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REGIO MEDIA GROEP

GGD Kennemerland heeft op dit 
moment zes vaccinatielocaties. Inwo-
ners met een uitnodiging kunnen 
terecht in Badhoevedorp (P4 Lang 
Parkeren Schiphol), Haarlem 
(Kennemer Sportcenter), Beverwijk 
(P0 Bazaar), Zandvoort (braakliggend 
terrein naast Tolweg 10), Uitgeest 
(Sportcentrum De Zien) en IJmuiden 
(voormalig tenniscentrum aan de 
Dokweg).
In de week van 13 tot en met 19 mei 
kwamen in de regio Kennemerland 

706 nieuwe besmettingen aan het 
licht (128 per 100.000 inwoners). Dat 
zijn er 385 minder dan de week 
ervoor. Er werd echter ook minder 
vaak getest: 9.150 keer werd een test 
afgenomen, 2.038 keer minder dan 
de week ervoor (-18%). Inwoners uit 
de regio Kennemerland kunnen zich 
laten testen in Haarlem, Beverwijk en 
bij P4 Lang Parkeren Schiphol. Een 
mobiele testbus staat tenslotte in 
wisselende gemeenten. Sinds vorige 
week staat in Haarlem bij de kathe-

drale basiliek St. Bavo aan het Jos 
Cuypersplein een mobiele testlocatie 
waar mensen ook zonder afspraak 
terecht kunnen voor een test.
Deze week startte GGD Kennemer-
land met het vaccin van Moderna. 
Moderna en P�zer zijn geschikt voor 
dezelfde vaccinatiedoelgroepen. Op 
locaties waar Moderna wordt 
gebruikt, krijgt iedereen in principe 
Moderna voor zo ver dat beschikbaar 
is. Mochten mensen eerder al gevac-
cineerd zijn met P�zer, dan krijgen zij 
ook als tweede vaccin P�zer. Mensen 
jonger dan 18 jaar krijgen geen 
Moderna. Op korte termijn wordt 
ook gestart met het vaccin van 
Janssen.

Tweehonderdduizendste 
coronaprik in Kennemerland
Regio - GGD Kennemerland zet deze week de tweehonderdduizenste 
coronaprik van deze regio. Het vaccineren verloopt in een hoger tempo 
door de recent nieuw geopende priklocaties. Alleen al deze week worden 
ongeveer dertigduizend prikken gezet.

Velsen - Voor de derde keer deze 
maand sluit Rijkswaterstaat in het 
komende weekeinde de Velsertunnel 
geheel af. 
Opnieuw wordt onderhoud in de 
tunnel gepleegd, het gaat om werk-
zaamheden waar men begin deze 

maand niet aan toe kwam. Dat bete-
kent dat het verkeer zal moeten 
omrijden. 
Vanuit Beverwijk in zuidelijke richting 
kan men gebruik maken van de cala-
miteitenbogen en daardoor heel 
eenvoudig doorsteken naar de A9 

om via de Wijkertunnel te rijden. 
Verkeer vanuit IJmuiden zal eerst via 
de A9 naar Haarlem moeten rijden 
om daar te keren. Rijkswaterstaat 
raadt autoverkeer met klem af om 
gebruik te maken van de veerponten 
bij Velsen. 

De veerdienst is niet berekend op 
een grote stroom auto’s en de wacht-
tijden kunnen daardoor snel oplopen 
tot een uur of meer. De afsluiting van 
de Velsertunnel geldt van vrijdag-
avond acht uur tot maandagochtend 
vijf uur.

Velsertunnel komend 
weekeinde wéér afgesloten

De Velsertunnel werd in 2017 heropend na een negen maanden durende renovatie. Foto: Bos Media Services
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. oplichterij; 7. kooktoestel met oven; 12. raam-
scherm; 13. voor de bakker (in orde); 14. deel van etmaal; 15.
nummer (afk.); 17. bouwafval; 19. snaarinstrument; 21. soort
onderwijs (afk.); 22. corpulent; 24. zich andermans verdriet
aantrekken; 27. vragend voornaamwoord; 28. agrariër; 30.
kleur (Engels); 31. afgelegen; 32. militair voertuig; 33. hoog
aanzien; 35. land in Afrika; 37. Griekse godin; 38. gebogen
blaashoorn; 41. voertuig; 42. land in het Midden-Oosten; 44.
werk dat iemand is opgelegd; 46. knevel; 47. drinkgelegen-
heid; 48. onderdanig; 49. honingbij; 50. lekkernij; 52. verdriet;
54. deel van een boek; 56. zwemvogel; 58. plaats in Zuid-Hol-
land; 61. onderricht; 62. deel van een zuigfles; 64. keel-,
neus- en oorheelkunde (afk.); 65. vreemd; 67. afgemat; 68.
elasticiteit; 70. onderaardse ruimte; 72. stapel; 73. zeer
begaafd; 76. paraplu (afk.); 77. persoonlijk voornaamwoord;
78. bagger; 79. tijdsperiode; 81. erbium (scheik. afk.); 82.
voormalig Chinese leider; 83. persoon van adel; 84. deel van
hals; 86. vierstemmig muziek- of zangstuk; 87. teken (sein).

Verticaal  1. kinderspeelplaats; 2. eerwaarde heer (afk.); 3.
pluisje op wollen stoffen; 4. olievat; 5. Europese hoofdstad; 6.
deel van voet; 7. reclamedrukwerk; 8. gecastreerd paard; 9.
voordeel; 10. bijbelse stad; 11. lekkernij; 16. plaats in Brazilië
(afk.); 18. Europeaan; 20. Union Européenne de Radiodiffu-
sion (afk.); 21. Chinese vermicelli; 23. wending; 25. azijn; 26.
werklust; 27. insect; 29. iemand die van zijn geld leeft; 32. rij-
den in een gestolen auto; 34. Raad voor Economische Aan-
gelegenheden (afk.); 36. soort antilope; 37. ik (Lat.); 39.
plaats in Japan; 40. kleine onderbroek; 42. hemelgeest; 43.
grafmonument; 45. soort papegaai; 46. bekende strandjutter;
51. gewicht; 53. eikenschors; 54. open portaal voor de deur
van een huis; 55. doorzichtige harde stof; 56. grappige die-
ren; 57. insnijding; 59. kleine gemeente; 60. onvermengd
(puur); 62. koude drank met ijs; 63. proper (schoon); 66. bin-
nenvaartuig; 67. bloeimaand; 69. Zuid-Koreaans automerk;
71. Spaanse uitroep; 73. (zelfgemaakt) vaartuig; 74. melk-
klier; 75. deel van een huis; 78. plaaggeest; 80. kippenloop;
82. familielid; 85. vogel.
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Ruim 10 minuten extra reistijd
Velsertunnel (A22) weekend 
afgesloten wegens onderhoud; 
28 mei – 31 mei 2021

Een luisterend oor voor jonge 
mantelzorgers 

De Velsertunnel is van vrijdag 28 mei tot 
maandag 31 mei afgesloten voor verkeer. 
Rijkswaterstaat voert onderhoud uit in en 
om de tunnel. Weggebruikers worden ter 
plaatse omgeleid en moeten rekening hou-
den met extra reistijd.
 
Begin mei was de Velsertunnel twee week-
enden dicht wegens onderhoud. De werk-
zaamheden die in deze weekenden niet kon-
den worden afgerond, vinden nu plaats in het 
weekend van vrijdag 28 mei tot maandag 31 
mei. 

Om de tunnel in goede conditie te houden 
vindt er onderhoud plaats aan onder andere 
de verkeerssignalering, de verlichting, het 
camerasysteem en het asfalt. Dit betekent 
dat de Velsertunnel in beide richtingen van 
vrijdag 21.00 uur tot maandag 05:00 uur voor 
het verkeer volledig wordt afgesloten. Ver-
keer dat gebruik wil maken van de Velser-
tunnel (A22) wordt gedurende het weekend 
omgeleid via de Wijkertunnel (A9). 

Omleidingsroutes
Verkeer aan de noordkant van de Velsertun-
nel wordt geadviseerd om via de A22 naar 
knooppunt Beverwijk te reizen en via de 
Wijkertunnel (A9) naar het zuiden te gaan. 
Verkeer op de N197 en N246 kan het beste 
via toerit 8 Bazaar de A9 op gaan. De extra 
reistijd kan oplopen tot 12 minuten. 

Van vrijdag 21.00 uur tot zaterdag 06.00 uur 
is toerit 1 IJmuiden richting Haarlem op de 
A22 dicht. Verkeer aan de zuidkant van de 
Velsertunnel wordt geadviseerd om via de 
N208 en N200 richting de A9 te reizen en 

vanaf knooppunt Rottepolderplein gebruik 
te maken van de Wijkertunnel (A9). Vanaf 
zaterdag 06.00 uur kan het verkeer via de 
A22 en A9 naar knooppunt Rottepolderplein 
reizen, daar keren en via de Wijkertunnel 
(A9) naar het noorden gaan. 

Verkeer uit de regio Haarlem wordt geadvi-
seerd via de N208 en N200 richting de A9 te 
reizen en vanaf knooppunt Rottepolderplein 
gebruik te maken van de Wijkertunnel (A9). 
De extra reistijd kan oplopen tot 13 minuten. 

Weggebruikers wordt geadviseerd gebruik te 
maken van de omleidingsroutes en niet van 
de veerpont over het Noordzeekanaal, aan-
gezien deze niet geschikt is voor grote ver-
keersstromen. Ook de sluizenroute is voor 
autoverkeer niet beschikbaar.

Tijdens de afsluiting zijn de volgende 
wegen (gedeeltelijk) open:
•  A22 toerit 1 IJmuiden is dicht van vrij-

dag 21:00 uur tot zaterdag 06:00 uur.
•  A22 afrit 1 IJmuiden is het gehele week-

end open.
•  Verbindingsboog A22 is het gehele 

weekend open.
•  Calamiteitenbogen A9 zijn het gehele 

weekend open.
•  A208 richting A22 afrit 1 IJmuiden is 

het gehele weekend open.

Advies aan weggebruikers
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de 
omleidingsborden te volgen en de reis voor 
te bereiden met behulp van www.rws.nl/
werkzaamheden. Op die manier zijn wegge-
bruikers het snelst op hun bestemming..

Coronanieuws

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

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

Informatie over vaccinatie

Jonge mantelzorgers (JMZ) zijn kinderen 
en jongeren van 8 t/m 24 jaar die opgroei-
en in een gezin waar iemand zorg nodig 
heeft door ziekte, een beperking of versla-
ving. Door de coronacrisis en de maatrege-
len komen deze jongeren soms meer onder 
druk komen staan. Scholen zijn (gedeelte-
lijk) dicht (geweest), er moet thuis gewerkt 
worden, sporten mag niet of in aangepaste 
vorm, contact met vrienden is ingewikkel-
der met de avondklok en anderhalve meter 
afstand.

Juist die eigen activiteiten helpen de JMZ om 

de zorgsituatie thuis vol te houden, maar die 
vallen nu (deels) weg.

Eenzaamheid kan hiervan het gevolg zijn. Spe-
ciaal voor deze JMZ ontwikkelde Centrum 
Mantelzorg Socius een aanbod. Het is moge-
lijk om af te spreken als je je verhaal kwijt wilt, 
even je hart wil luchten of het fi jn vindt als ie-
mand met je meedenkt. Daarnaast organiseert 
Centrum Mantelzorg Socius elke schoolva-
kantie een leuke activiteit, waar je er even uit 
bent en andere jonge mantelzorgers ontmoet.
Interesse? Neem dan contact op via infoman-
telzorg@socius-md.nl of 088 – 88 76 900

Draag voor 1 juli 2021 kandidaten voor
Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een lintje ver-
dient? Bijna iedereen kan deze vraag met 
‘ja’ beantwoorden, want overal in Neder-
land zetten mensen zich in voor vele doe-
len. 

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze inzet 
voor de samenleving kan in aanmerking ko-
men. 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 bijzonders doen 
waar de hele samenleving wat aan heeft. 

Volgend jaar een Koninklijke onderschei-
ding? Dien voor 1 juli uw aanvraag in
Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er 
heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voordra-
gen voor de lintjesregen van 2022  moet het 
verzoek insturen voor 1 juli 2021.
Meer informatie bij de afdeling kabinetszaken: 
kabinetszaken@velsen.nl  of 0255-567200. 
Meer informatie ook op lintjes.nl 

Onderzoek sportvisserij pieren 
IJmuiden
De pieren van IJmuiden zijn een populaire 
visstek voor veel sportvissers, omdat het 
nergens in Nederland mogelijk is om zon-
der boot zover in de zee te vissen. De eco-
nomische en recreatieve waarde van de 
pieren voor en door de sportvisserij lijkt 
vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. 

Een actueel beeld van het  sportvisserijgebruik 
van de pieren en de economische waarde daar-
van voor de omgeving –zeker in deze roerige 
tijden- ontbreekt echter. 

Om deze waarde helder en inzichtelijk te ma-
ken voor sportvisserijbelang van de pieren 
start vanaf dit weekend een onderzoek op de 
pieren, waarbij Sportvisserij MidWest Neder-
land sportvissers een aantal vragen voorleggen 
aan sportvissers op de pieren van IJmuiden. 
Het interview duurt hooguit 5 minuten en ie-
dere deelnemer ontvangt hiervoor een atten-
tie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de 
commissie zeevissen van Sportvisserij Mid-
West Nederland in nauwe samenwerking met 
Sportvisserij Nederland.

Vaccineren? De keuzehulp helpt u 
bij het maken van die keuze
Voor de meeste mensen in Nederland is een 
vaccinatie tegen het coronavirus een vanzelf-
sprekendheid. Tegelijk zijn er ook mensen die 
twijfelen. Vindt u het ook lastig om een keuze 
te maken? Raadpleeg dan de keuzehulp die 
TNO en het Radboudumc hebben ontwikkeld. 
Met deze keuzehulp kunt u op een rij zetten 
wat voor u belangrijk is. De keuzehulp vindt u 

op coronavaccinatie-keuzehulp.nl.

Kennistest vaccin
Op coronavaccinatie-keuzehulp.nl staat ook 
een kennistest waarmee u aan de hand van 10 
stellingen kunt ontdekken wat u van het vac-
cin weet. 
 

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

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

Informatie over corona

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

Informatie over thuisquarantaine

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 

14 0255, zonder kengetal.  

Vanwege de coronamaatregelen is het ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

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

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

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een

afspraak.

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt 
u telefonisch een formulier opvragen, waar-
op u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Nieuws van de raad
Agenda van de raad

   Verklaring van geen bedenkingen 
 Nicolaas Beetslaan 5-7 Driehuis
 Er is een plan voor de herontwikkeling van  
 het voormalig Witte Kinderhuis in Driehuis.  
 Het gaat om een plan van 16 woningen. 
 De fracties waren allemaal positief over het  
 plan. Tijdens de raadvergadering op 27 mei  
 kan de gemeenteraad besluiten om een  
 verklaring van geen bedenkingen af te 
 geven voor de vergunning. 

   Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)
  De Omgevingsdienst IJmond verzorgt on-

der andere het toezicht op milieu voor de 
gemeente Velsen en de vergunningen, toe-
zicht en handhaving van de bedrijventerrei-
nen zoals de havens. De raadsleden kregen 
een presentatie over de werkzaamheden. 
Door raadsleden  werden er vragen gesteld 
over bezuinigingen, de energiehaven, stik-
stof en de zorgpunten van de ODIJ.

   Uitwerking juridische samenwer- 
 kingsvorm beschermd wonen

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
opvang van volwassenen met psychische 
of psychosociale problemen. De gemeen-
ten moeten hiervoor regionaal samenwer-
ken. Na een korte toelichting gaven de 
raadsleden aan zich in de voorgestelde sa-
menwerkingsvorm te kunnen vinden. Er 
waren nog wel vragen over onder ande-
re de �nanciering, daarom komt de wet-
houder met een memo over de �nanciën. 

