
Henk van ‘t Veld

Mail de oplossing voor woensdag 25 mei naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Maak kans op een mooie bos bloemen 
aangeboden door:
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Santpoort - Op zondag 22 mei organi-
seert Suomi de 80ste Krinkels Pim 
Mulierloop met een extra feestelijk 
tintje. Op en rond de atletiekbaan 
kunnen kinderen meedoen aan Oud 
Hollandse Spelletjes en er is een 
springkussen. DJ Jack zal samen met 
de speaker Jan van der Meulen alle 
lopers en toeschouwers vermaken. 
Ook klinkt muziek langs de route door 
de funband van Soli. Verder trakteert 
AV Suomi alle deelnemers op een ijsje 
van Bonasera! Bekende Velsenaren 
zullen zorgdragen voor het startschot 
en de prijsuitreiking. Olympiër en 
Suomi-lid Jochem Dobber verricht de 
start van de 5 kilometer en hangtde 
medailles om bij de jeugdwinnaars. 
Ruud Porck, die de historie van de Pim 
Mulierloop beschreef, doet het 16,1 
kilometer-startschot. AV Suomi-lid 
Mieke Wilms-de Winter, 80+ en nog 

steeds actief, zal de lopers van de 10 
kilometer van start laten gaan. Ben 
Ebbeling, broer van wijlen Klaas Ebbe-
ling die voorzitter en mede organisator 
was reikt de prijzen uit bij de 5 
kilometer.
Kom zondag kijken of schrijf je in en 
doe mee! Dit hardloopevenement 
heeft 4 mooie routes rond en door 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland en 
over Landgoed Duin & Kruidberg. Het 
startschot voor de 1,2 km jeugdloop 
klinkt om 10.30 uur. De 5 kilometer 
start om 11.15 uur, de 10 kilometer om 
11.00 uur en de 10 Engelse Mijlen (16,1 
kilometer) om 10.45 uur. Inschrijven is 
nog mogelijk op de wedstrijddag 
vanaf 9.30 uur in het clubhuis van AV 
Suomi en kan tot en met 30 minuten 
voor de start van de gekozen afstand. 
Er is PIN-apparaat aanwezig voor de 
na-inschrijving. Parkeren is gratis.

Zondag feestelijke jubileumeditie Pim Mulierloop

Er is zondag van alles te doen op en rond de atletiekbaan van Suomi. Foto: aangeleverd
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Het schip vervoert een lading soja-
meel, afkomstig uit Brazilië. Volgens 
Greenpeace brengt de grootschalige 
landbouw, die zowel in Brazilië als 
elders wordt bedreven, veel schade 
aan. Niet alleen de natuur, maar ook 
de mensenrechten zouden er 
volgens de actievoerders onder te 
lijden hebben. 
Dat Greenpeace juist nu in Neder-
land actievoert, is niet toevallig. Ons 
land is de grootste importeur van 
soja in Europa. Greenpeace wil met 

de actie een strengere wetgeving 
afdwingen. 
De gemeente stelde de actievoerders 
een ultimatum om te vertrekken. Dat 
ultimatum liep woensdag om 15.30 
uur af. Toen de actievoerders niet uit 
zichzelf vertrokken, kwam de politie 
in actie.

Teleurgesteld
Burgemeester Frank Dales laat weten 
dat hij gedurende de dag in een 
goede sfeer contact met de actie-

voerders heeft gehad. Hij kreeg de 
indruk dat ze hun actie vriendelijk, 
vreedzaam en veilig wilden houden. 
Dat de actievoerders kort voor het 
verstrijken van het ultimatum lieten 
weten dat ze niet zouden vertrekken, 
noemt Dales teleurstellend. De 
politie kwam uiteindelijk iets voor 
16.00 uur in actie en hield dertien 
actievoerders aan. Daarna keerde de 
rust terug en kon de reguliere plan-
ning van de Noordersluis weer 
worden opgestart. Vanwege de blok-
kade werd extra gebruik gemaakt 
van de nieuwe grote zeesluis. Dat 
heeft als nadeel dat er veel meer zout 
water dan gewoonlijk het kanaal 
binnenstroomt. Dit kan schadelijk 
zijn voor het milieu en de 
drinkwaterwinning.

IJmuiden - De politie heeft vorige week woensdagmiddag een einde 
gemaakt aan een actie van Greenpeace bij de Noordersluis. In de nacht 
ervoor waren actievoerders naar de sluis gekomen om zich aan touwen 
langs de sluisdeur te laten zakken. Daarmee voorkwamen ze dat de sluis 
geopend zou kunnen worden. Het vrachtschip Crimson Ace kon hierdoor 
niet nar binnen om koers te zetten naar Amsterdam.

