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Velsen - Na prachtige producties als 
Hamelen, Doornroosje, de 3 Bigge-
tjes, Little Shop of Horrors en vele 
anderen, valt nu de�nitief het doek 
voor Eigenwijs Musicalkids Velsen. 
Helaas heeft de vereniging de afge-
lopen twee seizoenen weinig kunnen 
bieden aan haar leden. Geen zang, 
geen dans, geen spel en al helemaal 
geen uitvoering op het prachtige 
podium van de stadsschouwburg. 
Ondanks het enthousiasme van de 
leden, het creatief team en de vrijwil-

ligers is gebleken dat het lastig is om 
een musicalvereniging bruisend te 
houden zonder duidelijke hoogte-
punt. Helaas kwam toen het besef 
dat er te weinig draagkracht is om 
komend seizoen een nieuwe 
productie op te zetten.

De Jonge Stem
Maar… The Show Must Go On! De 
collega’s van De Jonge Stem hebben 
de leden van Eigenwijs Musicalkids 
Velsen die graag verder willen met 

open armen ontvangen! De Jonge 
Stem, een vereniging voor jongeren 
van 12 tot en met 21 jaar, staat in 
november van dit jaar in de stads-
schouwburg met The Addams Family. 
Ga vooral allemaal kijken, want deze 
jongeren verdienen na twee lastige 
seizoenen echt een volle zaal! 

Eigenwijs Musicalkids bedankt al 
haar trouwe bezoekers voor hun 
enthousiasme van de afgelopen 
jaren!

Doek valt definitief voor 
Eigenwijs Musicalkids Velsen

Het is intussen al een tijd geleden dat de kinderen van Eigenwijs Musicalkids Velsen op de planken stonden. Foto: aangeleverd

Nieuwe generatie hooglanders
Velsen - De natuur trekt zich weinig aan van de lockdowns waaronder de 
mens in de afgelopen maanden gebukt ging. Weliswaar kwam de lente in ons 
land wat moeizaam op gang, maar inmiddels merk je daar ook weinig meer 
van. De natuur staat in bloei en overal zie je jonge dieren, zoals dit kal�e van 
een Schotse hooglander in natuurgebied Heerenduinen. De fotograaf spotte 
er tijdens zijn wandeling maar liefst drie in het gebied. Een prachtig gezicht, 
maar tegelijk ook een waarschuwing voor wandelaars in het gebied. Houd bij 
het passeren een ruime afstand tot de dieren. Instinctmatig kunnen de 
volwassen dieren nu wat vijandiger zijn dan normaal, omdat ze hun jong 
willen beschermen. Foto: Ton van Steijn
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  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

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

 

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

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

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700   www.koene.nl 
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Draag voor 1 juli 2021 kandidaten voor
Die verdient een lintje!

 Wanneer vergaderen de Wijk-
platforms Velsen 2021?

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 in-
zet voor de samenleving kan in aanmerking 
komen. Denk aan vrijwilligers die actief zijn 
in bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de kerk, 
op sportgebied, in de gezondheidszorg of op 
een ander terrein. Vergeet niet de  mensen 
die voor hun werk geruime tijd  iets bijzon-

ders doen waar de hele samenleving wat aan 
heeft. 

Volgend jaar 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 voor-
dragen voor de lintjesregen van 2022  moet 
het verzoek insturen voor 1 juli 2021.

Meer informatie bij de afdeling kabinets-
zaken: kabinetszaken@velsen.nl  of 0255-
567200. Meer informatie ook op lintjes.nl 

Coronanieuws

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

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

Informatie over vaccinatie

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hier-
van is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel leest u wanneer ze vergade-
ren.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre� ende wijk. Zij komen op voor het 
algemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 
gemeente en geven daarover gevraagd of on-
gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel 
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-

groepen. Voor meer informatie, ga naar de 
website https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ 

 Als u een vergadering wilt bijwonen: hier vol-
gen de locaties en vergaderdata voor 2020.
Vanwege corona vinden de vergaderingen vir-
tueel via ZOOM plaats. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via www.wijkplatformsvelsen.nl. 
Kies het gewenste Wijkplatform en vul het 
formulier onder ‘CONTACT’ in.  U krijgt dan 
een inlogcode voor zoom per e-mail toege-
stuurd.

 WONENPLUS Velsen, ook voor u?
Lukt het u niet om uw dagelijkse bood-
schappen te halen, moet het gras nodig 
worden gemaaid maar wordt dat voor u te 
zwaar of kunt u zelf niet meer snoeien in 
de tuin? Met een abonnement op Wonen-
plus kunt u langer zelfstandig thuis blijven 
wonen.

Iedere zelfstandig wonende Velsenaar van-
af 65 jaar (of met een beperking) kan abon-
nee worden van Wonenplus. Een abonnement 
kost 20 euro per jaar. Huurders van Woning-
bedrijf Velsen, Woningbouwvereniging Bre-
derode of van Velison Wonen krijgen een gra-
tis klusabonnement voor klusjes in huis of in 
de tuin. Zij kunnen voor 10 euro per jaar een 
aanvullend abonnement nemen voor alle an-
dere diensten van Wonenplus Velsen. Daar-
naast betaalt u de vrijwilliger die u helpt een 

vrijwilligersvergoeding van 4,50 euro per klus 
(of voor de grotere klussen 4,50 euro per uur). 
Normaal organiseert Wonenplus uitstapjes en 
winkelmiddagen voor abonnees, maar door 
alle maatregelen tegen het coronavirus is dit 
opgeschort. Gelukkig staat een groot deel van 
de vrijwilligers nog steeds voor u klaar, zodat 
klussen ook in deze ongewone tijd nog wel ge-
daan worden. 

Heeft u hulp nodig bij tuinklussen, boodschap-
pen of belastingaangifte? Neem dan contact op 
met het Meldpunt van Wonenplus of kijk op 
www.wonenplus-velsen.nl. Het Meldpunt is 
bereikbaar van maandag t/m donderdag tus-
sen 10:00-13:00 uur op telefoonnummer 0255-
518888.
Wonenplus Velsen is een dienst van Stichting 
Welzijn Velsen. 

Zijn snel ontwikkelde corona-
vaccins wel veilig?
De coronavaccins hadden relatief weinig tijd 
nodig om op de markt te komen. Zijn ze dan 
wel veilig, vragen veel mensen zich af. En zo 
ja, waarom worden ze dan pas in 2023 geregis-

treerd? Leonoor Wijnans, senior klinisch be-
oordelaar van het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen, legt  dit uit. Kijk voor het in-
terview op https://www.velsen.nl/corona  

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

Informatie over testen

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 2021 
 
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel 
tref u een overzicht aan wanneer ze vergaderen. 
 
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit de betreffende wijk. Zij komen op voor het algemeen 
belang van de wijk, maar zijn geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de gemeente en geven 
daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden heel vaak gevraagd deel te nemen 
aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/  
 
Als u een vergadering wilt bijwonen: hier volgen de locaties en vergaderdata voor 2020. 
Vanwege corona vinden de vergaderingen virtueel via ZOOM plaats. U kunt zich hiervoor aanmelden 
via www.wijkplatformsvelsen.nl. Kies het gewenste Wijkplatform en vul het formulier onder 
‘CONTACT’ in. U krijgt dan een inlogcode voor zoom per e-mail toegestuurd. 
 

Wijkplatform Locatie Tijd Datum 
Velsen-Noord Via ZOOM 19:30 Nog niet bepaald 
IJmuiden-Noord Via ZOOM 19:30 9 juni 
IJmuiden-Zuid Via ZOOM 19:30 16 juni 
Zee- en Duinwijk Dwarsligger 19:30 14 juni 

 

 Vossen: niet voeren!
In Velsen spotten we steeds vaker “tamme“ 
vossen, waaronder ook vossen met welpen.  
Vossen zijn wilde dieren en moeten ook zo-
danig behandeld worden. Het is belangrijk 
om vossen niet te voeren en ook niet pro-
beren aan te raken. 

Wanneer u de vossen voert, raken zij hun jacht-
instinct kwijt. Daarnaast groeien jonge vossen 
op met het idee dat het heel normaal is om van 
mensen eten te krijgen. Dat maakt dat vossen 
a¢ ankelijk worden van mensen en ze opzoe-
ken. Vossen behoren van jongs af aan te leren 
dat de mens niet tot een soortgenoot behoort.
Al ogen de vossen soms lief en aaibaar, het 
zijn geen huisdieren. Elke vos is een wild 

dier waar mensen afstand van moeten ne-
men. Bijten is namelijk niet uitgesloten. 

Een vriendelijk doch dringend verzoek aan 
een ieder: voer de vossen niet! 

Gemeentehuis gaat volledig open
De publiekshal van het gemeentehuis is maan-
dag 7 juni weer volledig open! Van maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur kunt 
u weer binnenlopen zonder afspraak. Kom bij 
voorkeur alleen en volg de aanwijzingen van 
de gastheer en gastvrouw op. Het is verplicht 
om een mondkapje te dragen in de publieks-

hal. Volg verder de overige richtlijnen van het 
RIVM (www.rivm.nl). Wij vragen u thuis te 
blijven bij klachten. Voor paspoort, rijbewijs, 
aktes, verklaringen of andere producten van 
burgerzaken dient u een afspraak te maken. 
Dit kunt u doen via www.velsen.nl of te bellen 
via 140255 (zonder kengetal ervoor).
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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

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Kunst en cultuur

Onder andere musea, bioscopen 
en theaters open.  

 
Locaties voor kunst- en 
cultuurbeoefening en 
bibliotheken open.

Onderwijs

Voortgezet onderwijs open. 

 
Mbo, hbo en wo onder 
voorwaarden open.

Horeca en evenementen

Horeca open van 6.00 uur tot 
22.00 uur en max. 4 personen 
(excl. kinderen t/m 12 jaar) of 1 
huishouden per tafel. 

 
Evenementen met vaste 
zitplaatsen mogelijk met 
toegangsbewijzen.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan. 

Overzicht coronamaatregelen per 5 juni 
 

Op 5 juni ze�en we de derde stap van het openingsplan en gaat onder voorwaarden bijna alles open,  
waaronder restaurants, bioscopen en musea. Door ons aan de basisregels te houden, kan steeds meer.

28 mei 2021

Sport

Sporten in groepen toegestaan. 
1,5 meter afstand houden niet 
verplicht. Vanaf 18 jaar max. 50 
personen per groep. 
 

Recreatie

Onder andere a�ractie- en 
dierenparken en sauna's, 
wellnesscentra en 
zonnestudio's open.  

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

= Stap 3 van het openingsplan

Met gratis toegangsbewijzen is een hoger aantal bezoekers mogelijk bij culturele instellingen, topsportwedstrijden, horeca en evenementen.

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Winkelen en boodschappen

Alle winkels open. 

 
Geen verkoop van alcohol na 
22.00 uur.

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Algemene maatregelen

Draag een mondkapje waar dat 
verplicht is. 

Ontvang thuis max. 4 personen 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Buiten: groep van max. 4 personen 
of 1 huishouden.

Niet-essentiële reizen binnen 
Nederland toegestaan. Reis op 
rustige momenten.  

 
Reizen naar landen met een groen 
of geel reisadvies mogelijk.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle
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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
Zuidpier (nabij noordkant Seaport Marina), 
plaatsen containers voor omzetten zeewater 
in drinkwater (21/05/2021) 60828-2021
Diezestraat 14, plaatsen dakkapel 
(25/05/2021) 61563-2021
Kanaalstraat 27, splitsen woning in 2 appar-
tementen (25/05/2021) 61783-2021
Kennemerlaan 1, legaliseren opgesplitste bo-
venwoning (27/05/2021) 63474-2021
Iepenstraat 15, plaatsen dakopbouw 
(28/05/2021) 63688-2021

Briniostraat 16, gevelwijziging t.b.v. venti-
latieverbetering (28/05/2021) 64110-2021 
(Gemeentelijk monument)

Velsen-Noord
Wardenaarstraat 16, plaatsen antenne 
(20/05/2021) 60314-2021
Ladderbeekstraat 83 en 85, plaatsen dakop-
bouw (achterzijde) en doortrekken voorgevel 
bij nummer 85 (21/05/2021) 60762-2021

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 15, uitbreiden 1e 
verdieping, wijzigen constructie (intern) 

(20/05/2021) 60430-2021
Van Dalenlaan 136, vervangen en uitbreiden 
dakkapel (voorzijde) 61256-2021 
Laurillardlaan 5, kappen boom (26/05/2021) 
62776-2021
Louise de Colignylaan 70, kappen boom 
(27/05/2021) 63206-2021

Santpoort-Noord
nabij Kennemergaardeweg 1, kappen boom 
(20/05/2021) 60439-2021
Terrasweg 61, plaatsen dakopbouw (achter-
zijde) (27/05/2021) 63625-2021
Dinkgrevelaan 26, plaatsen uitbouwen (voor- 

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

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

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

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

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

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

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

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

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

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

 IJmuiden
Julianakade 38, legaliseren splitsen woning in 
2 woningen (25/05/2021) 19331-2021

nabij Kennemermeer (parkeerterrein achter 
Kennemerboulevard), verlengen tijdelijk af-
wijken voor paviljoens en recreatief nacht-
verblijf, vergroten campsite tot maximaal 35 
eenheden, verkleinen campus,  afwijken voor 
2 hogere recreatieverblijven (25/05/2021) 
22939-2021
Cederstraat 27, plaatsen dakopbouw 
(25/05/2021) 54855-2021
Kennemerstrand naast 160, tijdelijk (1 jaar) 
plaatsen kunstwerk (25/05/2021) 50952-2021
Grahamstraat 201, vergroten 2e verdieping 
(27/05/2021) 42700-2021
Torricellistraat 16, plaatsen dakopbouw 
(27/05/2021) 42930-2021
Mantelmeeuwpad 2, uitbreiden strandpavil-
joen (27/05/2021) 19636-2021

 Santpoort-Zuid
Wüstelaan 7, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en 
achterzijde) (27/05/2021) 43990-2021
 
Velsen-Zuid
Stelling 3, plaatsen schuur (27/05/2021) 
54918-2021

Velsen-Noord
Heirweg 2A, plaatsen 2 cubola’s (27/05/2021) 
39973-2021

Driehuis
Van den Vondellaan 2, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (27/05/2021) 43435-2021
Van Maerlantlaan 2, plaatsen dakkapel (voor- 
en achterzijde), vervangen kozijnen, plaatsen 
uitbouw (achter- en zijgevel), wijzigen con-

structie (intern) (27/05/2021) 40547-2021

Velserbroek
Suze Groenewegstraat 9, plaatsen 2 dakkapel-
len (achterzijde) (25/05/2021) 40725-2021
Floraronde 178, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(27/05/2021) 42120-2021

  Verleende omgevingsvergunning brand-
veilig gebruik– uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen maken bekend dat zij een omge-
vingsvergunning hebben verleend voor:

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, het brandveilig gebruik 
van het hotel (18/08/2020) 103456-2019

De omgevingsvergunning en de bijhorende 
stukken ligt met ingang van 4 juni 2021 zes we-
ken ter inzage bij Domein Fysieke Leefomge-
ving, Team Vergunningen Toezicht Handha-
ving. 

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend tegen de ontwerp om-
gevingsvergunning, en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs 
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd 
beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te zijn 
ingediend binnen een termijn van zes weken 
met ingang van de dag na die waarop het besluit 
ter inzage is gelegd bij de rechtbank Noord-

Holland, locatie Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken 
een voorlopige voorziening te tre� en indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek-
schrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elek-
tronische handtekening (DigiD). Kijk op de ge-
noemde site voor de precieze voorwaarden

Ingetrokken verleende omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning in-
getrokken voor: 

IJmuiden
Pieter  Nuytsstraat 6, plaatsen dakopbouw 
(27/05/2021) 12797-2021

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

Velserbroek
 Verkoop oliebollen en seizoensgebak, 10 okto-
ber 2021 t/m 31 december 2021 (maandag t/m 
zondag) locatie: Vestingplein (27/05/2021) 
5561-2021

Besluiten

en zijgevel) en uitbouw achtergevel met dak-
terras (28/05/2021) 64052-2021
Biallosterskilaan 55, vervangen garage 
en schuur door garage met overkapping 
(28/05/2021) 64144-2021

Driehuis
Jacob Catslaan 6, kappen  boom (23/05/2021) 
61173-2021

Velserbroek
Hollandse Aak 12, plaatsen uitbouw (zijkant) 
(21/05/2021) 61052-2021
De Zeiler 138, plaatsen aanbouw over dakter-
ras (achtergevel) (26/05/2021) 61305-2021
Dammersboog 184, plaatsen dakopbouw 

(25/05/2021) 62055-2021
De Zeiler 148, dichtzetten voorportaal 
(26/05/2021) 62778-2021
Lange Sloot 14 en 15, uitbreiden bestaande 
dakopbouw (26/05/2021) 62805-2021

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
Grahamstraat 209, vergroten 2e verdieping 
(27/05/2021) 41108-2021

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 23, bouwen aanbouw (be-
gane grond en 1e verdieping) en dakterras 
(25/05/2021) 39071-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Santpoort-Noord
Molenstraat 13, vervangen kozijn zijgevel, 
dichtzetten kozijn achtergevel (25/05/2021) 
43280-2021(Gemeentelijk monument)

Ingediende aanvraag onthe£  ng werkzaam-
heden buiten reguliere werktijden  APV ar-
tikel 4:4
Velsen
Velsertunnel (Spoortunnel), stralen beton-
nen ondergrond en aanbrengen slijtlagen 
op vluchtpaden. Van 9 juli 2021 vanaf 20:00 
uur t/m 12 juli 2021 05:00 uur (27/05/2021) 
63319-2021

Kapmelding
•  Aan de Krommeweid voor huisnummer 

4 in Velserbroek staat een Prunus
•  Aan de Bloemendaalsestraatweg voor 

huisnummer 16  Santpoort-Zuid staat 
een Linde. 

•  Op het grasveld aan de Maasstraat in 
IJmuiden staat een Kastanje

De bomen zijn dood.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Velsen hebben besloten: 

•  Een  parkeerschijfzone in te stellen op de 
volgende wegdelen te IJmuiden, geldend 
van dinsdag t/m zaterdag van 10:00 uur 
t/m 17:00 uur (maximaal 2 uur parkeren):

•  Kennemerlaan; vanaf de Grahamstraat 
tot Moerbergplantsoen (westelijke aan-
sluiting);

•  Kennemerlaan; vanaf de Edisonstraat tot 
Moerbergplantsoen (oostelijke aanslui-
ting);

•  Kennemerplein; het parkeerterrein ten 
noorden van de Vomar (op Kennemer-
plein 21).

Aan deze maatregel wordt uitvoering gegeven 
door:
•  het plaatsen van de verkeersborden 

E10zb en E11ze (maximaal 2h) zoals be-
doeld in bijlage 1 van het RVV 1990;

•  plaatsing van onderborden waarop de 
volgende tekst is aangegeven: “di t/m za 
10-17 h”;

•  het aanbrengen van blauwe belijning 
langs de parkeervakken die binnen de 
parkeerschijfzone vallen en dubbele 
blauwe belijning dwars over de weg bij de 
entrees van de parkeerschijfzone.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale 
Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen  bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden inge-
zien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbesluiten plaats 
in de digitale Staatscourant.

Bij begin parkeerschijfzone (10 X) Bij einde parkeerschijfzone (10 X)

Tekening 21.008
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Nieuws van de raad

Agenda van de raad

   Bestemmingsplan Hofgeest
 In Velserbroek zijn er plannen voor 380  
 nieuwe woningen. Hier moet het bestem- 
 mingsplan voor worden aangepast. Dit ligt  
 nu voor aan de gemeenteraad.

   Jaarstukken Gemeenschappelijke 
 regelingen
 Veel gemeentelijke taken worden regio 
 naal uitgevoerd door gemeenschappelijke  
 regelingen. Ieder jaar zijn deze gemeen- 
 schappelijke regelingen verplicht om 
 verantwoording af te leggen over het  
 beleid en de �nanciën van afgelopen jaar.  
 In deze sessie worden IJmond Werkt, de  
 Omgevingsdienst IJmond en recreatie- 
 schap Spaarnwoude besproken. 

  Regionale Energie Strategie (RES)
 De Nederlandse regering heeft bepaald  
 dat in 2050 alle energie duurzaam moet  
 zijn. De RES geeft daar invulling aan voor de  
 gemeente, concreet waar meer windener- 
 gie en zonne-energie opgewekt kan 
 worden.  

  Regeling evenementen Spaarnwoude
 Er moet een nieuw bestemmingsplan  
 komen voor de evenemententerreinen in  
 Spaarnwoude. In deze sessie kunnen de  
 raadsleden zich uitspreken over de verschil- 
 lende belangen in dit gebied, zoals de na- 
 tuur, omwonenden, recreanten en evemen- 
 tenorganisatoren. 

  Jaarstukken Velsen 2020
 Het college legt ieder jaar verantwoording  
 af over het beleid van het afgelopen jaar. In  
 het jaarverslag worden de behaalde 
 resultaten toegelicht en in de jaarrekening  
 de �nanciële verantwoording over 2020. 

  Kadernota Vastgoed
 De gemeente heeft veel vastgoed in bezit.  
 Met deze kadernota bepaalt de gemeente  
 welke doelstellingen zij nastreeft met het  
 vastgoed. Dit kan ook leiden tot het 
 afstoten van vastgoed. 

   Verlenging onthe�ng woonplaatsvereiste de heer 
S.Y. Dinjens

 Wethouder Dinjens woont buiten de gemeente Velsen. De  
 gemeenteraad kan hier onthe�ng voor verlenen. Dit voor- 
 stel is unaniem aangenomen.

   Verklaring van geen bedenkingen Nicolaas Beetslaan 
5-7 Driehuis

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

 Rekenkamerrapport Duurzaamheid
 De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uit laten voe 
 ren naar duurzaamheidbeleid in de gemeente Velsen. De 
 gemeenteraad is positief over het rapport en heeft unaniem  
 besloten om de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. 

  Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden
De Visie op Velsen laat zien waar de gemeente naar toe wil tus-
sen nu en 2050. De gemeenteraad is positief over de uitkom-
sten, waar veel inwoners en bedrijven bij betrokken zijn. De 
wethouder heeft nog wel toegezegd om de raadsleden te infor-
meren over de voorbereidingen van de uitvoering. Het voorstel 
is unaniem aangenomen.

 Koersdocument Omgevingsvisie
Met de omgevingsvisie geeft Velsen een beeld van de toekom-
stige ontwikkelingen zoals de bereikbaarheid, natuurbehoud 
en waar duurzame energie kan komen. De VVD heeft een amen-
dement ingediend voor een minimale afstand van 600 meter 
tussen windturbines en woningen. Na een uitgebreide discussie 
is dit voorstel aangenomen. Na deze aanpassing is het volledige 
voorstel unaniem aangenomen.  D66Velsen heeft een motie 
ingediend om de ambitie op te nemen dat iedere inwoner van 
Velsen binnen 5 minuten in een park of groene omgeving kan 
zijn. Deze motie is aangenomen. 

  Bestemmingsplan De Schouw, Velsen-Noord
Op locatie De Schouw in Velsen-Noord is een plan voor 36 
koopwoningen. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden 
aangepast. Er waren twee insprekers over dit onderwerp, omdat 
zij ‘het Melkhuisje’ willen behouden. GroenLinks heeft hierover 
ook een amendement ingediend en die is unaniem aangeno-
men. Na deze aanpassing is de bestemmingsplanwijziging ook 
unaniem aangenomen.

  Motie PS en VL - Zonder geld geen gemeenten’
Veel gemeenten hebben tekorten door hoge kosten in het 
sociaal domein. In deze motie roepen PS en Velsen Lokaal op 
om bij de VNG aan te dringen op meer geld voor gemeenten. 
Meerdere partijen hadden vragen bij de bewoordingen van de 
motie, maar de oproep werd wel gedeeld. De motie is unaniem 
aangenomen. 

Besproken in de raad
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Santpoort - Bakkerij Van Vessem 
bestaat al sinds 1907 en heeft het 
aantal vestigingen uitgebreid naar 
zeventien. De nieuwste bakkers-
winkel van het bedrijf bevindt zich 
aan de Hoofdstraat 203a, in het pand 
waarin voorheen het glas-in-loodate-
lier van José Huijbens gevestigd was. 
Nadat zij verhuisde naar een ruimer 
pand streek het bekende bakkersbe-
drijf neer in het centrum van Sant-
poort. ,,We hadden hier al veel 
klanten, die onze winkels in Bloe-
mendaal en Velserbroek bezochten’’, 
vertelt Jos Huijbregts over de keuze 
voor deze nieuwe vestiging. Hij 
vervolgt: ,,Je hebt hier in Santpoort al 
veel mooie verswinkels, zoals 
ambachtelijke slagerij Duijn, poelier 
Van Ofwegen, onze buren met heer-
lijke kaas en de Italiaanse winkel 
Pasta Casa. Het leek ons een goede 
aanvulling als hier ook verse 
broodjes te koop zouden zijn.’’
 
Verser dan vers
Kenmerkend aan de winkels van 
Bakkerij Van Vessem is dat alle 
producten vers worden gebakken op 
locatie. De vele handgemaakte 
broden, waar het bedrijf bekend om 
staat, gaan elke dag van zonsopgang 
tot zonsondergang in een echte 

Franse vloeroven om op traditionele 
wijze te worden gebakken. Dat proef 
je! 

Het assortiment is breed en beweegt 
ook mee met de dag. In de vroege 
ochtend (de bakkerij is zeven dagen 
per week vanaf 07.00 uur geopend) 
haal je er een vers gebakken crois-
santje, rond lunchtijd liggen diverse 
hartige broodjes op de planken en 
rond ko�etijd is het tijd om te 
smullen van een gevulde koek of 
andere zoete lekkernij. Geheel naar 
Milanees concept gaan de nog 
warme bakplaten zo vanuit de oven 
naar de toonbank, verser kun je het 
niet krijgen!
 
Meer dan brood
Behalve brood in de meest uiteenlo-
pende variaties vind je bij Bakkerij Van 
Vessem ook diverse producten die je 
misschien niet direct bij een bakkerij 
zou verwachten. ,,We hebben alles 
wat bij brood hoort, van ontbijtbordje 
tot Italiaanse olie om een stukje stok-
brood in te kunnen soppen. Maar ook 
een kruidenmix om met boter te 
mengen als topping voor stokbrood. 
En verder jam, pindakaas, enzovoort.’’ 
In de winkel is ook een bar, waar 
klanten over enige tijd, als de corona-

regels verder zijn versoepeld, een 
kopje espresso met een vers crois-
santje kunnen nuttigen. 

Ko�e meenemen? Dat kan natuurlijk 
ook! 
Voor alle producten van Bakkerij Van 

Vessem geldt dat ze op duurzame 
wijzen zijn vervaardigd, met uitslui-
tend eerlijke grondsto�en als basis.

Bakkerij Van Vessem nu ook in Santpoort-Noord

De rijk gevulde vitrine van bakkerij Van Vessem in Santpoort-Noord. Foto: Jeroen van Duijn
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Modellen vragen met plastic jurk aandacht voor afvalprobleem
IJmuiden - Een bijzondere fotosessie 
op het strand van IJmuiden. Elise 
tokman, finaliste van iss eaut  

of Flevoland, poseert voor de camera 
in een jurk die gemaakt is van afval. 
De bijzondere plastic jurk is ge-
maakt door de in IJmuiden wonende 

lene abri, eigenaresse van  
Models. Achter het project gaat een 
verhaal schuil, dat de twee graag wil-
len vertellen.

Door aimond os

lene  coac t al langere ti d 
mensen die iets willen bereiken in de 
modellenwereld. Als 14-jarig meisje 
droomde ze zelf van een carrière 
als topmodel, maar al snel kwam ze 
erachter dat de modellenwereld kei-
hard is en dat soms absurde eisen aan 
een model worden gesteld. Zelf meet 
e niet meer dan ,  meter met als 

gevolg dat ze destijds afwijzing na 
afwijzing moest incasseren. Voor het 
modellenwerk kwam ze net wat cen-
timeters tekort. ,,Ik kreeg zelfs wel 
eens te horen dat ik een plussize mo-
del was, terwijl mijn maat tussen S 
en  in it  oen lene in contact 
kwam met een meisje dat nog iets 
steviger gebouwd was, maar ook een 
modellencarrière ambieerde, besloot 
ze om zich als haar coach op te wer-
pen en alles in het werk te stellen om 

die droom te laten uitkomen. ,,We 
moeten opkomen voor onze rech-
ten , vindt lene.

Oude hoepelrok
nmiddels coac t lene tien mo-

dellen: twee mannen en acht vrou-
wen. Dat het modellenwerk beslist 
meer inhoudt dan een mooi lichaam 

ebben, is iets at lene en aar 
team graag uitdragen. Niet voor 
niets wordt bij missverkiezingen ook 
heel nadrukkelijk aandacht besteed 
aan aspecten als betrokkenheid bij 
de maatschappij en het vermogen 
om ook verbaal sterk te staan. Voor 

lene speelt et t ema duur aam-
heid een belangrijke rol. Met het 
afvalprobleem in het achterhoofd 
bedacht ze onlangs het project met 
de plastic jurk. Ze vertelt: ,,Ik heb 
ADHD en kan soms vanuit het niets 
zomaar opeens iets bedenken. Daar 
steek ik dan vervolgens al mijn ener-
gie in. Ik had een oude hoepelrok 
liggen, die ik nooit meer droeg. Maar 
het is ook zonde om zo’n jurk weg te 
doen. Toen kwam ik op het idee om 
er plastic afval in te verwerken.’’ Van 
zwerfafval maakte ze er vervolgens 
bijpassende sieraden bij.

Statement
De arige lise tokman is al 
vele aren bevriend met lene. e 

woont nu in Haarlem, maar omdat 
haar ouderlijk huis in Flevoland staat, 
nam ze voor die provincie deel aan 
de voorronde van iss eaut  o  t e 
Nederlands. Met succes, want ze be-
reikte de finale van de e verkie ing. 
Ook zij is zeer begaan met het afval-
probleem: ,,Je ziet in onze omgeving 
nog veel afval op straat liggen. De 
laatste tijd vooral veel mondkapjes. 
Het lijkt me toch logisch dat, als je 
een mondkapje niet meer gebruikt, 
je het dan netjes weggooit! Waarom 
gooien mensen dit op straat?’’ Met 

de plastic jurk willen de dames een 
statement maken, verwijzend naar 
de plastic soep in de oceanen. Om 
ervoor te zorgen dat die vervuiling 
niet verder toeneemt, is het zaak om 
rommel gewoon op te ruimen en niet 
zomaar op straat te gooien. 

,,Er zijn zoveel punten waarvoor wij 
willen strijden. Door plastic op deze 
manier te hergebruiken willen we 
een voorbeeld geven en zo combine-
ren we het modellenwerk met aan-
dacht voor het milieubeleid.’’

lise tokman draagt de door lene abri gemaakte plastic urk. 
oto  laas aring is in otograp

De Winkelstichting Plein 1945 is opgericht op 
9 april 1953 in het kader van de wederopbouw 
na de Tweede Wereldoorlog. Grote delen van 
IJmuiden waren gebombardeerd en moesten 
worden herbouwd. De Winkelstichting nam 
het initiatief voor de bouw van winkels en 
woningen aan het Plein 1945. Eind jaren vijftig, 
begin jaren zestig was de bouw gerealiseerd. 
De winkels en woningen waren met name 
bedoeld voor, zoals de statuten omschrijven, 
handeldrijvenden en neringdoenden in de ge-
meente Velsen. Hoewel er sinds die tijd veel is 
veranderd, geldt de doelstelling nog steeds en 
biedt de Winkelstichting de winkels, de wonin-
gen en de garages aan zonder winstoogmerk.

Lokale samenwerking, leefb aarheid, gezamen-
lijke gebiedsontwikkeling en duurzaamheid 
staan niet in de statuten, maar wel hoog in 
het vaandel.

Verduurzamen Plein 1945
Eind april is gestart met het groot onderhoud 
van de woningen aan de westkant van Plein 
1945. De werkzaamheden zijn onderdeel van 
het verduurzamingsproject van Winkelstich-
ting Plein 1945. In deze fase worden de daken 
vervangen en beter geïsoleerd. Daarna krijgen 

alle winkels nieuwe, uniforme gevelborden.

Het groot onderhoud wordt uitgevoerd door 
Scholz Groep en Menger Bouw. Deze Velsense 
bedrijven hebben de krachten gebundeld en 
stellen alles in het werk om er een mooi pro-
ject van te maken. Het project wordt begeleid 
door Intures Vastgoed uit Velsen-Noord.

Het complex dat wordt opgeknapt stamt uit 
1956. De isolatiewaarden en installaties zijn 
daarom niet meer van deze tijd. ‘Hoe beter wij 
de warmte in de huizen houden, hoe min-
der we erin hoeven te stoppen’, aldus Jeroen 
Tromp van Menger Bouw. ‘Dat is goed voor 
het milieu, maar de bewoners merken dat ook 
aan de energierekening.

Alle verlichting van traphallen, galerijen en 
bergingen van de complexen aan het Plein 
1945 zijn in voorgaande jaren al door Elek-
trotechnisch Installatiebedrijf J de Waard en 
Zonen BV uit Velsen- Zuid vervangen voor 
LED- verlichting.

Deze traphallen worden gereinigd met 
natuurvriendelijke reiniger door het lokale 
schoonmaakbedrijf Kenso. Momenteel onder-

zoeken wij het plaatsen van zonnepanelen op 
het dak van het bibliotheek gebouw.

Duurzaam ondernemen Plein 1945
Ook de ondernemers aan het Plein 1945 
proberen zo veel als mogelijk te werken aan 
de verduurzaming van hun bedrijfsvoering.  
Een goed voorbeeld is Subway: o.a. het op-
timaliseren van haar verpakkingen voor alle 
vestigingen, zorgde binnen Europa voor maar 
liefst 650 ton minder afval per jaar. Met oog 
voor mens, dier en milieu zoekt de Subway 
organisatie constant naar duurzame inkoopo-
plossingen. Maar niet alleen deze franchiseor-
ganisatie heeft hier oog voor.

Bij Sky`s Dierenspeciaalzaak aan het Plein 
1945 53 bestaat het aanbod van diervoeding 
voor een groot deel uit biologische voeding, 
waarvan het verpakkingsmateriaal biologisch 
afb reekbaar is. Voor tuin, balkon of gevel kunt 
u hier terecht voor een bijen- of insectenhotel. 
Ook in deze winkel is alle verlichting LED en 
het energieverbruik zoveel mogelijk geoptima-
liseerd.

Hergebruik is de wijze waarop de Zorgwinkel 
Velsen aan het Plein 1945 50 een steentje 
bijdraagt aan een beter milieu. Naast alle 
nieuwe zorgartikelen, is er een fl ink aanbod 
van gebruikte zorgartikelen die een tweede 
of derde leven tegemoet gaan. Veel van de 
nieuwe zorgproducten zijn ook te huur. Dit 
alles betekent minder afval.
Onze vier horecagelegenheden aan het Plein 
dragen onder meer bij aan verduurzaming 
door de aandacht die zij voor hun menu, verse 
ingrediënten en de voedingswaarde hebben. 
Een nieuwe vijfde horecagelegenheid, Sushi 
Chef, voegt zich hier komende week aan toe.

Samen met onze huurders, VvE leden, 
de Gemeente Velsen, de BIZ-IJmuiden 
Centrum en alle bezoekers van de Lange 
Nieuwstraat, Plein 1945 en het Dudokplein 
gaan wij voor een duurzame toekomst!

De Winkelstichting Plein 1945 is eigenaar van 51 woningen aan het 
Plein 1945 en in de Strengholtstraat, van 17 winkels aan het Plein 
1945 en in de Lange Nieuwstraat, van 17 garages in de Heidestraat 
en van de bibliotheek aan het Dudokplein, allen te IJmuiden.



Cornelis Vrolijk timmert duurzaam aan de weg
Cornelis Vrolijk is geen onbekende in de regio. Het familiebedrijf bestaat 140 jaar en is al de helft van haar bestaan in IJmuiden gevestigd. 

Het visserijbedrijf is ervan overtuigd alleen toekomstbestendig te kunnen zijn door op een verstandige en verantwoorde manier te vissen. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is daarom al sinds 2013 verankerd binnen de organisatie en vastgelegd in een beleid. 

Belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn Gezond voedsel, Vissen voor altijd, Dagelijks duurzaam en Zorg voor mensen. 

Wij zoeken
Een enthousiaste en zelfstandige 

onderhoudstechnicus voor ons 

koel- en vrieshuis in IJmuiden. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe 

fulltime uitdaging en wil je snel 

beginnen? Solliciteer dan bij 

Cornelis Vrolijk.

 

Wij bieden
Een dynamische werkomgeving, 

waar collega’s praktisch zijn ingesteld 

en oplossingsgericht handelen. Een 

enthousiast en betrokken team van 

vier collega’s die zich prettig voelen 

bij een informele sfeer. Je bent 

primair verantwoordelijkheid voor het 

beheer en onderhoud van de koel- 

en vriesinstallaties, machinekamers 

en klimaatbeheersing van de panden. 

Het team is multidisciplinair en in 

staat elkaars werk over te nemen. 

Wij vragen
•  Een afgeronde technische opleiding 

(bijvoorbeeld MTS of HTS);

•  Minimaal 2 jaar ervaring;

•  Kennis van en ervaring met koel- 

en vriestechniek of bereid tot 

interne opleiding;

•  Een gestructureerde, proactieve, 

zelfstandige en oplossingsgerichte 

collega. 

Stuur je sollicitatiebrief en cv naar 

sollicitatie@cornelisvrolijk.eu of bel 

met Collin Ansink: 070-306 40 81. 

Stuur je sollicitatiebrief en cv naar 

sollicitatie@cornelisvrolijk.eu of bel 

met Collin Ansink: 070-306 40 81. 

Wij vragen

Wij bieden

Wij zoeken

www.cornelisvrolijk.eu

Gezonde vis voor miljoenen mensen wereldwijd

Gezond voedsel is van levensbelang. Wist je dat 

vis goed past in een gezond voedingspatroon? 

Het is rijk aan gezonde eiwitten en onverzadigde 

vetten. Vanaf 16 juni ligt de nieuwe haring weer 

volop in de winkels. Een genot voor velen! 

En een genot voor onze gezondheid, want vette 

vis, zoals haring, is rijk aan omega3-vetzuren. 

Deze verlagen onder andere de kans op hart- 

en vaatziekten. 

Voor lang niet iedereen is toegang tot gezond 

voedsel vanzelfsprekend. De vis, zoals haring en 

makreel, die Cornelis Vrolijk vangt, zorgt dagelijks 

voor zo’n drie miljoen maaltijden wereldwijd. 

70% daarvan wordt geconsumeerd door mensen 

in minder koopkrachtige landen in West-Afrika. 

Voor hen zijn andere dierlijke eiwitten vaak 

onbetaalbaar. Cornelis Vrolijk is er trots op dat 

haar producten een bijdrage leveren aan de 

gezondheid van mensen over de hele wereld. 

Ook niet onbelangrijk; vis heeft een lage impact 

op het milieu. Voor de productie van vis is 

namelijk weinig tot geen gebruik van land 

of zoetwater nodig en de bijbehorende CO2-

voetafdruk is relatief laag in vergelijking met 

andere eiwitrijke producten. 

Vis biedt daarom ook kansen in de transitie naar 

een duurzamer voedselsysteem.

Aan het roer van een gezonde leefstijl

Gezondheid gaat verder dan het eten van vis. 

Cornelis Vrolijk wil graag dat mensen met plezier 

en in goede omstandigheden bij het bedrijf 

werken, maar ook dat zij later op een goede 

manier van hun pensioen kunnen genieten. 

Zorg voor mensen is dan ook een belangrijke 

pijler in het MVO-beleid. Daarom heeft het 

bedrijf het programma Aan het Roer ontwikkeld. 

Dit programma geeft medewerkers de kans om 

te werken aan hun vitaliteit. Het programma-

aanbod is gebaseerd op vijf thema’s: bewegen, 

voeding, rust & ontspanning, roken en alcohol. 

Er zijn zowel workshops in groepsverband 

als mogelijkheden voor persoonlijke hulp en 

begeleiding. De activiteiten zijn vrijwillig en 

kosteloos. Zo gaat Cornelis Vrolijk graag een 

stapje verder in de zorg voor mensen. Voor 

de continuïteit van het bedrijf vindt Cornelis 

Vrolijk betrokken en trotse 

medewerkers van groot 

belang. 

Duurzamere bedrijfspanden

Continuïteit zit ook in het 

maken van duurzame keuzes. 

Denk aan keuzes op het 

gebied van het verminderen 

van afval, bewust inkopen van 

goederen, verminderen van 

energieverbruik enhet verlagen 

van de CO2-voetafdruk. 

Bij nieuwe investeringen wordt hier rekening 

mee gehouden. Begin deze eeuw bouwde 

Cornelis Vrolijk het eerste vrieshuis met 

het milieuvriendelijke CO2-ammoniak als 

koudemiddel. Op dit moment wordt gewerkt 

aan de renovatie en verduurzaming van de 

oudere vrieshuizen. Als een van de eerste 

bestaande vrieshuizen in Nederland gaat 

het bedrijf over op CO2 transkritische 

vriesinstallatie die werkt met een volledig 

natuurlijk koudemiddel. Naast het feit dat 

dit veel milieuvriendelijker is, zorgt de techniek 

voor 20 tot 30% energiebesparing op jaarbasis. 

Het aanbrengen van isolerende dakpanelen 

zorgt voor nog eens 10% minder 

energieverbruik. Daarnaast refl ecteren deze 

witte panelen warmte en valt daarmee het 

rendement van zonnepanelen zo’n 25% 

hoger uit. Een win-win situatie!

Wil je onderdeel zijn van een enthousiast en 

betrokken team en duurzaam aan de weg 

timmeren? Cornelis Vrolijk is op zoek naar 

een collega in het vastgoedteam. Zie voor 

meer informatie het kader hiernaast.

www.cornelisvrolijk.eu

seafood

Dulk
Haasnoot

S E A F O O D    B . V.

W E L M A R

Vissen met oog voor de toekomst

Cornelis Vrolijk levert met haar visserij een bijdrage aan wereldwijde voedselzekerheid. Ons beleid is erop 

gericht om dit te doen met minimale milieubelasting en behoud van gezonde visbestanden. Een belangrijke 

duurzaamheidsdoelstelling is om onze CO2-voetafdruk omlaag te brengen. Van de machinekamer tot het 

vriesruim zoeken we naar innovatieve oplossingen. Zo investeren we bijvoorbeeld in energiezuinige motoren 

en in koelinstallaties die geschikt zijn voor natuurlijke koudemiddelen NH3/CO2.  



Steenkool, olie en gas waren voor-
heen onze belangrijkste energiebron-
nen. Het zijn de zogenoemde fossiele 
brandsto en, die ic  in de aardkorst 
vormen onder invloed van een be-
paalde druk en gedurende een lange 
periode. De voorraden ervan zijn niet 
onuitputtelijk en bij verbranding er-
van komen sto en vri  die sc adeli k 
i n. e i n ec ter odanig ge end 

geraakt aan het gebruik van fossiele 
brandsto en dat et inmiddels eel 

at moeite kost om over te sc akelen 
naar duurzame alternatieven. Anno 
2021 is bij velen duidelijk dat er snel 
iets moet gebeuren om te voorkomen 
dat we onze planeet onherstelbaar 
besc adigen. Daarom ordt de laat-
ste jaren veel geïnvesteerd in nieuwe 
energiebronnen, zoals windenergie, 

aterkrac t, onne energie, energie 
uit biomassa en aardwarmte.