  Rekenkamerrapport Duurzaamheid
 De rekenkamercommissie heeft een onder 
 zoek uit laten voeren naar duurzaamheid- 
 beleid in de gemeente Velsen. De raadsle- 
 den zijn tevreden over het rapport en 
 geven aan dat de aanbevelingen in het  
 raadsvoorstel door het college ter hand ge 
 nomen kunnen worden. Ook wordt het col 
 lege opgeroepen om over de uitwerking 
 van de aanbevelingen regelmatig terug  
 te koppelen. Het rapport gaat als hamerstuk  
 naar de raad.

Wist je dat?

Nieuwsbrief
Iedere maand verstuurt de gemeenteraad 
een nieuwsbrief met de belangrijkste on-
derwerpen van de afgelopen maand. U 
kunt zich eenvoudig aanmelden voor de 
nieuwsbrief via velsen.nl/gemeenteraad.

Scan de code en meld u aan voor de 
nieuwsbrief.
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Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

 IJmuiden
Kennemerlaan 19A, bouwen dakterras (ach-
terzijde) (18/05/2021) 29826-2021
Van Wassenaerstraat 61, plaatsen dakopbouw 
inclusief dakkapel (voorgevel) (18/05/2021) 
40513-2021
Nachtegaallaan 6, plaatsen dakopbouw 
(18/05/2021) 39435-2021
Orionweg 349, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(20/05/2021) 54886-2021
 
Velsen-Zuid
‘t Roode Hart 15, plaatsen erker (18/05/2021) 
10992-2021
De Savornin Lohmanlaan 7, vergroten 1e ver-
dieping (20/05/2021) 33150-2021

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 8, kappen 3 bomen (18/05/2021) 

37543-2021
Wüstelaan 5, veranderen en vergroten 2e ver-
dieping (20/05/2021) 13764-2021
Brederoodseweg 41, 41A, 41C, uitvoeren ci-
viele werkzaamheden (het aanleggen van het 
riool en de nutsleiding(en)) (20/05/2021) 
78848-2020

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, kappen boom (voorzijde) 
(18/05/2021) 45479-2021
Broekbergenlaan 28, plaatsen dakkapel (ach-
terzijde) (20/05/2021) 31899-2021

Driehuis
Wol�  en Dekenlaan 1, wijzigen gebruik 
schoolplein, plaatsen speelvoorzieningen 
(18/05/2021) 122598-2020

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 220, plaatsen geneesmid-
delenuitgiftepunt in voorgevel (18/05/2021) 
26750-2021
De Sluistocht 4 en 5, plaatsen 2 dakopbouwen 
(20/05/2021) 26118-2021
Parkeerterrein Vestingplein (naast Galle Pro-

menade 45), tijdelijk (10 oktober t/m 31 de-
cember 2021) gebruiken voor standplaats 
(oliebollenkraam) (20/05/2021) 18996-2021
Lepelblad 6, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(20/05/2021) 37813-2021

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning bui-
ten behandeling gesteld voor: 

 Velsen-Noord
Wardenaarstraat 16, plaatsen radioantenne-
mast (18/05/2021) 42879-2021

  Verleende exploitatievergunning APV artikel 
2:15 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een exploitatievergunning 
verleend voor: 
Velserbroek
Dammersweg 33 (Westerbroekplas), Kiosk 
MOSUN met terras (20/05/2021) 41671-2021

Besluiten

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 27 mei 2021.
Voor informatie kunt u contact opne-
men met afdeling Fysiek Domein (tel. 
140255)

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

IJmuiden
Petteveltlaan 8, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (16/05/2021) 57357-2021
Marconistraat 18, plaatsen dakopbouw 
(16/05/2021) 57405-2021
Route naar Kennemerstrand, tijdelijk ( juni 
2021 t/m oktober 2022) plaatsen 60 vlaggen-
masten (17/05/2021) 58228-2021
Lindenstraat 14, plaatsen dakopbouw 
(18/05/2021) 58603-2021
Planetenweg 301C, brandveilig gebruiken 
schoolgebouw en sporthal (18/05/2021) 
59035-2021
Uranusstraat 19, plaatsen dakopbouw 
(18/05/2021) 59076-2021
Eenhoornstraat 8, plaatsen mechanische 
ventilatie (19/05/2021) 59462-2021
Huygensstraat 67, wijzigen gebruik naar 
wonen met onzelfstandige woonruimte 
(19/05/2021) 59696-2021
Briniostraat 16, plaatsen tijdelijke lokalen 
(18/05/2021) 58999-2021

Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 42, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (17/05/2021) 57750-2021

Velsen-Noord
Starrebosstraat 5, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (17/05/2021) 57756-2021
Wijkermeerweg 6, plaatsen overkapping 
(achterzijde) (17/05/2021) 57771-2021

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan 2, gebruik terrein voor 
overnachten (10 weekenden per jaar) 
(16/05/2021) 
57467-2021 (Rijksmonument)
Harddraverslaan 19, plaatsen dakkapel (ach-
terzijde) (17/05/2021) 58257-2021
Middenduinerweg 64, wijzigen gebruik gara-
ge naar wonen (19/05/2021) 59711-2021

Santpoort-Noord
Voorplaats 38, plaatsen dakopbouw 
(17/05/2021) 58292-2021
Kieftendellaan 24, plaatsen erker 
(18/05/2021) 58642-2021

Driehuis
Driehuizerkerkweg 59A, wijzigen erker, ver-
vangen kozijnen (17/05/2021) 58106-2021

Velserbroek
Broeklanden 5, kappen 10 bomen, wijzi-
gen gebruik 2 minibanen naar 3 padelbanen 
(15/05/2021) 57276-2021
De Weid 32, plaatsen  dakkapel (voorzijde) 
(17/05/2021) 57885-2021
Galle Promenade 117, plaatsen tuinhek 
(18/05/2021) 59088-2021

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

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

IJmuiden
Vareniusstraat 9, wijzigen gebruik bedrijf 
naar wonen, plaatsen kozijn (voorzijde) 
(17/05/2021) 24114-2021
Tussenbeeksweg 60, legaliseren kamerge-
wijze verhuur van 4 kamers (12/05/2021) 
27469-2021
 
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 50, tijdelijk (10 jaar) 
plaatsen verblijf- en trainingshonden loods 
(20/05/2021) 37668-2021

Velserbroek
Lepelblad 6, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(18/05/2021) 37813-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Vissershavenstraat 46, wijzigen gebruik t.b.v. 

gebruik stalling auto’s (20/05/2021) 49558-
2021
 
Santpoort-Noord
Biallosterskilaan 27, plaatsen aanbouw tus-
sen woning en garage (20/05/2021) 56372-
2021

Velserbroek
Joke Smitkade 92, plaatsen airco 
(20/05/2021) 48625-2021

Ingediende aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4

Driehuis
 Van den Vondellaan 100 (station Driehuis), 
hijsen staalconstructies, herinrichting sta-
tion en perron, van vrijdag 09-07-2021 
23:00 uur tot maandag 12-07-2021 05:00 uur  
(19/05/2021)  58813-2021

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij de volgende aanvragen 
voor een evenementenvergunning heeft ont-
vangen op grond van de Algemene plaatse-
lijke verordening artikel 2:10. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

 IJmuiden
Strand6Daagse: aankomst 28 juli 2021 vanaf 
11.00 uur en vertrek op 29 juli 2021 tot 11:00 
uur, locatie: sportcomplex  Planetenweg 
271(velden SVIJ) (18/05/2021) 58997-2021

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,

beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o£  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen

die aan uw zoekterm(en) voldoen.

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

Een tijdelijk parkeerverbod in te stellen aan de 
zuidwestzijde van de Bik- en Arnoldkade vanaf 
de kruising met de Prins Hendrikstraat tot een 

punt op 80 meter ten zuidoosten van de krui-
sing met de Breesaapstraat, door middel van 
het plaatsen van borden E1 van bijlage 1 van 
het RVV 1990. 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen volgens de Alge-
mene wet bestuursrecht een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen  bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen. Dit moet 
binnen 6 weken na de datum waarop het be-

sluit is bekendgemaakt in de online Staatscou-
rant. Het  bezwaar kunt u schriftelijk indienen 
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden), of online 
via www.velsen.nl (werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD) 

Verkeersmaatregel
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De passie voor auto’s en autorijden 
zit bij de familie Van der Leden in de 
genen. Leo van der Leden is inmid-
dels de derde generatie die zich 
beroepsmatig bezighoudt met 
auto’s. De naam Autorijschool 3000 
verwijst naar het taxibedrijf, dat 
jaren geleden in Beverwijk actief 
was en door de opa van Leo werd 
opgericht. Het bedrijf was bij oprich-
ting gevestigd aan de Breestraat en 
verhuisde later naar het Meerplein. 
Naast personenvervoer ging het 

bedrijf zich vanuit een tweede vesti-
ging ook bezighouden met het 
verzorgen van rijlessen en decennia 
later pakt kleinzoon Leo daarvan nu 
de draad weer op vanuit een eigen 
onderneming.
Maar liefst 33 jaar werkte hij bij de 
brandweer, waarvan het grootste 
deel bij de marine. In 2008 stapte hij 
over naar de Veiligheidsregio Kenne-
merland, waar hij postcommandant 
werd in Haarlem-West en later in 
Velsen. Tenslotte stapte hij in 2014 

over naar de bedrijfsbrandweer van 
Tata Steel. Inmiddels behaalde hij de 

benodigde papieren om als zelf-
standig rijinstructeur aan de slag te 
kunnen aan en nu is zijn eigen 
bedrijf een feit. Als leswagen koos 
hij voor de Renault Captur bi-fuel, 
voorzien van alle technische onder-
steuning. ,,Veilig en milieubewust’’, 
aldus Leo. Hij kent de gevaren van 
het verkeer als geen ander, maar 
blijft onder alle omstandigheden 
rustig.
Dat een beginnend bestuurder bij 
Autorijschool 3000 op de juiste plek 
is, blijkt wel uit het feit dat Leo zich 
ook bezighoudt met het trainen van 
chau� eurs bij diverse hulpdiensten. 
Wat maakt hem tot de ideale rijin-
structeur? ,,Ik heb erg veel geduld, ik 
werk zorgvuldig en punctueel. Ik zie 
dat veel jonge mensen gehaast en 
individueel zijn ingesteld. Deel-
nemen aan het verkeer vraagt juist 
om een ruime blik en om partici-
patie binnen de club mensen om je 
heen. Je moet constant afstemmen 
op de dynamiek van het verkeer.’’ 
Startersactie: de eerste drie lesuren 
gratis bij afname van een lespakket 
A,B of C. Kijk op www.autorij-
school3000.nl of bel: 06 28714269.

Velsen - Deze maand is in de regio Kennemerland een nieuwe autorij-
school van start gegaan: Autorijschool 3000. Niet zomaar een rijschool, 
want elke leerling krijgt les van eigenaar Leo van der Leden zelf. Hij is 
een zeer ervaren chau� eur en instructeur en besteedt niet alleen 
aandacht aan de basisvaardigheden om een voertuig te mogen besturen, 
maar ook aan de mentaliteit in het verkeer en het permanent in het vizier 
houden van de veiligheid.

Autorijschool 3000: 
De traditie zet zich voort

Sneltax, de voorloper van Taxi 3000, in de jaren 30 van de vorige eeuw aan de Breestraat 55 in Beverwijk met opa Hendrikus van der Leden (midden) en vader Leo Van der Leden 
(op � etsje). Foto: aangeleverd

Een advertentie voor de toenmalige autorijschool, gepubliceerd op 1 januari 1960. 
Foto: aangeleverd

Leo van der Leden bij de Renault Captur bi-fuel waarin hij de rijlessen verzorgt. Foto: aangeleverd.
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Meer dan de helft van alle Nederlan-
ders boven de 75 jaar geeft aan 
gevoelens van eenzaamheid te 
herkennen. De wethouder is 
geschrokken van dat cijfer en ziet in 
het landelijke actieprogramma een 
nieuwe kans om het tij te doen 
keren, naast de maatregelen die de 
gemeente Velsen zelf in de loop der 
tijd al nam om eenzaamheid onder 
senioren te voorkomen. Steijn: ,,Ik 
vind het zo’n mooi initiatief, omdat 
het ook een soort coalitie is van 
bedrijven, welzijnsorganisaties en 
overheden, om het taboe van 
eenzaamheid bij ouderen te door-
breken.’’ Ze wijst erop dat die 
eenzaamheid door de coronamaatre-
gelen nog veel nadrukkelijk zichtbaar 
is geworden. Doordat ouderen vaak 
minder mobiel zijn en sociale 
netwerken vorig jaar veelal 
wegvielen, is het probleem alleen 
maar groter geworden.

Bedrijfsleven
Bijzonder is dat in dit actiepro-
gramma ook het bedrijfsleven parti-
cipeert. ,,Bijvoorbeeld PostNL; zij 
komen bij zo veel mensen aan huis, 
ze kunnen zo veel zien en dan is het 
�jn dat ze ook de tools krijgen om er 
iets mee te kunnen doen. Een ander 
voorbeeld is Albert Heijn, daar is een 
‘kletskassa’ en Jumbo heeft ook 
zoiets georganiseerd. Hoe mooi is 
het als je als overheid met je partners 
in het werkveld samen iets kunt 
doen!’’ De integrale aanpak moet 
ervoor zorgen dat eenzaamheid 
beter zichtbaar wordt, want pas als 
dat doel bereikt is, kan er ook echt 
iets aan gedaan worden. Bovendien 
zal het probleem naar verwachting 
alleen maar groeien wanneer er geen 
actie wordt ondernomen, want het 
aantal mensen van 75 jaar en ouder 
zal in de komende jaren verder 
toenemen van 1,3 miljoen nu tot 2,1 
miljoen in 2030.

Vijf pijlers
Het actieprogramma is gestoeld op 
vijf pijlers, te weten bestuurlijk 
commitment, een sterk netwerk, het 
betrekken van de doelgroep zelf bij 
de aanpak, het werken aan een duur-
zame aanpak en een goede monito-
ring en evaluatie van het project. 
Steijn benadrukt het belang van een 
duurzame oplossing: ,,Het is niet af 
en toe eens wandelen met ouderen, 
maar organiseer het zodanig dat het 
een constante is. Niet is erger dan 
weer uit beeld te verdwijnen, als je 
eerst wel in beeld was. Dan help je 
mensen alleen maar verder de 
eenzaamheid in.’’ Ze geeft aan dat 
eenzaamheid zich overigens niet 
alleen beperkt tot ouderen. Ook 
onder jongeren speelt dit probleem 
en ook daarvoor heeft de gemeente 
aandacht.

Praten over eenzaamheid
Een belangrijk uitgangspunt is dat 
het belangrijk is om over eenzaam-
heid te praten. ,,Als je erover praat, 
wordt het voor mensen ook makke-
lijker om aan te geven dat ze er zelf 
ook last van hebben.’’ De gemeente 
zet onder meer een burgerpanel in 
om gesprekken met inwoners aan te 
knopen. Vanuit het Ministerie van 
VWS krijgen gemeenten een advi-
seur toegewezen, dit is voor de 
gemeenten in de IJmond dezelfde 
persoon. Zo kunnen de gemeenten 
ook onderling ervaringen uitwisselen 
op het gebied van de projecten 
tegen eenzaamheid en de resultaten 
ervan. Steijn: ,,Eenzaamheid moet je 
niet onderschatten. Eén van de basis-
behoeften van de mens is verbon-
denheid. Het is voor iedereen 
belangrijk om contacten te hebben.’’ 
Vooral van de synergie tussen de 
deelnemende partners in het 
programma heeft ze hoge verwach-
tingen: ,,Dan weten die organisaties 
elkaar ook beter te vinden. Dat 
versterkt elkaar ook met ideeën. Ik 
geloof in de kracht van het 
samenwerken.’’

Velsen - Wethouder Marianne Steijn heeft vorige week dinsdag namens 
de gemeente Velsen haar handtekening gezet onder het landelijk actie-
programma ‘Eén Tegen Eenzaamheid’ van het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel van het programma is eenzaam-
heid onder senioren terug te dringen in samenwerking met diverse orga-
nisaties in het maatschappelijk veld, maar ook het bedrijfsleven speelt 
een actieve rol.