Politie beëindigt actie van 
Greenpeace bij Noordersluis

Door zich aan touwen langs de sluisdeur te laten zakken voorkwamen de actievoerders dat de sluisdeuren konden worden 
geopend. Foto: Ton van Steijn

Velsen - Filinta Karabulut van het 
Vellesan College is uit meer dan 
honderd door hun leerlingen 
voorgedragen leraren doorge-
drongen tot de laatste 15 genomi-
neerden in de verkiezing Geschie-
denisdocent van het Jaar 2022. 

Het Rijksmuseum, NTR & Nationaal 
Archief zoeken jaarlijks de beste 
geschiedenisdocent van Nederland. 
Dit jaar kiest de vakjury, onder 
leiding van journalist en presentator 
Noraly Beyer, voor de negende keer 
op rij de leraar die zich een jaar lang 
de beste geschiedenisdocent mag 
noemen. Filinta Karabulut werkt 
sinds 2013 als docent geschiedenis 
op het Vellesan College en is, nadat 
zijn leerlingen hem opgegeven 
hadden, tot de laatste 15 genomi-
neerden bij de verkiezing Geschie-
denisdocent van het Jaar 2022 
doorgedrongen. 

,,Mijn nominatie kwam als een 
enorme verrassing”, vertelt Filinta 
Karabulut. ,,Ik wist zelfs niet eens dat 
deze verkiezing bestond. En dat 
tientallen leerlingen de moeite 
hebben genomen een formulier in 
te vullen om mij op te geven, vind ik 
een enorme eer. Het feit dat zij mijn 
lessen leuk vinden komt voor een 
heel groot deel door henzelf, terwijl 
ze dat, grappig genoeg, zelf 
misschien niet eens weten. Want 
zoals ik het maximale uit de leer-

lingen probeer te halen, doen zij dat 
ook bij mij. Natuurlijk vinden ze niet 
alles wat ik doe leuk, maar gelukkig 
zeggen ze dat dan eerlijk tegen me. 
Dat respecteer ik en het motiveert 
mij alleen maar om het de volgende 
les weer beter te doen.”

,,Ik ben leraar geschiedenis 
geworden omdat ik geloof dat het 
verleden, de geschiedenis, de 
sleutel kan zijn voor succes in het 
heden”, legt Karabulut de keuze 
voor dit vak uit. ,,Ik heb het altijd 
een leuk vak gevonden. Vroeger, op 
mijn middelbare school, had ik ook 
een enorm inspirerende geschiede-
nisdocent, mevrouw Groen. Die kon 

de leukste verhalen vertellen en 
zette je echt aan het denken. Mede 
door haar was geschiedenis, naast 
gym, eigenlijk het enige vak waar ik 
zin in had.”

Nu de 15 genomineerden bekend 
zijn gaat de jury hen op school 
bezoeken. Van zes van de vijftien 
docenten wordt vervolgens een 
videoportret gemaakt waarna 
uiteindelijk drie docenten doorgaan 
naar de �nale. Op 12 november 
wordt de Geschiedenisdocent van 
het Jaar 2022 bekend gemaakt en 
weten we wie er een jaar lang de 
ambassadeur van het geschiedenis-
onderwijs zal zijn. 

Filinta Karabulut genomineerd voor 
Geschiedenisdocent van het Jaar 

Wordt Filinta Karabulut geschiedenisleraar van het jaar? Foto: aangeleverd

IJmuiden - In IJmuiden trof de 
dierenpolitie vorige week zes katten 
en acht kittens onder slechte 
omstandigheden aan in een woning. 
Agenten kwamen bij de bewoonster 
langs nadat er meerdere meldingen 
over verwaarloosde dieren waren 
gedaan. Het bezoek vond dinsdag 
plaats, maar de informatie hierover 
kwam pas enkele dagen later naar 
buiten. De dieren die de agenten 
aantro�en, bleken niet goed te zijn 
verzorgd. Ze zaten in verschillende 

ruimtes van het pand en hadden niet 
de beschikking over voldoende 
water en voer. De aangetro�en 
kittens zouden te vroeg bij hun 
moeder zijn weggehaald. Volgens de 
politie lijkt het erop dat de 29-jarige 
bewoonster van het pand zich bezig 
hield met het illegaal fokken en 
verhandelen van de dieren. Hiernaar 
zal een onderzoek ingesteld worden. 
De dieren zijn door de agenten 
meegenomen en overgebracht naar 
een beter onderkomen.