Windenergie
Nederland kent een lange traditie op 
het gebied van windenergie. Onze 
windmolens zijn wereldwijd bekend 
en trekken nog altijd massa’s toeris-
ten. De grote windturbines die we te-
gen oordig plaatsen om elektriciteit 
op te wekken, zien er wat anders uit, 
maar werken op basis van hetzelfde 
principe. De ind et de molen in be-
weging en door deze beweging wordt 
elektriciteit geleverd, die aan et 
netwerk geleverd wordt. De wind is 
een onuitputtelijke bron van energie, 
dus met windenergie kunnen we heel 

at bereiken. en punt van aandac t 
is ec ter el de plek aar de e ind-
turbines worden geplaatst. Zo wordt 
momenteel bijvoorbeeld in de regio 

mond gediscussieerd over de vraag 
of het verstandig is om windturbines 
te plaatsen in de omgeving van het fa-
brieksterrein van Tata Steel in Velsen. 
De draaiende molens zouden de rook 
uit de sc oorstenen van de abrieken 
aanzuigen en vervolgens sneller laten 
neerslaan op de grond in de directe 
omgeving, aardoor meer sc adeli ke 
sto en bi  de in oners van dit ge-
bied terec tkomen. et plaatsen van 
windturbines op zee lijkt een goede 
oplossing, maar critici vre en dat dit 
gevolgen heeft voor het leven onder 
water, doordat de stroming op deze 
plekken anders zal zijn.
Zonne-energie

et innen van energie uit onlic t 
is ellic t de meest bekende vorm 
van duurzame energie. In feite is de 
zon verantwoordelijk voor vrijwel alle 
energie op aarde, in directe o  indi-
recte in. De on orgt ervoor dat i  
lic t en armte ebben op aarde. et 
de term onne energie ordt ec ter 
doorgaans de elektriciteit bedoeld 
die wij kunnen opwekken door zon-
nepanelen te gebruiken. Deze panelen 
bevallen cellen die in staat i n om et 
onlic t om te etten in elektriciteit. 

Doorgaans i n dat otovolta sc e 
cellen, maar er bestaan ook oto elek-
troc emisc e cellen. en nadeel van 
onne energie is dat onlic t niet per-

manent besc ikbaar is. Dat geldt ove-
rigens ook voor de wind die nodig is 
voor windenergie. De verkregen ener-

gie moet dus eerst ergens opgeslagen 
worden, zodat we die later kunnen ge-
bruiken. et name dat laatste vormt 
een grote uitdaging. ensen die t uis 
zonnepanelen op hun dak hebben lig-
gen, kunnen de verkregen elektriciteit 
direct gebruiken, leveren aan et net-
werk of opstaan in een grote batterij. 
Deze laatste optie is relatief nieuw, 
maar lijkt een interessante optie te 
worden, omdat een huishouden daar-
mee daadwerkelijk zelfvoorzienend 
kan zijn.

Water-energie
Water stroomt altijd naar het laagste 
punt. Wanneer je een dam in een ri-
vier bouwt, kun je een bepaalde druk 
opbouwen. Het water zoekt zelf een 
uit eg en door die el  te cre ren op 
een bepaald punt, ontstaat daar een 
snellere stroming. Die stroming kan 
een turbine aandrijven, net zoals de 

ind dat doet. et el de e ect kan 
worden bereikt op plaatsen waar gro-
te versc illen i n tussen eb en vloed 
of plaatsen waar sprake is van veel 
golfslag. De eerste zogenoemde wa-
terwielen bestonden al vóór de start 
van onze jaartelling. Vooral in landen 
met veel bergac tige gebieden is 
water-energie een interessante optie. 

ogisc , ant daar stroomt et ater 
al van nature met een grotere krac t 
naar beneden. Door het ontbreken 
van die natuurlijke glooiing in het 
landsc ap speelt ederland geen gro-
te rol bij deze vorm van energiewin-
ning. Ons land telt vier grote water-
krac tcentrales, die staan in lp en

it , aurik, inne en agestein.

Andere energievormen
De hierboven vermelde opties zijn de 
meest gangbare vormen van duur-
zame energieopwekking. Daarnaast 
zijn er nog een aantal andere opties. 
Zo wordt momenteel bijvoorbeeld 
ge perimenteerd met et op ekken 
van energie op basis van de tempe-
ratuurversc illen in oceanen. ok de 

warmte van de planeet zelf kan als 
energiebron gebruikt worden. Hier-
bi  gaan de e perts ervan uit dat de 
warmte in het binnenste deel van de 
aarde onuitputteli k is. et de ieraan 
gekoppelde tec niek, die geot ermie 
genoemd wordt, is in de afgelopen 
aren al volop ge perimenteerd. o 

wordt bijvoorbeeld warm water uit de 
grond omhoog gepompt om gebou-
wen mee te verwarmen. Je kunt ove-
rigens ook op basis van aardwarmte 
stoom genereren en met die stoom 
vervolgens een generator aandrijven, 
odat e er elektriciteit mee kunt op-

wekken.

Twee twijfelgevallen
Dan zijn er ook nog bio-energie (ook 
wel energie uit biomassa genoemd) 
en kernenergie als opties. Deze twee 
vormen van energieopwekking noe-
men we apart, omdat ze allebei veel 
discussie opleveren. i  bio energie 

ordt biologisc  materiaal, oals 
hout, groente-, fruit- en tuinafval, 
rioolslib en mest, verbrand. Hiermee 
kun e o el elektriciteit als bio gas 

innen. ilieuorganisaties i n ec ter 

eer kritisc  over de duur aam eid 
van biomassacentrales en door om o-
nenden wordt geprotesteerd omdat 

et verbrandingsproces te  veel sc a-
deli ke sto en ou opleveren. ok 
over kernenergie zijn de meningen 
nogal verdeeld. Dit is het opwekken 
van energie in een kerncentrale, oals 
dat al vele jaren gebeurt. Een nadeel 
hiervan is dat er uranium voor nodig 
is. Weliswaar hebben we van deze 
grondsto  veel meer voorraad besc ik-
baar dan van olie of gas, maar ooit zal 
het uranium op zijn, dus het is geen 
oplossing voor eeuwig. Een ander 
groot nadeel is dat bij het splijten van 
uraniumatomen een reststof over-
blijft, die we kernafval noemen. Het is 
in oge mate radioactie  en daardoor 
gevaarlijk voor de omgeving. Gelukkig 
is de hoeveelheid kernafval op jaarba-
sis niet heel groot, denk daarbij aan 
enkele kubieke meters afval van het 
gevaarlijkste soort en nog eens een 
container vol overige gevaarli k a val. 
Er zou een plek op aarde gevonden 
kunnen worden om jaarlijks dat afval 
naartoe te brengen, maar de vraag is 
in hoeverre dat verstandig is.

De mogelijkheden voor duurzame energieopwekking
DUURZAAM



DUURZAAM

IJmuiden - Enkele maanden 
geleden is het duurzame 
Nederlandse kinderkledingmerk 
louislouis gelanceerd. De collectie 
bestaat uit honderd procent 
duur ame, gecertificeerde 
sto en in de maten  tot en 
met 140. Suzanne van der Meij 
is het brein achter het nieuwe 
kinderkledingmerk, ze ging er 
mee aan de slag nadat ze tot de 
conclusie kwam dat er voor haar 
eigen dochter van 8 vrijwel geen 
duurzame kleding te krijgen was.

De term GOTS verwijst naar 
Global Organic Textile Standard: 
een wereldwijd keurmerk voor 
biologische kleding en textiel, 
dat eisen stelt aan de productie 
vanaf de vezel tot en met het 
eindproduct: het kledingstuk. 
Alle items van louislouis worden 
lokaal, met de hand en in minimale 
voorraden geproduceerd, waar 
mogelijk zelfs op bestelling. Op 
deze manier blijft de productie 
zuiver en duurzaam. 

Suzanne van der Meij: ,,Bij 
louislouis worden alleen 
biologische, natuurvriendelijke 

materialen gebruikt en is iedere 
stap in het proces duurzaam: 
van vezel tot en met verzending. 
Het is tijd dat duurzame kleding 
gewoongoed wordt, voor iedereen.

” De collectie is tijdloos en 
geïnspireerd op het verlangen naar 
een onbezorgde toekomst. Het zijn 
stuk voor stuk items die jarenlang 
gedragen kunnen worden, voordat 
ze worden doorgegeven aan een 
volgende drager. 

Uitgedragen? Dan kijkt het merk of 
de items weer ingenomen kunnen 
worden voor hergebruik door re- of 
upcycling, zodat het optimale uit 
de kleding wordt gehaald met een 
minimale impact op de wereld. En 
de naam louislouis, waar komt die 
vandaan? Dat laat zich eenvoudig 
verklaren, het is afgeleid van 
Ilou, de naam van de dochter van 
Suzanne. 

Zij staat ook regelmatig 
model voor de kleding. De 
kinderkledingcollectie is via de 
website www.louislouis.nl te 
bekijken en te bestellen.

Duurzame kinderkleding  
naar IJmuidens ontwerp



DUURZAAM

Een bekend voetballer leerde ons ooit dat elk voordeel een nadeel heeft. 
Terwijl de wereld jubelt over de ontwikkelingen rond cryptovaluta zijn er 
ook steeds meer tegengeluiden te horen. Het beheren van virtuele mun-
ten als Bitcoin zou een energieverslindende bezigheid zijn en regelrecht 
indruisen tegen de duurzaamheidsprincipes waarvan steeds meer mensen 
doordrongen zijn. In hoeverre is deze kritiek terecht? En valt er iets aan te 
doen?

Op het eerste gezicht zou je denken dat Bitcoin en de inmiddels honderden 
andere cryptovaluta een zegen zijn voor het milieu. Je hoeft immers geen 
fysieke munten meer te slaan, geen bankbiljetten te drukken, geen auto’s 
te laten rondrijden om het geld te vervoeren, enzovoort. Alles gebeurt 
online via computers die toch al draaien. Maar is dat eigenlijk wel zo? Er 
is namelijk wel iets meer aan de hand. Bitcoin is de oudste cryptomunt die 
we kennen, dus laten we die even als voorbeeld noemen. Het is bovendien 
de cryptomunt met de grootste naamsbekendheid. De techniek die er-

Het grote energieverbruik van cryptovaluta
achter schuilt wordt blockchain ge-
noemd. Telkens wanneer een trans-
actie plaatsvindt, moet die worden 
geverifieerd. Dat gebeurt, simpel 
gezegd, door transacties te bundelen 
in een block en dat block vervolgens 
toe te voegen aan de blockchain. Ie-
mand die dit doet, wordt een miner 
genoemd. Minders ontvangen een 
beloning voor dit werk en dat is dan 
ook de reden dat ze zich hiermee 
bezighouden. Maar voor het proces 
is veel rekenkracht nodig en die re-
kenkracht vergt energie. Naarmate 
meer mensen deelnemen aan het 
proces, neemt ook het benodigde 
rekenwerk toe.

De Universiteit van Cambridge heeft 
uitgezocht hoeveel elektriciteit dat 
op jaarbasis kost. Schrik niet, maar 
dat is ongeveer net zo veel als Ne-
derland in een jaar tijd aan elektrici-
teit verbruikt, namelijk zo’n 120 mil-
jard kilowattuur. Daarmee is Bitcoin 
goed voor ongeveer 0,6 procent van 
het totale wereldwijde elektriciteits-
verbruik. Toch moet je ook dit cijfer 
enigszins in perspectief zien. In een 
ander onderzoek werd ooit becijferd 
hoeveel energie wereldwijd verloren 
gaat doordat elektrische apparaten 
in de stand-by-stand blijven staan, 
wanneer ze niet gebruikt worden. 
Dat energieverbruik blijkt ongeveer 

zes maal hoger te zijn dan we kwijt 
zijn aan de bitcoin. Bovendien is de 
verwachting dat het energieverbruik 
voor Bitcoin in de komende jaren 
minder explosief zal stijgen dan het 
in de afgelopen periode deed. De 
reden hiervoor is dat de vergoeding 
voor mining geleidelijk daalt naar-
mate er meer mensen mee bezig 
zijn. Daardoor zal het aantal nieuwe 
miners minder snel toenemen, 
waardoor de curve voor het energie-
verbruik gaat afvlakken. Een ander 
belangrijk punt is natuurlijk waar de 
energie vandaan komt, die nu ge-
bruikt wordt voor Bitcoin. Wanneer 
die duurzaam opgewekt wordt, is er 
op zich niets aan de hand. We zien 
in de praktijk veelal dat men op zoek 
gaat naar de voordeligste optie. 
Dan is immers de te behalen winst 
het grootst. Om die reden wordt nu 
vaak gebruik gemaakt van elektri-
citeitsoverschotten, die in sommige 
landen zijn ontstaan. In China zijn 
bijvoorbeeld veel waterkrachtcen-
trales die gigantische hoeveelheden 
elektriciteit leveren. Vaak is dat veel 
meer dan het land zelf nodig heeft, 
waardoor de tarieven voor elektri-
citeit daar fors dalen. Ook Oekraïne 
en IJsland staan bekend om de lage 
elektriciteitstarieven en daar profi-
teert men van.

IN 4 STAPPEN
UW HUIS VAKKUNDIG GEÏSOLEERD

Isoleren heeft een direct e�ect op uw energierekening, maar – iets wat vaak vergeten wordt- ook een 
ongekend positieve invloed op uw woon- en leef comfort. Het isoleren van uw woning levert u los van een 
besparing van 30 tot 50 procent op energie, dan ook veel meer woonplezier op. Om een langdurig e�ect te 
kunnen garanderen, gebruiken wij bij voorkeur onze unieke Neopixels HR++ Isoparel® om uw spouwmuur te 
isoleren. Ook voor vloerisolatie vindt u bij ons de ideale oplossing met o.a. Icynene (watergedragen PUR).

Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of bezoek onze website en ontdek hoe 
wij u huis in no-time kunnen veranderen in een heerlijk comfortabel thuis.

INSPECTIE BOREN VULLEN AFWERKEN

ENERGIEREKENING 
OMLAAG
WOONCOMFORT 
OMHOOG

Isototaal  |  Maatlat 25a, 1906 BL Limmen
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Limmen - Woningen die gebouwd 
zijn tussen 1930 en 1976 zijn veelal 
onvoldoende geïsoleerd. Dat 
houdt in dat in de winter 
warmte verloren gaat en 
het in de zomer juist vaak 
te warm wordt in huis. 
Isototaal is gespecialiseerd 
in na-isolatie en vergroot 
daarmee het woon-
comfort, terwijl 
tegelijk ook de 
energierekening 
omlaaggaat!

Vaak denken men-
sen dat isolatie een enor-
me klus is, met veel rommel en 
gedoe. Het tegendeel is echter waar: 
,,Wij boren aan de buitenkant van 
de woning om de vierkante meter 
een gat in de voeg en vullen daar-
door de spouwmuur op met isolatie-
materiaal. Afhankelijk van de groot-
te zijn bijna alle woningen binnen 
één dag te isoleren. Binnen merk je 
bijna niets van de werkzaamheden, 
maar het voelt het wel meteen veel 
aangenamer in huis.’’ Naast spouw-
muurisolatie kan, afhankelijk van 
de hoogte van de kruipruimte, vaak 
ook de vloer geïsoleerd worden.

Personeel gezocht
Isototaal is onafhankelijk 
gecertificeerd en voldoet aan de 

strengste eisen en richtlijnen. Niet 
voor niets biedt het bedrijf een 
garantietermijn van tien jaar. Dit 
geldt zowel voor de uitgevoerde 
werkzaamheden als de geleverde 
materialen. 

Het isoleren van woningen is 
een belangrijke stap op weg naar 
duurzaamheid. Door de vele 
aanvragen heeft Isototaal ruimte 
voor een nieuwe medewerker.

Belangstelling? 
Neem dan contact op! 
Ga naar www.isototaal.nl of bel: 
072 3033448 voor meer informatie.

Isolatie: prettiger wonen 
en minder betalen
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Door Raimond Bos

Naar aanleiding van het ontvangen 
bericht nemen we allereerst contact 
op met Natuurmonumenten. Die 
organisatie verwierf het landgoed in 
1981, nadat het eerder in particuliere 
handen was geweest. Sinds 1995 is 
het landgoed bovendien - als deel 
van het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland - een beschermd Natura 
2000-gebied. Mogen er dan zomaar 
bomen gekapt worden? Het blijkt 
allemaal net iets anders te liggen dan 
veel mensen denken. Op de eerste 
plaats behoort de betre� ende 
woning met de bijbehorende grond 
niet tot het eigendom van Natuur-
monumenten. De organisatie blijkt 
destijds wel het natuurgebied, maar 
niet de grond rond de woningen te 
hebben overgenomen. Dat verklaart 
al vrij eenvoudig waarom de 
bewoner hier zelfstandig aan de slag 
kan gaan. Maar hoe zit het dan met 
de beschermde status van het 
gebied? En waarom zijn de majestu-
euze populieren eigenlijk gekapt? 
Een bezoek aan de nieuwe eigenaars 
brengt meer duidelijkheid.

Dromen van wonen in een 
natuurgebied
De woning, die bij velen bekend 
staat als het huisje ‘In den Argus’ aan 
de Duin- en Kruidbergerweg, was 
van oudsher de woning van de jacht-
opzichter en behoorde tot vorig jaar 
nog toe aan de erven van de familie 
Cremer, die het landgoed een eeuw 
geleden bezat. De erven, die zelf in 
het buitenland verblijven, hielden de 

woning in eigendom tot de bewoner 
ervan kwam te overlijden. Daarna 
werd het pand met de bijbehorende 
grond te koop gezet. Ondernemer 
Rogier, oorspronkelijk afkomstig uit 
Nijmegen, maar al twintig jaar 
wonend in Amsterdam, droomde al 
jaren van een woning midden in een 
natuurgebied. Hij vertelt: ,,Ik hield de 
woningmarkt in de hele kuststrook al 
jaren in de gaten. Toen deze woning 
beschikbaar kwam, heb ik meteen 
gereageerd.’’ Zijn partner Anke, opge-
groeid in Apeldoorn, was bij het zien 
van de woning ook meteen enthou-
siast: ,,Ik had de woning alleen nog 
maar aan de buitenkant gezien, toen 
wist ik eigenlijk al dat ik hier wilde 
wonen.’’

Achterstallig onderhoud
Als kersverse eigenaren van de 
woning maakten Rogier en Anke een 
inventarisatie van wat er gebeuren 
moest. Het pand was slecht onder-
houden en ook aan de tuin er 
omheen was jarenlang niets gedaan. 
,,Alles was overwoekerd en verwil-
derd. We wilden ervoor zorgen dat 
alles weer toekomstbestendig werd. 
Het moest weer honderd jaar 
meegaan, maar wel op ecologisch 
verantwoorde wijze. Daarvoor gaan 
we binnenkort een vergunning 
aanvragen.’’ Een interessant detail 
hierbij is dat de eigen grond rond de 
woning niet behoort tot het Natura 
2000-gebied. Dat is destijds bij de 
besluitvorming over het beschermde 
gebied zo vastgelegd. De vraag is 
echter waar zich de grenzen precies 
bevinden. ,,Daar hebben we onder-

zoek naar gedaan. We hebben de 
grenzen bij benadering kunnen vast-
stellen.’’ Het aanwezige hek, 
bestaande uit palen en ijzerdraad, 
werd opgehoogd om de voorkomen 
dat herten de jonge aanplant zouden 
vernielen.

Populieren gekapt
Een aantal grote populieren op het 
terrein groeiden schuin, waardoor 
het gevaar bestond dat ze uiteinde-
lijk op het huis zouden kunnen 
vallen. Het stel consulteerde een 
ecoloog en kreeg te horen dat dit 
gevaar inderdaad reëel was. Nader 
onderzoek wees bovendien uit dat 
alle populieren op het terrein verrot 
waren. Toch waren Rogier en Anke 
aanvankelijk niet van plan om de 
mooie bomen te vellen. Ze veran-
derden van mening toen op een 
windstille dag in het najaar van 2020 
opeens een grote boom als vanzelf 
omviel. ,,Natuurmonumenten had 
ons ook gewaarschuwd voor het feit 
dat wij verantwoordelijk zijn voor 
bomen die op onze grond staan en 
overhellen. Alles overwegende 
hebben we toen toch besloten om 
de bomen weg te halen, al hadden 
we daar best moeite mee,’’ vertelt 
Rogier. Anke vult aan: ,,Ik heb er wel 

een traantje om moeten laten, want 
het waren zulke mooie bomen.’’

Beplantingsplan
In samenwerking met Natuurmonu-
menten heeft het stel vervolgens een 
beplantingsplan voor de tuin 
gemaakt, dat in overeenstemming is 
met het gedachtengoed van Natura 
2000. ,,We kregen na het kappen van 
de bomen af en toe woeste mensen 
aan het hek, maar we hebben ze alles 
uitgelegd en verteld over de nieuwe 
boomaanplant. Dan zie je ze vervol-
gens vrolijk weer vertrekken, omdat 
ze begrijpen wat er speelt. Al met al 
begrijpen we best dat natuurliefheb-
bers hun zorgen delen en we leggen 
graag en met plezier uit hoe wij 
diezelfde natuur koesteren en daar 
met grote zorg mee omgaan. Tegelij-
kertijd hopen we dat wandelaars ook 
hun grenzen kennen: wij komen ook 
niet elke dag naar andermans huis 
toe om te bespreken wat we van de  
tuinrichting vinden. Maar een open 
gesprek op z’n tijd is natuurlijk altijd 
leuk! We krijgen gelukkig ook heel 
veel enthousiaste reacties van 
passanten die dolblij zijn dat ‘In den 
Argus’ nu weer bewoond is en het 
perceel weer nieuw leven wordt 
ingeblazen.’’

Santpoort - Het zal de vaste bezoekers van het landgoed Duin & Kruid-
berg niet ontgaan zijn, dat de situatie rond een in het gebied gelegen 
woonhuis in het afgelopen jaar is gewijzigd. De afrastering rond het 
pand is verhoogd en een aantal grote, beeldbepalende populieren zijn 
gekapt. De redactie van deze krant ontving er een mailtje over van een 
bezorgde natuurliefhebber. Hij spreekt van aantasting van het natuurge-
bied en verbaast zich over het feit dat zowel gebiedseigenaar Natuurmo-
numenten als de gemeente Velsen niet hebben ingegrepen. Hij blijkt niet 
de enige te zijn die zich zorgen maakt; de nieuwe eigenaars van het 
woonhuis hebben al meerdere vragen gekregen van passanten en zijn 
graag bereid om ook in deze krant het verhaal uit te leggen.