Wethouder Steijn: ,,Taboe
van eenzaamheid doorbreken’’

Wethouder Marianne Steijn ondertekende vorige week dinsdag het actieprogramma 
‘Eén Tegen Eenzaamheid’. Foto: Reinder Weidijk

Met het op de post doen van haar 
‘brief aan de hemel’ ging op 18 mei 
de wens van Anita Meinema in 
vervulling. Anita bezoekt Westerveld 
regelmatig, haar man en ouders zijn 
er gecremeerd en uitgestrooid. Ze 
vertelt: ,,Nadat mijn man overleed, 
ging ik hem persoonlijke brieven 
schrijven. Eerst vond ik dat een 
beetje vreemd, maar ik merkte tege-
lijkertijd dat het schrijven van die 
brieven me enorm hielp; als een 
soort rouwverwerking. Ik wandel 
graag door het park van Westerveld, 
het is er prachtig, en tijdens één van 
mijn bezoekjes bedacht ik dat als het 
mij zo helpt om aan mijn geliefden te 
schrijven, het misschien ook andere 
mensen troost kan bieden. Zo 
ontstond het idee voor de brie-
venbus en Westerveld stond er 
gelukkig direct voor open. Ik ben 
enorm blij dat er nu op Westerveld 
een brievenbus staat voor iedereen 
die - persoonlijk of anoniem - nog 
iets wil schrijven. En dat kan van alles 
zijn; een gedicht, een afsluiting of 
gewoon een ‘praatje’.”

Anderen troost bieden
,,We zijn blij en trots dat we onder-

deel mogen zijn van dit mooie initia-
tief”, vertelt Jessica Hof van begraaf-
plaats en crematorium Westerveld. 
,,Ik hoop heel erg dat het schrijven 
van brieven andere nabestaanden 
net zo kan helpen bij het verwerken 
van hun verlies als bij mevrouw Anita 
Meinema.“ Met name voor de rouw-
verwerking bij kinderen kan de brie-
venbus een mooie aanvulling zijn. 
Anita’s eigen ervaringen op het 
gebied van rouwverwerking inspi-
reerde haar inmiddels tot het 
schrijven van twee 
gedichtenbundels. 
De eerste bundel, getiteld ‘Doodnor-
maal’, gaat over rouwverwerking en 
alles daaromheen. ,,Door het 
schrijven heeft de dood voor mij een 
andere betekenis gekregen en dat 
verzacht het verdriet.’’ Het tweede 
boek, getiteld ‘Bloesem’, is echt de 
tegenhanger daarvan. Dit gaat over 
wedergeboorte, in dit boek is dan 
ook alle aandacht gevestigd op de 
liefde’’, zo vult Anita aan. De boeken 
zijn te bestellen via anitastals@
hotmail.com of te verkrijgen via de 
lokale vestiging van The Read Shop 
in de Hoofdstraat in 
Santpoort-Noord.

Brievenbus voor ‘brieven
aan de hemel’ op Westerveld
Driehuis - Nadat ze na het overlijden van haar man regelmatig brieven 
aan hem schreef, merkte Anita Meinema uit Santpoort-Noord dat dit haar 
enorm hielp bij het verwerken van haar verlies. Ze kwam vervolgens op 
de gedachte dat, als het háár hielp, het misschien ook andere nabe-
staanden zou kunnen helpen om een ‘brief aan de hemel’ te sturen. Met 
dat idee stapte ze naar begraafplaats en crematorium Westerveld, waar 
inmiddels bij de ingang van het park een speciale brievenbus is 
geplaatst.

Anita Meinema post haar eerste brief in de brievenbus op Westerveld. Foto: 
aangeleverd

De gedichtenbundels ‘Doodnormaal’ en ‘Bloesem’ verzachten het verdriet tijdens de 
rouwverwerking. Foto: aangeleverd

COLUMN DE HEIDEBERG

In 2019 keken chirurg Jan Petit en Sjoerd Joustra, huis-
arts en medisch adviseur van de Hospice, terug op 
dertig jaar hospice. In het Zeeweg Ziekenhuis had men 
vaak patiënten in huis die uitbehandeld waren en 
spoedig zouden sterven. Regelmatig bleven ze dan in 
het ziekenhuis. De zorg aan het bed schoot echter 
tekort, want de verpleging had het te druk. Vooral voor 
alleenstaanden of mensen die niet thuis verzorgd 
konden worden moest een oplossing gevonden 
worden. Zo ontstond in 1989 het ‘Bijna Thuis Huis’ op 
het terrein van het toenmalige Zeeweg Ziekenhuis en 
daarna hospice De Heideberg op de Wulverderlaan in 
Santpoort-Noord. In december vieren we het tienjarig 
jubileum hiervan!

Het geld voor de hospice komt op verschillende 
manieren binnen. Ten eerste via subsidie uit het potje 
voor palliatieve terminale zorg. Andere inkomsten 
komen uit de eigen bijdragen door de gast of de 
vergoeding door de ziektekostenverzekeraar voor deze 
hotelmatige kosten.

Hoewel er ook dit jaar veel bereikt is wat betreft de 
duurzaamheid van het onderkomen van hospice De 
Heideberg - het huist stamt uit 1937 - is het nooit af. 
Voor onderhoud van het pand is veel geld nodig en 
ook daarvoor is de stichting afhankelijk van particuliere 

donateurs en schenkingen van bedrijven en fondsen. 
Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instel-
ling (ANBI), dat wil zeggen dat geschonken gelden aan 
onze stichting, binnen de daarvoor geldende regels, 
�scaal aftrekbaar zijn. Een periodieke gift is trouwens 
altijd aftrekbaar. Het gebeurt ook steeds vaker dat de 
hospice wordt genoemd in een nalatenschap.
Het uitdragen van wat we doen is heel belangrijk. Dat 
creëert verbinding en betrokkenheid. Het is daarom 
niet meer dan logisch dat we één keer per jaar vertellen 
hoe het met ons gaat. Op korte termijn brengen we de 
jaarlijkse nieuwsbrief en donateursbrieven uit, speciaal 
gemaakt voor onze donateurs, relaties, vrijwilligers, 
verpleegkundigen en ook de inschrijvers voor de 
bridgedrive 2020. 
Corona verhinderde 
het doorgaan 
hiervan, maar nage-
noeg allen schonken 
ons het inschrijvings-
geld. Mocht u zelf op 
enigerlei wijze 
kunnen of willen 
bijdragen: van harte 
welkom!

Jan Bakker,
voorzitter hospice 
De Heideberg

Jubileum hospice De Heideberg
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TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een 
foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar aanleiding 
van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een 
evenement of gewoon een van de mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor de 
Boelenstraat en zijn naamgever.

Door Erik Baalbergen

De Boelenstraat ligt tussen de Kanaalstraat en de Brees-
aapstraat, parallel aan en ten oosten van de Oranjestraat 
in Oud IJmuiden. Een lange rij garageboxen beslaat de 
westelijke zijde van de straat. Aan de oostzijde staan 
woonhuizen. Tien daarvan staan in twee rijen haaks op 
de straat, aan weerzijden van een plantsoentje. Het 
onderschrift op de straatnaambordjes vermelden de 
herkomst van de straatnaam: ‘Jacobus Boelen J.R. Zn 
(1811-1890) stak op 8-3-1865 de eerste spade in het 
duinzand als begin van de doorgraving van Holland op 
zijn Smalst’. Zijn spadesteek was het symbolische start-
punt voor het graven van het Noordzeekanaal. Boelen 
heeft hiermee indirect meegewerkt aan het ontstaan van 
IJmuiden.

Jacobus Boelen heet voluit Jacobus Boelen Johan 
Reinartszoon. Hij is opgeleid en werkzaam als scheeps-
bouwmeester. Daarnaast is hij van 1850 tot 1868 lid van 
de Provinciale Staten van Noord-Holland, van 1851 tot 
1861 lid van de gemeenteraad van Amsterdam, regent 
van het Lutherse Oude Mannen- en Vrouwenhuis te 
Amsterdam en directeur van de Amsterdamse Kanaal-
maatschappij (AKM). Hij is vanwege zijn verdiensten 
benoemd tot Ridder in de Orde van de Eikenkroon.

In februari 1865 wordt hij door de aandeelhouders 
gekozen tot directielid van de in 1863 opgerichte AKM. 
Zijn kennis van schepen als scheepsbouwmeester kan 
van pas komen bij de bouw van het kanaal. Als directeur 
is hij aanwezig bij de eerste spadesteek op 8 maart 1865. 
Deze plechtigheid vindt ’s middags om drie uur plaats in 
de Breesaap, ongeveer zeshonderd meter landinwaarts 
van het strand, dicht bij de plek waar later de kleine en 
de Zuidersluis worden aangelegd. Omdat een week 
eerder koningin-moeder Anna Paulowna, de moeder van 
Koning Willem III, is overleden, is Nederland in rouw en is 
de eerste spadesteek een sobere aangelegenheid, 
zonder festiviteiten.

Twee dagen later geeft de Amsterdamse krant Algemeen 
Handelsblad een uitgebreid verslag van de plechtigheid. 

Deze wordt bijgewoond door de drie directeuren van de 
AKM - naast Jacobus Boelen zijn dat Simon Josephus Jitta 
en Cornelis van den Honert - en vertegenwoordigers van 
de aannemer en de ministeries van Waterstaat en van 
Binnenlandse Zaken. Daarnaast zijn andere hoogwaar-
digheidsbekleders en belangstellenden uit Amsterdam, 
Den Haag en Velsen aanwezig.

Josephus Jitta houdt een lange toespraak waarin onder 
meer de kanaalwerken vergeleken worden met die van 
Suez en Panama. Hij luidt de symbolische eerste spade-
steek in met: ‘En nu, mijne Heeren, zullen wij overgaan 
tot het steken van de eerste spade in den grond tot door-
graving van Holland op zijn Smalst, tot daarstelling van 
het nieuwe kanaal!’ Hij rondt zijn toespraak af met: ‘En 
hiermede noodig ik u uit, geachte heer mededirecteur 
Boelen, de spade in den grond te steken, en alzoo de 
doorgraving onder Gods zegen met goeden moed aan te 
vangen!’
Hierop steekt Boelen de eerste spade in de grond, onder 
uitbundig gejuich van de aanwezigen. Na een toespraak 
van inspecteur van den waterstaat Conrad, die eindigt 
met ‘Leve de Koning!’, gaat onmiddellijk een ‘reeds ruim 
honderdtal Nederlandsche werklieden aan den arbeid, 
onder leiding en toezigt van drie Engelsche en vier 
Hollandsche ingenieurs en opzigters.’ Na ruim elf jaar 
letterlijk en �guurlijk geploeter rond de aanleg opent 
koning Willem III op 1 november 1876 het kanaal en 
geeft hij de nederzetting bij de sluizen de naam 
‘IJmuiden’. Josephus Jitta en Boelen blijven tot het einde 
van het bestaan van de AKM hun bestuursfunctie 
vervullen. In december 1882 neemt het Rijk alle rechten 
en plichten van het Noordzeekanaal over. In 1883 wordt 
de AKM opgeheven.

Op voorstel van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
wordt zeventig jaar later, in februari 1953 een straat naar 
Jacobus Boelen vernoemd: de Boelenstraat. Aanvankelijk 
vermelden de straatnaambordjes ‘Johan Boelen stak de 
eerste spade in de grond voor de doorgraving van het 
Noordzeekanaal’. Bij mijn onderzoek als lid van de Werk-
groep Straatnamenonderzoek van de Historische Kring 
Velsen voor de a�evering over de Boelenstraat in de 
reeks ‘Straat in Beeld’ ontdekte ik in 2006 de foute naam 
‘Johan Boelen’ en de vreemde tekst ‘doorgraving van het 
Noordzeekanaal’. Naar aanleiding van verder onderzoek 
door de werkgroep en een mailtje hierover naar een lid 
van de toenmalige Commissie Straatnaamgeving van de 
gemeente Velsen zijn de straatnaambordjes vervangen 
door de huidige met het gecorrigeerde onderschrift.

Velserbroek - Een tuin is een heel 
persoonlijk stukje natuur aan huis. Na 
een bezoek gaat tuindesigner 
Monique van den Haak met de 
wensenlijst aan de slag. Naast het 
beoogde ontwerp ontvangt de klant 
een extra ontwerp in een gesloten 
envelop; de verrassingstuin. Het 

gekozen ontwerp ontvangt men op 
schaal getekend met een impressie-
tekening, compleet met beplantings-
plan. Men kan dan een hovenier 
benaderen of de klus zelf doen. Een 
vrijblijvende afspraak is snel 
gemaakt. Stuur een e-mail naar 
ontwerp@verrassingstuin.nl.

Een sterk tuinontwerp: 
Verrassingstuin.nl

Een isometrische tekening van een ontwerp. Foto: aangeleverd

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Komende week start GGD Kennemerland naast P�zer en AstraZeneca met 
het gebruiken van de vaccins Moderna en Janssen. Dat is goed nieuws: er 
komen steeds meer vaccins beschikbaar en dat betekent dat we per dag 
meer inwoners uit de regio kunnen vaccineren. Waar tijdens de start van 
de vaccinatiecampagne in januari zo’n 2000 prikken per week werden 
gezet, zijn dat er inmiddels 33.000 per week.

Wij zijn in onze regio zijn gelukkig op tijd gestart met het neerleggen van 
een infrastructuur die berust is op grote hoeveelheden vaccins. We zijn er 
dan ook klaar voor om deze grote hoeveelheden te verwerken. De 
komende weken zal het aantal vaccins dat wordt geleverd verder 
oplopen en ook die zullen wij - zeven dagen per week - wegprikken om 
zo bij te dragen aan de bestrijding van de pandemie. Al brengt de intro-
ductie van nieuwe vaccins wel de nodige (logistieke) uitdagingen met 
zich mee.

Op een aantal locaties in onze regio worden straks verschillende vaccins 
toegediend. Het ministerie van VWS bepaalt welk vaccin voor welke doel-
groep wordt gebruikt. Moderna en P�zer zijn geschikt voor dezelfde 
vaccinatiedoelgroepen. 

Op locaties waar Moderna wordt gebruikt, krijgt iedereen in principe 
Moderna voor zo ver dat beschikbaar is. Mochten mensen eerder al 
gevaccineerd zijn met P�zer, krijgt men dat ook als tweede vaccin. De 
vaccins zijn gebaseerd op dezelfde technologie. Het Europees Genees-
middelenbureau heeft ze ook op dezelfde manier beoordeeld. 

Deze vaccins zijn meer dan 90% 
e�ectief in het voorkomen van 
ziekte door het coronavirus. Dit 
betekent dat er in een groep 
gevaccineerde mensen 90% 
minder mensen coronaklachten 
krijgen dan in een (even grote) 
groep mensen die niet gevacci-
neerd zijn. 
Uit de onderzoeken blijkt dat 
mensen die na een vaccinatie toch 
corona kregen, minder ernstig ziek 
werden. Ik wil u dan ook vragen 
om op onze locaties niet in 
discussie te gaan met het perso-
neel over welk vaccin u krijgt. 
Beide vaccins zijn goedgekeurd en 
helpen mee aan een collectieve 
bescherming tegen het virus. 

Achter de schermen zorgen wij 
ervoor dat alles logistiek goed 
geregeld is met de verschillende 
vaccins. U hoeft zelf alleen maar de 
prik komen te halen. 

Verschillende vaccins

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

Santpoort-Noord - Elke eerste 
donderdag van de maand vindt in de 
rouwhuiskamer van 11.00 tot 12.00 
uur het uitvaartspreekuur plaats van 
Alice Loeters persoonlijke uitvaart-
zorg. U kunt er terecht voor al uw 
vragen op het gebied van uitvaart en 

rouw. Vragen als: Kan ik zonder kist 
worden begraven? Wat zijn de kosten 
en ben ik voldoende verzekerd? Kan 
ik in de natuur worden begraven? 
Wat betekent persoonlijke uitvaart-
zorg? Tevens kunt u kennismaken 
met de medewerkers en een kijkje 

nemen in de rouwhuiskamer. Het 
eerstvolgende spreekuur is 
donderdag 3 juni. 

U bent van harte welkom. Adres: 
Frans Netscherlaan 12 in 
Santpoort-Noord.