Verwaarloosde katten en 
kittens aangetroffen in woning

IJmuiden - Stichting Speeltuin Zeewijk bestaat deze maand 30 jaar! 13 mei 
1992 is de stichting opgericht. Al deze jaren zorgen vele bestuursleden met 
alle vrijwilligers ervoor dat de speeltuin aan de Orionweg/Dennekoplaan voor 
de kinderen van IJmuiden en omgeving een veilige en gezellige speeltuin is! 
Dat is wel een applaus waard! Op de foto het nieuwe klimtoestel dat onlangs 
aangeschaft is. Foto: aangeleverd

Speeltuin Zeewijk 30 jaar!

LEZERSPOST

N.a.v. het artikel ‘Zo’n 20.000 aanslagbiljetten niet volledig’ in de Jutter 
van 12 mei j.l. reageer ik hoe er met je om gegaan wordt als welwillende 
burger, klem tussen de gemeente Velsen en de Belasting Samenwerking 
Gouwe-Rijnland, de BSGR. Begin april bel ik naar de BSGR, ik ben bezorgd 
dat ik mijn gemeentelijke aanslag over het hoofd heb gezien. Die aanslag 
kwam toch altijd eerder, eind februari? Je weet maar nooit. “mijn over-
heid” al gecheckt. Als burger word je geacht je aanslag te vinden. Na 20 
minuten wachten aan de telefoon , vertelt een onwillige medewerker dat 
ik bij de gemeente Velsen moet zijn. De BSGR is alleen maar uitvoerend. 
De gemeente legt de aanslag op aan de inwoners. Maar mijn vraag 
betreft toch de uitvoering? Houd ik nog aan. Na 20 minuten wachten, wil 
je niet binnen 1 minuut worden afgepoeierd. Heeft u al aangiften 
verstuurd? ,,Nee, dat doen we aan het eind van de maand,“ luidt het korte 
antwoord. “Dan wacht ik het af,” zeg ik.
Dan overlijdt onverwachts mijn hondenkind halverwege de maand april. 
Verschrikkelijk. Verdrietig ga ik naar de gemeentesite om mijn hond af te 
melden voor de hondenbelasting. U raadt het al: download ons formulier, 
upload het bewijs van de dierenarts/crematorium. En als je er bijna bent, 
valt alles eruit. Na 3 pogingen neem ik contact op met de BSGR. Na 
wederom lang wachten aan de telefoon, ,,mevrouw, daar is onze website 
voor!” Maar die doet het niet, antwoord ik. ,,Dan moet u bij uw gemeente 
zijn.”
De volgende dag rij ik naar het Raadshuisplein. De medewerkster aan de 
balie condoleert me. De bewaker (!) die er naast zit, knikt meelevend mee. 
Om vervolgens gelijk de vertellen dat ik bij de website moet zijn. En de 
BSGR. “want mevrouw, zij verzorgen de aanslag.” ,,Nee’’, antwoord ik ten 
einde raad. ,,De website werkte niet, het formulier bleef onbereikbaar. En 
het is de gemeente Velsen die de aanslag oplegt en de BSGR moet 
uitvoeren wat de gemeente aangeeft.’’ Een en al onwil verschijnt op het 
gezicht, als ik blijf staan. Ik wil net zeggen: de overheid is verplicht om 
formulieren ook op papier aan te bieden, als ze zegt: ,,Nou, dan moet ik 
maar even kijken.” Ze tikt op haar computer. Ze loopt naar de printer en 
nog geen minuut later, heb ik het “felbegeerde” document. 
Opgelucht met tranen in mijn ogen, loop ik naar buiten. Hoe het a�iep? 
Na 3 dagdelen tobben nog steeds geen ontvangstbevestiging van mijn 
brief. Van wie dan ook.  Het aanslagformulier op papier dat eind april arri-
veerde,  was te goed om waar te zijn, qua eindbedrag. Maar helaas wel 
een complete hondenbelastingaanslag. Waarschijnlijk heeft mijn brief, 
die van hun gekruist. Waar te beginnen. Ik verzamel nog even moed.