Waarom een groep grote 
populieren moest verdwijnen

Rechts op de foto het huisje ‘In Den Argus’, links te zien de overblijfselen van de gekapte populieren. Foto: Bos Media Services

Het terrein, vanaf de zijde van het wandel- en � etspad bekeken, met de jonge 
aanplant duidelijk zichtbaar. Foto: Bos Media Services
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Velsen  - Naast de fantastische rijer-
varing biedt de elektrische Renault 
Twingo en de Renault ZOE nog veel 
meer voordelen. Eén daarvan is de 
lagere kosten van het opladen verge-
leken met het tanken van benzine of 
diesel. 

Ook betaal je geen wegenbelasting 
en is het onderhoud goedkoper dan 

van een brandstofauto. Zowel voor 
zakelijk gebruik als voor particulieren 
is elektrisch rijden een slimme keuze.
Elektrisch rijden begint bij Velser-
beek. Welke duurzame oplossing u 
ook zoekt, zij hebben ‘m: volledig 
elektrisch, hybride en plug-in 
hybride. 

Of elektrisch rijden voor u al interes-

sant is hangt van meerdere factoren 
af. 

Tot 1 juli 2021 ontvangt u hoge 
korting bij aankoop van onze e-tech 
voorraadmodellen. 
Renault Velserbeek informeert u 
graag hierover en over alles wat met 
elektrisch rijden te maken heeft. Aan 
de hand hiervan kunt u zelf het 

ideale moment kunt bepalen om 
over te stappen.
Bent u benieuwd naar de modellen 
van Renault, zoals de Renault 
TWINGO en ZOE Z.E., de Hybrid of de 
CAPTUR Plug-in Hybrid? Kom dan 
naar onze vestiging aan de Kleerma-
kerstraat 71 in Velserbroek. 
Tel 023-5132928. E-mail: klantencon-
tactvelserbeek.nl 

Volledig elektrisch rijden met een Renault van Velserbeek!

,,Mijn hoofdtaken liggen hoofdzake-
lijk in Santpoort, Driehuis en Velser-
broek. Maar onlangs ben ik in 
IJmuiden gestart met sport op een 
plein, zoals in Haarlem-Oost. We 
merkten dat er onder jongeren, maar 
ook vanuit ouders en scholen 
behoefte was aan een gratis beweeg-
moment in de buurt. Dit is de dins-
dagmiddag geworden, in het stads-
park/speelpark waar iedereen 
gewoon kan komen aanwaaien. Het 
heeft wat tijd nodig en om de 
jongens en meiden echt te bereiken 
wil ik daarom zelf de straat op en de 
scholen in. Mooi hieraan vind ik dat 
ik de kans krijg om iets waarvan ík 
denk dat het belangrijk is zelf te 
mogen opzetten.”

Opvang basisschooljeugd
Adrie verzorgt op basisschool De 
Hoeksteen in Velserbroek de tussen-
tijdse opvang (binnenkort Move 
Mates). Ook organiseert hij daar voor 
de groepen 1 tot en met 4 de 
Sportmix. Verenigingen uit de buurt 
bieden voetbal, tennis of bijvoor-
beeld krav maga aan om de jonkies 
al vroeg bekend te maken met 
verschillende sporten. Toen de 
scholen dicht waren heeft het hele 
team van buurtsportcoaches in 
Velsen op meerdere basisscholen in 
de gemeente het beweeguurtje van 
de noodopvang voor hun rekening 
genomen.

Denken in mogelijkheden
En dan zijn er nog de grote vakantie-
activiteiten. Adrie: ,,Veel van wat we 
gepland hadden kan nog niet in op 
de normale wijze doorgaan, maar 
door �exibel te zijn en ‘om’ te denken 
kunnen we vaak toch een corona-
proof activiteit aanbieden. Deze tijd 
daagt ons uit om creatief te zijn en te 
denken in mogelijkheden. Kijk naar 
wat wél kan, dan ontstaan er altijd 
weer leuke nieuwe dingen.”

Buurtsportcoach: 
Creatief zijn 
en denken in 
mogelijkheden
Regio - Buurtsportcoach Adrie 
Engel (34) is bijna twee jaar werk-
zaam bij Stichting SportSupport. 
Hij is hoofdzakelijk actief in de 
gemeente Velsen en Haarlem-
Oost. Waar houdt hij zich zoal mee 
bezig?

Adrie Engel werkt als buurtsportcoach 
in Velsen en Haarlem. 
Foto: Renata Jansen Fotogra�e

Kleermakerstraat 71, Velserbroek
Tel: 023 - 513 29 28
www.renaultvelserbeek.nl

EXTRA VOORDEEL 
op elektrische voorraadmodellen

Rijd direct weg in een nieuwe 
elektrische Renault uit voorraad

�              �        �       

Tot € 7.000,- 
korting op de Zoe!

elektrische Renault uit voorraad
Rijd direct weg in een nieuwe 

elektrische Renault uit voorraad

Kom langs, wij informeren u graag over de mogelijkheden  

Tot € 4.000,- 
korting Twingo Electric!
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Velsen-Noord - De gemeente Velsen 
heeft ten onrechte toestemming 
gegeven voor een omleiding van het 
verkeer dwars door Velsen-Noord. 
Dat bevestigen burgemeester en 
wethouders in een reactie op vragen 
van de lokale partij LGV. De omlei-
dingsroute is inmiddels in goed 
overleg gewijzigd. Het gaat om de 
omleiding die nodig is tijdens de 
asfalteringswerkzaamheden op de 
N197. Deze maand wordt het wegvak 
tussen de Zeestraat in Beverwijk en 

de Velserweg in Velsen-Noord van 
nieuw asfalt voorzien. Het verkeer 
van en naar Tata Steel moet daarom 
worden omgeleid en per abuis was 
daarbij gekozen voor een omleiding 
via de Wijkerstraatweg. Juist die 
route is tegenstrijdig met de 
pogingen van de gemeente Velsen 
om sluipverkeer door de woonkern 
Velsen-Noord te voorkomen. De 
partij LGV heeft zich in de afgelopen 
tijd vaker ingespannen om het sluip-
verkeer op deze locatie te weren.

Ingestelde omleidingsroute 
ten onrechte goedgekeurd

Velsen - Gedeputeerde Staten van 
de provincie Noord-Holland stellen 
voor om het vergunningenproces 
voor het project Everest gecoördi-
neerd uit te voeren. Dat is een 
project van Tata Steel, bedoeld om 
koolstofdioxide te gaan afvangen en 
in lege gasvelden onder de 
zeebodem op te slaan. Hiervoor 
heeft het staalbedrijf meerdere 
vergunningen van de provincie 
nodig. Tata Steel is met een jaarlijkse 
uitstoot van circa 12,3 miljoen ton 

koolstofdioxide één van de grootse 
uitstoters. Met het project Everest wil 
Tata Steel tenminste vijf miljoen ton 
koolstofdioxide van de Hoogovens 
en de Oxystaalfabriek gaan afvangen. 
Dat is een forse reductie, passend bij 
de landelijke en provinciale beleids-
doelen. Met het project wordt tevens 
waterstof geproduceerd. 
De toepassing van de provinciale 
coördinatieregeling is nodig om in 
aanmerking te kunnen komen voor 
subsidie.

Vergunningenproces Tata Steel 
voor project Everest

Santpoort - Op basisschool De 
Schoolwerkplaats wordt in de 
komende periode gewerkt aan het 
thema vervoer. Juf Danielle vroeg 
wat input qua excursies op Facebook 
en kwam in contact met Zeekadet-
korps IJmond. Vorig week donderdag 
bracht de middenbouwgroep een 
bezoek aan de Zaandam. Alles werd 
bekeken, gevraagd en verteld. Vooral 
de machinekamer en de stuurhut 
vonden de kinderen erg interessant! 
Toen ze te horen kregen dat ze een 
stukje zouden gaan varen op een 
motorsloep, waren de leerlingen nog 
enthousiaster. De kinderen mochten 
zelfs zelf sturen! Foto: aangeleverd

Kinderen aan het roer

THUIS IN SANTPOORT

In 1902 liet de Santpoortse tuinder en verzekeringsagent Dirk Peereboom 
het pand aan de Middenduinerweg 2 bouwen (oorspronkelijk Brederood-
scheweg 1). Zijn zoon, Klaas Peereboom, drie jaar oud, legde de eerste 
steen in 1903. Na vier keer van eigenaar verwisseld te zijn, kwam het 
pand in 1920 in handen van C.A. Mees, die hier een uitgeverij oprichtte. 
Deze uitgeverij gaf niet alleen literaire werken uit, maar ook het tijdschrift 
Wendingen dat gezaghebbend was op gebied van architectuur (Amster-
damse School). Door de economische crisis tijdens de jaren 30 vertrok 
Conno Mees uit de uitgeverij en zette zijn partner Mea Verwey de zaak 
voort. Zij was dichteres en taalkundige, dochter van de letterkundige 
Albert Verwey. Het echtpaar verhuisde in 1930 naar Vinkenbaan 1 (nu 33) 
in Bloemendaal. In 1984 betrok het echtpaar Kees en Karin Doornenbal 
het pand. De restauratiearchitect Kees Doornenbal kreeg toestemming 
tot het restaureren van de woning, die duidelijk gebruikt was voor kamer-
verhuur. De oorspronkelijke structuur is gehandhaafd, alle originele 
betimmeringen zijn weer in zicht gebracht en alle stucplafonds zijn in ere 
hersteld. In 1987 is een bouwvergunning verleend voor het vervangen 
van een grote dakkapel aan de voorzijde die in een slechte staat 
verkeerde. De oude dakkapel deed afbreuk aan de oorspronkelijke archi-
tectuur. Alle kozijnen, ramen en deuren hebben nog hun karakteristieke 
pro�lering.

Stichting Santpoort
Tekst: Pim Boer
Foto: Tialda Willems

Het huis van een Santpoortse uitgever

IJmuiden - Mena Broeren en Femke 
Abrahamse hebben het Kerbert 
Dierentehuis blij gemaakt met een 
donatie. Samen hebben ze lege 
�essen ingezameld, auto’s gewassen 
en koekjes verkocht om geld in te 
zamelen. Vorige week woensdag 
hebben ze de opbrengst aan de 
medewerkers van het asiel overhan-
digd. Daar was men blij met deze 
donatie van ruim vijftig euro. Als dank 
kregen Mena en Femke een rondlei-
ding, zodat ze konden zien waar het 
geld aan zal worden besteed. Op de 
aangeleverde foto de meisjes met de 
zelfgebakken koekjes.

Mena en Femke doneren aan 
Kerbert Dierentehuis

IJmuiden - Een wisseling van de 
wacht in het winkelpand aan het 
Marktplein 38. De winkel A Lovely 
Day is overgenomen door Kimberly 
Blomvliet en gaat verder onder de 
naam Moani Conceptstore. Het 
vertrouwde assortiment van interi-
eurartikelen, sieraden, unieke vintage 
stukken en bijzondere cadeaus met 
een goed en eerlijk verhaal blijft voor 
een belangrijk deel intact, maar 
wordt uitgebreid met mode en 
badmode.

Kimberly is al tien jaar werkzaam als 
accountmanager in de mode-
branche. De opgedane ervaring kan 
ze nu goed gaan toepassen in haar 

eigen winkel. Ze vertelt: ,,Ik ben heel 
blij dat ik met Dorien en Hans van A 
Lovely Day in contact ben gekomen. 
Het zou zonde zijn geweest als deze 
winkel zou stoppen.’’ Per 1 juni is ze 
de nieuwe eigenaar van de zaak 
geworden, de openingstijden zijn 
van dinsdag tot en met zaterdag 
tussen 09.00 en 17.00 uur. De kers-
verse eigenaresse nodigt uit: ,,Zoek je 
iets voor in je huis, een cadeau of een 
leuke out�t? Loop binnen en we 
helpen je graag. Iedereen is welkom 
en we kunnen niet wachten jullie te 
zien!’’ Voor de deur is een klein terras, 
waar je thee, ko�e of fris kunt 
drinken. Dit is op basis van zelfbedie-
ning, je kunt de drankjes binnen 

bestellen. Kimberly: ,,Ga lekker op 
het terras zitten en vraag binnen om 
een spel! We hebben backgammon, 
schaakbord en vier op een rij speciaal 
voor ons terras buiten.’’ Het is ook 
mogelijk om een kop ko�e voor 
onderweg te krijgen, al dan niet met 
iets lekkers erbij. 
Een groot openingsfeest was niet 
mogelijk, maar zaterdag gebeurt er 
wel iets bijzonders. ,,Dan komen wat 
vrienden, bekend van het televisie-
programma Married At First Sight 
langs, om gezellig iets op het terras 
te drinken!’’ 

Noteer alvast de website www.
moani.nl voor alle contactgegevens.

A Lovely Day verder als Moani Conceptstore
Een groot openingsfeest komt er niet maar kandidaten uit Married At First Sight bezoeken zaterdag het terrasje. Foto: Jeroen van Duijn
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IJmuiden - Eigenaar Barry Pepping 
van Beeksma Banket liet vorige week 
een lang gekoesterde droom van de 
onlangs vertrokken aanvoerder van 
Telstar uitkomen. Frank Korpershoek 
blijkt namelijk een groot liefhebber 
van het ‘hazenbergje’ te zijn en wilde 
dat gebakje nu eindelijk eens zelf 
gaan maken. Door Barry werd hij 
daarom in een Beeksma-tenue 
gehesen en achter de tafel gezet. 
Met wat hulp is Frank aan de slag 
gegaan en heeft de complete berei-
ding van het hazenbergje op zich 
genomen, dit alles onder toeziend 
oog van Barry. Het eindresultaat 
mocht er zijn; Korpershoek heeft in 
zo’n twee uur tijd vijftig hazenbergjes 
gemaakt, die meteen in de winkel 
werden verkocht. Of deze middag tot 
een carrièreswitch gaat leiden is niet 

bekend. Evenmin is duidelijk of eige-
naar Pepping Frank een contract 
heeft aangeboden.

Voetballer Frank Korpershoek 
voor even banketbakker

Het resultaat: vijftig heerlijke ‘hazenbergjes’. Foto: aangeleverd

Frank Korpershoek aan het werk in de 
bakkerij. Foto: aangeleverd

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

Door Ingeborg Baumann

De 23-jarige Florianne zit sinds 2017 bij het paralym-
pisch team als wedstrijdzwemmer. Ze zegt op haar 
website �oriannebultje.nl: ,,Waarom bij het paralympi-
sche zwemteam? Nou dat zit zo, ik heb cerebellaire 
parese. Wat in mijn geval betekent dat mijn rechter 
kleine hersenen nauwelijks aanwezig zijn. Of dit aange-
boren is of door zuurstofgebrek tijdens mijn geboorte 
is ontstaan, is helaas niet duidelijk. Wat wél duidelijk is, 
is dat ik als gevolg hiervan een slecht evenwicht en 
coördinatie problemen heb. De neuroloog heeft ook 
vastgelegd dat ik gegeneraliseerde dystonie heb. In het 
kort betekent dat, dat je stoornissen hebt in je spier-
spanning in je hele lichaam.’’ Wat nóg duidelijker is, is 
dat Florianne een waanzinnige doorzetter is, een heel 
leuk type en onverwoestbaar positief.

,,Ik vind zelf dat ik veel kan maar het kost meer oefe-
ning en doorzettingsvermogen. Het leukt heus niet 
altijd maar ik probeer het wel altijd vol te houden. Als 
het niet lukt, lukt het niet maar probéér! ‘Ik kan het niet’, 
zeg ik nooit. Sinds 2017 ben ik wedstrijdzwemmer. Met 
zwemmen heb je geen probleem met je evenwicht en 
dat is voor mij heel �jn. De dagelijkse dingen kosten 
meer moeite. Ik heb heel veel meegemaakt in Corona-
tijd, het begon allemaal al tijdens de eerste lockdown. 
Ook de topsporters moesten stoppen maar de Olympi-
sche Spelen waren toen nog niet uitgesteld dus we 
moesten wel in het sportritme blijven. Iedereen had 
stress. Uiteindelijk mochten we wel trainen maar er 
waren geen wedstrijden. Dan mis je echt het gevoel. 
Toch ging ik goed van start en in het begin ging het 
goed. Nu is het zo bij topsporters dat de weerstand van 
je lichaam laag is. Alles gaat in het sporten zitten. Ik 
werd vaak verkouden en dan moest je natuurlijk testen 
en in quarantaine. Ik zat dus vaak thuis. In december in 
Amersfoort tegen het kwali�catiemoment van de 

Olympische Spelen ging het lekker. Ik was goed bezig. 
Maar een week voor de kwali�catie werd ik weer 
verkouden, kon niet trainen, deed een test en had 
Corona. Gelukkig zou er nog een kans zijn in april. Ik 
was best ziek maar na de kerstvakantie ging het weer 
een beetje beter. Ik mocht op trainingskamp naar 
Curaçao en dat was heel �jn. Ik heb namelijk ook nog 
een andere handicap, dystonie, en dan is warm weer en 
lekker warm water erg prettig. Het ging daar weer 
goed. Tot het laatste moment. We moesten regelmatig 
testen en de laatste uitslag was dat ik weer positief was. 
Tranen en totale paniek natuurlijk. Het bleek dat 
topsporters vaker vals positief getest worden als ze al 
een keer Corona hebben gehad. Hoewel de laatste test 
dus uiteindelijk negatief was, was de voorbereiding 
voor de kwali�catie niet optimaal. En ik moest wél 
knallen! Ik was dan ook superzenuwachtig. Er was geen 
publiek bij maar wel alle andere zwemmers. Uiteinde-
lijk ben ik niet gekwali�ceerd. Ik had mijn spanning niet 
onder controle en ik had te weinig wedstrijden kunnen 
zwemmen. Als ik wat steviger in mijn schoenen had 
gestaan had ik het kunnen halen. Ik baal echt enorm. 
Mijn troost was dat ik fysiek oké was maar dat ik het 
mentaal moeilijk had gehad. Ik heb mijn teleurstelling 
wel kunnen verwerken. Ik heb uitgehuild bij mijn 
vriend, dingen uitgelegd en het allemaal opge-
schreven. Hij kon me troosten. En nu? Ik heb besloten 
dat ik blijf zwemmen. Zéker voor het WK. En ook zéker 
voor de paralympische Spelen in Parijs in 2024.’’ 
We gaan haar volgen, Die Florianne. Tópsporter met de 
mentaliteit die daar bij hoort!

,,Als het niet lukt, lukt het niet… maar probéér!’’ 
Foto: aangeleverd

De �lmprogrammering wordt in de 
zomermaanden uitgebreid met een 
extra dag. Naast zaterdag, zondag en 
dinsdag is voortaan ook de vrijdag 
een vaste �lmdag. Een tipje van de 
sluier: in het heropeningsweekend 
kunnen de liefhebbers eindelijk naar 
Oscarwinnaar Nomadland. Daarnaast 
komt ook de blikvangende Neder-
landse oorlogs�lm De Slag om de 
Schelde eindelijk uit. Andere titels 
zijn onder meer het muzikale spek-
takel David Byrne’s American Utopia, 
en succesvolle �lms als De Vogel-
wachter met Freek de Jonge en The 
Singing Club. Als klap op de vuurpijl, 
voor iedereen die de �lm (nog één 
keer) op groot scherm wil zien: de 
allerlaatste vertoning van Herman 
Finkers’ �lmhit van 2020: De beentjes 
van Sint-Hildegard. Zie onderaan dit 
artikel de speeltijden voor komend 
weekend.

Sfeervol, comfortabel en 
coronaproof
Haar maandenlange sluiting gebruikte 
de Velsense schouwburg voor een 
facelift van haar theater- en �lmzaal. 
Dankzij aanpassingen van het stoelen-
plan is tussen de rijen extra ruimte 
gecreëerd. Hierdoor kunnen bezoe-
kers beter afstand houden en comfor-
tabeler zitten. Tussen de stoelen werd 
bovendien plaats gemaakt voor kleine 
tafeltjes, zodat drankjes tijdens de 
(�lm)voorstelling kunnen worden 
meegenomen naar de zaal. Ook heeft 
men de inrichting van het voorge-
bouw en de kleedkamers aangepast 
zodat men bezoekers en artiesten, 
ondanks de coronaregels, extra gast-
vrij kan ontvangen.

Zomerterras
Als kers op de taart werd, met de 
zomer in aantocht, op het schouw-

burgplein opnieuw een groot en 
sfeervol buitenterras ingericht. Met 
het comfort van parasols, wind-
schermen én terrasverwarming, 
waardoor het ‘Hollandse weer’ 
niemand in de weg hoeft te zitten. 
De facelift en het terras werden 
mede mogelijk gemaakt dankzij een 
bijdrage van het Kickstart Cultuur-
fonds. Het terras is voor iedereen 
toegankelijk en niet alleen geopend 
voor bezoekers van de �lm- en thea-
tervoorstellingen. Kijk op www.stad-
schouwburgvelsen.nl voor het 
complete aanbod.

Filmprogramma 5, 6 en 8 juni
Zaterdag 5 juni 11.00 De Vogel-
wachter; 14.00 The Singing Club; 
17.00 Nomadland en 20.00 De Slag 
om de Schelde.
Zondag 6 juni 11.00 De beentjes van 
Sint-Hildegard (laatste kans!); 14.00 
De Slag om de Schelde; 17.00 David 
Byrne’s American Utopia en 20.00 
Nomadland.
Dinsdag 8 juni 11.00 De Vogel-
wachter; 14.00 The Singing Club 
(laatste kans!); 17.00 De Slag om de 
Schelde en 20.00 Nomadland.

IJmuiden - Stadsschouwburg en Filmtheater Velsen mag 5 juni de deuren 
weer openen. Met een breed en uitgebreid aanbod wordt de draad opge-
pakt om, ondanks de beperkte zaalcapaciteit, toch een groot publiek te 
bedienen. Het accent ligt voorlopig vooral op de �lmprogrammering. 
Komende zomer lanceert de Velsense schouwburg ook een bescheiden 
theaterprogrammering.