Uitvaartspreekuur van Alice 
Loeters in de rouwhuiskamer
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Vanuit het Groningse Ontswedde, 
een dorp in de gemeente Stadska-
naal, kwam het echtpaar Bijl met 
twee kleine kinderen in de jaren 50 
naar Santpoort. Aan de St. Martin-
straat 16 waren nieuwe winkel-
panden gebouwd met woningen 

erachter. Voor 12.000 gulden werden 
ze eigenaar van zo’n pand, waar ze 
tien jaar hun kledinghandel dreven. 
Het leverde aanvankelijk problemen 
op, want: ,,Ik was marktkoopman, 
maar had geen middenstandspa-
pieren.’’ Na de derde boete kreeg hij 

twee jaar de tijd om die papieren 
alsnog te regelen en dat lukte. In 
1963 kocht het echtpaar het winkel-
pand aan de Kennemerlaan 39 in 
IJmuiden en daar werd de handel 
voortgezet. Toen Tet en Jo Bijl zich in 
1990 terugtrokken uit de zaak, nam 
een van hun zoons het bedrijf over. 
In 2003 sloot de winkel voorgoed de 
deuren. ,,Graag willen we al onze 
klanten van destijds bedanken voor 
hun vertrouwen’’, aldus het echtpaar 
Bijl.

Haarlem - Burgemeester Jos Wienen bracht onlangs een bezoek aan Tet 
(89) en Jo (90) Bijl ter gelegenheid van het 70-jarig huwelijk. Hoewel het 
echtpaar in Haarlem woont, zullen veel inwoners van de gemeente Velsen 
de jubilarissen ongetwijfeld kennen uit de tijd dat ze een kledingzaak 
runden, eerst in Santpoort, later in IJmuiden.

Echtpaar Bijl zeventig jaar getrouwd
Burgemeester Jos Wienen feliciteerde het echtpaar Bijl met het zeventigjarig huwelijksjubileum. Foto: aangeleverd

IJmuiden/Vijfhuizen - De perfecte 
look voor een vast en laag bedrag 
per maand? Maximaal genieten en er 
altijd verzorgd uitzien? Dat kan! 
Naast een regulier kappersbezoek 
kunnen klanten bij Van Velsen 
Kappers nu ook een kappersabonne-
ment afsluiten om het haar te laten 
knippen, kleuren of permanenten 
voor een vast en laag bedrag per 
maand. Zo kunnen de mannen zich 
twee keer per maand laten knippen 
voor 23 euro per maand en voor 
dames met een snel zichtbare 
uitgroei biedt men de mogelijkheid 
het haar twee keer per maand te 

laten kleuren vanaf 38 euro per 
maand. Vanaf 1 juni zijn de zeven 
verschillende abonnementen 
verkrijgbaar. Lijkt een abonnement 
iets voor u? Loop dan eens bij de 
kapsalon binnen en kies samen met 
het team het juiste abonnement uit, 
de medewerkers leggen u graag uit 
hoe het werkt. U vindt Van Velsen 
Kappers aan de Lange Nieuwstraat 
181 in IJmuiden en op de 
d’Yserinckweg 55 in Vijfhuizen. 
Meer info is op de website: 
www.vanvelsenkappers.nl te vinden 
of bel: 0255 785182 (IJmuiden) of 
023 5748608 (Vijfhuizen).

Van Velsen Kappers start 
met kappersabonnementen

Altijd een goed verzorgd kapsel dankzij het kappersabonnement. Foto: aangeleverd

Santpoort - Als ‘t Mosterdzaadje de 
deuren opent, gaat het zonnetje 
weer schijnen. Het zijn de stellige 
woorden van beheerster Paula Blom 
met betrekking tot de voor juni 
geplande concerten. Na een lange 
periode van gedwongen stilte in het 
pittoreske oude kerkje zullen er naar 
verwachting in de komende maand 
weer optredens kunnen plaats-
vinden. Het eerste concert staat 
gepland voor volgende week 
zondag.
De maand juni puilt inmiddels uit 
van de geplande uitvoeringen en zelf 
in juli gaat het nog door. ,,Er valt een 
hoop in te halen’’, zegt Paula. Ze moet 

voorlopig nog werken met dezelfde 
voorschriften die ook in het afge-
lopen najaar golden, dat houdt in dat 
het aantal bezoekers per uitvoering 
vooralsnog beperkt blijft en reser-
veren noodzakelijk is. Meesterviolist 
Joseph Puglia staat als eerste op de 
agenda, hij brengt zondag 6 juni om 
15.00 uur het programma ‘Rondom 
Bach’ met werken van Telemann, 
Hindemith, Bach, Stravinsky en Biber. 
De Bachsuite wordt uitgevoerd op 
altviool. Eerder verschenen opnames 
van Puglia online via het kanaal van ’t 
Mosterdzaadje op YouTube. Deze 
beelden zijn via www.mosterdzaadje.
nl terug te vinden.

Mosterdzaadje klaar voor 
hervatten uitvoeringen

Velsen - Tata Steel gaat versneld 
maatregelen nemen die de uitstoot 
van schadelijke sto� en en stank-
overlast moeten terugdringen. 
Volgens de directie van het staalbe-
drijf moet over twee jaar al fors 
resultaat zijn geboekt. 
Het gaat dan om een vermindering 
van de neerslag van stof met 65 
procent en een reductie van de 
geuroverlast met 85 procent. De 
maatregelen, die dinsdag werden 
gepresenteerd, volgen op de 
uitwerking en berekening van de 
zogeheten ‘Roadmap plus’. Daarin 
meldde Tata Steel eind vorig jaar al 
dat men driehonderd miljoen euro 
uittrekt voor het milieuvriendelijker 
maken van de staalproductie. In 
het pakket van versnelde maatre-

gelen wordt niet gesproken over 
sluiting van kooksfabriek 2. Volgens 
omwonenden is vooral die instal-
latie de bron van de grootste mili-
euproblemen. Ze willen daarom 
dat deze kooksfabriek gesloten 
wordt. De dorpsraad van Wijk aan 
Zee heeft de nieuwste plannen van 
Tata Steel onrealistisch genoemd 
en blijft sceptisch over de gang van 
zaken. 

Gedeputeerde Jeroen Olthof van 
de provincie Noord-Holland lijkt 
iets positiever gestemd te zijn, 
maar begrijpt de zorgen van de 
omwonenden. Hij noemt de aange-
kondigde maatregelen een goede 
stap, maar benadrukt dat we er 
daarmee nog niet zijn.

Tata Steel versnelt maat-
regelen, omwonenden sceptisch

Los van het feit dat het kopiëren van 
afvalpassen niet is toegestaan, levert 
het ook schade op. De kwaliteit van 
deze kopieën is minder goed dan die 
van de originele afvalpassen. De 

kopieën kosten de paslezers van de 
containers meer energie, waardoor de 
batterij eerder vervangen moet 
worden. Het kan ook leiden tot 
storingen van de paslezers. Door de 

fractie van Velsen Lokaal was aan 
burgemeester en wethouders de vraag 
gesteld of het kopiëren van afval-
passen er ook de oorzaak van kan zijn 
dat meer bedrijven hun bedrijfsafval 
illegaal naar het afvalbrengstation 
brengen en dat daardoor de kosten 
voor afvalverwerking zijn gestegen. 
Volgens het college is dat niet het 
geval, omdat mensen die bedrijfsafval 
komen brengen aangesproken worden 
door de medewerkers van HVC en 
vervolgens weggestuurd worden.

Velsen - In de komende maanden neemt afvalverwerker HVC maatre-
gelen om het kopiëren van afvalpassen tegen te gaan. Gebleken is dat 
mensen de door het bedrijf uitgegeven passen kunnen namaken, waar-
door ze onrechtmatig toegang krijgen tot ondergrondse afvalcontainers. 
Volgens de gemeente Velsen steekt men daar binnenkort een stokje voor, 
door ervoor te zorgen dat per huishouden slechts één pas blijft werken. 
Tegelijk komt er ook een digitale afvalpas voor op de mobiele telefoon.

HVC neemt maatregelen 
tegen kopiëren afvalpassen

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Vorig jaar trok een tentoonstelling 
van Playmobil bij de Ruïne van 
Brederode al veel bekijks. Beheerders 
Rob Kortekaas en Angelique 
Schipper bouwden toen de Slag bij 
Azincourt tijdens de Honderdjarige 
Oorlog na met een leger van 2500 
poppetjes. Het grote succes van de 
tentoonstelling zorgde ervoor dat 

die met een maand werd verlengd. 
Ook dit jaar zijn historische taferelen 
vereeuwigd in Playmobil. Het gaat 
om Paleis Noordeinde met de acht 
Koninginnen uit ‘200 jaar Koninkrijk’ 
en de VOC-schepen uit de ‘Repu-
bliekperiode’ met admiraal Maarten 
Tromp op het schip ‘De Brederode ‘.
Ook is dit weekeinde de start van de 

mobiele Anjeractie van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Via de 
website van de Ruïne kunnen vanaf 
morgen Playmobilpoppetjes 
‘geadopteerd’ worden. Nagenoeg de 
gehele opbrengst komt ten goede 
aan de Ruïne van Brederode. In 
verband met de coronamaatregelen 
is het voorlopig nog verplicht om 
een bezoek via www.ruinevanbre-
derode.nl te reserveren. De herope-
ning met de bijbehorende activi-
teiten is mede mogelijk gemaakt 
door de gemeente Velsen en het 
Kickstart Cultuurfonds.

Ruïne weer open: ‘Adopteer
een Playmobilpoppetje’
Santpoort - De Ruïne van Brederode mag weer bezoekers ontvangen. 
Vanaf zaterdag 29 mei is jong en oud weer van harte welkom. Vanwege 
de voorwaarden van de overheid is de openstelling van de ruimtes moge-
lijk nog wel beperkt. In ieder geval zijn twee displays van de nieuwe Play-
mobiltentoonstelling ‘Strijd om Holland’ in de Theetuin te bewonderen.

ALTIJD DE 
PERFECTE 
LOOK
KAPPERSABONNEMENTEN

Voor een vast en 
laag bedrag per 
maand. 

Bezoek ons twee keer 
per maand voor o.a.: 

Heren knippen 

€23,- 
Dames knippen & 

föhnen (v.a.)

€38,- 



Authentiek Noord-Portugal:
Het Douro portwijngebied

De Douro-regio is het oudste afgebakende wijngebied van de wereld. De grote ri-
vier Douro vormt de grens met de rest van Portugal en is onderdeel van het Wereld-
erfgoed van de UNESCO. Op de oevers groeien de druiven waar de wereldberoem-
de Port van wordt gemaakt op terrasvormige wijngaarden. Het waren de Romei-
nen die hier de wijnbouw introduceerden, maar met name in de tweede helft van 
de 17de eeuw werd de Port wereldwijd bekend door toedoen van de Engelse han-
delaren. De klimaatomstandigheden in dit gebied en de grond waarop de druiven 
groeien zijn van groot belang, hierdoor krijgt de Port een karakteristieke en unie-
ke smaak.
 

Overlijden in een 
zorginstelling

Ik word gebeld door de fami-
lie. Moeder is overleden in de 
zorginstelling waar ze sinds 2 
jaar woont. De schouwarts is 
geweest en alle kinderen zijn 
aanwezig. Ze zijn moe en ver-
drietig, maar hoe tegenstrijdig 
ook, er is veel dat besloten en 
geregeld moet worden. 

Blijft moeder op de kamer of 
gaat ze naar een rouw(huis)
kamer elders? Welke kleding 
krijgt ze aan? Het pakje dat 
ze droeg bij het trouwen van 
haar kleinzoon? Wil de fami-
lie zelf de laatste zorg geven 
of willen ze dat wij dat doen? 
Het voordeel van ‘thuis’ blij-
ven is dat de familie haar, 
in de inmiddels vertrouwde 
omgeving, elk moment kan 
bezoeken. Hierbij is wel be-
langrijk te weten wanneer de 
kamer leeg moet zijn. Meestal 
is dat 7 dagen na overlijden. 

Als moeder de zorginstelling 
verlaat, gaat dat niet zoals 
vroeger via de achterdeur. 
Op het afgesproken tijdstip 
maakt het personeel een ere-
kring bij de uitgang. De fami-
lie rijdt moeder in het midden 
van de kring en sluit daarna 
aan bij het personeel. Dit is 
een emotioneel moment en 

maakt diepe indruk. Samen 
wordt enkele minuten in ge-
dachten stil gestaan. Vooral 
de verzorgenden hebben vaak 
een persoonlijke band opge-
bouwd. Naast het verzorgen-
de aspect is er ook interesse 
voor wie deze bewoonster is 
en wat haar bezig houdt. De 
familie bedankt daarna het 
personeel. Vaak wordt geme-
moreerd hoe moeilijk moeder 
het vond om niet meer zelf-
standig te kunnen wonen, 
maar dat ze zich steeds meer 
‘thuis’ is gaan voelen, dank-
zij de warme, respectvolle en 
professionele zorg en aan-
dacht. Als de familie moeder 
naar buiten rijdt, blijft het per-
soneel nog even staan. Een 
soort van ‘uitzwaaien’. Een al-
lerlaatste groet. 

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

Foto: aangeleverd

“Nieuw hoortoestel? Wie jarig is trakteert!”

HoorCare

10
jaar

_                     _

HoorCare bestaat 10 jaar en dat vieren we! U krijgt 25% korting op de beste hoor-
toestellen van 2 merken. Dus bel nu en maak een afspraak.

Hoor|Care 
Onze winkels zijn open om u te helpen!
Dinsdag tot en met vrijdag geopend.

De dorpen aan de ri-
vier ademen een eigen, 
unieke sfeer, alléén de 
werkers op het land, 
de dieren in de wei, de 
vrouwen bij de openba-
re wasplaats en de ou-
deren die op straat een 
praatje met elkaar ma-
ken. In de bergen ach-
ter de rivier liggen nog 
veel meer verborgen 
schatten die het ver-
dienen om ontdekt te 
worden! Van april tot 
en met oktober is het 
mogelijk een 8-daagse 
Groepsreis in dit unie-
ke gebied te maken, 
met een afwisselend 
programma waarin cul-
tuur, natuur, historie en 
authenticiteit centraal 
staan. Uiteraard belicht 
deze reis veel over de 
Port en ziet de reiziger 
wat een sterke invloed 
de wijnbouw heeft op 
het landschap en het le-
ven in deze streek.

Kijk voor meer informa-
tie op www.realtours.
nl.





Met het mooie weer in aantocht roept men iedereen op om weer van start te gaan met balkonbewegen. Foto: 
aangeleverd

Hydrotherapie ook wel medisch zwemmen ge-
noemd is een oefentherapie in groepsverband 
waarbij extra verwarmd water wordt gebruikt om 
klachten te verlichten. Het gaat hierbij om onder 
andere reumatische en orthopedische klachten, 
maar ook om aandoeningen aan het zenuwstelsel. 
In de gemeente Velsen wordt hydrotherapie gege-
ven door Fysiotherapie Driehuis. 

Mocht u Corona hebben meegemaakt of zit u wellicht 
veel thuis dan merken wij dat velen van u lichamelijk 
minder fi t zijn.
Ook hierbij helpt het oefenen in het warme water u 
weer op de goede weg.

Gunstig effect 
Hydrotherapie maakt gebruik van de 
effecten van extra verwarmd water (32 
graden) en de waterdruk op het lichaam. 
Deze factoren hebben een gunstig effect 
op de stijfheid van gewrichten en over-
matige spierspanning. 

Het warme water kalmeert de spieren. 
Bovendien maakt hydrotherapie het be-
wegen met gewichtsklachten makkelij-
ker omdat de opwaartse kracht van het 
water meehelpt met het bewegen van de 
gewrichten. 

Zweven 
In het water ervaren de 
meeste mensen een soort 
verlossing van de zwaar-
tekracht. Men kan als het 
ware zweven. Op deze ma-
nier worden spiergroepen 
die de klachten veroorza-
ken verlicht en kunnen op 
een relatief veilige manier 
oefeningen worden gedaan 
met de spiergroepen die de 
klachten veroorzaken. 