H. Dupon-Boot
IJmuiden

Van het kastje naar.....
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In het kader van de Nationale 
Diabetes Challenge wandelen 
verschillende beweeggroepen in 
twintig weken lang iedere week op 
een per gemeente verschillende vaste 
avond. Wandelen helpt niet alleen 
gezondheidsproblemen te reduceren, 
het is bovendien een laagdrempelige 
manier van bewegen die bijdraagt aan 
een betere conditie. En – ook al doet 
de naam anders vermoeden - deze 
wandel-uitdaging is niet alleen voor 
mensen met diabetes, maar juist ook 
voor mensen die bijvoorbeeld last 
hebben van overgewicht, etalage-
benen, een te hoog cholesterol, of 
voor mensen die eenzaam zijn en het 
leuk vinden om gezelschap te hebben. 
Kortom, voor iedereen met het advies 
om lekker te bewegen. 

Tijdens de wandelingen worden 
verschillende professionals en vrijwil-
ligers ingeschakeld om de deelnemers 
te begeleiden. Er wordt gelet op de 
manier van lopen en ook worden er 
leuke oefeningen tijdens het 
wandelen toegepast. Zo kunnen deel-
nemers op een veilige manier ervaren 
dat bewegen goed is voor de gezond-
heid én voor de gezelligheid. ,,We 
willen graag het plezier van wandelen 
meegeven,” zegt Lucia Groo� van 
SportSupport en initiatiefnemer van 
de Diabetes Challenge in Haarlem. 
,,Met het doel dat deelnemers na 

twintig weken het wandelen zelf 
voortzetten in samengestelde 
groepen.”

De meerwaarde van wandelen: 
verandering van leven 
Mary Dreijer en Petra Vergers zijn 
enthousiaste wandelaars van voor-
gaande edities. Zij hebben deelname 
aan de Diabetes Challenge als een 
zeer positieve impact op hun levens 
ervaren. ,,Ik ben vijf jaar geleden 
begonnen met de Challenge”, zegt 
Mary. ,,Ondanks dat ik last heb van 
mijn heup en diabetes type-2, wilde ik 
toch meedoen. In het begin was het 
zwaar, maar ik ben blijven doorzetten 
en ik heb er achteraf gezien heel veel 
aan gehad. En behalve dat het ontzet-
tend leuk en gezellig was, kan ik nu 
ook gemakkelijk een uur wandelen! 
Het �jne aan de Diabetes Challenge is 
dat er altijd iemand bij is voor begelei-
ding. Daarnaast doe je veel nieuwe 
sociale contacten op. Ik heb er zoveel 
plezier aan beleefd.” 

Ook meedoen aan de Diabetes 
Challenge in Velsen?
Aanmelden is verplicht en kan voor 
Velsen via Jordy van Zaanen: 
jvzaanen@sportsupport.nl, 
023 – 3037 229. Start vanaf het Polder-
huis, Vestingplein 58, Velserbroek. 
Kosten zijn 5,50 voor 20 wandelingen 
(excl. feestelijke �nale - niet verplicht)

Twintig weken wandelen 
voor gezondheid en plezier
Velsen - Vanuit het landelijke initiatief van de Bas van de Goor Founda-
tion organiseert SportSupport de Nationale Diabetes Challenge (NDC) in 
Haarlem, Hillegom, Lisse en Velsen.

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Ongeveer anderhalf jaar geleden stond ik bij de ingang van de XL-locatie bij 
Schiphol om een journalist van NH Nieuws welkom te heten op de groot-
schalige teststraat. Deze week zag ik hem weer op dezelfde plek, maar dan 
voor het tegenovergestelde. De deuren van het indrukwekkende gebouw 
zijn op woensdag voor altijd gesloten. Een bijzonder moment waarbij er 
onder de medewerkers uiteraard veel emotie naar boven kwam. 
Wat mij altijd direct opviel was dat de sfeer op de locatie altijd uitstekend 
was. Op de piek werkte er ruim 270 mensen per dag  om jullie allemaal te 
kunnen testen en vaccineren. Bij elkaar opgeteld zijn er in totaal bijna een 
miljoen prikken gezet of testen uitgevoerd. Jong en oud hebben er samen 
de schouders onder gezet, dag in dag uit. Het is �jn dat de locatie kan 
sluiten (al komt dat in eerste instantie doordat de huur a�iep en er geen 
behoefte meer lijkt aan een locatie om zo grootschalig te kunnen werken. 
Maar om dit gemotiveerde team daar voor het laatst samen te zien, doet 
toch een beetje pijn. Ondertussen lijken we ons geen zorgen te maken. We 
gaan op reis, bezoeken weer festivals, zitten op terras en gaan bij elkaar op 
visite. Heel begrijpelijk als je elkaar al zo lang niet ontspannen hebt kunnen 
ontmoeten en de muren ook op je af kwamen. Tegelijkertijd zien we dat ook 
het houden van afstand, het tre�en van hygiënemaatregelen en dergelijke 
niet meer de norm is. Winkelwagentjes worden niet meer ontsmet en als je 
iedereen swingend op de Coolsingel ziet bij het behalen van de Conference 
Finale door Feyenoord bekruipt je toch een angstig gevoel dat mensen 
denken dat het coronavirus verleden tijd is. Zo wordt er ook over gepraat. 
Niets is minder waar zo laten ons de voorbeelden in China en Zuid Afrika 
zien. En als we het ventilatievraagstuk op scholen niet op korte termijn 
hebben opgelost, mogen we ons hart vasthouden. Ik wil u daarmee geen 
angst aanpraten. Geniet van het leven, maar laten we ons bewust zijn van 
het feit dat het coronavirus nog 
steeds rondwaart en er nog steeds 
belang is kwetsbare mensen te 
beschermen en de zorgcontinuïteit 
te waarborgen. Het zou toch jammer 
zijn als bepaalde zorg niet kan 
worden verleend omdat de zieken-
huizen weer volstromen met 
covid-19 patiënten. We kunnen het 
voor zijn, dus ons – beter we er ook 
voorstaan – ons te houden aan de 
basisregels. 