Groen licht voor Stadsschouwburg 
en Filmtheater Velsen

COLUMN GGD KENNEMERLAND

We zijn op weg naar de �nish van de eerste etappe van de bestrijding van 
het coronavirus. De komende zes weken wordt een laatste spurt gemaakt 
om iedereen die dat wil te voorzien van een eerste prik. Komende week 
worden er maar liefst 42.000 vaccins per week gezet. Naast P�zer wordt 
ook geprikt met Moderna, Janssen en AstraZeneca.
Een goed moment om namens GGD Kennemerland iedereen te 
bedanken voor de medewerking waardoor we zover zijn gekomen als nu 
het geval is. Dank voor de samenwerking bij het uitvoeren van het bron- 
en contactonderzoek bijvoorbeeld. Als het te druk was, hebben veel 
mensen zelf hun nauwe contacten geïnformeerd en zijn de adviezen over 
hoe men zich beter aan de maatregelen kan houden in zijn algemeenheid 
goed opgevolgd. Bij het testen hebben we begrip ervaren voor het feit 
dat in de eerste fase van de crisis nog niet voldoende lab-capaciteit 
beschikbaar was. Als test- en vaccinatielocaties door de weersomstandig-
heden plotseling gesloten moesten worden, werd dat zonder morren 
geaccepteerd.

Ook dank voor de degenen die kritisch zijn geweest en ons bestookt 
hebben met vragen of een klacht hebben neergelegd als zaken niet 
gingen zoals verwacht. Je hoopt natuurlijk dat iedereen opvolgt wat als 
beste wordt gezien, maar tegengeluid heeft ons wakker gehouden en 
ons aangezet om te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit. 

Dank ook voor de opo�eringen die 
zijn gedaan door de groepen die 
onevenredig door het virus zijn 
getro�en. Van jong tot oud, van 
ondernemers tot culturele instel-
lingen en van sportscholen tot de 
detailhandel. Hoewel het nog niet 
voor iedereen eenvoudig was om 
zich te houden aan de maatregelen, 
kan toch worden gesteld dat de 
medewerking top is geweest.

Het bewijs is geleverd, samen kom 
je verder. En dus bij die laatste 
spurt, toch nog even de basisregels 
in acht nemen. Dan komen we als 
winnaar over de streep.

Bedankt

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

De Keizer Wilhelmstraat

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de Keizer Wilhelmstraat.

Door Erik Baalbergen

De Keizer Wilhelmstraat staat bij veel IJmuidenaren 
vooral bekend als ‘de straat van’ Breezicht. De straat 
loopt tussen de Kanaalstraat en de Breesaapstraat, 
maar dat is niet altijd zo geweest. Een interessante 
vraag is: waarom wordt eind negentiende eeuw in 
IJmuiden een straat vernoemd naar een militaristische 
en dan nog levende Duitse keizer, die er op uit is om 
Duitsland nog groter te maken? Voor zover ik kan 
nagaan is IJmuiden de enige plaats in Nederland met 
een Keizer Wilhelmstraat.

De straat is genoemd naar Wilhelm II, de laatste Duitse 
keizer en koning van Pruisen. Wilhelm II heette voluit 
Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen. De in 1859 
in Berlijn geboren Wilhelm is een kleinzoon van de 
Britse koningin Victoria en verwant aan diverse Euro-
pese vorstenhuizen. Hij trouwt in 1881 met Augusta 
Victoria van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augusten-
burg, naar wie het in 1908 geopende hotel Augusta is 
genoemd. Wilhelm II is van 1888 tot in 1918 staats-
hoofd van het Duitse keizerrijk en koning van Pruisen.

Vanwege zijn vele reizen met zijn jacht Hohenzollern II 
naar het buitenland wordt hij de ‘Reisekaiser’ genoemd. 
In 1918 wordt hij aan het einde van de Eerste Wereld-
oorlog afgezet. Wilhelm vlucht naar Nederland. Hij 
koopt in Doorn het landgoed Huis Doorn op de 
Utrechtse Heuvelrug en gaat daar in 1920 wonen. Hier 
overlijdt in 1921 zijn vrouw Augusta Victoria. Hij 
hertrouwt en blijft hier tot zijn dood in juni 1941 in 
ballingschap wonen. Zijn lichaam bevindt zich nog 
steeds in het mausoleum op het landgoed.

Waarom een Keizer Wilhelmstraat? In 1891 bezoekt het 
Duitse keizerlijke paar met hun jacht IJmuiden. Ter 
gelegenheid hiervan besluit de Maatschappij IJmuiden 
een straat naar de keizer te noemen: de Keizer Wilhelm-
straat. Mr. A.J.E.A. Bik, de directeur van de Maatschappij 
IJmuiden, ontvangt in juli 1891 een brief uit Den Haag 
van de Duitse ambassade, waarin de keizer het 
vernoemen van de straat goedkeurt, mits koningin-
regentes Emma ook toestemming geeft. De brief 
vermeldt: ‘Keiser Wilhelm-Straat’, maar een kniesoor die 
daar op let! De bijzondere straatnaamgeving haalt in 
september 1891 diverse landelijke nieuwsbladen: ‘Men 
heeft te IJmuiden, als herinnering aan het bezoek van 
den Duitschen Keizer, eene straat den naamgegeven 
van: Keizer Wilhelmstraat’.

Het tracé komt al voor op een door de Maatschap 

IJmuiden in 1885 opgesteld bouwplan voor de uitbrei-
ding van IJmuiden ten oosten van de Oranjestraat. De 
Kanaalstraat wordt naar het oosten toe doorgetrokken 
en loopt met een �auwe bocht voor het ‘Gebouw voor 
Christelijke Belangen’ langs. Dit Nederlands Hervormde 
kerkgebouw is in 1880 gebouwd. Het ligt de eerste 
jaren afgezonderd in het duingebied ten oosten van 
IJmuiden. De latere Keizer Wilhelmstraat loopt vanaf de 
westzijde van dit kerkgebouw naar het zuiden en wordt 
uiteindelijk doorgetrokken tot aan de Koningin Wilhel-
minakade. Hoewel de Maatschappij IJmuiden de straat 
al in 1891 zijn naam heeft gegeven, stelt de gemeente 
Velsen de naam pas in 1902 o�cieel vast met een 
raadsbesluit.

In de aanloop naar het vijftigjarig bestaan van 
IJmuiden verschijnt in de Telegraaf in de dagelijkse 
column ‘Spotternij of Sotternij’ een open brief gericht 
aan keizer Wilhelm, die dan in ballingschap in Doorn 
woont. De brief is ondertekend door Janus Traanbroek, 
die zichzelf ‘eere-voorzitter van het buurtcomité van de 
Keizer Wilhelmstraat in IJmuiden’ noemt. De brief opent 
met ‘Lieber Wilhelm!’ Hij vraagt de ex-keizer om ‘een 
kleine gift om op passende wijze mee te kunnen doen 
aan de feesten ter eere van IJmuiden’s stichting, vijftig 
jaar geleden’. ‘Waar moeten wij nu onze lampionnetjes, 
ons dennengroen en ons draaiorgel van bekostigen, 
om nog niet eens te spreken van de versnapering die 
wij onze straatgenoten hadden toegedacht! Hebben 
wij daarvoor vijf en twintig jaar geleefd in een straat die 
naar je genoemd is, de eenige straat in vijf of zes 
werelddeelen, Wilhelm.’ 

In de column wordt verder de spot gedreven met de 
voormalige Duitse expansiedrift van Wilhelm en het 
‘onoverwinnelijke eskader’ dat naar Amsterdam opvoer, 
een knipoog naar zijn jacht dat via IJmuiden naar 
Amsterdam voer tijdens een van zijn keizerlijke reizen. 
De tekst verschijnt een dag voor de vijftigste verjaardag 
van IJmuiden ook in de IJmuider Courant.

Van de oorspronkelijke bebouwing rond de straat is 
niets meer terug te vinden. In 1967 wordt het Gebouw 
voor Christelijke Belangen gesloopt. De nabij gelegen 
Comitéschool en Van Tuijll-Kleuterschool worden even-
eens gesloopt. In 1969 verrijst op deze hoek het Alge-
meen Gemeentelijk Bejaardentehuis Breezicht. Rond 
2000 wordt de kolos vervangen door de nieuwbouw 
van het huidige Woonzorgcentrum Breezicht.

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw wordt de Keizer 
Wilhelmstraat opgesplitst door de aanleg van een 
speelterrein tussen de Breesaapstraat en de 
Bloemstraat. 
Met een raadsbesluit uit 1983 wordt het deel tussen 
Koningin Wilhelminakade en de Bloemstraat ‘Adriana-
straat’ genoemd. 

Het stuk tussen Breesaapstraat en Kanaalstraat blijft 
Keizer Wilhelmstraat heten, als enige in vijf of zes 
werelddelen…

De Keizer Wilhelmstraat gezien vanaf de Breesaapstraat naar het noorden, met rechts Breezicht en links de in de tweede helft 
van de vorige eeuw gebouwde portiek�ats. Foto: Erik Baalbergen

Velsen - Vorige week besteedden wij 
in deze krant aandacht aan hydrothe-
rapie, veelal ook medisch zwemmen 
genoemd. Dat zorgverzekeraars de 
preventieve werking van deze bewe-
gingsvorm goed onderkennen, blijkt 
wel uit het feit dat ze vaak een deel 
van de kosten voor deze therapie-
vorm vergoeden. Hydrotherapeut 
Frank Gutteling: ,,Het doet je lichaam 
veel goed. Je voorkomt ermee dat je 
bij de fysiotherapeut in de behandel-
kamer belandt.’’ Bij aanmelding voor 
hydrotherapie bekijkt hij altijd eerst 
welke zorgverzekering men heeft, 
zodat er duidelijkheid komt over de 
kosten. ,,We zien dat mensen vaak 
voor langere tijd terug blijven 
komen. Dan is het goed om te weten 
dat de kosten deels vergoed worden. 
Dat maakt de drempel lager.’’

Hydrotherapie vaak deels 
vergoed door zorgverzekeraar

Hydrotherapie doet je lichaam goed 
en dat erkennen zorgverzekeraars ook. 
Foto: aangeleverd

Velsen-Noord - Arma Hair & Beauty 
aan het Stratingplantsoen 11 in 
Velsen-Noord heeft de dienstverle-
ning verder uitgebreid. Al drie jaar 
lang zijn zowel dames als heren hier 
welkom voor het laten verzorgen van 
hun kapsel, maar het bedrijf is inmid-
dels getransformeerd tot een 
complete beautysalon. Jasmin is al 
sinds de start het vertrouwde gezicht 
van de zaak, zij verzorgt onder meer 
waxbehandelingen en ook voor het 
epileren van de wenkbrauwen (met 
een touwtje) kun je bij haar terecht. 
Met de komst van wimperstyliste 
Samantha zijn er nu ook allerlei 

mogelijkheden op het gebied van 
wimperextensions. Zij is elke dinsdag 
en donderdag aanwezig plus op 
afspraak. Arma Hair & Beauty is 
tevens barbershop en bovendien een 
erkend leerbedrijf. Een team van 
ervaren specialisten, die elkaar goed 
aanvullen en passie hebben voor hun 
vak. Actie: volumewimpers nu tijde-
lijk voor 45 euro in plaats van 60 
euro. 
Arma Hair & Beauty is geopend 
maandag 13.00 - 18.00 uur, dinsdag 
t/m zaterdag 09.00 - 17.00 uur 
(donderdag doorlopend tot 20.00 
uur). 

Nu ook wimperextensions 
bij Arma Hair & Beauty

Arma Hair & Beauty is gevestigd op het Stratingplantsoen in Velsen-Noord. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Aan de Kalverstraat is in 
de nacht van zondag op maandag 
een poging tot brandstichting 
gedaan. Rond tien voor half één was 
in de straat een harde klap te horen. 
Die is vermoedelijk afkomstig 
geweest van een brandend voor-
werp dat tegen de voorgevel van een 
woning werd aangetro�en. De politie 
denkt dat het gaat om een molotov-
cocktail, die tegen de voorgevel 
aangegooid is. In de woning 
ontstond brand, maar die kon snel 
worden geblust. Van brandschade 
aan de woning is nauwelijks sprake 
en ook raakte niemand door het inci-
dent gewond. Iemand heeft gezien 
hoe twee mannen na de klap van de 
woning wegliepen in de Strengholt-
straat. Een zoekactie van de politie in 

de omgeving leverde niets op. Op 
basis van de verklaring van de 
ooggetuige is het volgende signale-
ment van de mannen bekend:
Verdachte 1 is 30 à 35 jaar oud, heeft 
een blanke huidskleur en is ongeveer 
1.75 meter lang. Hij heeft een tenger/
mager postuur en droeg een zwart-
kleurige petje, een zwartkleurige jas 
en een donkerkleurige broek. 
Verdachte 2 is ongeveer even oud, 
heeft ook een blanke huidskleur 
maar deze man is iets langer, onge-
veer 1.80 meter. Hij heeft een stevig 
postuur en droeg een zwartkleurig 
T-shirt en een lichtkleurige korte 
broek. De politie komt graag in 
contact met mensen die aanvullende 
informatie hebben. Bel 0900 8844 of 
Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.

Poging tot brandstichting
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Michael van Praag (1947) is de 
belangrijkste voetbalbestuurder van 
Nederland in de laatste dertig jaar. 
Hij was veertien jaar voorzitter van 
Ajax en elf jaar preses van de KNVB. 
In het voorjaar van 2021 nam hij 
afscheid als bestuurslid van de UEFA. 
Als kind van de Joodse onderduiker 
Jaap van Praag beleefde hij een 
bewogen jeugd die leidde tot zwijg-
zaamheid thuis over de verschrik-
kingen van de oorlog. Vader Jaap 
verloor zijn ouders en zusje in de 
gaskamers. De relatie met Jaap van 
Praag, die in een vechtscheiding 
belandde met zijn moeder Hendrika 
- roepnaam Joep - , was moeizaam. 
Tussen vader en zoon ontstonden 
ook opvallende parallellen. Ze waren 
bijvoorbeeld allebei voorzitter van 
Ajax.

Michael van Praag, zakelijk geslaagd 
door een aantal winkels met elektro-
nica op Schiphol en andere vlieg-
velden, beleefde bij Ajax de grote 
successen met Louis van Gaal als 
trainer. Tijdens een strandwandeling 
in Turkije behield hij de ambitieuze 
Van Gaal in 1991 zelfs voor Ajax, want 

de trainer kon als assistent weinig 
geduld opbrengen om te wachten 
op zijn kans. Van Praag is charmant 
en gastvrij. Hij heeft de naam soms 
wat naïef te zijn, al wist hij menig 
deur te openen door zijn grote wens 
om te verbinden. Hij stond in 2014 
als enige bestuurder op tegen Sepp 
Blatter, omdat hij vond dat de voor-
zitter van de FIFA zich niet meer 
herkiesbaar mocht stellen. Toen dat 
toch gebeurde, stelde hij zichzelf 
kandidaat. Uiteindelijk trok hij zich 
terug. Later legde hij het na het 
gedwongen vertrek van Michel 
Platini af tegen Aleksander Ceferin, 
bij de verkiezingen voor het voorzit-
terschap van de UEFA.

In de biogra�e ‘Van Praag’ beschrijft 
Willem Vissers het soms turbulente 
leven van een echte bestuurder, ‘een 
van de laatsten der Mohikanen’, zoals 
hij ergens wordt genoemd, daterend 
uit een tijd dat voorzitters nog onbe-
zoldigde boegbeelden van clubs 
waren. Een boek met talloze herin-
neringen aan Ajax en de KNVB, 
alsmede berichten en intriges vanuit 
de boezem van het bestuur van FIFA 

en UEFA. Willem Vissers (1964) volgt 
het voetbal beroepsmatig sinds 
1988, eerst als verslaggever van het 
ANP, sinds 1997 voor de Volkskrant. 
Hij was aanwezig bij onder meer 
zeven WK’s en vijf EK’s. Hij schreef 
meerdere boeken, waaronder de 
biogra�e over scout Piet de Visser, 
een boek over zijn meervoudig 
beperkte zoon Samuel, alsmede 
verslagen over de laatste kampioen-
schappen van Feyenoord (met Bart 
Vlietstra) en Ajax.

Velserbroek - Willem Vissers, wonend in Velserbroek, en voormalig voet-
balbestuurder Michael van Praag signeren op zaterdag 5 juni bij Bruna 
Velserbroek de onlangs verschenen biogra�e over Van Praag. Het boek 
heeft als ondertitel ‘Achter de coulissen van het voetbal’. De sessie duurt 
van 13.00 tot 16.00 uur.

Van Praag en Vissers signeren 
bij Bruna Velserbroek

De biogra�e over Michael van Praag, 
geschreven door Willem Vissers. Foto: 
aangeleverd

Het verkoopteam van Tinholt. Foto: aangeleverd

Velserbroek - Eén van de belang-
rijkste pijlers onder het succes van 
Kia is de brede line-up van geëlektri-
�ceerde auto’s. De Kia Niro, de best-
verkochte auto van Nederland in 
2020, stond ook afgelopen april aan 
de top van de verkoopstatistieken, 
waarbij de volledig elektrische 
variant zich over de eerste vier 
maanden van dit jaar de bestver-
kochte EV van het land mag noemen. 
Het succes van de emissievrij 
rijdende Kia laat zich goed verklaren. 
Met name de gunstige prijs/presta-
tieverhouding, de luxe uitrusting en 
het grote bereik maken de volledig 
elektrische Niro zeer geliefd.

Speciale actie voor 
de Kia e-Niro bij Tinholt
Na het grote succes van de actie voor 
de Kia e-Niro 39.2 kWh mag Tinholt 
nu met trots de nieuwe actie aankon-
digen! Wellicht dacht u toen al, ‘wat 
jammer dat deze actie niet voor de 
64 kWh uitvoering geldt’. Voor u 
heeft men nu goed nieuws, Tinholt 
kan de Kia e-Niro 64 kWh nu 
aanbieden vanaf €379,- euro per 
maand!
De nieuwe Kia e-Niro maakt elek-
trisch rijden volwassen: vanaf nu is 

emissievrij rijden ook heel praktisch 
en stijlvol. De combinatie van een 
actieradius van 455 km en snellaad-
functie geeft je volop schone bewe-
gingsvrijheid. De crossover-carros-
serie biedt precies de levensruimte 
en �exibiliteit die je nodig hebt – 
plus maar liefst 451 liter 
bagageruimte. 

Actietarieven Kia e-Niro
Vanaf tarieven (incl. BTW 60 
maanden – 10.000 km/jr.):
•	 e-Niro	64	kWh	Comfortline	€	379,-
•	 e-Niro	64	kWh	Dynamicline	€	389,-
•	 e-Niro	64	kWh	DynamicPlusLine	€	399,-
•	 e-Niro 64 kWh ExecutiveLine € 419,- 

Waarom een e-Niro?
Waarom zou u nu al overstappen op 
elektrisch rijden? Vanwege:
•	 100%	elektrisch,	100%	verassend
•	 Tot	455	km	actieradius
•	 3-fase	laden
•	 Lage	onderhoudskosten,	ruime	
garanties.
Een nieuwe Kia e-Niro voor een vast 
laag maandbedrag. U hoeft alleen 
maar te laden, de rest is inbegrepen. 
Bestel uw nieuwe favoriete Kia e-Niro 
op www.tinholt.nl of bel naar 
023-538 55 50.

Speciale actie voor de 
Kia e-Niro bij Tinholt

Santpoort - Heeft u altijd al een 
muziekinstrument willen spelen, 
maar is het er in het verleden nooit 
van gekomen? Grijp dan nu geheel 
vrijblijvend uw kans.
Bij muziekvereniging Soli gaat de 
startklas volwassenen beginnen, 
voor iedereen van 18 tot 80 jaar. 
Wanneer u zich aanmeldt bij muziek-
vereniging Soli krijgt u een instru-
ment in bruikleen en gaat u 
beginnen met muzieklessen, in 

kleine groepjes van 2 tot 5 personen. 
Na ongeveer 10 lessen kunt u 
beslissen of u doorgaat en gaat u 
met meer muzikanten participeren in 
de startklas volwassenen. Velen zijn u 
al voorgegaan en spelen nu met veel 
plezier in het opleidingsorkest, het 
klein orkest en de harmonie van Soli. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Voor 
meer informatie zie www.soli.nl of 
neem contact op met opleidingen@
soli.nl

Volwassenstartklas Soli

Na ongeveer tien lessen kunt u beslissen of u doorgaat. Foto: aangeleverd

Velsen - Uit handen van voorzitter 
Peter Hamersma van Comité 4/5 
mei Velsen ontving Frank Out, 
directeur van het Technisch 
College Velsen en het Maritiem 
College IJmuiden, dinsdag als 
eerste school  het predicaat en de 
bijbehorende bokaal ‘4 en 5 mei 
Vrijheidsschool Velsen 2021’.
 
Er werden door de derde klas-leer-
lingen 60 gedichten ingezonden 
voor de wedstrijd ‘Dichter bij 4/5 mei’.  
Het gedicht van Joël Eeltink werd 

door de jury, bestaande uit voorma-
lige stadsdichters Joris Brussel en 
Jantje Bosch, burgemeester Dales en 
zijn voorgangers Weerwind en 
Cammaert en Maarten van Dongen, 
directeur van de Bibliotheek Velsen, 
als de winnende inzending 
beoordeeld.
Het project is een samenwerking van 
Comité 4/5 mei Velsen en Bibliotheek 
Velsen.
 
Voor alle leerlingen, die een origineel 
gedicht hebben gemaakt overhan-

digde Gerard van Broekhuijsen 
namens het Comité 4 en 5 mei Velsen 
aan initiator Peter Stöve, docent 
Nederlands, eveneens speldjes van 
de fakkel van de Vrijheid.
 
Het Comité streeft er naar voortaan 
ieder jaar het predicaat: ‘4 en 5 mei 
Vrijheidsschool Velsen‘ toe te 
kennen. Alle Velsense scholen 
worden uitgenodigd hun leerlingen 
op creatieve wijze na te laten denken 
over vrijheid en dit in woorden, 
vormen, klanken en kleuren te uiten.