Onderzoek 
Er is verschillende keren we-
tenschappelijk onderzoek 
gedaan naar het effect van 
hydrotherapie. Alle onder-
zoeken toonden aan dat 
hydrotherapie een positief 
effect heeft op de gezond-

heid. Uit een recent onderzoek in Spanje bleek bijvoor-
beeld dat de spierkracht en conditie verbeteren, het 
concentratievermogen toeneemt en de pĳngevoelig-
heid afneemt. 

Deelname  
De hydrotherapie wordt gegeven door de gediplo-
meerde hydrotherapeuten Frank Gutteling en Michiel 
Langbroek van Fysiotherapie Driehuis. De lessen wor-
den gegeven in het extra warme doelgroepenbad in 
zwembad De Heerenduinen op woensdag ochtend en 
vrijdag ochtend. Voor deelname kunt u zich aanmelden 
via het digitale formulier op onze website of per mail: 
info@fysiodriehuis.nl.

Hydrotherapie in zwembad De Heerenduinen

Aanmelden kan door het formulier digitaal in te vullen op www.fysiodriehuis.nl 
Meer weten? Bel 0255-516367 of stuur een mail naar info@fysiodriehuis.nl 
De hydrotherapielessen worden gegeven op woensdag van 08.00 tot 13.00 uur en op vrĳdag van 08.00 tot 10.00 uur. 

Aanmelden kan door het formulier digitaal in te vullen op www.fysiodriehuis.nl 

De hydrotherapielessen worden gegeven op woensdag van 08.00 tot 13.00 uur en op vrĳdag van 08.00 tot 10.00 uur. 

Nieuwe collectie 
Fitfl ops is binnen. 

Heerlijk voor mooie dagen…

Fitfl ops is binnen. 

Verantwoord Bewegen
Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat 
het coronavirus weinig invloed heeft gehad op 
de motivatie van de ondervraagde ouderen om 
te blijven bewegen. Het merendeel wil graag zo 
lang mogelijk, met inachtneming van de maat-
regelen, hun sport blijven beoefenen of 
beweegalternatieven vinden. Balkon Bewegen 
biedt een mogelijkheid om veilig te bewegen 

op een klein oppervlakte, maar het is ook een 
activiteit waaraan iedereen kan meedoen en 
plezier aan kan beleven en die gezellig met 
medebewoners uitgevoerd kan worden.

60% van de deelnemende ouderen van vorig 
jaar (2020) geeft aan door Balkon Bewegen 
geïnspireerd te zijn geraakt om ook in corona-
tijd te (blijven) bewegen. Daarnaast zette 

Het Nationaal Ouderenfonds organiseert samen met VriendenLoterij, Menzis, VWS, VML, 
KNGF, WijBuurtsportcoaches en haar ambassadeurs op 4 juni de tweede editie van de Natio-
nale Balkon Beweegdag voor ouderen door heel Nederland. Opnieuw zullen tientallen 
mensen in actie komen om ouderen bij ruim 250 woon-zorgcentra laagdrempelig te laten 
bewegen, een gezellige ochtend op “afstand” te bieden en iets te doen voor èn met elkaar. 
Van bewegen tot dansen, bingo of zingen, indien binnen de richtlijnen van het RIVM kan en 
mag alles op Balkon Beweegdag. 

Nationale Balkon Beweegdag brengt 
ouderen beweging, plezier en contact

sommige buurtsportcoaches de Balkon 
Beweegactiviteiten ook de rest van het jaar 
voort.

Met én voor elkaar
Ouderen ervaren Balkonbewegen als een 
manier om gezond te blijven op een kleine 
ruimte. Maar ook als: “plezier, contact en 
aandacht voor elkaar.” Sport- en beweegprofes-
sionals gebruiken de dag om de banden met 
woonzorginstellingen weer aan te halen zodat 
ook ze ook na deze dag met hen activiteiten 
kunnen ontplooien. 

,,Voor ons is de Nationale Balkon Beweegdag 
daarnaast ook een manier om nieuwe doel-
groepen te bereiken. Mensen met wie je anders 
niet zo snel contact hebt kun je nu laten zien 
welke mogelijkheden er zijn en welk plezier je 
kunt beleven aan bewegen.”

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke 
initiatieven die mensen met onvoldoende 
middelen of mogelijkheden een steuntje in de 
rug geven. Samen met Menzis, een organisatie 
die inzet op leefkrachtige en innovatieve 
projecten, ondersteunt zij Nationale Balkon 
Beweegdag.

Met het mooie weer in aantocht roept men 
iedereen op om weer van start te gaan met 
balkonbewegen. Op 4 juni maken we er met z’n 
allen een groot balkonfeest van! 

Professionals en vrijwilligers die een balkon-
sessie willen leiden en met ouderen willen 
bewegen, dansen, bingo-en of muziek maken, 
kunnen zich aanmelden voor de tweede editie 
van Nationale Balkon Beweegdag op 4 juni via 
balkonbewegen@ouderenfonds.nl. 
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mooie aanvulling voor het 
Heemsteedse winkelbestand. 

De Gouden Ton: een nieuwe wijnspeciaalzaak in Heemstede

Bas Raaphorst in zijn wijnzaak. Foto: Eric van Westerloo

Door Eric van Westerloo

Omweg maken voor wijn
Bas heeft een ruime ervaring op het 
gebied van wijnproeven en verkopen. 
Na de hogere hotelschool werkte hij 
in hotels en restaurants, alwaar hij 

zijn passie voor wijn ontwikkelde. 
Tijdens zijn werk in binnen- en 
buitenland maakt hij graag een 
omweg voor wijn. Bij bezoeken aan 
producenten verdiepte hij zijn kennis 
over de teelt van druiven. De afge-
lopen vijf jaar werkte Bas Raaphorst 

in een vestiging van De Gouden Ton 
in Amsterdam-Zuid, tot het moment 
zich voordeed om in Heemstede voor 
zichzelf te beginnen. Hij was intussen 
inwoner van Heemstede geworden, 
dus heeft hij nu zijn werkplek dicht 
bij huis. 

Interessant verhaal
In de loop der jaren heeft hij de 
meeste van zijn leveranciers bezocht 
op de plek waar de wijnen worden 
geproduceerd. Hij heeft dus in de 
keuken kunnen kijken en kan inmid-
dels een aantal producenten tot zijn 

vrienden rekenen. Het zijn over het 
algemeen de kleinere producenten 
die uitblinken in een speci�eke wijn-
stijl, waarbij kwaliteit en zuiverheid 
het allerbelangrijkste is. Bij iedere 
wijn heeft Bas Raaphorst een interes-
sant verhaal te vertellen. De meeste 
wijnen komen uit de traditionele 
Europese wijnlanden zoals Frankrijk, 
Italië, Spanje, Duitsland en Oostenrijk. 
Als de wijn echt bewezen heeft iets 
uitzonderlijks te zijn, importeert De 
Gouden Ton ook uit Zuid-Afrika, 
Amerika of Chili. Uiteraard wordt er 
naast wijn ook champagne verkocht 
en een bescheiden aantal bijzondere 
producten zoals biologische wijn, 
vooral uit Oostenrijk. 

Wijnadvies bij gerechten
Afgelopen zaterdag 22 mei is de 
winkel opengegaan, wegens de coro-
nabeperkingen werd dit (nog) niet 
groots gevierd. De o�ciële opening 
volgt later dit jaar. 
Wat Bas Raaphorst tot zijn specialiteit 
rekent, is klanten adviseren welke 
wijnen erbij welke gerechten passen. 
In de zaak in Amsterdam ontving hij 
regelmatig menu’s, waarbij de 
klanten verzochten mooie passende 
wijnen te leveren. Zoals het een 
volwassen bedrijf betaamt zijn de 
wijnen ook online te bestellen 
(degoudenton.nl). In de zaak aan de 
Binnenweg zijn alle wijnen perfect 
uitgestald in rekken, rood, wit, rosé, 
champagne en overige aan wijn gere-
lateerde producten. 
In de nabije toekomst zal Bas ook 
wijnproeverijen organiseren of voor 
groepen lezingen geven over wijn, de 
productie en de wijnstreek. Wijnko-
perij De Gouden Ton is een mooie 
aanvulling voor het Heemsteedse 
winkelbestand. 

Heemstede - Aan de Binnenweg 4 in Heemstede opende Bas Raaphorst een nieuwe wijnspeciaalzaak. Een winkel waar het accent ligt op wijnen met 
net dat beetje extra, dat wijn tot een van de geneugten van het leven maakt. Zijn winkel maakt onderdeel uit van een groep van tien zaken verdeeld 
over het land. Het assortiment kenmerkt zich door wijnen die over het algemeen van kleine producenten worden betrokken.

Bas Raaphorst in zijn wijnzaak. Foto: Eric van Westerloo

De Gouden Ton: een nieuwe wijnspeciaalzaak in Heemstede
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. Spaanse schilder; 7. goede manieren in de
omgang; 12. dwaas; 13. in het water levend knaagdier; 14.
opstootje; 15. windrichting (afk.); 17. verpakking voor tandpasta;
19. geestdrift; 21. binnenlandse zaken (afk.); 22. tenger; 24.
grote winkel; 27. dierentuin; 28. doorbraak; 30. kloosterzuster;
31. priem; 32. rolprent; 33. plaats in Gelderland; 35. land (staat);
37. aanwijzend voornaamwoord; 38. fijne alcoholische drank;
41. koud en vochtig; 42. deel van een breuk; 44. de gehele film-
ploeg; 46. donkere kamer (afk.); 47. land in Zuid-Amerika; 48.
erker; 49. toetsing van de kennis; 50. lichtbron; 52. ver (in
samenstelling); 54. hoofdstad van Turkije; 56. ledemaat; 58.
deel van een schip; 61. glansverf; 62. hemelgeest; 64. Engelse
graanjenever; 65. Nederlandse rivier; 67. mollengang; 68.
Nederlandse Omroep Stichting (afk.); 70. eikenhout van schors
ontdoen; 72. gewicht; 73. land in Zuid-Amerika; 76. vlekkenwa-
ter; 77. loofboom; 78. verdriet; 79. verleidelijke vrouw; 81. rivier
in Noord-Brabant; 82. cilinder; 83. Friese jongensnaam; 84. olie
(Engels); 86. volhardende geestkracht; 87. niet afwijkend van
het gewone.

Verticaal  1. pijnlijk (hachelijk); 2. lengtemaat (afk.); 3. wilde
haver; 4. leep (listig); 5. elfenkoning; 6. bakplaats; 7. adellijke
ongehuwde dame; 8. metselspecie; 9. Japanse munt; 10. oos-
terlengte (afk.); 11. periode van mooi weer voor de herfst; 16.
sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. kerkelijke straf; 20. water-
plant; 21. meetkundig lichaam; 23. ondeskundige; 25. bijbelse
reus; 26. welzijn (voorspoed); 27. onstoffelijk deel van de mens;
29. sinterklaaskoek; 32. het verzamelen van postzegels; 34.
Europa (afk.); 36. plaats in Noord-Brabant; 37. scheepsvloer;
39. in elkaar; 40. aandoening van de gewrichten; 42. bekend
gebouw in Londen; 43. plaats in Duitsland; 45. speeltoestel; 46.
middagslaapje; 51. woonboot; 53. kippeneigenschap; 54.
behoeftige toestand; 55. schoollokaal; 56. Griekse zuilengang;
57. spijskaart; 59. schrijfvloeistof; 60. briljant (begaafd); 62. kort
stukje (restje); 63. dichter bij de wind zeilen; 66. meisjesnaam;
67. hertensoort; 69. bladgroente; 71. tijdperk; 73. deel van een
wiel; 74. hoofdkaas; 75. god van de liefde; 78. waardeloze lap;
80. jongensnaam; 82. muzieknoot; 85. opbergruimte.





20 inderegio.nl • 27 mei 2021NIEUWS

Door Raimond Bos

Als baby van negen maanden 
verhuisde Pien van Meegen vanuit 
haar geboortestad Gouda naar 
Santpoort-Noord. ,,Mijn vader komt 
zelf uit IJmuiden, mijn moeder uit 
Amsterdam. Ze wilden graag weer 
wat dichter bij het strand wonen en 
dus kozen ze voor Santpoort. Mijn 
moeder is Angelique van Meegen, 
veel mensen in Santpoort kennen 
haar, omdat ze hier tien jaar lang 
een eigen marketing- en communi-
catiebureau heeft gehad. Zij was 
echt de sociale schakel in ons gezin, 
ze was bijvoorbeeld ook lid van de 
ondernemersvereniging. Veel 
mensen kennen mij vooral als haar 
dochter.’’ Pien beschrijft zichzelf als 
iemand met een oude ziel. ,,Als 
meisje van tien zat ik op een 
verjaardag veel liever bij de volwas-
senen dan bij de kinderen. Ik was 
ook als puber al veel meer met de 
toekomst bezig dan met mijn leven 
op dat moment.’’

Brede muzikale interesse
Dat die toekomst in de theater- en 
muzieksector zou liggen, kwam 
voor niemand als een verrassing. 
Pien: ,,Ik ben nog net niet zingend 
geboren, maar als baby was ik wel 
altijd aan het neuriën. Mijn moeder 
nam mij als kind vaak mee naar 
musicals, omdat haar moeder dat 
vroeger ook met haar deed. Daar is 
mijn liefde voor de muziek 
ontstaan.’’ De muzikale genen lijkt 
ze echter niet van haar ouders te 
hebben, want vader noch moeder 
zingt of musiceert. ,,Ja, mijn moeder 
heeft ooit wel dwars�uit gespeeld, 
maar daar bleef het bij. Een tante 
van haar speelde in een jazztrio, dus 
misschien heeft het een generatie 
overgeslagen. Ik zing zelf ook graag 
jazzmuziek.’’ Toch was het niet de 
jazzmuziek die de basis vormde 
voor Piens muzikale vorming. ,,Mijn 

moeder draaide thuis de muziek 
van Ramses Sha�y, tegenover de 
muziek van U2 die mijn vader graag 
opzette. Daardoor heb ik geleerd te 
luisteren naar muziek en ontdekte ik 
wat het je brengt. En in de auto 
zette mijn vader vaak Radio Vero-
nica op en gingen we intro’s raden. 
Hierdoor kreeg ik veel kennis van 
verschillende soorten muziek.’’

Frank Sanders Akademie
Wanneer kwam bij Pien tot het 
besef dat ze iets met haar interesse 
voor muziek moest gaan doen? ,,Er 
was niet per se een doorslagmo-
ment, ik ben er eigenlijk altijd wel 
van uitgegaan dat ik het zou gaan 
doen. Mijn ouders konden het zich 
ook niet anders voorstellen dan dat 
ik de muziek in zou gaan. Als kind 
deed ik al veel audities voor 
tv-programma’s en voor musicals als 
Mary Poppins, maar daar werd ik zo 
zenuwachtig van, dat ik besloot om 
het voorlopig maar even op een 
laag pitje te zetten. Wel schitterde 
ze in diverse producties van de 
plaatselijke musicalgroep De Jonge 
Stem, zoals Legally Blond (2014) en 
The Wiz (2015). Toen het tijd was om 
een studierichting te gaan kiezen, 
lag haar besluit voor de hand: ,,Ik 
heb nog wel eerst een opleiding tot 
modestylist gedaan, maar koos 
uiteindelijk toch voor de Frank 
Sanders Akademie. Daar heb ik 
eerst een vooropleiding gedaan en 
vervolgens een hoofdopleiding. 
Voor die studie ben ik verhuisd van 
Santpoort naar Amsterdam.’’ Van 
haar 19e tot haar 22e woonde Pien 
in de hoofdstad, maar toen ze in de 
zomer van 2020 de opleiding met 
succes afrondde, besloot ze te 
verhuizen naar Utrecht. ,,Een 
vriendin van mij ging daar een 
master doen en ik was eigenlijk wel 
klaar met Amsterdam, dus ik 
besloot met haar mee te gaan.’’ 
Intussen volgde Pien in de laatste 

maanden van 2020 ook nog een 
cursus journalistiek.