De laatste dag 

Bert van de Velden (GGD GHOR). 
Foto: aangeleverd

Door Raimond Bos

Wie op woensdagavond tussen 20.00 
en 22.00 uur buurtcentrum De 
Dwarsligger binnenwandelt, hoeft 
alleen maar op de gezellige klanken 
af te gaan om de repetitiezaal te 
vinden. Hier worden wekelijks de 
liedjes doorgenomen, zodat een 
optreden van het koor altijd staat als 
een huis. ,,We hebben ongeveer 
honderdvijftig liedjes in ons reper-
toire’’, vertellen voorzitter Henk 
Panjer en PR-man Jaap Kok. Ze vullen 
aan: ,,Allemaal liedjes over de zee en 
zijdelings over vrouwen en drank.’’ 
Regelmatig stappen de koorleden 
aan boord van een groot cruiseschip 
om daar op te treden voor de gasten. 
Het zijn de internationaal varende 
schepen, die bijvoorbeeld afmeren in 
Amsterdam. ,,We zingen dan voor 
Amerikanen, Noren, Denen of Japan-

ners. Dat is erg leuk om te doen.’’ De 
optredens zijn meestal in de avond-
uren, zodat het zingen in het 
zeemanskoor goed te combineren 
valt met een baan overdag. ,,En als je 
een keertje niet mee kunt, dan is dat 
ook niet zo erg. Je kunt het gerust 
een keer laten schieten.’’

Ooit telde het koor ongeveer 24 
leden, maar daarvan zijn er nu nog 
15 over. Met deze groep lukt het nog 
steeds goed om de optredens tot in 
de puntjes te verzorgen, maar veel 
minder moeten het er niet worden. 
Daarom willen De Raddraaiers graag 
wat nieuwe zangers verwelkomen. 
Ook een accordeonist is welkom. 
,,Dat mogen ook mensen zijn die net 
van school komen.’’ Toen Henk Panjer 
zo’n acht jaar geleden lid werd van 
De Raddraaiers, was hij het jongste 
lid. Dat hij dat nu, met zijn inmiddels 

62 levensjaren op de teller, nog 
steeds is, zegt iets over de gemid-
delde leeftijd van de koorleden. Jaap 
Kok, die niet alleen de PR voor het 
koor verzorgt, maar ook de slag-
werker van de groep is: ,,Mensen 
willen vaak wel zingen, maar durven 
de stap niet te zetten. Tegen hen zou 
ik willen zeggen: kom gerust, want 
wij hebben geen drempels.’’ De 
vergoedingen die het koor krijgt 
voor de optredens, gebruikt men 
voor de aanschaf van apparatuur en 
uniformen. Ook de opslagruimte, 
oefenruimte en verzekering wordt 
hiervan betaald. De contributie voor 
de leden kan daardoor laag blijven: 
40 euro per jaar. Wie belangstelling 
heeft om lid te worden, kan een 
repetitieavond bezoeken of contact 
opnemen met Jaap Kok (kok.j@
quicknet.nl) of Henk Panjer (06 
22651181).
Zaterdag verzorgen De Raddraaiers 
een openbaar optreden op het 
Marktplein in IJmuiden. Het 
zeemanskoor staat hier van 16.00 uur 
tot 18.00 uur in het kader van de 
Vissenloop.