TCV/MCIJ onderscheiden als ‘4 en 5 
mei Vrijheidsschool Velsen 2021’

Uit handen van voorzitter Peter Hamersma (l) van Comité 4/5 mei Velsen ontvangt Frank Out (r), directeur van het Technisch 
College Velsen en het Maritiem College IJmuiden, de bokaal ‘4 en 5 mei Vrijheidsschool Velsen 2021’. Foto: aangeleverd



29inderegio.nl • 3 juni 2021 NIEUWS

Ontmoetingscentrum Schulpen-
stroom is onderdeel van Zorgbalans 
en opent vijf dagen per week de 
deuren voor mensen met een hape-
rend brein. De bezoekers kunnen er 
gezellig met elkaar kletsen, meedoen 
aan spelletjes en rond het middaguur 
genieten van een vers gekookte 
maaltijd. Zorgbalans heeft, verspreid 
over de regio, negen van deze 
ontmoetingscentra. In Velsen-Noord 
vinden 24 bezoekers wekelijks hun 
weg naar deze locatie. Een groot deel 
ervan woont in De Schulpen, een 
wooncomplex voor senioren aan de 
Wijkerstraatweg. In dit pand huurt 
Zorgbalans de ruimte waarin het 
ontmoetingscentrum is onderge-
bracht. ,,Toen we vier jaar geleden op 
deze locatie van start gingen, was 
hier ook een winkel in tweedehands 
goederen gevestigd, beheerd door 
wijkcentrum De Stek. We werkten 

samen met ze, maar omdat het 
ontmoetingscentrum meer ruimte 
nodig had, hebben we begin 2020 de 
samenwerking opgezegd en de 
winkelruimte bij het ontmoetings-
centrum getrokken’’, vertelt mede-
werkster Sandra. Ze vormt samen 
met haar collega’s Mieke en Jenneke 
het vaste team dat zorgt draagt voor 
het reilen en zeilen op deze locatie.

Eén grote familie 
Vanuit Zorgbalans wordt de coördi-
natie van het team verzorgd door 
Hanneke, zij heeft tevens de leiding 
over ontmoetingscentrum Polder-
stroom in Velserbroek. De sfeer op de 
locatie in Velsen-Noord beschrijft ze 
als volgt: ,,Het is eigenlijk net één 
grote familie. Mensen komen hier om 
hun sociale contacten te onder-
houden. Wij kijken vooral naar wat 
de mensen nog kunnen en stimu-

leren dat zo veel mogelijk. We doen 
na de lunch bijvoorbeeld beweegac-
tiviteiten of we gaan wandelen, 
zodat de bezoekers het lichaam in 
conditie houden. Maar we bieden 
ook hersengymnastiek aan, zodat het 
brein ook gezond blijft. Verder zijn er 
creatieve activiteiten en maken we af 
en toe een leuk uitstapje. Met Pasen 
hadden we een speurtocht door de 
wijk.’’ Dat het ontmoetingscentrum in 
een grote behoefte voorziet, blijkt uit 
het feit dat de bezoekers er steeds 
terug blijven komen. Toch is lang niet 
iedereen bekend met deze mogelijk-
heid. Bovendien is de locatie niet 
goed vindbaar voor mensen. De 
ruimte bevindt zich aan de achter-
zijde van het wooncomplex, maar 
het formele adres is aan de voorzijde. 
Een bord, dat recent bij de parkeer-
plaats achter het pand is geplaatst, 
moet ervoor zorgen dat mensen de 
inlooplocatie gemakkelijker gaan 
vinden.

Terras
Het aanleggen van een mooi terras 
achter het pand was al langere tijd 
een wens van het team. Men koos 
ervoor om dit tijdens NLdoet te gaan 
realiseren. Vanuit het Oranje Fonds 
werd een bijdrage van driehonderd 
euro ontvangen. Van dit geld konden 
de teamleden onder meer planten 
aanscha�en. Verf voor het beschil-
deren van twee tuinbanken en een 
tafel werd door de dochter van een 
bezoeker gesponsord en ook de 
potten voor de aangeschafte planten 
waren gratis, want die werden door 

een vrijwilliger geschonken. Rond 
10.00 uur ging het team, geassisteerd 
door vrijwilligers en bezoekers, aan 
de slag. Ook de 86-jarige Lena, 
bewoonster van De Schulpen, hielp 
mee. Ze hoopt in september haar 
87e verjaardag te mogen vieren en 
woont al zo’n zestien à zeventien jaar 
in het wooncomplex. ,,Ik heb twintig 
jaar lang met mijn man aan de 
Gildenlaan gewoond, maar hij kon 
geen trappen meer lopen, dus zijn 
we hierheen verhuisd. Na zijn over-
lijden ben ik hier blijven wonen.’’ 
Lena gaat elke week twee keer naar 
het ontmoetingscentrum en geniet 
volop van de activiteiten die daar 
worden aangeboden. Toen ze hoorde 
van de vrijwilligersklus besloot ze 
aanvankelijk om niet mee te doen. 
,,Ik kan niet zo goed meer bukken en 
ik krijg het snel benauwd. Ik had me 
daarom heilig voorgenomen om niet 
te komen helpen. Maar mijn handen 
jeukten, ik wilde graag helpen met 
planten, dus ik ben er toch. Als ik af 
en toe even ga zitten, lukt het prima.’’ 
Lena blijkt, ondanks het feit dat haar 
lichaam niet altijd goed meewerkt, 
nog vol energie te zitten. ,,Ik ben 
soms wel een beetje hard voor 
mezelf, hoor. Je moet gewoon door-
gaan en niet zeuren, want daar gaat 
een pijntje niet van over, hoor!’’

Geen extra vrijwilligers
Jong en oud werkt deze dag samen 
aan het terras voor de bezoekers. 
Jonathan (21) en Casper (23) zijn 
zoons van medewerkster Sandra en 
zetten samen de banken en de tafel 
in de verf. Eerst een laag witte grond-
verf, dan de uiteindelijke kleur: 
bordeauxrood. ,,We hadden niet 
verwacht dat we op één dag zo ver 
zouden komen’’, vertellen ze. De 
mannen blijken vaker klusjes te doen 
voor het ontmoetingscentrum. ,,We 
zijn hier al vrijwilliger en als we op 
een dag als vandaag ook kunnen 

meehelpen, dan doen we dat graag.’’ 
Ze hebben zichtbaar plezier in het 
werk en leveren deze dag een grote 
bijdrage aan de te klaren klussen. 
Onder de zes vrijwilligers die 
zaterdag meehielpen, waren geen 
nieuwe gezichten. De oproep via 
NLdoet heeft dus voor dit project 
geen extra ondersteuning opgele-
verd. ,,Misschien toch vanwege 
corona’’, denken de medewerkers. De 
sfeer is er niet minder om en het werk 
vordert gestaag. Precies op tijd ook, 
want het mooie weer breekt nu echt 
door en het terras was hard nodig. 
,,We zaten tot nu toe wel eens buiten, 
maar dan moesten we op een rij 
zitten, tegen de gevel aan. Meer 
ruimte was er niet. Als iemand dan 
bijvoorbeeld naar het toilet wilde, 
moest diegene, met een rollator, 
langs de anderen rijden. Dat was niet 
handig, want je kon elkaar nauwelijks 
passeren.’’ Onlangs werd een deel van 
de tuin betegeld. Dankzij NLdoet ligt 
het terras van ontmoetingscentrum 
Schulpenstroom er nu prachtig bij.

Velsen - Op meer dan 5400 locaties in het hele land werd vrijdag en zaterdag geklust door vrijwilligers. De jaar-
lijkse actie NLdoet, een initiatief van het Oranje Fonds, vindt gewoonlijk plaats in maart, maar werd vanwege 
de coronabeperkingen ruim twee maanden uitgesteld. Uit de informatie op de website van NLdoet blijkt dat 
zeven organisaties in de gemeente Velsen dit jaar een klus hebben aangemeld. Die klussen variëren van het 
wedstrijd klaarmaken van een honk- en softbalveld tot aan het verzorgen van een feestelijke (pizza)maaltijd 
voor de bezoekers van een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook bij ontmoetings-
centrum Schulpenstroom in Velsen-Noord werd zaterdag volop geklust. Hier namen we een kijkje bij het 
inrichten van een terras achter het pand.

Medewerkers ontmoetingscentrum 
konden terras inrichten dankzij NLdoet

Jonathan (21) en Casper (23) doen wel vaker klusjes voor het ontmoetingscentrum. 
,,Als we kunnen meehelpen, doen we dag graag.’’ Foto’s: Bos Media Services

Lena (86) bezoekt het 
ontmoetingscentrum twee keer per 
week en hielp zaterdag mee door de 
plantjes in de potten te zetten. 

De 72 pagina’s tellende zomereditie 
biedt volop inspiratie en laat inwo-
ners aan het woord over hun favo-
riete plekken. Zoals inwoner Robert 
de Loo�: ,,Voor mij is dat het mooie 
brede strand waarop je elkaar niet in 
de weg loopt. En dat sfeertje. Geen 
poespas. Geen catwalk. Zomer of 
winter, het is hier altijd goed.’’ Of 
Louisa Weber, die met haar man in 
Santpoort is komen wonen: ,,Het is 
hier rustig maar hartstikke centraal. 
En gemoedelijk. De mensen lachen 
naar je. We gaan hier heel gelukkig 
worden.’’

Lokaal ondernemerschap
Uiteraard is er in het magazine ook 
volop aandacht voor lokaal onderne-
merschap. De voorzitters van de 
winkelgebieden in IJmuiden 
Centrum en Velserbroek vertellen 

waarom samenwerken belangrijk is 
en Tim van Zeben legt uit dat Noord-
zeevis uit IJmuiden steeds popu-
lairder wordt als streekproduct. 
De organisatoren van de evene-
menten in Velsen Valley blikken 
vooruit op de Summer of Love die - 
als alles meezit - voor de deur staat. 
De ondernemers in Spaarnwoude 
zijn daar blij mee: ,,De evenementen 
zorgen voor reuring en dat is goed 
voor het gebied. Als festivalgangers 
met een positief gevoel naar huis 
gaan, dan komen ze zeker terug en 
volgende keer misschien een hapje 
bij ons eten.’’

Rauw aan Zee
Duurzaamheid, ook al zo’n belangrijk 
onderwerp in Velsen, komt aan bod 
in de verhalen over RIGO Ver�abriek, 
Energiek Velsen en het project 

Fishing For Litter, waarbij vissers afval 
uit hun netten aan land brengen. 
Natuurlijk wordt de spotlight ook 
gericht op IJmuiden Rauw aan Zee. 
Daar kun je kitesurfen, zeilen en 
wandelen langs de bunkers uit de 
tweede wereldoorlog. De redactie 
ging ook op bezoek bij lokale musea 
en een aantal sportverenigingen. En 
de Stadsschouwburg Velsen legt uit 
hoe zij weer veilig publiek kunnen 
ontvangen zodra dat mogelijk is. 
Hans Klok heeft ze daar een handje 
bij geholpen.

KWF Kankerbestrijding
Ontdek Velsen is een uitgave van 
Citymarketing Velsen | .IJmuiden. De 
bezorging wordt ook deze keer 
verzorgd door vrijwilligers van KWF 
Kankerbestrijding afdeling Velsen. Zij 
verdienen daarmee een donatie voor 
het goede doel. Wie het magazine 
niet heeft ontvangen kan een exem-
plaar ophalen bij de bibliotheek en 
bij de lokale horeca. 
De digitale versie kan via www.
ijmuiden.nl/magazine worden 
gedownload.

Velsen - Brede stranden, uitgestrekte duingebieden, ruige havens, 
bosrijke buitenplaatsen, groene recreatiegebieden... De gemeente 
Velsen, met IJmuiden als kloppend hart, heeft veel meer te bieden dan je 
denkt. In het nieuwe magazine Ontdek Velsen lees je wat je hier allemaal 
kunt beleven en ontdekken. Het blad valt deze week in de bus bij alle 
Velsenaren zonder nee/nee-sticker.

Magazine Ontdek Velsen valt deze week in de bus

De zomereditie van Ontdek Velsen telt 72 pagina’s. Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Basisschool De Vuurtoren 
is volop in beweging en combineert 
het onderwijs met meer bewegen. 
Het meer bewegen en bewegend 
leren heeft een positieve invloed op 
de ontwikkeling van de hersenen. 
Leren en bewegen combineren, daar 
worden kinderen blij van. Het 
verhoogt het concentratievermogen, 
de hersenactiviteit én de gezond-
heid. Samen met de enthousiaste 

buurtsportcoaches is de school na de 
meivakantie gestart met The Daily 
Mile als kick-o� voor deze verande-
ring in aanpak. Het doel van The 
Daily Mile is heel simpel: blije en 
�ttere kinderen door vijftien minuten 
per dag (hard) te lopen! The Daily 
Mile is een korte pauze om de benen 
te strekken en het brein wakker te 
schudden. 
Leerlingen en leerkrachten gaan 

minimaal drie keer per week naar 
buiten om in een kwartier tijd een 
aantal rondjes te (hard)lopen in het 
dennenbosje voor de school. Dat is 
een afstand van ongeveer een mijl 
(1,6 km). Samen met de gemeente 
Velsen bekijkt de school of deze 
route meer zichtbaar kan worden 
gemaakt, om kinderen en wellicht 
ook volwassenen nog meer te 
stimuleren.

Elke dag vijftien minuten 
hardlopen rond de school

Leerlingen van basisschool De Vuurtoren tijdens The Daily Mile. Foto: aangeleverd

Nationale Voetbaldag bij 
Velsense voetbalverenigingen

Bij RKVV Velsen begint de Nationale 
Voetbaldag om 09.45 uur met een 
gezamenlijke warming-up. Aanslui-
tend zijn er diverse voetbalspelletjes, 
zoals het meten van de trapsnelheid 
en de richtvaardigheid op het doel. 
Deze activiteiten zijn voor de jongste 
jeugd (mini’s tot en met O12). Na de 
prijsuitreiking kringen de kinderen 
een patatje met snack. Voor de 
midden- en bovenbouw (O13-O19) is 
er vanaf 13.30 uur een gemengd 
toernooi waarbij men alle teams - 
zowel de meiden als de jongens - 
door elkaar mixt. De O13 tot en met 
O16 kunnen zich nog meten voor de 
penaltybokaal, waarbij de winnaar 
een topprijs ontvangt. De club rondt 
de Nationale Voetbaldag af met een 
barbecue. Kijk op www.rkvv-velsen.nl 
voor uitgebreide informatie en 
aanmelding voor niet-leden.

De activiteiten op de velden van 
IJ.V.V. Stormvogels worden deels 
gesponsord door de klaverjasclub 
van deze vereniging. Ook hier diverse 
voetbalspellen, maar ook andere 
activiteiten, zoals een geweldige 
stormbaan. Het terrein opent om 
09.45 uur, het evenement is van 
10.00 tot en met 13.30 uur. Voor de 

jeugddeelnemers wordt voor een 
gezonde lunch en een fruitsnack 
gezorgd, evenals limonade voor alle 
kinderen. Van de niet-leden wordt 
gevraagd zich aan te melden (zodat 
ze op leeftijd kunnen worden inge-
deeld) vóór 6 juni via e-mailadres 
jeugdactiviteiten@stormvogels.nl of 
telefonisch bij Manon (06 41628078) 
of Sandra (06 20219803) van de 
commissie jeugdactiviteiten. Meer 
informatie nodig? Ga naar www.
stormvogels.nl (ook voor inschrijving 
jeugdopleiding).

Ook VVH Velserbroek doet mee aan 
deze dag. ,,Wij willen met deze dag 
laten zien dat voetbal voor iedereen 
leuk is’’, laat de club weten. Speciaal 
voor deze gelegenheid worden een 
opblaasbare pannakooi en een boar-
ding neergezet. Hiervoor hoeven 
kinderen zich niet vooraf in te 
schrijven. Deelname is gratis voor 
alle kinderen. ,,Wij zullen ervoor 
zorgen dat uw zoon of dochter de 
belevenis heeft die wij willen als 
club.’’ 
Bij VVH Velserbroek is de aftrap van 
het evenement om 09.00 uur en om 
13.00 uur worden de activiteiten hier 
afgerond.

Velsen - Op zaterdag 12 juni vindt de eerste Nationale Voetbaldag plaats. 
Deze dag, georganiseerd door de KNVB en het Oranje Fonds, is ontstaan 
vanuit het EK voetbal en bedoeld om de maatschappelijke waarde van 
voetbalclubs te onderstrepen. Ook diverse verenigingen in Velsen nemen 
deel aan deze dag. De clubs bieden de jeugdleden, maar ook hun 
vriendjes en vriendinnetjes, diverse activiteiten aan.

Velserbroek - Op de woensdagoch-
tenden 26 mei en 2 juni werd door 
het team van SportSupport bij 
tennisvereniging LTC Hofgeest 
Velserbroek een Peuter Instuif 
gehouden. Op beide dagen kwamen 
rond de zeventig peuters met hun 
ouders/verzorgers naar het tennis-
park om allerlei leuke activiteiten te 
doen. De thema’s waren plezier, 
bewegen en ontdekken!

Alledrie de thema’s kwamen ruim-
schoots aan bod; lekker buiten, sport 
en spel, bewegen op muziek en een 
tennisclinic. Iedereen had er veel zin 
in en het mooie weer deed daar nog 
een schepje bovenop! De dames van 
de LTC Hofgeest Jeugdcommissie 
hadden voor iedere peuter na a�oop 
een leuke verrassing. En uiteraard 
een beker met limonade, want er 
werd fanatiek aan alle onderdelen 
meegedaan. De gemeente Velsen 
vindt het belangrijk dat zoveel 
mogelijk inwoners sporten en 
bewegen. Het doel van een initiatief 
als de Peuter Instuif is om inwoners 
dichtbij huis op een snelle en makke-

lijke manier kennis te laten maken 
met andere, minder bekende sporten 
en verenigingen. Meer weten over 
Peuter Tennis bij LTC Hofgeest? Infor-
meer bij Tennisschool Klaverstijn 
Tennis over de tijden en tarieven 
(info@klaverstijntennis.nl).

Peuters in Velsen 
maken kennis met tennis

Rond de 70 peuters kwamen met hun ouders naar het tennispark. Foto’s: aangeleverd

In de afgelopen weken waren dage-
lijks rond de veertig Rode Kruisers 
aan het werk op een van deze loca-
ties. Dat worden er vanaf deze 
maand nog veel meer. Op het hoog-

tepunt van de komende vaccinatie-
campagne verwacht men dat dit 
aantal kan stijgen naar zestig Rode 
Kruis medewerkers die helpen bij het 
vaccineren. Machiel Pouw, coördi-

nator COVID-hulpverlening: ,,Het 
Rode Kruis staat klaar voor mensen in 
tijden van nood. Dat betekent dat we 
al vroeg zijn begonnen met het 
opleiden van mensen en nu in staat 
zijn een belangrijke bijdrage te 
leveren aan deze 
vaccinatiecampagne.”

10.000 uur vrijwilligerswerk
Behalve de ondersteuning bij het 
tegengaan van het virus is het Rode 
Kruis ook druk met de meer 
verborgen e�ecten van de crisis. 
,,Afgelopen week werden 575 voed-
selpakketten uitgedeeld aan mensen 
die dat goed kunnen gebruiken en 
aan boord van de MS Aurora - waar 
we al sinds december helpen in de 
opvang - ondersteunen we deze 
week bij het vaccineren van vijftig 
dak- en thuislozen. Daarnaast heeft 
het Rode Kruis ongeveer vierhonderd 
ritten begeleid vervoer gereden om 
de ambulancedienst in Kennemer-
land te ontlasten. Al met al zijn gedu-
rende het afgelopen jaar voor meer 
dan 10.000 uren vrijwilligers ingezet.”

Hulp gevraagd
De werving van nieuwe mensen om 
te helpen bij de vaccinatiestraten is 
in volle gang. Pouw: ,,We zoeken nog 
tientallen mensen om ons te helpen 
deze piek in vaccinaties te faciliteren. 
Dus heb je tijd en wil je komen 
helpen? Stuur dan een mailtje naar 
vacatures.kennemerland@rodekruis.
nl en meld je aan. Heb je geen EHBO 
diploma? Geen zorgen, dan kun je 
die bij ons halen voordat je aan het 
werk gaat.”

Regio - In de komende tijd worden weer miljoenen Nederlanders uitge-
nodigd om een vaccinatie te halen in een van de vele priklocaties in het 
land. In Kennemerland kan dat momenteel op zes locaties: in het 
XL-paviljoen op Schiphol, in de Kennemer Sporthal in Haarlem, op het 
parkeerterrein van de Bazaar in Beverwijk, in de tennishal in Uitgeest, in 
een sporthal in IJmuiden en in de mobiele prikbus in Zandvoort. Op al 
deze locaties ondersteunt het Rode Kruis de GGD Kennemerland met 
EHBO-ers in de wachtruimtes de prepareerders en vaccineerders.

Rode Kruis klaar voor 
nieuwe vaccinatiecampagne

Henk Horsman en Sandra Okker staan klaar om mensen die net gevaccineerd zijn op 
te vangen. Foto: aangeleverd
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Santpoort - John Oosterhuis publiceert op Facebook een serie foto’s van Santpoortse ondernemers onder de titel Oppeppertjes. Behalve dat deze ondernemers het inderdaad zwaar hebben of hebben 
gehad en zeer zeker een hart onder de riem kunnen gebruiken zijn het ook prachtige, creatieve foto’s die de mens achter de ondernemer laat zien. Tekst: Ingeborg Baumann

Oppeppertjes voor Santpoortse ondernemers

Joost Jongepier van boekhandel Bredero is volgens eigen zeggen 
zijn leven lang al omringd door boeken. Hij vertelt: ,,Toen ik klein 
was beheerde mijn moeder de dorpsbibliotheek. Die was geves-
tigd in een houten keet achter ons huis. Voor mij een fantastische 
speelplaats! Toch is het nooit een bewuste keus geweest om boek-
handelaar te worden. Soms komen dingen gewoon op je pad. Ik 
werkte in het jeugd- en jongerenwerk en op mijn veertigste wilde 
ik wel eens wat anders. Toen belde een oud collega dat er een 
boekhandel werd aangeboden en of ik mee wilde doen. De rest is 
geschiedenis.’’ En zo, meer dan twee decennia later, is Joost nog 
steeds omringd door boeken. Hoewel hij dat niet het meest inte-
ressante van zijn vak vindt. Zijn klanten en de in de loop der jaren 
opgebouwde relaties zijn dat wel!