Schotland
Dat ze in de domstad zou gaan 
wonen, lag aanvankelijk helemaal 
niet in de planning. ,,Ik zou eigenlijk 
met een ko�ertje naar Schotland 
reizen en dan maar kijken wat er op 
mijn pad zou komen. Dat zat als 
kind al in me. Sinds ik het besef had 
dat er meer was dan Nederland, 
wilde ik hier weg. Bovendien hou ik 
erg van de Engelse taal. Die vind ik 
voor musicals veel meer geschikt. Ik 
heb altijd mijn zinnen gezet op het 
buitenland, maar de reis naar Schot-
land kon niet doorgaan vanwege 
het coronavirus en de Brexit. Vervol-
gens heb ik mij ingeschreven voor 
een master musicaltheater aan het 
conservatorium in Schotland. Ik 
moest eerst �lmpjes opsturen en de 
laatste auditieronde ging live via 
Zoom. Dat was best lastig, want de 
muziek liep niet synchroon en ik 
dacht eigenlijk dat ik het niet 
geworden was, maar blijkbaar was 
het toch goed genoeg, want ik ben 
aangenomen. Na de zomervakantie 
verhuis ik naar Schotland.

Eigen single
Voordat het zover is, brengt ze 
morgen - op haar 23e verjaardag - 
eerst een eigen single uit. Het blijkt 
een direct gevolg te zijn van de 
lockdowns waarmee Nederland in 
de afgelopen veertien maanden te 
maken kreeg. ,,Sinds ik kan 
schrijven, was ik altijd al bezig met 
vertalingen, hertalingen en eigen 
korte verhaaltjes. Nu ik ook gitaar 
speel, schrijf ik liedjes. Tijdens de 
lockdowns heb ik heel veel 
geschreven.’’ Pien blijkt voortvarend 
te werk te gaan. Soms schrijft ze 
twee liedjes in een dag tijd. ,,Ik heb 
eigenlijk al een heel album klaar-
liggen, Het is nu alleen nog wachten 
op een label dat het oppikt en wil 

uitbrengen. In principe zou ik dan 
aan het einde van het jaar een 
album kunnen presenteren.’’ Het 
schrijven gaat haar gemakkelijk af, 
maar ze is wel kritisch op wat ze 
maakt. ,,Er zitten ook hele stomme 
dingen bij, die komen echt niet op 
mijn album!’’

Puzzeltje
Nederland telt met name de laatste 
decennia steeds meer zangers en 
zangeressen. Ziet Pien desondanks 
voldoende kansen om een plekje in 
de muziekwereld te veroveren? ,,Ja, 
ik denk zeker dat dit mogelijk is, 
zolang je een eigen stijl hebt. Vaak 
zie je bij de grote talentenshows dat 
er één plaatje uitgebracht wordt, 
maar meestal wordt er niet een 
artiest gelanceerd die zich jarenlang 
staande weet te houden. Mensen 
die zelf schrijven, overleven nog het 
langst. Tenzij je net als Marco 
Borsato een hele goede schrijver in 
de arm neemt. Als je jezelf bent en 
dat ook laat zien, is er een plekje 
voor.’’ De single die Pien morgen 
uitbrengt, heet ‘Zo bang’ en gaat 
over faalangst en risico’s nemen. 
,,Dat deze dingen bij het leven 
horen, betekent niet dat ze dan niet 
spannend of eng zijn. Het 
uitbrengen van deze single is ook 
spannend, want mensen gaan er 
iets van vinden. Mij is altijd bijge-
bracht dat, als je iets doet, je het 
ook goed moet doen. Maar je weet 
nooit wat een ander ervan vindt.’’ 
Waar moeten we qua stijl aan 
denken? ,,Het ligt in de sfeer die we 
kennen van Ramses Sha�y en Lies-
beth List, want van hen ben ik een 
groot fan. Hun liedjes worden 
gebracht met een bepaalde energie 

en hebben een soort allure die mij 
enorm inspireert. De tekst van mijn 
liedje is, net als die van hen, �loso-
�sch, gaat wat dieper. Ik wil er altijd 
een puzzeltje van maken. Zo’n liedje 
waar je vijf keer opnieuw naar moet 
luisteren om de diepere lagen in de 
tekst te ontdekken. Ik ben echt een 
performer; ik vertel een verhaal en 
dat doe ik op mijn manier.’’

Country
Samen met bassist Daniël van der 
Molen (TCC Studios) werkte Pien 
aan het opnemen van de single. 
Morgen om 13.00 uur zal die voor 
het eerst via Spotify te horen zijn. 
Tegelijk gaat ook de bijbehorende 
videoclip op YouTube in première. 
Mogen we van het eerste album te 
zijner tijd dezelfde stijl verwachten? 
,,Ja, als er een album komt, dan 
wordt het in de stijl van Ramses 
Sha�y en Liesbeth List, maar dan 
met een moderne twist. Maar ik 
houd ook erg van countrymuziek. 
Als kind was ik bijvoorbeeld al een 
enorme fan van Ilse DeLange. Mijn 
grote droom is om ooit een duet 
met de Amerikaanse countryzan-
geres Kacey Musgraves te mogen 
zingen. Als die droom ooit uitkomt, 
dan heb ik voor mijn gevoel het 
hoogst haalbare bereikt.’’ 
Pien klinkt heel vastberaden, twijfelt 
ze nooit aan de haalbaarheid van 
haar plannen? ,,Natuurlijk zie ik 
soms redenen om iets niet te doen, 
maar ook als ik veel beren op de 
weg zie, heb ik vaak toch de neiging 
om iets gewoon toch maar wel te 
doen. We zien wel waar het schip 
strandt. Dat is inmiddels wel een 
beetje mijn levenshouding 
geworden.’’

Santpoort - Pien van Meegen (23) groeide op in Santpoort en vertrok vervolgens naar Amsterdam om te gaan 
studeren aan de Frank Sanders Akademie. Inmiddels is ze afgestudeerd en volgen de ontwikkelingen elkaar in 
rap tempo op. Twee maanden geleden maakte ze haar �lmdebuut als Marie in de korte �lm Van Vroeger en later 
dit jaar verhuist ze naar Schotland voor een conservatoriumopleiding op het gebied van muziektheater. Op de 
valreep brengt ze morgen eerst nog haar eerste eigen single uit. Een jonge getalenteerde singer-songwriter, die 
precies weet wat ze wil en daar alles voor opzij zet.

Pien van Meegen brengt eerste single uit

Pien van Meegen tijdens een fotosessie in het gemeentemuseum in Den Haag. Foto: Amber van der Brugge

De single ‘Zo bang’ is vanaf morgen via Spotify te beluisteren. De bijbehorende 
videoclip is op YouTube te zien. Foto: Amber van der Brugge
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Santpoort - John Oosterhuis publiceert op Facebook een serie foto’s van Santpoortse ondernemers onder de titel Oppeppertjes. Behalve dat deze ondernemers het inderdaad zwaar hebben of hebben 
gehad en zeer zeker een hart onder de riem kunnen gebruiken zijn het ook prachtige, creatieve foto’s die de mens achter de ondernemer laat zien.

Oppeppertjes voor Santpoortse ondernemers

Geen ondernemer is de letterlijke zin des woords maar wel een 
bekend en geliefd gezicht in Santpoort is Marry Oudendijk. Zij is 
o�cier van justitie, ook dat is een roeping en zoals zij zegt: ‘een 
prachtig vak’. Marry is rechten gaan studeren omdat ze kinder-
rechter wilde worden. Haar streven was het helpen van mishan-
delde en misbruikte kinderen. Tijdens haar studie ontdekte ze dat 
het vak van o�cier van justitie beter bij haar paste vanwege de 
dynamiek. Landelijk bekend werd ze door haar rol bij het 
oplossen en de veroordeling van de dader van de ‘dubbele bijl-
moord.’ ,,Na vele jaren in dit vak en vele zeer zware misdrijven 
verder kan ik nog steeds helemaal blij worden als we een misdrijf 
hebben opgelost en de verdachte achter slot en grendel zit. Zeker 
als het gaat om misdrijven waarbij gewone, onschuldige mensen 
het slachto�er zijn geworden.’’ Een dorpsgenoot waar we trots op 
zijn en daarbij ook nog eens een �jn mens.

Marry Oudendijk
Maarten is ambachtelijk en creatief banketbakker bij Banketbak-
kerij Wesseling in de Hoofdstraat. Hij werkt uitsluitend met pure 
en eerlijke grondsto�en in de bakkerij die al sinds 1966 naam en 
faam heeft. Hij zegt: ,,Het mooie aan dit vak is dat je alles met je 
handen moet maken en je af en toe je creativiteit de vrije loop 
kunt laten. Elke dag is weer anders met zo veel verschillende 
producten, van saucijzenbroodjes tot chocoladeletters en van 
slagroompunt tot bokkenpootjes.’’ Alleen deze zin al laat het 
water in heel veel monden lopen. Het mooiste compliment voor 
Maarten in ‘de glimlach van een kind’ als ze hun verjaardagstaart 
zien. Er zal inmiddels geen thema zijn dat Maarten niet heeft 
verwerkt in een feestelijke taart. Van Belle en het Beest voor een 
inmiddels 30-jarige tot de prinses of held die de kindjes van nu 
leuk vinden. ,,Je wordt er gewoon blij van en het geeft je energie 
om door te gaan.’’

Maarten Breitenstein
,,Midden in de gezellige winkelstraat van Santpoort-Noord vind 
je De Santpoortse Verleiding. Een schatkamer vol exotische 
producten en alledaagse lekkernijen. Een winkel waar de deur 
voor je open staat. Waar je welkom bent. Zodra je een voet over 
de drempel zet waan jij je in een paradijs. Je ruikt de zoete geur 
van lekkernijen van over de gehele wereld. Alsof je op een ko�e-
plantage in Colombia staat. Tussen de theeplukkers in India. Of 
tussen de cacaobomen in Tanzania. En aan het einde van deze 
reis staat Sander Balvers.’’ Zo staat het op de website en zo onder-
gaan de liefhebbers van ko�e, thee en lekkers De Santpoortse 
Verleiding ook. Sander vertelt een verhaal dat we allemaal heel 
graag willen beleven en proeven. Thuis in Santpoort neemt 
Sander je mee op reis met ko�e, thee en chocolade, zaken waar 
we absoluut niet buiten kunnen. Balvers straalt een en al positivi-
teit uit en ook dat hebben we elke dag nodig.

Sander Balvers

Santpoort - Het terras op de Hoofd-
straat, ter hoogte van de Terrasweg, 
levert gevaarlijke verkeerssituaties 
op. Een inwoonster van Driehuis, die 
op de �ets door de Hoofdstraat 
wilde rijden, werd vorige week 
geschept door een scooter die met 
hoge snelheid vanuit de Terrasweg 
kwam aanrijden. Ze trok bij de 
gemeente Velsen aan de bel met 
het voorstel om het terras te 

verkleinen of een verkeersdrempel 
aan te brengen, zodat de snelheid 
van passerende voertuigen 
omlaaggaat.

De gemeente Velsen komt horeca-
ondernemers zo veel mogelijk tege-
moet in deze zware periode. Door 
de coronabeperkingen zijn de 
bedrijven veel inkomsten misge-
lopen en daarvan kunnen ze een 

deel compenseren door nu een 
terras te exploiteren. Op de Hoofd-
straat is daarom gekozen voor een 
terras op de rijbaan, met gele belij-
ning is de rijbaan omgelegd om 
ruimte voor het terras te maken. De 
werkeenheid verkeer van de 
gemeente Velsen bekijkt of het 
nodig is aanpassingen in de 
verkeerssituatie ter plaatste te 
maken.

Tijdelijk terras maakt 
verkeerssituatie gevaarlijker

De situatie rond de kruising is door de plaatsing van het terras minder overzichtelijk geworden. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Laatst kwam ik een oude foto tegen van de kruidenierszaak in de Kenne-
merlaan nr. 50. Deze was van mijn opa, Arie Burggraaf. Hij zat er zeker al in 
1925 (ik vond namelijk een advertentie uit dat jaar) en toen in ‘45 de 
oorlog uitbrak heeft hij geschrokken mensen ko�e gegeven. Het gezin 
woonde boven de winkel. Mijn moeder moest vaak bestellingen rond-
brengen op de �ets met een hele zware mand. Op haar tachtigste kon ze 
nog tot op de gram een pond drop scheppen (uitdaging op een jaarmarkt 
in IJmuiden). De winkel werd later de bakkerij Leo Wijnker. Mijn opa was 
heel netjes en precies. En het was hard werken. Schoon en secuur was het 
motto. Omdat er tegenwoordig overal ‘vintage’ winkeltjes zijn dacht ik dat 
dit leuk is om te zien. Hierbij een foto van de winkel met van rechts naar 
links mijn opa, zijn vrouw en opoe met vaag te zien de jongste telg.

Agnes van Leeuwen

Kruidenierszaak

De toenmalige kruidenierswinkel aan de Kennemerlaan, waar later bakkerij Leo 
Wijnker gevestigd was.
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Door Arita Immerzeel

Driehuis - In Driehuis staan al meer 
dan vier weken twee mooie �etsen in 
de openbare ruimte gestald. Zij staan 
allebei met een stevige ketting vast. 
Zijn ze vergeten? Zijn ze gestolen? 
Waarom dan vastgezet? Van wie zijn 
ze? Hoezo? Dat zijn vragen die zich 
aandienen, want de �etsen zien er 
goed onderhouden en vrij nieuw uit. 
Zij staan deugdelijk vast met een 
stevige ketting. En ze zijn van een 

goede kwaliteit. Je zou denken, dat 
er een lekke band was of zoiets en 
iemand de bus heeft gepakt om thuis 
te komen. De banden zijn echter 
goed en de �etsen worden ook maar 
niet opgehaald. Eén van de �etsen 
verdwijnt ondertussen bijna onder 
het groen. 
Misschien herkent iemand zijn �ets? 
Want de �etsen zijn te goed om 
verder zo te verpieteren. De redactie 
staat open voor het vervolg van dit 
verhaal.

erweesde fietsen in rie is

Naast de verzamelcontainers op de Albert Verweylaan in Driehuis staat al wekenlang 
een elektrische �ets aan een boom gekluisterd. Foto’s: Arita Immerzeel

Bij een bushalte aan de Van den Vondellaan staat ook al wekenlang een mooie �ets 
vast met een stevige ketting. 

Op zaterdag 8 mei hebben Rense, 
Shorog, Charlotte, Myrthe, Jack, 
Emraan en Wim het A-diploma 
gehaald. Elise, Senna, Kick en Sil 
haalden hun B-diploma. Voor één 
meisje was het zelfs héél vroeg, zij 
kwam zelfs vanaf het vakantieadres 
in Drenthe teruggereden om af te 
kunnen zwemmen voor het felbe-
geerde A-diploma. En met succes, 
want het diplomazwemmen was zo 
gepiept, de kinderen deden het 
moeiteloos. En met A en B bij elkaar 
konden de A’tjes al even proeven aan 
‘het gat’ op B-afstand, hetgeen een 
aantal zelfs al lukte!

Op dinsdag 18 mei hebben de 
volgende kinderen hun C-diploma 
gehaald: Levi, Roemer, Jadon, Yuna, 
Sterre, Yfke, Djelano, Björna en 
Annabel (certi�caat C). Onder leiding 
van meester Leo lieten zij een 
uitmuntend goed niveau zien. Mooi 
afgemaakte zwemslagen met goed 
uitdrijfmoment. De borstcrawl en 
rugcrawl deden alle negen kinderen 
tegelijk en daarbij kwamen de echte 
wedstrijdzwemmers naar voren. 

Eenmaal buiten onthaalden de trotse 
ouders hun kinderen met span-
doeken en roltoeters en natuurlijk 
had meester Leo voor ieder kind een 
persoonlijk woordje.

Een aantal gaat nu door met brevet-
zwemmen, deze zwemmers konden 

vorige week meteen weer het bad 
induiken. Nu de andere zwemactivi-
teiten ook weer kunnen starten, is 
een einde gekomen aan de extra 
lessen voor de ABC-groepen. ABC-
coördinator Sonja Mol is erg 
tevreden over deze lessen: ,,Dankzij 
die extra lessen hebben niet alleen 
veel kinderen voor de vakantie hun 
diploma kunnen halen, maar is ook 
de doorstroming bij de andere 
lesgroepen goed gebleven. Boven-
dien hebben we ook een aantal 
nieuwe kinderen kunnen oproepen, 
zodat ook zij voor de zomer hun 
eerste lessen hebben gehad.”