IJmuiden - Al bijna een kwart eeuw zorgt zeemanskoor De Raddraaiers 
voor vrolijke klanken. Menig evenement heeft het koor opgeluisterd met 
liederen over het leven op zee. Ook op cruiseschepen zijn De Raddraaiers 
graag geziene gasten. Alleen al voor dit jaar staan er inmiddels zo’n 
dertig optredens in de agenda. Het koor is op zoek naar nieuwe leden.

Zeemanskoor De Raddraaiers 
zoekt nieuwe leden

Het koor tijdens een repetitie-avond. Foto: Bos Media Services
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    Met Telstar  achter het 
         ‘ijzeren gordijn’!

Matthijs Ingwersen

Hoe Telstar omsingeld werd door de Oostduitse M.E.

Velsen - In verband met 750 jaar 
Berlijn was in 1987 een uitwisselings-
programma door de Deutsche 
Demokratische Republiek georgani-
seerd. Omdat Oost-Berlijn staalindus-
trie heeft is voetbalclub Telstar uitge-
nodigd omdat zij ‘onder de rook’ van 
de staalgigant Hoogovens in 
IJmuiden hun bestaan hebben.
De Oost-Berlijnse voetbalclub Union 
Berlin mocht contact zoeken met 
Telstar om hen uit te nodigen voor 
een trainingskamp met daarbij 3 
oefenwedstrijden. De reis- en verblijf-
kosten zouden betaald worden door 
de D.D.R.. Daarnaast zou Union Berlin 
een tegenbezoek brengen in Neder-
land, waarbij ook enkele vriend-
schappelijke wedstrijden werden 
georganiseerd.

Over dit legendarische bezoek van 
Telstar achter het IJzeren Gordijn is 
nu van de hand van Matthijs 
Ingwersen een boekje verschenen. 
Hij vertelt: ,, Doordat Feyenoord in 
september 2021 lootte voor de 
Conference League tegen Union 
Berlin kwamen er weer herinne-
ringen boven aan dat bezoek. Daar 
ikzelf in die tijd regelmatig bij Telstar 
kwam en importeur sportartikelen 
was heb ik aangeboden om Telstar te 

sponsoren wat betreft de benodigde 
trainings- en wedstrijdkleding.
Aangezien Telstar geen kledings-
ponsor had (ze moesten toen nog 
alles zelf inkopen) was men hier 

natuurlijk erg blij mee.’’
Het boekje, dat als ondertitel heeft: 
‘Hoe Telstar omsingeld werd door de 
Oostduitse M.E.’, is verkrijgbaar bij de 
Readshop in IJmuiden.

Boekje verschenen over bezoek 
Telstar aan Berlijn in 1987

De foto’s op de kaft van het boekje. Foto: aangeleverd
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Converterslak is een bijproduct van 
het staalmaakproces in Tata Steel’s 
Staalfabriek, een van de fabrieken 
die nodig is voor de productie van 
hoogwaardig staal. Voordat Harsco 
de slak kan verwerken moet het in 
slakkenputten met water gekoeld 
worden. Tijdens dit proces kan stof 
zich verspreiden door de stoom die 
met de warme lucht opstijgt.

,,De nieuwe putten voor conver-
terslak hebben mobiele overkap-
pingen. Gecombineerd met een 
stevig nevelgordijn moet zoveel 
mogelijk stoom in de put blijven en 

zal het stof dat vrijkomt direct weer 
in de afgesloten put neerslaan. We 
verwachten dat de stofverspreiding 
bij het koelen van converterslak 
met circa 80 procent vermindert”, 
aldus Hans Hochstenbach, manager 
van Harsco in IJmuiden.

Afname converterslakstof in 
directe omgeving
De afgelopen jaren hebben Tata 
Steel en Harsco diverse maatre-
gelen genomen waardoor stofver-
spreiding tijdens de verwerking van 
slak al fors is afgenomen. Analyses 
laten zien dat het aandeel stof 

afkomstig van converterslak sinds 
begin 2020 is gehalveerd.

,,Ons Roadmap Plus-verbeterpro-
gramma is op stoom en begint 
concrete resultaten op te leveren. 
Denk maar aan de ingebruikname 
van een nieuwe milieu-installatie 
waardoor geen PAK-sto�en meer 
uitgestoten worden tijdens het 
gloeien en rollen van staal in de 
Koudbandwalserij. Of aan de 
recente start voor de nieuwe 
ontsto�ngs- en DeNOx-installatie. 
Ook met deze nieuwe putten 
blijven we stappen zetten om de 
overlast voor de omgeving te 
verminderen”, stelt Bram Nugteren, 
als Omgevingsmanager binnen Tata 
Steel verantwoordelijk voor de 
succesvolle uitvoering van het 
Roadmap Plus-verbeterprogramma. 
,,Het overkappen van deze putten is 
een belangrijke mijlpaal in het 
verder terugdringen van de 
hoeveelheid stof dat door de slak-
verwerking in de omgeving terecht-
komt. Meten bij de bron is in dit 
geval erg lastig maar door TNO de 
komende jaren in de omgeving 
stofmonsters te laten nemen, 
kunnen we het e�ect van de maat-
regelen in kaart brengen.”