Joost Jongepier
Glas in Lood zaak ‘Het lichtspel’ van José Huijbens is inmiddels 
gevestigd in Het Bolwerk, zoals de voormalige groenten- en fruit-
zaak van Bol wordt genoemd. Jose was als klein meisje al gefasci-
neerd door het lichtspel dat ontstaat als de zon door glas-in-lood 
ramen schijnt. Die passie werd haar werk. Samen met haar team 
worden de glas-in-lood panelen in dialoog met de opdrachtgever 
ontworpen waarbij rekening wordt gehouden met uiterlijk en 
inrichting van het huis. Heel Velsen was verdrietig en in shock toen 
haar man Gert-Jan aan de gevolgen van corona overleed. Een stukje 
van zijn erfenis wordt in Het Bolwerk voortgezet door José. In zijn 
geest met een vleugje José daaraan toegevoegd. Wat dat vleugje 
is? Haar ‘lichtheid’. José is zo’n vrouw die niet alleen speelt met licht 
maar het ook met zich meedraagt en uitdeelt aan mensen.

Jose Huijbens
Wie kent hem niet? Ton Looij werkt sinds jaar en dag in Café Bartje. 
Sinds kort is het terras weer open en een dezer dagen zal Café 
Bartje weer de rol vervullen van dorpscafé zoals barman Ton dat 
voor ogen heeft. Gezelligheid, verbondenheid, de laatste roddels 
en lief en leed wordt hier namelijk al sinds 1888 gedeeld. Uit de 
porseleinen tap worden Amstel pils en wisselende seizoensbieren 
geschonken. Boven het café in Santpoort-Noord is een aparte zaal, 
“Bartje Boven” met eigen opgang, bar, keuken en toiletgroepen. 
Geschikt voor vergaderingen, borrels, condoleances, feesten en 
partijen. Die Santpoorters zijn een gezellig volkje dat graag een 
biertje drinkt maar Bartje is bekend in héél Kennemerland. Waar-
schijnlijk ook door Ton die zegt: ,,Ik vind het �jn om het de gasten 
naar hun zin te maken met een goed glas bier of een wijntje.’’

Ton Looij

COLUMN IJMED

IJmuiden - Al meer dan 35 jaar is Fysiotherapie Maas een begrip in 
IJmuiden en wijde omgeving. Nu de naamgever afscheid heeft 
genomen en het roer in handen is van twee nieuwe eigenaren, Laura 
en Paul Metselaar, is het tijd voor een nieuwe naam: IJMed.

,,Op de gevel verandert er wat, achter de gevel niet”, zegt Paul Metselaar 
over de nieuwe naam. ,,Binnen tref je nog steeds de vertrouwde 
gezichten aan die de vertrouwde zorgkwaliteit leveren. Ons enthousiaste 
team gaat altijd op zoek naar de beste behandelmethode voor een licha-
melijke klacht. Daarvoor hebben we ook veel specialisaties in huis. Of 
mensen nu manuele therapie, kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie, 
fysiotherapie voor ouderen of bekkenbodem fysiotherapie nodig 
hebben, ze kunnen bij IJMed terecht.”
Bij fysiotherapie praktijk IJMed werken de fysiotherapeuten nauw samen 
met de huisartsen en specialisten en overleggen waar nodig met hen, 
waardoor het beste resultaat gegarandeerd is. ,,En na een operatie, bles-
sure of ongeluk is het belangrijk om snel te kunnen starten met de revali-
datie. Soms is dan zelfstandig naar de praktijkruimte Grahamstraat 
komen of met iemand meerijden niet mogelijk. Speciaal voor deze 
mensen hebben wij de gratis IJMed vervoerservice. Onze chau�eurs 
vervoeren die klanten in de eerste weken van de zorg dan van huis naar 
de praktijk en weer terug. Maar als het nodig is behandelen we mensen 
ook thuis. We stellen bij IJMed samen met onze klanten en partners alles 
in het werk voor de beste zorg.”

Fysiotherapie Maas wordt IJMed
Laura en Paul Metselaar van IJMed. Foto: Mark Sassen Fotogra�e

Velsen - De Zonnebloem is er voor 
mensen met een lichamelijke beper-
king. Deze groep is extra hard 
getro�en door corona: zij zijn al 
beperkt in hun bewegingsvrijheid en 
ook alle activiteiten die de vrijwilli-
gers normaal gesproken organiseren 
konden niet doorgaan. Om toch in 
contact te blijven, brengen de vrijwil-
ligers van de organisatie regelmatig 
een kleine attentie bij de deelne-
mers. Ook bellen ze hen op en waar 
mogelijk gaan ze met gepaste 
afstand wel op bezoek. Iedereen die 
Zonnebloemloten koopt, steunt het 
mooie vrijwilligerswerk. Inmiddels 
zijn de vrijwilligers gestart met de 
verkoop van de loten.

Contactloos loten kopen
De veiligheid van de deelnemers en 
vrijwilligers is binnen de Zonne-
bloem topprioriteit. Daarom heeft de 
organisatie gezocht naar veilige 
manieren om de Zonnebloemloten 
te verkopen. Hier en daar met een 
bestelenvelopje in de brievenbus en 
lotenkopers kunnen ook contactloos 
met een QR-code betalen worden. 

Opbrengst
De opbrengst van de loten is 
bestemd voor het vrijwilligerswerk 
van de Zonnebloem in Velsen. Elke 
afdeling verkoopt online: www.
zonnebloem.nl/velserbroek, www.
zonnebloem.nl/santpoort-driehuis, 

www.zonnebloem.nl/ijmuiden-west 
en www.zonnebloem.nl/
ijmuiden-oost.

Mooie prijzenpot
Natuurlijk speel je als lotenkoper 
men mee om het mooie werk van de 
Zonnebloemvrijwilligers te steunen, 
maar de organisatie is ook trots op 
het geweldige prijzenpakket, met 
onder meer een vakantie in Safari 
Resort Beekse Bergen, een dagje uit 
bij Tuinen Appeltern, handige 
keukenapparaten zoals een airfryer 
en een originele Zonnebloem 
thermos�es. 
De trekking vindt plaats op 8 
november 2021.

Veilige start van de 52e 
Zonnebloemloterij

Riet van Hout, gast van de Zonnebloem (links), neemt het eerste lot in ontvangst. Naast haar, van links naar rechts: Tineke Zeeuw 
(voorzitter afdeling Velserbroek), Jeannette Koppen (voorzitter afdeling IJmuiden-Oost), Margreet Hazewindus (voorzitter afdeling 
Driehuis/Sanpoort), Rinus Boudewijn (lid regiobestuur) en Jan van Dril (voorzitter afdeling IJmuiden-West). Foto: Bos Media Services)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

49 85 61 87 48 35 4 21 70 86 11 60 26

71 40 54 44 74 79 34 83 20 18 67 10 38 8

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. koosnaam; 7. bestanddeel van koffie; 12. Noord-
Europeaan; 13. gemaskerde filmheld; 14. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 15. koninklijk besluit (afk.); 17. gebied (streek); 19.
taaie aardsoort; 21. de oudere (Lat. afk.); 22. vaatwerk; 24.
schrijver van Max Havelaar; 27. betrekking; 28. automatische
halve overwegboom (afk.); 30. Transit International Routier
(afk.); 31. rivier in Duitsland; 32. grote roofvis; 33. de schepper;
35. plaats in België; 37. naar aanleiding van (afk.); 38. veront-
schuldiging; 41. kerel; 42. zorgwekkend (hachelijk); 44. salaris;
46. in de toekomst (ooit); 47. behoeftige; 48. trek in eten; 49.
handschoen zonder vingers; 50. niet verplaatsbaar; 52. balspel
voor ruiters; 54. wegverharding; 56. rivier in Nederland; 58. arcti-
sche tandwalvis; 61. ernstig; 62. grondvlak; 64. buitenschoolse
opvang (afk.); 65. deel van servies; 67. rivier in Engeland; 68.
vlug; 70. omheind stuk grond; 72. ledemaat; 73. hoog lichtbaken
aan de kust; 76. dots per inch (afk.); 77. neon (scheik. afk.); 78.
zangvogel; 79. door koorts onsamenhangend spreken; 81. vanaf
(afk.); 82. Chinese vermicelli; 83. leer van het heldendicht; 84.
koordans; 86. bekwaam door ondervinding; 87. het deel dat
iemand toekomt uit een nalatenschap.

Verticaal  1. waterschade; 2. oude lengtemaat; 3. Arabisch
hoofddeksel; 4. niet in staat om te spreken; 5. vrouwelijk lastdier;
6. zwaardwalvis; 7. regelmatige bijdrage aan een dagblad; 8. uit-
roep van afkeer; 9. rivier in Utrecht; 10. titel (afk.); 11. gevoel van
hoogachting; 16. uitroep van walging; 18. voordeel; 20. priem;
21. sexueel overdraagbare aandoening (afk.); 23. Nationaal
Overleg Gewestelijke Cultuur (afk.); 25. openbaar vervoermid-
del; 26. deel van voet; 27. Indonesisch eiland; 29. weg langs het
strand; 32. belachelijk persoon; 34. tweetal (muzikanten); 36.
avondeten; 37. Nederlandse norm (afk.); 39. Spaans wijngebied;
40. plaats in Utrecht; 42. bouwmateriaal; 43. limonadesiroop; 45.
vangwerktuig; 46. loofboom; 51. zeewier; 53. laboratorium (afk.);
54. Europees land; 55. stoer (flink); 56. deel van schip; 57. wreed
Romeins heerser; 59. natuurbos (jungle); 60. tekengerei; 62.
houtsoort; 63. meisjesnaam; 66. Scandinavische munt; 67.
mager (iel); 69. schil (dop); 71. in plaats van (afk.); 73. telwoord;
74. reis (tocht); 75. bladader; 78. over (langs); 80. Nederland
(afk.); 82. meervoud (afk.); 85. internet explorer (afk.).

Martijn Bulterman, voorzitter van de NVPH: “Met 
de serie postzegels ‘Beleef de Natuur’ leer ik 
steeds meer over de Nederlandse natuurge-
bieden. De foto’s op de postzegels maken je nog 
bewuster van het planten- en dierenrijk; wonder-
lijk dat er in een ogenschijnlijk droge omgeving 
als zand & duinen zoveel leeft. De eerstedagen-
veloppen die we in deze serie maken blijf ik 
buitengewoon prettig vinden.” 
 
Zeldzaam natuurlijk
Het duinlandschap is een smalle strook tussen 
zee en binnenland en bestaat uit een aantal 
duidelijk te onderscheiden onderdelen: de zand-
platen in zee, het strand als scheidslijn, de jonge 
duinen dicht langs het strand en de oude duinen 
landinwaarts. Maar ook stuifduinen, duinmeren, 
duintoppen en eeuwenoude eikenbossen maken 
deel uit van dit duinlandschap. Stuivend zand is 
essentieel voor de duinnatuur en met het 
afplaggen van de bovenste grondlaag is hier 
open zand teruggekeerd. Langzaamaan verovert 
het stuivende zand weer delen van het duin, 
zoals dat vroeger heel gewoon was. In Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland is inmiddels op een 
paar plekken die oer-natuur teruggekeerd. 
 

Grootste woonhuis
Het landgoed Duin & Kruidberg was tot de 
zeventiger jaren het grootste woonhuis van 
Nederland. Het landgoed werd ook gebruikt voor 
de jacht en voor het verbouwen van gewassen. 
Op zo’n honderd meter van de keuken bevindt 
zich de ijskelder; de voorganger van onze koel-
kast. Duin & Kruidberg maakt onderdeel uit van 
het 3800 hectare groot natuurgebied en vormt 
samen met Heerenduinen, midden-Heerenduin 
en Slingerduin het natuurgebied 
Zuid-Kennemerland.
 
Verzamelaars
Een gezamenlijke inzet is nodig om de schoon-
heid van de natuur in Nederland in stand te 
houden. Deze 3e uitgifte in de serie ‘Beleef de 
Natuur’ besteedt aandacht aan het duinland-
schap van Duin & Kruidberg aan de westkust. 
Eerder verschenen een postzegelserie en eerste-
dagenvelop van de �ora en fauna van Dwingel-
derveld en de Onlanden. Later dit jaar volgt nog 
het park bij de stad van de provincie Utrecht (16 
augustus, landgoed Haarzuilens. 

Hofstede Duin & Kruidberg ereplaats op eerstedagenvelop
‘Beleef de Natuur’ zet camera op ongerept duinlandschap Kennemerduinen

Duinen zijn een onmisbare schakel in de Nederlandse kustverdediging. Het landschap in deze 
natuurgebieden wordt bepaald door duinen en binnenduinrandbossen. In de Kennemerduinen 
worden oude landgoederen aan het landschapspalet toegevoegd. Tien postzegels met bewo-
ners en begroeiers van Duin & Kruidberg vormen de derde serie in de reeks ‘Beleef de Natuur’, 
waarmee PostNL aandacht schenkt aan bijzondere natuurgebieden in Nederland. Speciaal voor 
deze serie ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerste-
dagenvelop. De postzegels en de eerstedagenvelop zijn vanaf 14 juni 2021 verkrijgbaar.

Puzzel deze week mee en win één van de vijf sets van twee eerstedagenveloppen met tien postzegels uit de 
serie Beleef de Natuur – Duin en Kruidberg!  Mail de oplossing voor maandag 7 juni naar puzzel@jutter.nl

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:
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Corona heeft het thema van deze 
expositie bepaald en bepaalt ook de 
gang van zaken daar omheen.
Daarom géén feestelijk opening, 
maar hopelijk wel een feestelijke 
zondagmiddagsalon op 13 juni. In de 
weidsheid van de kleine wereld van 
het atelier van Didi Overman groeide 
haar serie ‘Quarantaine’, een nieuws-
gierig onderzoek naar de ruimte in 
de binnenruimte tussen muren. De 
serie werken bestaat uit een familie 
van 42 objecten die bij elkaar horen, 
maar toch ook elk hun eigen leven 
leiden.

Fotograaf Bob Wielaard laat met zijn 

serie monochrome landschapsfoto’s 
de verandering zien van zijn 
gedachten over fotogra�e. De onver-
zettelijke aanwezigheid van het land-
schap, haar structuur en grilligheid 
zorgen voor een ervaring die het ene 
moment prachtig en het andere 
moment bedreigend is. De abstrahe-
rende werking van de zwart-witfoto’s 
past bij de ervaring van de fotograaf 
tijdens de eenzaam in het landschap 
doorgebrachte uren. De expositie is 
geopend op zaterdag - en zondag-
middag van 12.00 uur tot 17.00 uur 
of op afspraak: 06 11214758. Kunst-
centrum De Kolk is gevestigd aan de 
Westkolk 4.

Kunstcentrum De Kolk weer open
Spaarndam - Kunstcentrum De Kolk exposeert werk van Didi Overman en 
Bob Wielaard, samengebracht als een soort reisverslag waarbij ze beiden 
een andere route hebben gekozen. De één vanuit een jaar lang thuis zijn 
met als horizon haar eigen vier muren, de ander via buiten naar zijn 
eigen binnenwereld.

De openstelling in het weekeinde 
biedt een grotere doelgroep de 
mogelijkheid om het museum te 
bezoeken, bijvoorbeeld families met 
kinderen. Het museum laat in een 
tijdlijn de historie van het staalbedrijf 
zien. Ook geeft het museum een 
inkijkje in de productlijn van het staal 
maken. Hier worden alle stappen van 
het staalproces belicht, van grond-
stof tot eindproduct. Ook krijgt de 
bezoeker inzicht in het HIsarna-
proces, het bouwen aan een duur-
zame staalindustrie.

Expositie
Momenteel is in het museum de 
expositie ‘70 jaar Breedband’ te zien. 

Het is dit jaar 70 jaar geleden dat met 
steun van het Marshallplan in 
IJmuiden een complex van walserijen 
werd gebouwd, die de basis 
vormden voor het huidige product-
pakket uit IJmuiden: dun gewalst 
plaatmateriaal in vele kwaliteiten.

Informatie
Het museum is geopend op zaterdag 
en zondag van 10.30 tot 16.00 uur. 
Het dragen van een mondkapje is in 
het museum verplicht en bezoekers 
dienen de aangegeven looproutes te 
volgen. Tevens zijn desinfectiemid-
delen aanwezig. Bezoekers dienen 
zich van tevoren aan te melden via 
de website www.hoogovensmu-

seum.nl om een dagdeel te 
reserveren.

Velsen - Het Hoogovensmuseum in Velsen-Noord zal vanaf zaterdag 5 
juni weer geopend zijn voor bezoekers. Vóór de verplichte sluiting 
vanwege de COVID-19-maatregelen was het museum in de weekenden 
geopend en dat is goed bevallen. De bezoekersaantallen liepen behoor-
lijk op en daarom heeft men besloten om de wijziging in de openings-
tijden voorlopig te blijven hanteren.

Hoogovensmuseum 
weer open voor bezoek

Sommige buizen op het terrein van 
het staalbedrijf zijn zo groot dat er 
gemakkelijk een auto in past. Foto: 
aangeleverd

Velsen - De Stichting Stadsschouw-
burg Velsen breidt haar bestuur uit. 
Het stichtingsbestuur (onder voorzit-
terschap van de voormalige Noord-
Hollandse gedeputeerde Sascha 
Baggerman) wil, nu de bedrijfsvoe-
ring in control is en genormaliseerd, 
in de komende periode uitgroeien 
van een driekoppige naar een vijf-
koppige samenstelling. Daarmee wil 
men een bredere deskundigheid en 
denkkracht aan haar geledingen 
toevoegen. 

In de komende periode van herstel 
ná corona en de ontwikkeling van de 
schouwburg naar een multifunctio-
neel toekomstbestendig cultuurge-

bouw zal dit goed van pas komen. 
Deze week trad voormalig 
wethouder Arjen Verkaik aan als 
bestuurslid. 

Verkaik is econometrist en was twaalf 
jaar (van 2006 tot 2018) wethouder 
van de gemeente Velsen. 
Namens de VVD beheerde hij de 
portefeuilles economische zaken, 
sociale zaken & werkgelegenheid, 
verkeer & vervoer, ruimtelijke orde-
ning en �nanciën. 

Op dit moment is Arjen Verkaik kwar-
tiermaker van het regionaal mobili-
teitsteam bij de arbeidsmarktregio 
Zaanstreek-Waterland.

Voormalig wethouder Arjen 
Verkaik in bestuur theaterstichting

Arjen Verkaik is per 1 juni toegetreden tot 
het bestuur van de Stichting 
Stadsschouwburg Velsen. Foto: aangeleverd

In de interactieve tentoonstelling 
leren bezoekers waarom alles en 
iedereen meetelt in de natuur en 
biodiversiteit belangrijk is. Paul: ,,De 
vos zien we in verschillende leefge-
bieden en in elk jaargetijde. De vos 
beschikt namelijk over een groot 
aanpassingsvermogen en weet 
wanneer hij in een bepaald gebied 
moet zijn voor voedsel, voortplan-
ting en veiligheid. De vos is ‘slim’ en 
in deze tentoonstelling is hij dan ook 
de centrale �guur die de bezoekers 
meeneemt door de seizoenen. Voor 
de kinderen is er een puzzelspeur-
tocht waarin ze leren over eten en 
gegeten worden. En hoe alles met 
elkaar samenhangt als je kijkt naar 
voedselketens, voedselwebs en 
voedsel-kringlopen. En aan het eind 
van de speurtocht kom je erachter 
dat de slimme vos een belangrijke 
plek in een gezond ecosysteem 
heeft.”

Openingstijden en reserveren
Het Pieter Vermeulen Museum is een 
kindvriendelijk museum en het 
centrum voor natuur- en milieuedu-
catie in de gemeente Velsen. Het 
museum is tijdelijk gehuisvest aan de 

Driehuizerkerkweg in Driehuis. Het 
museum is geopend van dinsdag tot 
en met vrijdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. Het is op dit moment 
alleen mogelijk om een bezoek te 
brengen door via www.pieterver-
meulenmuseum.nl een tijd te 
reserveren.

Hulp gezocht
Men is druk bezig met het vorm-
geven van de toekomst van het 
museum. Paul: ,,Wij zoeken mensen 
die het leuk vinden om ons te helpen 
bij het realiseren van onze ambitie. 
Zo zoeken we mensen die graag 
willen meedenken. Maar we zoeken 
ook mensen die de handen uit de 
mouwen willen steken. Denk aan het 
begeleiden van schoolgroepen, het 
uitvoeren van onderhoudsklussen, 
het zijn van gastvrouw of gastheer, 
baliemedewerker en het meedoen 
met projecten op het gebied van 
natuur en milieu. Er valt veel te 
kiezen en te doen bij ons en alle hulp 
is welkom.” Neem bij interesse 
contact op via telefoonnummer 0255 
536726 of door een bericht naar 
info@pieter-vermeulen-museum.nl 
te sturen.

Driehuis - Op zondag 6 juni opent het Pieter Vermeulen Museum weer 
haar deuren. Paul Aris, directeur van het museum: ,,De medewerkers en 
vrijwilligers staan echt weer te popelen om bezoekers te ontvangen en 
de tentoonstelling ‘Word zo slim als een vos’ te laten zien.”