IJmuiden - Na meerdere afzwemmomenten in maart en april heeft WVIJ 
in mei wederom een groot aantal zwemdiploma’s kunnen uitreiken. Op 8 
mei waren A en B aan de beurt en op 18 mei was het de C-groep. Voor 
sommige afzwemmers zaten er slechts enkele weken tussen hun A- en 
B-diploma. Omdat het wedstrijdzwemmen pas op 20 mei weer van start 
kon gaan, hebben de leszwemmers tijdelijk kunnen pro�teren van extra 
lesuren en dat heeft resultaat gehad.

 we t d r  twee 
a we enten in ei

Om de zwemvaardigheid op peil te houden, is het belangrijk dat de kinderen nu 
regelmatig het water induiken. Foto: aangeleverd

Het was een opvallende gebeurtenis 
destijds, met 250 jongeren naar het 
gemeentehuis om het plan voor het 
verbouwen van het PEN-station tot 
jongerencentrum kracht bij te zetten. 
,,We hebben het de gemeente toen 
niet gemakkelijk gemaakt’’, herinnert 
Gerrit Knukkel zich. Hij was zelf actief 
in het jeugdwerk en had zijn zinnen 
gezet op het opzetten van een nieuw 
jongerencentrum in IJmuiden. ,,Dat 
pand stond al een aantal jaren leeg. 
De gemeente heeft 250.000 gulden 
beschikbaar gesteld voor de verbou-
wing en we hebben een stichting 
geformeerd met het doel om er een 
uitgaanslocatie van te maken. Het 
moest iets worden als Paradiso in 
Amsterdam en dat is ons gelukt.’’

Aanvankelijk was er sprake van een 
actiegroep, nadat de jongeren bij 

een notaris hun handtekening 
hadden gezet en de stichting 
daarmee een feit was, kon men spij-
kers met koppen slaan. ,,Er kwamen 
uiteindelijk ongeveer tweeduizend 
bezoekers, dus het was een groot 
succes’’, vertelt Gerrit Knukkel. Het 
jongerencentrum kreeg de voor de 
hand liggende naam De Pen en telde 
verschillende zalen. ,,Beneden was 
de grote zaal, daar vonden de optre-
dens plaats. Boven was een wat 
rustiger zaaltje. Als je beneden een 
meisje had versierd, dan ging je 
daarna naar boven’’, lacht Gerrit. Zelf 
droeg hij een jaar na de opening zijn 
taken over en verliet de organisatie. 
Vorige week was hij voor het eerst 
sinds jaren weer terug in IJmuiden 
om twee vrijwilligers van het eerste 
uur opnieuw te ontmoeten. ,,Maar 
we hadden er ongeveer 

honderdtwintig in die tijd, dus ik 
hoop er nog veel meer te kunnen 
vinden.’’

Een andere prangende vraag die 
hem bezighoudt: ,,Wie was de 
aannemer die destijds de verbou-
wing heeft uitgevoerd?’’ Ook de 
toenmalige medewerkers van dat 
bedrijf hoopt hij te kunnen bereiken. 
We leggen de vraag voor aan Rob de 
Smit, destijds ook betrokken bij de 
organisatie. ,,Ik ben door Gerrit 
aangenomen, ik was de eerste die 
daar de lichtshow deed.’’ Op de vraag 
over de aannemer moet hij het 
antwoord schuldig blijven, maar wel 
kent hij meerdere vrijwilligers van 
destijds, die hij kan benaderen. 
Iedereen met tips over de toenma-
lige vrijwilligers van jongerencen-
trum De Pen kan contact met hem 
opnemen via nummer 06 42212743 
of een brief sturen naar G.J. Knukkel, 
Kees Veerstraat 32 (1619 CS) in 
Andijk. Het is ook mogelijk om te 
reageren op dit artikel via het e-mail-
adres van de redactie van deze krant 
(redactie@jutter.nl) en deze infor-
matie zal aan Gerrit worden 
doorgegeven.

IJmuiden - Vanaf 1969 deed het voormalige PEN-station aan de Kanaal-
dijk, dat we uit later jaren kennen als Witte Theater, enkele jaren dienst 
als jongerencentrum. Gerrit Knukkel, nu 76 jaar oud, was destijds een 
van de initiatiefnemers van dit project. Hij heeft nog mappen vol docu-
menten en albums vol foto’s uit die tijd in huis. Dat materiaal wil hij graag 
tonen aan de vrijwilligers van weleer. Een reünie organiseren is zijn grote 
wens, daarom is hij gestart aan de zoektocht naar de mensen die zich 
destijds inzetten om het jongerencentrum te runnen.

e t  d rijwi i ers 
j n eren entr  e en

WWW.PLUSWIJZER.NL

Santpoort - De uit Santpoort-Zuid 
afkomstige Tanya Spee bezoekt 
morgen met haar Vattenfall Solar 
Team de Brederode Daltonschool. 
Het team werd met zonneauto Nuna 
Phoenix wereldkampioen bij 
wedstrijden in Australië en Zuid-
Afrika. Elk jaar bezoekt het team 

diverse scholen in Nederland om 
uitleg te geven over de bouw van een 
zonneauto. 
Dit keer koos het team voor de basis-
school waar teamlid Tanya Spee 
vroeger zelf op zat. Leerlingen zullen 
volop in de gelegenheid zijn om 
vragen te stellen.

nnea t  r en in ant rt
Tanya in Nuna Phoenix bij een eerder schoolbezoek. Foto: Vattenfall Solar Team
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MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

Het was het jaar van het huwelijk van Prins Willem-
Alexander en Máxima. Daar moest in de klassen natuur-
lijk ook aandacht aan geschonken worden. Mijn colle-
ga’s van de groepen 6, 7 en ik (8), wilden van de hal een 
soort trouwzaal maken en bespraken het plan met 
onze groepen. Allerlei ideeën borrelden op. De 
kinderen wilden de trouwerij naspelen en vonden dat 
er twee mooie stoelen moesten komen voor het 
bruidspaar, het liefst ‘tronen’. Eén mooie ‘troon’, die van 
Sinterklaas, hadden we al. Het probleem was het 
tweede exemplaar. Niemand van ons was in het bezit 
van een troon.

We bezochten daarop meubelzaken in IJmuiden en 
legden ons probleem voor. Men moest lachen, maar 
kon ons niet helpen aan een soort van troon. Tot we bij 
Woontoon terechtkwamen. Ook daar legden we uit dat 
we van plan waren om de hal van onze school om te 
toveren in een trouwlocatie en dat we een ‘troon’ 
zochten. 

De verkoopster zag de lol er van in en liet ons meubels 
zien die niet meer verkocht werden. Wij keken rond en 
ontdekten een oude fauteuil, met versleten roodpluche 
bekleding, twee grote armleuningen en een zeer hoge 
rugleuning. ,,Dat is precies wat we zoeken”, zeiden wij. 
We mochten de fauteuil gratis meenemen. Maar hoe 
kregen we zo’n grote klassieke fauteuil op school? Mijn 
auto was te klein, daar kon die stoel onmogelijk in. 
Evenals in de auto van de collega uit groep 7. De auto 
van de collega van groep 6 was iets groter. ,,Geen 
probleem… Past”.

Maar toen puntje bij paaltje kwam, paste die fauteuil 
net niet. De kordate collega gaf niet op. De achterbank 
ging plat en de voorstoelen naar voren. Ging beter, 
maar er bleef één stoelpoot buitenboord hangen. Dan 
de voorstoelen maximaal naar voren. En ja… de stoel 
was binnen. Helaas kon de achterklep net niet dicht en 
men kon voorin niet zitten. De bestuurster perste zich 
scheef achter het stuur, het stuur in haar buik. De 
andere collega zat tegen het dashboard en de voorruit 
geklemd, met de leuning van de stoel in haar rug. En 
ik..? Ik wurmde naar achteren en lag languit bovenop 
de troon om de achterklep omlaag te houden. Auto-
rijden was eigenlijk onverantwoord. Bijna bij school 
kwam een politieauto ons langzaam tegemoet. Snel 
schoot de collega zijstraten in... Gered!!! 

Kinderen hebben de huwelijksceremonie nagespeeld. 
Prinses Máxima wuivend, met traan, op een ‘troon’ van 
Woontoon.

De troon

41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester 
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte 
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren 
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen 
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan 
ook niet bij voor deze 68-jarige IJmuidenaar. Met 
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de 
Jutter/Hofgeest. Deze week:

Velsen - Na de koudste aprilmaand sinds vijftig jaar doet ook de meimaand voorlopig alle kouderecords breken. Juist 
nu de terrassen weer open mogen zijn! In Velsen sneuvelden vrijdag grote takken en zelfs bomen. Op de Langemaad 
ter hoogte van zijstraat Tarweland in Velserbroek, waar de bomen door harde rukwinden sneuvelden, waren politie en 
brandweer snel ter plaatsen om twee omgevallen bomen in stukken te zagen en van de rijbaan te halen. In Santpoort-
Noord langs de afrit van de Rijksweg scheurde een �inke tak van een boom. De enorme tak viel in de berm tussen de 
rijbaan en het �etspad. Als door een wonder raakte niemand gewond. Je moet er niet aan denken, wat had kunnen 
gebeuren. Tekst: Arita Immerzeel

Storm pleegt aanslag op bomen
Op de Langemaad ter hoogte van Tarweland in Velserbroek sneuvelden twee bomen door harde rukwinden. Foto: Irene Akerboom

In Santpoort-Noord langs de Rijksweg scheurde een grote tak af, die net niet op de rijbaan, maar in de berm viel. 
Foto: Arita Immerzeel

Tussen woensdag 26 mei en zondag 
20 juni kan iedereen van 15 tot en 
met 18 jaar deelnemen aan de 
springtraining van Rooswijk. Onder 
professionele begeleiding krijgen 
deelnemers alle �jne kneepjes van 
het spel uitgelegd en wordt er volop 
geoefend. Michiel van Someren: 
,,Tijdens mijn gymlessen valt het mij 
op dat veel leerlingen écht enthou-
siast zijn over de sport. Ik zie veel 
plezier en talent. Daarom deze 
springtraining, zodat ze daar iets 
mee kunnen doen. Een mooie kans, 
omdat jongeren zich niet voor een 
langere tijd vastleggen, maar voor 
maximaal acht trainingen. Natuurlijk 
kunnen ze langer door blijven 
trainen als ze dat willen.”

Vier keer meetrainen
Jongeren die interesse hebben om 
aan de springtraining deel te nemen, 

kunnen ervoor kiezen om vier keer 
mee te trainen voor 40 euro of met 
alle acht de trainingen voor 60 euro. 
Er wordt getraind op woensdag van 
18.00 tot 19.00 uur en op zondag van 
09.30 tot 10.30 uur. Materiaal is op de 
club aanwezig, dus alleen sportkle-
ding is voldoende om mee te trainen.

Springtraining
Springtraining is een traditie in de 
Amerikaanse Major League, de 
grootste honkbalcompetitie van de 
wereld. Honkballers in Amerika 
bereiden zich jaarlijks door middel 
van deze training voor op de compe-
titie. Een uitgelezen kans voor 
talenten om zich in de schijnwerper 
te spelen, net als de springtraining 
dit jaar bij Rooswijk. Aanmelden of 
vragen? Mail naar springtraining-
rooswijk@gmail.com voor meer 
informatie.

Velsen - Honk- en softbal is in Nederland vooral bekend doordat op 
middelbare scholen veel wordt gesoftbald tijdens de gymlessen. Gymle-
raar Michiel van Someren, zelf speler in het eerste honkbalteam van 
Rooswijk, wordt vaak verrast door het enthousiasme voor de sport dat hij 
daar ziet. Daarom organiseert hij, vanuit Rooswijk, een springtraining 
voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar. Via vier trainingen kunnen ze van 
de sport proeven en meteen ontdekken hoeveel talent ze hebben.

Van softbal op school naar 
honkballen bij Rooswijk

Michiel van Someren zelf aan slag. Foto: aangeleverd

Het doel is om zowel jong als oud 
met elkaar in contact te brengen 
door hen deel te laten nemen aan 
diverse beweeg- en 
ontspanningstrainingen. 
De trainingen nemen 45 tot 60 
minuten in beslag en worden qua 
intensiteit aangepast, afhankelijk van 
de algehele gezondheid en conditie 
van de deelnemers. MOVE heeft voor 
vijf verschillende doelgroepen aparte 
lessen, die elk met een letter zijn 
aangeduid.

Lessen voor elke doelgroep
De eerste drie groepen kunnen geor-
ganiseerd buitensporten dankzij 
Fit4You2, op het kunstgrasveld 
schuin achter basisschool De Plataan. 
Les A is bedoeld voor de thuiswer-
kers/volwassenen, start om 09.00 en 
duurt tot 09.45 uur. Les B, voor de 
groep 60+/Senioren, vindt plaats van 

10.00 tot 10.45 uur. Voor de ouders 
met kind(eren) is Les C bij te wonen 
van 15.30 tot 16.15 uur. De laatste 
twee groepen van de dag, enkel 
gericht op kinderen, kunnen lessen 
volgen bij DnD Dance. Dit bestaat uit 
trainingen Streetdance (Les D) voor 
kinderen (maximaal twaalf kinderen) 
van 5 tot 8 jaar van 17.00 tot 18.00 en 
aansluitend van 18.00 tot 19.00 Les E 
(freestyle dans) voor de leeftijdscate-
gorie 9 tot 12 jaar oud (maximaal 
twaalf deelnemers).

Aanmelden
Meer informatie over MOVE Again is 
te vinden op de facebookpagina 
MOVE Velsen-Noord. Aanmelden 
voor een les(sen) kan per e-mail via 
movevelsennoord@gmail.com of per 
telefoon (WhatsApp) via 06 
12505324. De kosten bedragen 1 
euro per les.

MOVE Velsen-Noord van start
Velsen - Na een paar maanden niets te kunnen organiseren gaat MOVE 
Velsen-Noord weer van start met MOVE Again. Vanaf 9 juni tot 27 
oktober kunnen elke woensdag vijf verschillende groepen van maximaal 
twintig personen weer in beweging komen op het kunstgrasveld achter 
basisschool De Plataan en bij DnD Dance. MOVE staat voor Meedoen, 
Ontspanning, Verandering en Eten. Dit is het juiste moment om na een 
lange tijd van veel thuis zijn meer met elkaar in contact en beweging te 
komen.
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Door Arita Immerzeel

Lucy: ,,Ik heb gewerkt vanaf mijn 
15e jaar. Dat was eerst bij een bank, 
daarna deed ik de boekhouding op 
twee kantoren. Maar ik wilde méér 
betekenen voor mensen en schreef 
mij in voor de opleiding tot 
verpleegkundige. Met mijn 23 jaar 
werd ik toen te oud bevonden!“ 
Energieke Lucy liet zich niet 
remmen en volgde vervolgens de 
avondopleiding tot doktersassis-
tente naast haar werk. ,,En daar heb 
ik nooit spijt van gehad. Ik werkte in 
IJmuiden bij dokter de Bruijn, dokter 
Drijber en dokter Oskam. Na mijn 
verhuizing naar Velserbroek sollici-
teerde ik bij dokter Peters.” Lucy 
kwam op 1 december 1999 in het 
Huisartsencentrum Velserbroek 

werken en heeft er al die ruim 21 
jaren met veel plezier gewerkt. ,,Het 
team is geweldig, met leuke colle-
ga’s en �jne praktijkhouders, ook in 
deze tijd van pandemie. Daarom 
was het moeilijk afscheid nemen, 
maar na 51 jaar werken moest ik 
toch ergens een grens trekken en 
dat deed de SVB voor mij. Vanaf 26 
mei krijg ik AOW,” aldus een toch 
ook wel geëmotioneerde Lucy.