Volg de voortgang 
van Roadmap Plus
De nieuwe slakputten voor conver-
terslak zijn onderdeel van het 
Roadmap Plus-verbeterprogramma. 
Dat is een omvangrijk maatregelen-
pakket dat in 2023 tot een forse 
vermindering van uitstoot en over-
last door geur, stof, geluid, zware 
metalen en PAK-sto�en moet 
leiden. 
De overzichtskaart van Roadmap 
Plus toont in één oogopslag de 
maatregelen en verwachte resul-
taten. Deze is te vinden op https://
omgeving.tatasteel.nl/tata-steel-en-
omgeving/roadmap-plus/over-
zichtskaart-roadmap-plus.html.

Velsen - Harsco heeft op het terrein van Tata Steel in IJmuiden nieuwe 
zogenoemde ‘slakkenputten’ in bedrijf genomen. Deze zijn voorzien van 
mobiele kappen waardoor de stofoverlast door de verwerking van 
converterslak door Harsco naar verwachting verder zal afnemen. De slak-
kenputten zijn gerealiseerd in samenwerking met Tata Steel en zijn een 
belangrijke stap in de uitvoering van Tata Steel’s Roadmap Plus-verbeter-
programma. Doel van het programma is onder andere om in 2023 de 
hoeveelheid stof die neerslaat in de directe woonomgeving met circa 65 
procent te verminderen.

Verdere vermindering van stof-
verspreiding door Tata Steel en Harsco

De nieuwe slakkenputten zijn voorzien van mobiele kappen waardoor de 
stofoverlast door de verwerking van converterslak door Harsco naar verwachting 
verder zal afnemen. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Zaterdag ontdekten wij dit knolletje in een Meidoornstruik. Het is onge-
veer 5 centimeter in doorsnee. Wij weten niet wat het is. Een zwam? Een 
paddenstoel? Er zitten 
heel wat van die knol-
letjes in de struik.
Wie ons het antwoord 
kan vertellen, kan dat 
aan de Jutter mailen: 
redactie@jutter.nl. Het 
is geen prijsvraag. Maar 
wij hopen dat onze 
nieuwsgierigheid wordt 
bevredigd. 

Met vriendelijke 
groeten,
Frans van Spanje

Meidoorn-knolletje

HEEL VELSEN LEEST

Wat een feest deze 
maand weer. Ik 
ontving verschil-
lende prachtige 
boeken. Ik wil graag 
vier prentenboeken 
met jullie delen. 
Om te beginnen 
deel ik twee pren-
tenboeken van 
uitgeverij Christo-
foor. Beer wil zingen, 
geschreven door 
Carry Fagan met 
prachtige illustra-
ties van Dena 
Seiferling. Heel 
eerlijk gezegd was 
ik een beetje bang 
voor dit boek. De 
voorkant is wit met 
bruin en gouden 
letters. Meestal zie 
ik liever felge-
kleurde prenten-
boeken. Maar dit 
boek verraste mij enorm. De prachtige tekeningen zijn dromerig en laten 
je de kans om zelf dingen in te kleuren in je hoofd. Het verhaal is werkelijk 
prachtig. Beer vindt een ukelele in het bos en wil heel graag zingen en 
muziek spelen. Maar de andere bosdieren vinden ook instrumenten en 
zijn beer steeds voor. Alle dieren komen aan de beurt. Beer geeft het op 
en loopt weg. Gelukkig loopt iemand achter hem aan. Hopelijk krijgt die 
beer zover om alsnog te gaan zingen. Voor kinderen vanaf 4 jaar.

Dan het vrolijk boek De kleine akkerwinde geschreven door Monique van 
der Zanden en Martine Nieuwenhuyzen. Van dit boek word je echt vrolijk. 
We volgen het leven van een prachtige bloem op een boerderij. Ze wil 
graag iedereen die op de boerderij komt een vrolijk welkom geven. 
Het boek heeft een verrassende twist waardoor ik even uit balans was. 
Maar het is een lief, warm verhaal. Voor kinderen vanaf 4 jaar.