De vos speelt de hoofdrol in de huidige interactieve tentoonstelling van het Pieter 
Vermeulen Museum. Foto: Bos Media Services

Pieter Vermeulen Museum 
ook weer open

Santpoort - Op zaterdag 5 juni 
wordt de nieuwe Playmobiltentoon-
stelling ‘Strijd om Holland’ op de 
Ruïne van Brederode o�cieel 
geopend door wethouder Jeroen 
Verwoort. Vanaf 12.15 uur is publiek 
van harte welkom om de nieuwe 
tentoonstelling met meer dan 
duizend poppetjes te komen bewon-
deren. Bezoekers worden letterlijk 
mee terug in de tijd genomen, van 
het Koninkrijk der Nederlanden tot 
het ontstaan van het Graafschap 
Holland.

Dankzij de nieuwe maatregelen van 
de overheid is de Ruïne van 
Brederode weer geheel geopend. 
Wel is reserveren via www.ruinevan-
brederode.nl verplicht. Hierbij geldt 
een maximale groepsgrootte van vier 
personen of één huishouden, waarbij 
kinderen tot en met twaalf jaar niet 
worden meegerekend. Wilt u de 
Ruïne extra ondersteunen na drie 
maanden sluiting door corona? 

Draag dan een steentje bij via de 
Anjeractie van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds op de website. Nage-
noeg de gehele opbrengst komt ten 

goede aan de Ruïne van Brederode. 
De tentoonstelling is mede mogelijk 
gemaakt door de gemeente Velsen 
en het Kickstart Cultuurfonds.

Opening Playmobiltentoonstelling 
‘Strijd om Holland’

De strijd om Holland, verbeeld in Playmobil. Foto: Rob Kortekaas
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Door Raimond Bos

Het Radboudbos bevindt zich ten 
westen van de spoorlijn in Sant-
poort-Zuid, de ingang van het terrein 
is aan de Middenduinerweg. Je kunt 
er niet zomaar een wandeling gaan 
maken, want het 1,3 hectare grote 
stuk bos is volledig omheind en afge-
sloten met een hek. De scouting-
groep voert zelf het beheer over het 
bos en heeft een trouwe groep van 
vijftien vrijwilligers die gewoonlijk 
eens per drie maanden bijeenkomen 
om de nodige werkzaamheden te 
verrichten. Een zeer gemêleerd 
gezelschap, met onder meer een 
docent, een voormalig brand-
weerman en een KLM-medewerker in 
de gelederen. Wat hen bindt, is de 
liefde voor de natuur. Daarnaast 
hebben ze vaak ook al vele jaren een 
band met deze scoutinggroep. Dat 

geldt zeker voor voormalig hopman 
Jan Ruijgvoorn, want hij begon in 
1966 zelf als welp bij St. Radboud en 
spendeerde in zijn jeugd heel wat 
uren bij de groep. Later werd hij zelf 
welpenleider, verkennersleider en 
uiteindelijk hopman. Hij maakte ook 
deel uit van de bizons, een term die 
verwijst naar de aanduiding 
bijzonder lid. Vervolgens sloot hij 
zich aan bij het bosteam.

Brownsea Island
Terugdenkend aan de jaren 60, toen 
hij zich voor het eerst aansloot bij de 
scoutinggroep, zegt hij: ,,Het bos was 
toen nog erg kaal. We hebben in die 
tijd voor onderbeplanting gezorgd, 
met name hulst.’’ Ruijgvoorn herin-
nert zich hoe boer Smit, destijds de 
eigenaar van het boerenbedrijf 
achter het bos, niet akkoord ging 
met nieuwe aanplant op de rand van 
het perceel. ,,Boer Smit wilde niet dat 
ik langs de slootkant ging planten. 
Waarschijnlijk was hij bang dat er 
dan te veel bladeren op zijn land 
zouden komen of dat de koeien 
ervan zouden gaan eten.’’ In die 
beginjaren stond het Radboudbos, 
dat de scoutinggroep sinds 1964 als 
thuisbasis beschouwt, nog bekend 
als ‘Brownsea Island’, vernoemd naar 
het Britse eiland waar Lord Baden-
Powell in 1907 het eerste, experimen-

tele scoutingkamp voor twintig 
jongens organiseerde. Oorspronkelijk 
was het een kapbos, maar doordat 
de scoutinggroep het verwierf, kreeg 
het een andere functie. Tegen-
woordig spelen er voortdurend 
groepen kinderen in, zowel vanuit de 
organisatie zelf als ook groepen van 
derden. De scoutinggroep verhuurt 
namelijk het bos ook aan anderen 
voor het organiseren van kampen of 

sport- en spelactiviteiten. Ze bouwen 
er hutten en kunnen zich er lekker 
uitleven in een beschermde 
omgeving.

Groencursus
Ongeveer zes jaar geleden trok het 
bestuur van de scoutinggroep de 
conclusie dat het Radboudbos toe 
was aan onderhoud. Dat leidde tot 
een beheerplan, maar om dat te 
kunnen uitvoeren was geld nodig. 
Henriëtte Abbing: ,,We kwamen in 
contact met Landschap Noord-
Holland. Zij begeleiden vrijwilligers 
vanuit het project ‘Vrijwilligers in het 
groen’. Door hen kwamen we in 
contact met het Groenfonds van de 
provincie Noord-Holland, zij stellen 
onder voorwaarden geld beschik-
baar.’’ Abbing volgde zelf een groen-
cursus en geeft nu leiding aan het 
vrijwilligersteam dat het bosonder-

houd voor zijn rekening neemt. 
Wandelend door het Radboudbos 
wijst ze aan: ,,We hebben hier vorig 
jaar de grove den geplant en die 
slaat goed aan. In een ander deel 
hebben we lindes geplaatst. Met het 
nieuwe geld kunnen we nog meer 
soorten groen aanplanten. Eerst 
dunnen we het bos uit en dan 
planten we andere soorten.’’ Ook de 
gevreesde vogelkers blijkt in het bos 

te groeien. Gevreesd, want deze 
soort wordt elders in de regio met 
kracht bestreden, om te voorkomen 
dat andere gewassen verstikt raken 
en uiteindelijk verdwijnen. ,,Je hebt 
hier twee soorten vogelkers en de 
invasieve soort wordt door ons ook 
verwijderd. Die trekken we uit de 
grond.’’ 
In zeven maanden tijd waren de vrij-
willigers gedurende zestien werk-
dagen bezig met het slaan van een 
pomp en het planten van 24 bomen 
en 300 heesters. ,,Ons beheerplan is 
volledig gesponsord door Groenad-
vies Amsterdam, de pomp is deels 
vergoed door een particulier, de 
Santpoortse hovenier Harry van 
Schooten is onze drijvende kracht in 
het bos en we hebben zelfs een 
echte boomtechnieker die het werk 
in de bomen doet. Zo wordt ons op 
veler manieren een warm hart toege-
dragen en is het niet moeilijk om er 
zelf ook de schouders onder te 
zetten. Ieders talent wordt in het bos 
ingezet!’’

Dood hout verwijderen
De 15-jarige Luuk Terol uit Santpoort-
Noord heeft zich ook bij de groep 
aangesloten en is deze ochtend de 
jongste vrijwilliger in het bos. Zijn 
tante Karlijn Hegger is leerkracht op 
de Bosbeekschool en maakt al 
geruime tijd deel uit van het 
bosteam. Ze vertelt: ,,Ik was zelf lid 
van de scouting in Haarlem, maar na 
een verhuizing ben ik hier terechtge-
komen en werd ik leidster van de 
welpen. Dat heb ik bijna tien jaar 
gedaan, daarna heb ik drie jaar in het 
kookteam gezeten en nu verzorg ik 
de catering voor het bosteam.’’ Los 
daarvan helpt ze zelf ook actief mee 
in het bos en daarbij wordt ze dit 
keer door haar nee�e Luuk geassis-
teerd. Hij logeerde bij haar en bood 
vervolgens spontaan zijn hulp aan. 
Zijn taak bestaat nu uit het afvoeren 
van een tak van een eik, die tijdens 
een recente storm afbrak. Wat 
verderop bevindt zich de kampvuur-
cirkel, een plek waar de scouts 
kunnen samenkomen om bijvoor-
beeld samen muziek te maken, een 
toneelstuk op te voeren of gewoon 
gezellig met elkaar te zitten. Tijdens 
het bezoek aan het Radboudbos is 
overigens dit keer niet het voltallige 
bosteam aanwezig. ,, Het is nu broed-
seizoen, dus we kunnen niet alles 
doen. Normaal zijn we met veel meer 
bezig, zoals bomen omzagen en 

afvoeren, bewateren, het plaatsen 
van hekken, enzovoort’’, legt Henri-
ette Abbing uit. Zelf kwam ze ook als 
kind al naar het bos om er in een 
tentje te slapen. De liefde voor de 
scouting blijkt in de genen te zitten, 
want inmiddels komt één van haar 
kinderen hier ook geregeld.

Bevers
Als de leden van het bosteam hun 
werk na de ko�epauze hervatten, 
blijkt inmiddels ook een groep 
kinderen het terrein te hebben 
betreden. Het zijn de bevers onder 
leiding van Anne Ruijgvoorn. Familie 
van Jan? ,,Niet direct, maar heel in de 
verte wel’’, luidt het antwoord. Anne 
deelt kaartjes uit voor een spel dat 
door de kinderen gespeeld gaat 
worden. Na wat korte instructies 
rennen ze door het bos. Het is een 
prachtig schouwspel, maar geeft 
tegelijk ook een tegenstrijdigheid 
weer. Terwijl het bosteam zich inzet 
om het bos zo goed mogelijk te 
beheren, rennen er kinderen rond 

die lang niet altijd bese�en hoe 
kwetsbaar het natuurgebied is. Tel 
daar nog eens bij op dat het bos ook 
vaak bezocht werd door herten en al 
snel wordt duidelijk hoe lastig is om 
het beheer ervan in goede banen te 
leiden. Om de herten te weren is 
inmiddels het hekwerk rond het 
terrein verbeterd. Rond de nieuwe 
aanplant worden ook tijdelijk hekken 
geplaatst, zodat voor de gebruikers 
van het bos duidelijk is dat ze daar 
uit de buurt moeten blijven. Zo 
wordt stap voor stap gewerkt aan het 
verbeteren van het bos, zodat ook de 
volgende generatie kinderen er veel 
plezierige uren kan doorbrengen.

Santpoort - Scouting St. Radboud heeft vanuit het Betrokken bij Groen Fonds een bijdrage ontvangen, 
waarmee een nieuwe fase in het herstelplan van het Radboudbos kan worden uitgevoerd. Inmiddels zijn de 
vrijwilligers van het bosteam binnen deze organisatie volop aan het werk om het stuk natuur te verduurzamen. 
Door meer diversiteit in de begroeiing aan te brengen, moet het bos, dat de scoutinggroep in eigendom heeft, 
toekomstbestendiger worden. ,,Het is �ink aanpoten’’, zegt coördinator Henriëtte Abbing. Met een groep van 
ongeveer vijftien mensen is ze dit seizoen gemiddeld eens per zes weken actief in het bos.

Scoutinggroep maakt Radboudbos 
toekomstbestendig

Anne Ruijgvoorn en haar teamleden geven een groep bevers uitleg over het spel dat ze gaan spelen.

Drie leden van het bosteam: Henriëtte Abbing, Stefan Steenhuizen en Karlijn Hegger. Foto’s: Bos Media Services

Jan Ruijgvoorn kwam in 1966 als welp bij scouting St. Radboud.
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Door Raimond Bos

Het kabinetsbesluit om de scholen in 
het middelbaar onderwijs per 31 mei 
weer volledig te openen is gebaseerd 
op het signaal dat het de goede kant 
opgaat met het aantal besmettingen, 
hetgeen premier Mark Rutte afge-
lopen vrijdag nog eens extra beves-
tigde. Toch is lang niet iedereen er 
van overtuigd dat het heropenen van 
de scholen op dit moment 
verstandig is. We peilen de meningen 
bij enkele onderwijsinstellingen.

Wat is het verschil met de gedeel-
telijke openstelling?
Nu de scholen weer volledig open 
gaan, zijn alle leerlingen weer in de 
klas. Daarmee komt een einde aan de 
situatie waarin docenten de helft van 
de tijd online les moesten geven. 
Volgens Klaas de Vos, afdelingsleider 
bij het Vellesan College in IJmuiden, 
verloopt het lesgeven daardoor weer 
een stuk e�ciënter. ,,Je kunt als 
docent de leerlingen weer allemaal 
aankijken en precies zien wat ze 
doen en vooral wat ze niet doen.’’ 
Bij Gymnasium Felisenum koos men 
ervoor om pas volgende week weer 
volledig open te gaan. Toch is ook nu 
al het grootste deel van de leerlingen 
op school aanwezig en dat was in de 
afgelopen weken ook het geval. ,,Wij 
hebben allerlei ruimtes in het 
gebouw ingezet om lessen te geven, 
zoals de gymzaal en het auditorium. 
Daardoor konden we ongeveer 65 
procent van onze leerlingen op 
veilige afstand van elkaar plaatsen. 
Het valt dus bij ons wel mee, hoeveel 
er nu bij komen. We kunnen de 
anderhalve meter vanaf maandag 
niet meer garanderen, maar die eis is 
ook door het ministerie losgelaten. 

Voor de leerlingen is het absoluut het 
beste om weer naar school te 
kunnen gaan.’’

Welke extra maatregelen worden 
er getro�en?
De heropening kwam niet heel 
onverwacht, dus heel veel hoeft er 
binnen het Vellesan College niet 
meer aangepast te worden. De loop-
routes in het pand waren al in orde 
en ook aan de roosters wordt tot aan 
de zomervakantie niets gewijzigd. 
Dat houdt in dat de school blijft 
werken met lessen van veertig 
minuten, in plaats van de gebruike-
lijke vijftig minuten. 
Op het Felisenum werd deze week 
nog overlegd over de exacte werk-
wijze. Duidelijk is al wel dat de 
pauzes gesplitst worden, zodat er 
niet te veel mensen tegelijk in 
dezelfde ruimte komen. Ook worden 
de looproutes iets aangepast, omdat 
de leerlingen niet meer op ander-
halve meter afstand van elkaar 
hoeven te blijven, maar de docenten 
nog wel. Het gaat vooral om een 
detailuitwerking van maatregelen 
die er al waren.

Wordt er toezicht gehouden op het 
zelf testen door de leerlingen?
De scholen wijzen erop dat toezicht 
houden niet mogelijk is, in verband 
met de privacywetgeving. Bij de 
conciërges van het Vellesan College 
liggen dozen vol zelftests en die 
kunnen de leerlingen daar ophalen. 
De school geeft daar instructies bij 
en dringt er op aan om twee keer per 
week te testen. Verder is er geen 
controle op of dat ook daadwerkelijk 
gedaan wordt, maar dat is - los van 
de privacyregels - ook een bewuste 
keuze van de school. 

Op het Felisenum een soortgelijk 
verhaal: uitleggen en begeleiden 
wordt gedaan, maar een test 
afnemen bij een leerling is niet 
mogelijk en controleren achteraf ook 
niet.

Zien de leerkrachten er tegenop 
met het oog op het 
besmettingsgevaar?
Dit is misschien wel het grootste 
probleem van deze hele operatie. Op 
het Vellesan College is weliswaar het 
merendeel van de docenten blij om 
eindelijk alle leerlingen weer in de 
klas te kunnen ontmoeten, maar 
reserves zijn er ook. ,,Als iemand er 
problemen mee heeft, dan gaan we 
in gesprek met elkaar en tre�en we 
een regeling’’, legt Klaas de Vos uit. 
Ook op het Felisunum is men zich 
bewust van de risico’s. Michiel 
Bosman: ,,De zorgen van de 
docenten en de rest van het perso-
neel nemen toe, maar door de 
manier waarop we het gaan doen, 
kunnen we veel zorgen wel 
wegnemen. Toch blijft bij sommige 
mensen het onderbuikgevoel 
hangen dat het niet eerlijk is om ons 
weer les te laten geven, zonder dat er 
vanuit de overheid extra maatre-
gelen zijn gekomen. Daar zit wel wat 
frustratie bij sommige collega’s.’’ 
Het voortijdig vaccineren van het 
onderwijspersoneel was wellicht een 
slimme zet geweest, maar daarvoor 
heeft onderwijsminister Arie Slob 
niet gekozen. ,,Gelukkig gaat het 
vaccineren nu in een vrij rap tempo, 
want deze week is geboortejaar 1981 
al aan de beurt om een afspraak te 
maken. Maar bij ons is de helft van 
de docenten jonger dan veertig. 
Bovendien gaat er na de eerste prik 
nog een paar weken overheen, 
voordat je beschermd bent. Dan is 
het inmiddels zomervakantie. Het 
helpt dus net niets.’’ 
Klaas de Vos van het Vellesan College 
is het met zijn collega eens dat vacci-
neren al eerder had gemoeten, hij 
vindt het ‘slap van Slob’.

Velsen - Onlangs bepaalde het kabinet dat de scholen in het middelbaar 
onderwijs met ingang van maandag 31 mei weer volledig konden 
worden opengesteld. Vanaf 7 juni is het zelfs een verplichting. Daarop 
kwam veel verzet uit de onderwijswereld, omdat dit besluit de nodige 
risico’s met zich mee zou brengen. De Velsense scholen hebben zich daar 
zo goed als mogelijk tegen gewapend.

Middelbare scholen weer open: 
welke maatregelen neemt men?

Vrijdag 11 juni om 20.00 uur spelen 
Julie Moulin (�uitiste van het 
Concertgebouworkest) en Dasha 
Beltiukova, twee zeer aan elkaar 
gewaagde �uitisten, samen met 
pianist Vital Stahievitch een 
programma met meesterwerken uit 
het �uitrepertoire van Telemann, 
Roussel, Ravel en Geraedts. Solo 
speelt Vital de beroemde Scherzo nr. 
3 van Chopin. Julie Moulin bewerkte 
speciaal voor dit concert de 
sprookjes van Moeder de Gans van 
Ravel voor twee �uiten en piano.

Zaterdag 12 juni om 15.00 uur zijn 
Vital Stahievitch en zijn vrouw 
Aksana te gast. Het concert wordt 
geopend met zes Preludes van Rach-
maninov. Daarna volgt vierhandig 
misschien wel het mooiste romanti-
sche werk dat hiervoor is geschreven: 

De Fantasie van Schubert. Een groots 
en meeslepend meesterwerk.

Zondag 13 juni om 15.00 uur maken 
we kennis met het Duo Duin en Berg. 
Gelske van der Duin (alt) en Yolande 
van den Berg (piano). Zij ontmoetten 
elkaar op het conservatorium en 
onder de indruk van elkaars vakman-
schap gingen ze een samenwerking 
aan die resulteerde in een paar 
prachtige programma’s. Yolandes 
roots liggen in Zuid-Afrika en ze 
verklankte de mooiste gedichten uit 
dat land. Het programma heet ’n 
Musikale reis’ waarin de liederen in 
het Zuid-Afrikaans gezongen 
worden.

Reserveren voor de concerten via 
penningmeester@mosterdzaadje.nl 
en uitgebreide informatie is op www.
mosterdzaadje.nl te vinden.

Muzikale inhaalslag in 
‘t Mosterdzaadje
Santpoort - Concertzaal ‘t Mosterdzaadje aan de Kerkweg 29 heeft de 
deuren weer geopend en maakt meteen een vliegende start om de musici 
alsnog de kans te geven voor publiek te spelen. Voor het weekeinde van 
11 tot en met 13 juni staan maar liefst drie uitvoeringen in de planning.

Duo Duin en Berg treedt zondag 13 juni op in ‘t Mosterdzaadje. Foto: aangeleverd

Dasha Beltiukova, Vital Stahievitch en 
Julie Moulin. Foto: aangeleverd

Vital en Aksane. Foto: aangeleverd

Ook Zee- en Havenmuseum 
weer open voor publiek

Naast de vaste collectie zijn in het 
Zee- en Havenmuseum drie tijdelijke 
tentoonstellingen te zien. 

Op de eerste plaats is dat de 
(verkoop)tentoonstelling ‘Naar Zee’ 
met schilderijen van Fred Boom is 
verlengd tot half september. Fred 
Boom zal deze zomer regelmatig in 
het museum aanwezig zijn voor het 
signeren van zijn boeken. Op de 
website staan deze data vermeld. De 
eerstvolgende data zijn zaterdag 5 
juni, woensdag 9 juni en zondag 13 
juni. 

Wie nog de expositie ‘IJmuiden in 
Klare Lijn’ van Eric J. Coolen wil zien, 
moet niet te lang wachten. Deze 

expositie loopt nog tot en met 
zondag 27 juni. 
Nieuw is de expositie ‘Ongepolijst’, 
het afstudeerproject van Ymkje Veen-
stra met zwart-wit foto’s van rauw 
IJmuiden.

Op zaterdag 26 juni zullen de oude 
(scheeps)motoren weer draaien 
tijdens een motorendraaimiddag. 
(Groot)ouders met kinderen kunnen 
de speurtocht door het museum 
lopen, natuurlijk met inachtneming 
van alle regels. Dit geldt ook voor het 
escapespel (vanaf 10 jaar). 

Het museum aan de Havenkade 55 
hoopt weer veel bezoekers te mogen 
verwelkomen.

IJmuiden - Met ingang van zaterdag 5 juni is het Zee- en Havenmuseum 
museum weer geopend op zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur. Bezoekers moeten vooraf via www.zeehavenmu-
seum.nl een tijdslot reserveren. Dat geldt ook voor mensen die gebruik 
maken van een museumkaart of donateurskaart. Op de website staan 
ook alle bezoekregels, actuele openingstijden en verdere informatie.

Ook voor kinderen valt in het Zee- en 
Havenmuseum van alles te doen. Foto: 
aangeleverd

IJmuiden aan Zee - Door de gure oosten- en noordenwind van afgelopen 
weken waren voor de strandhuisjes op het zogenaamde grote strand zand-
duinen gevormd, die soms zelfs de trapjes naar de vlonders bedolven. Toen 
vrijdag de lente eindelijk een zomers gezicht kreeg, trok een shovel het zand 
weg bij de huisjes op de voorste rij. Her en der moest er nog wel wat zand met 
een schop weggeschept worden, maar het grove werk was in een mum 
gedaan. Alsof de enorme voortuin in één klap aangeveegd werd. Foto: Arita 
Immerzeel

Shovel strijkt voortuin van 
strandhuisjes glad