Werkplezier
,,Waar ik om gewaardeerd werd 
door patiënten en collega’s was mijn 
vermogen tot luisteren. En mijn 
engelengeduld. Oren uitspuiten 
vond ik een vies, maar dankbaar 
werkje. De huisartsen helpen met 
ingreepjes vond ik ook erg leuk om 
te doen. Met sommige patiënten 

bouw je een band op, vooral als zij 
regelmatig komen voor een bijvoor-
beeld een injectie of een bloeddruk-
meting. Bij het a�uisteren van de 
receptenlijn heb ik soms vreselijk 
moeten lachen om de namen van 
medicijnen, die men inspreekt.”

Afscheid
Van het team kreeg Lucy in het 
bijzijn van haar dochter en zoon 
(digitaal) behalve bloemen en een 
afscheidsborrel op afstand, een 
fotoboek vol herinneringen. Plus 
een mooie fotocamera met toebe-
horen, een bon voor een tuincen-
trum, een beauty-verwenpakket én 
geraniums. Niet dat Lucy daarachter 
zal gaan zitten. ,,Ik hou van 
wandelen, fotograferen, tuinieren 
en wil graag mijn zoon in Praag 
weer gaan bezoeken, als het weer 
kan. En als ik tijd over hou, ga ik 
even langs bij mijn collega’s, want 
wat zàl ik ze missen!”

Velserbroek - Assistente Lucy van Heijst beleefde vrijdag haar laatste 
werkdag in Huisartsencentrum Velserbroek. Na 51 jaar werken mag zij 
van haar welverdiende pensioen gaan genieten.

Doktersassistente Lucy van 
Heijst na 51 jaren met pensioen

Lucy van Heijst op haar laatste werkdag. Foto: Arita Immerzeel

JONGEREN EN CORONA

Door Ingeborg Baumann

Paul is 18 jaar, zit in 5 VWO op het Ichthus Lyceum en woont in Santpoort-
Noord. Hij is pas vijf jaar in Nederland want zijn moeder komt uit Mexico. 
Hij woont nu hier bij zijn Nederlandse vader. Hij spreekt accentloos 
Nederlands en alleen het sympathieke ‘ratelen’ dat bij de Spaanse taal 
hoort doet herinnert aan zijn achtergrond. Paul heeft een passie. Hij 
houdt heel erg veel van �etsen en dan met name op de mountainbike. Hij 
racete ook in België en Duitsland en zelfs in Canada. Toen kwam Corona 
en was het nationaal en internationaal downhill mountainbiken even 
verleden tijd. Maar Paul kwam samen met zijn vriend Wout Wildering op 
het volgende idee: Le Tour d’Hollande.

,,Wij houden enorm veel van �etsen. Vaak crossen we met hoge snelheid 
door het park, pakken we enorme jumps met allemaal andere hinder-
nissen zoals keien, wortels en noem maar op. Maar we gaan ook soms 
door een rustiger mountainbike parcours om van de route te genieten of 
we pakken de race�ets om mooie lange tochten te maken. Op een dag 
zeiden we: ‘Wat nu al we niet zouden kunnen �etsen?’ We zouden dan 
onze passie moeten achterlaten en heel veel leuk ervaringen niet hebben 
gehad. Veel mensen niet hebben ontmoet maar vooral zouden we geen 
mooie herinneringen kunnen maken waar we later op terug kunnen 
kijken. Op dat moment beseften we dat er veel mensen zijn die dat niet 
kunnen. Mensen met een handicap. En dus kwamen we op het idee van 
deze actie. Ik besefte ook; dit is het moment voor een sponsortour. Ik 
werd al gesponsord door Bike Planet Haarlem, beheerd door Sebastiaan 
Remi Haaker (https://bikeplanet.nl).

Sebas was meteen enthousiast en we hebben alles op papier gezet. Hij 
sponsorde ook de �etstassen, de tent en alles. Ik werd het gezicht van het 
bedrijf en deel alles op sociale media. Zo werkte het aan twee kanten. De 
volgende stap was een fonds vinden dat alles in zich had wat wij 
bedoelden. We dachten eerst aan Kika Kinderkanker maar besloten toch 
de opbrengst te gunnen aan Fonds Gehandicaptensport, dat sporten 
voor iedereen mogelijk wil maken. Dat voelde leuker en ‘nieuwer’. We zijn 
vertrokken op 4 mei. In twaalf dagen �etsten we door twaalf provincies 
langs alle hoofdsteden, in totaal 1200 kilometer. We namen geen rust-
dagen. Soms sliepen we in de tent, soms overnachtten we bij kennissen. 
Het was vreselijk koud en we hebben ook te maken gehad met wind-
kracht 8 zelfs. Sommige dagen, zoals toen we van Maastricht naar 
Arnhem �etsten zaten we 180 kilometer in het zadel. Maar we hadden het 
er voor over.

Ik werd verliefd op Nederland met haar �etscultuur een paar jaar geleden. 
Het is echt door corona gekomen dat ik besefte dat niet ieder mens zo 
gezegend is als ik. Het voelde een beetje leeg dat ik geen wedstrijden kon 
rijden en ik besefte dat er andere mensen zijn die nooit kunnen �etsen, 
geen herinneringen kunnen opbouwen. Corona heeft wat dat betreft wel 
wat teweeggebracht, dat merk ik ook in mijn omgeving. Voor mij 
persoonlijk betekende het dat ik mijn moeder al een tijd niet heb gezien, 
normaal vlieg ik elke vakantie naar Mexico. Dat is wel moeilijk ja. Maar 
deze tocht was zo de moeite waard! We hebben in totaal 2275 euro bij 
elkaar ge�etst en de cheque is al overhandigd aan Fonds 
Gehandicaptensport.’’

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

De mooie cheque is al overhandigd aan Fonds Gehandicaptensport. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden/Boedapest - Lars Botte-
lier heeft bij zijn debuut op het EK 
Openwaterzwemmen de vijfde 

plaats behaald op de 25 kilometer. 
De IJmuidenaar lag in een span-
nende strijd tot vierhonderd meter 
voor de �nish in een tweede positie, 
maar kwam in de slotfase snelheid 
te kort om deze plaats te solideren. 
Uiteindelijk �nishte hij in 4 uur, 36 
minuten en 17 seconden, dit was 18 
seconden langzamer dan de Franse 
winnaar Axel Reymond (4:35,59).

Het EK werd gehouden in Boeda-
pest en het Lupameer was het decor 
voor het openwaterzwemmen. De 
watertemperatuur was op de dag 
van de 25 kilometer 17,5˚C, dit bete-
kent dat het zwemmen in wetsuits 
verplicht is. Bottelier heeft naar 
eigen zeggen zijn race perfect 
opgebouwd. ,,Ik had een duidelijk 
plan opgesteld met mijn coach. Aan 
het begin van de race zou ik mijzelf 
niet laten zien vooraan in het 
peloton. Daarbij was het mijn taak 
om optimaal te pro�teren van de 
zuiging van mijn tegenstanders. 
Tegelijkertijd zorgde ik ervoor dat ik 
een tactische positie in het veld 
innam, zodat ik de boeien scherp 

kon ronden.’’
Daarnaast had Bottelier nog een 
extra troef. De wetsuit zorgt er 
namelijk voor dat men extra vocht 
verliest tijdens het zwemmen. Juist 
daarom benutte hij extra veel drin-
komenten. Volgens hem was het de 
gouden tip om op het einde nog fris 
te zijn. De wedstrijd begon eigenlijk 
pas bij het twintigkilometerpunt. ,,Ik 
schoof naar voren en nam de derde 
positie in achter Axel en een 
Italiaan. Die kon ik met succes 
verdedigen en met ingang van de 
laatste ronde (22,5 kilometer) 
schoof ik door naar de tweede 
positie. Op het einde plaatste Axel 
een �inke versnelling, helaas miste 
ik nog wat maximale snelheid om 
het verschil te maken. Dat was 
natuurlijk jammer, maar ik heb alles 
gegeven en ben onwijs trots op 
mijn vijfde plaats.’’
Behalve op de 25 kilometer kwam 
Bottelier drie dagen eerder ook in 
actie op de 10 kilometer. Hier 
eindigde hij op de 22e plaats in 1 
uur, 53 minuten en 5 seconden, met 
ruime achterstand op de winnaar.

Bottelier vijfde bij EK-debuut

In de slotfase kwam Lars Bottelier net 
iets aan kracht tekort voor een 
podiumplaats. Foto: aangeleverd
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VELSEN DOOR DE LENS VAN JANNA

Velsen - Janna Kamphof is freelance content creator 
en (micro)avonturier. Ze ziet graag zoveel mogelijk 
van de wereld, maar dan wel op een bewuste en 
liefst duurzame manier. Bijzondere ervaringen kun 
je al op een steenworp afstand van huis hebben, is 
haar motto. In de Jutter|Hofgeest haalt ze maande-
lijks een plek in onze regio voor haar lens.

De schuimkoppen staan op de golven, zo sterk is de 
wind als ik aankom bij de kop van de haven. De 
meesten zouden zeggen dat het hard waait. Een IJmui-
denaar zou het waarschijnlijk een briesje noemen. Hoe 
dan ook, windkracht 7 weerhoudt mij er niet van om 
even van het heerlijke uitzicht te genieten. 
Het onstuimige weer benadrukt de rauwe schoonheid 
van deze plek. 

De blauwe boten met gele masten in de Vissershaven 
steken af tegen de dikke, grijze wolkenlucht. De 
bronzen visser met de stormlantaarn blijft ongeroerd 
staan. 
De zon piept af en toe tussen de wolken door en laat 
het woelige water glinsteren. Plotseling voel ik een 
paar spetters. Een poging om mijn regenjack aan te 
trekken, resulteert in een kleine strijd tegen de 
elementen waarbij mijn jas nog net niet door de wind 
wordt meegesleurd. 
Een oudere heer in een auto gebaart vragend of alles 
goed gaat. Ik moet lachen en knik: dit is toch IJmuiden 
op z’n best. 

Website: www.jannakamphof.nl
Instagram: @jannakamphof.

De Duitse bunker van het type 622 
(Bp.100, Festung IJmuiden) die 
momenteel gesloopt wordt bij het 
Missiehuis en plaats moet maken 
voor woningbouw, is inmiddels zo 
goed als verdwenen. Er rest nog 
slechts een stukje vleugelmuur en 
een dikke fundering. Er is dus nog 
genoeg werk aan de winkel voor de 
slopers, maar zij nemen nu toch even 
de tijd om een aantal toch wel unieke 
items van de smeltoven te redden. 
Het was de vrijwilligers van de HBP 
namelijk ter ore gekomen dat een 
aantal originele pantserdelen uit de 
te slopen bunker in de schrotbak was 
beland. Verrassend, want zij gingen 
er gemakshalve vanuit dat het plaat-
selijke bunkermuseum één en ander 
wel veilig zou stellen. Bij navraag 
bleek dat dit dus niet het geval te 
zijn.

Er is toen direct contact gezocht met 
Lek-Sloopwerken en in goed overleg 
is besloten de delen alsnog te 
redden. De vrijwilligers van de HBP 
zijn dan ook erg blij met de opstel-
ling van de sloper; u vraagt, wij 
draaien was het credo. Een hydrauli-
sche kraan, een snijbrander en zelfs 
een bak ko�e werden voor dit 
nobele doel ingezet. Zo werd het een 
vruchtbare middag voor de HBP, met 
als eindresultaat: Het onderste deel 
van de pantserdeur (Stahltür 
434P01), twee ingangsverdedigings-
platen (Leichte Stahlschartenplatte 
für MG 483P2), een drietal inlaatroos-
ters (Stahlrost 150mm) en een viertal 
scharnieren voor de pantserdeuren. 
Kijk op www.haagsebunkerploeg.
com of www.historicalwartracker.nl 
voor meer informatie over de Haagse 
Bunker Ploeg.

Stukje geschiedenis
gered van de smeltoven
Driehuis - Met een sierlijke beweging vist kraanmachinist Leen van Lek-
Sloopwerken de ruim driehonderd kilo zware pantserdeur uit de 
schrotbak. Zo hangend in de grijper lijkt het stuk ijzer zo licht als een 
veertje. Maar schijn bedriegt, bovendien is dit slechts het onderste 
gedeelte van de in twee delen uitgevoerde pantserdeur. Op een afstandje 
staan de vrijwilligers van de Haagse Bunker Ploeg verlekkerd toe te 
kijken, hoe de vette vangst op het ‘droge’ wordt gebracht. Natuurlijk 
balen de bunkerliefhebbers ervan dat er weer een bunker wordt 
gesloopt, maar dit verzacht de pijn wel iets.

Van de bunker op het terrein van het Missiehuis is inmiddels vrijwel niets meer over. 
Foto: aangeleverd

Santpoort - Gisteren is een man bij 
de kruising van de Hagelingerweg en 
de Santpoortse Dreef met zijn auto 
te water geraakt. 
De man reed rond 13.30 uur ter 
hoogte van de rotonde en schrok van 
een passerende �etser. De man 

verloor de macht over het stuur en 
raakte van de weg. Hij kwam vervol-
gens in de sloot naast de weg tot 
stilstand. 
Meerdere hulpdiensten kwamen met 
spoed ter plaatse. De man is met 
assistentie van de brandweer uit zijn 

wagen gehaald, waarna hij door 
ambulancepersoneel is opgevangen. 
Na de eerste zorg ter plaatse is hij 
naar een ziekenhuis vervoerd voor 
verdere behandeling. Het slootwater 
raakte verontreinigd vanwege vloei-
stof die uit het voertuig lekte.

Automobilist schrikt van 
fietser en rijdt water in

De wagen van de man is door een bergingsbedrijf uit het water gehaald.  Foto: Michel van Bergen

Regio - Het MKB-versnellingspro-
gramma GO!-NH van de provincie 
Noord-Holland is al een aantal 
maanden in volle gang voor startups 
en klein tot middelgroot MKB, maar 
nu kan ook groot MKB zich 
aanmelden om deel te nemen. Daar-
naast zijn er nieuwe masterclasses in 
de GO!-NH Academy toegevoegd. 
Bedrijven kunnen zich inschrijven 
voor het GO!-NH Scale programma 
via de website van GO!-NH.
Zita Pels, gedeputeerde Circulaire 
Economie: ,,In de nieuwe actie-
agenda van de provincie ligt er meer 
focus op het bereiken van de doel-
stellingen voor de transitie naar een 
circulaire economie en als provincie 
zelf ook op te schalen. Hierbij is het 
belangrijk dat nu ook de grote(re) 
MKB’ers gaan aanhaken. Want alleen 
met deze innovaties kunnen we 
onze doelen om in 2050 volledig 
circulair en klimaatneutraal te zijn, 
behalen. Dat we nu met GO!-NH ook 
bedrijven gaan helpen die al veel 
verder zijn met hun duurzame werk 
en de potentie hebben een grotere 
markt te bedienen, is dan ook goed 
nieuws in deze tijden van transitie.”

GO!-NH Scale
Vanaf nu is het voor groot MKB 
mogelijk om zich in te schrijven voor 
het GO!-NH Scale programma. 
Inschrijven kan tot dinsdag 31 
augustus 23:59 uur. Het GO!-NH 
Scale traject is gericht op scale-ups 
en MKB’ers die goed ontwikkeld zijn 
in hun huidige markt en klaar zijn 
om hun innovatie op te schalen naar 
nieuwe markten of gebieden. In dit 
traject begeleiden we bedrijven bij 
het verkennen op welke nieuwe 
markten ze gaan focussen en wat 
daarbij komt kijken. GO!-NH Scale 
bereidt de organisatie voor op �inke 
groei sprongen door het uitwerken 
van een goede ‘go-to-market’ stra-
tegie en individuele begeleiding 
door experts. 

Dit programma duurt zes maanden 
en bevat individuele coaching en 
acht workshops. GO!-NH Scale start 
o�cieel in juni 2021. 
Voor deelname wordt een vergoe-
ding van drieduizend euro gevraagd, 
maar de provincie Noord-Holland 
geeft vijf gratis plekken weg onder 
de inschrijvingen.

Extra focus voor groot MKB in 
Versnellingsprogramma GO!-NH