Dan twee boeken van uitgeverij De Vier Windstreken. Om te beginnen 
met het boek Opa’s tuin geschreven door Sonja Danowski. Een boek met 
prachtige gedetailleerde illustraties. Opa breekt zijn been en kleine Lynn 
moet nu voor de tuin van opa zorgen. Samen met haar hondje gaat ze op 
pad en zorgt ze voor de prachtige bloemen in de kas van opa. Maar 
hondje Bella graaft een gat onder de kas door. Als dat maar goed komt. 
Voor kinderen vanaf 4 jaar.

En als laatste een indrukwekkend boek: De vlucht van Daidalos. Een 
Griekse mythe geschreven door Imme Dros en geïllustreerd door John 
Rabou. Dit boek is geschikt voor de oudere lezers vanaf 8 jaar. In dit boek 
lezen we het indrukwekkende verhaal van Daidalos die wakker wordt op 
Cyprus en zijn hele leven aan zich voorbij laat komen. Prachtig 
geschreven en geïllustreerd. 

Meer boekentips zijn te vinden op mijn instagrampagina: 
@de_juf_met_de_boekenko�er.

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

Santpoort-Noord - Na twee jaar 
corona-stilte gaat muziekvereniging 
Soli �ink uitpakken op 11 en 12 juni. 
Op zaterdagavond 11 juni om 20.00 
uur vindt de aftrap plaats van een 
swingend muzikaal weekend. Deze 
avond speelt het opleidingsorkest, 
de slagwerkgroep, het twirlteam, de 
funband en het klein orkest in de 
grote zaal van de muziekvereniging.  
In de foyer wordt u muzikaal welkom 
geheten door de startklas volwas-
senen. Na alle optredens wordt de 

avond dansend en swingend afge-
sloten met een DJ. 
Op zondagmiddag 12 juni om 14.00 
uur speelt het Harmonieorkest en de 
Big Band. U bent van harte welkom 
vanaf 13.15 uur.  Na deze twee 
grootse optredens sluiten ze de 
middag af met een after-borrel. De 
concerten worden opgeluisterd door 
artiesten van buiten de vereniging, 
die de optredens extra allure geven. 
Kaarten zijn te koop via  https:\\
winkel.soli.nl.

Voorjaarsconcerten Soli

Santpoort - In Dorpshuis Het Terras 
in Santpoort-Noord wordt op 
dinsdag 7 juni een High Tea georga-
niseerd. Zes leerlingen van het 
Vellesan College gaan diverse lekkere 
hapjes bereiden en willen op die 
manier iets betekenen voor bewo-
ners in de wijk. Voor hen is het een 
kennismaking met vrijwilligerswerk 
en voor bezoekers een heerlijke 
verwenmiddag. Naast lekkere hapjes 
wordt u ook muzikaal getrakteerd 
door niemand minder dan Cock 
Zwanenburg die houdt van het 
Hollandse lied. Wilt u bij deze middag 
zijn, meldt u dan aan vóór 1 juni via 
cluistra@welzijnvelsen.nl of telefo-
nisch: 023-3031228. De kosten 
bedragen € 7,50 per persoon. Tijd: 
van 14.30 tot 16.30 uur Locatie: 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 
17 in Santpoort Noord. Wacht niet te 

High Tea met muziek

De High Tea is in Het Terras. 
Foto: Welzijn Velsen

Velsen - Een ritje met de stoomtrein 
over het terrein van Tata Steel… Het 
was een leuk uitje voor dagtoeristen, 
maar misschien behoort het de�ni-
tief tot het verleden. De trein mag 
voorlopig van de directie van het 
bedrijf niet meer rijden. De reden 
hiervoor is dat men de schadelijke 
uitstoot van de stoomlocomotief niet 
langer verantwoord vindt. De loco-
motief wordt op kolen gestookt en 
onderhouden door een groep vrijwil-
ligers. Er is een speciale stoomclub, 

die er in de afgelopen jaren voor 
zorgde dat de locomotieven het 
bleven doen. 
Gewoonlijk reed de trein elke lente 
en zomer zijn rondjes over het terrein 
van Tata Steel, de ritten vonden eens 
per maand plaats. In de afgelopen 
twee jaar kon er vanwege de corona-
maatregelen al niet meer gereden 
worden, de laatste rit vond plaats in 
2019. De vrijwilligers blijven zich ook 
in de komende tijd inzetten voor het 
onderhoud.

Geen ritjes meer met 
stoomtreinen Tata Steel








