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Vissersschip Jayden voor de
derde keer in de problemen
IJmuiden - Het zit de eigenaar
van het vissersscheepje Jyden
bepaald niet mee. Vandaag heeft
het vaartuig slagzij gemaakt in de
haven van IJmuiden. Nog niet zo
lang geleden hing het nog in een
kraan voor reparatiewerkzaamheden, nadat het vorig jaar november ook al onder water verdween. Eerder in dat jaar was het

onfortuinlijke schip ook al betrokken bij een aanvaring in zeer
dichte mist, waardoor het zwaar
beschadigd raakte. Dat gebeurde op 22 maart. Met hulp van een
loodsboot wist de Jyden toen op
eigen kracht de haven van IJmuiden weer te bereiken. De vijftien
opvarenden bleven ongedeerd.
In de nacht van 29 op 30 septem-

ber zonk het schip in jachthaven Seaport Marina. Er was sprake van lekkage, de eigenaar was
daarvan al op de hoogte. Er stond
inmiddels een goede pomp aan
boord, maar desondanks viel het
schip toen ten prooi aan het water. Met behulp van een drijvende bok van berger Hebo werd
het schip destijds uit het water
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gehaald. Inmiddels was het helemaal opgeknapt en had het
spoedig weer moeten uitvaren,
maar vandaag dreef het opnieuw
op zijn kant in het water. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) is vanmiddag uitgerukt om het ruim van de
Jyden leeg te pompen. (Foto: Erik
Baalbergen)
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Ongecastreerde katers zorgen
voor overlast in Velsen
Velsen - Stichting Zwerfkatten
havengebied IJmuiden zorgt voor
verwilderde zwerfkatten. De katten worden gevangen voor castratie, medische hulp en worden dagelijks bijgevoerd. Door
consequent castratiebeleid ziet
de stichting eindelijk een afname van het aantal kittens dat op
straat wordt geboren en neemt
de groep zwervers in de haven af.
Toch zien de vrijwilligers een andere toename. Initiatiefneemster
Marya Dekker: ,,Momenteel vangen we veel ongecastreerde katers. De dieren zwerven door heel
Velsen en veroorzaken vooral in
woonwijken overlast door sproeien en territoriumgevechten.
Daarbij lopen ze kans op dodelijke ziektes als Kattenaids.”

Vriendjes?
Velsen - Er lopen een reiger, een
ooievaar en een vos in het gras.
Nee, het is geen mop. Simone
Prins trof deze drie daadwerkelijk aan in het natuurgebied rond
huize Beeckestijn. Op zich geen
vreemde plek voor deze dieren,
maar dat ze zo dicht bij elkaar op
zoek zijn naar voedsel, is wel op-

merkelijk. Een vos is een roofdier
en staat erom bekend bepaald
niet kieskeurig te zijn in zijn voedselkeuze. Tot zijn prooien behoren ook vogels, menig kippenhouder weet daarover mee te
praten.
Maar de reiger en de ooievaar zijn
net een maatje te groot.

Dat bevestigt ook een medewerker van PWN, de beheerder van
het Noord-Hollands Duinreservaat, desgevraagd: ,,Een vos zal
eerder wat angstig zijn voor deze vogels en er met een boog
omheen lopen.’’ Toch is die boog,
getuige deze foto, bepaald niet
groot.

ven meer katten die niemand
hebben wil omdat ze onzindelijk
zijn, heel schuw of juist agressief.
Marya: ,,Normaal zien we de zomer met zorg tegemoet vanwege het aantal kittens dat geboren wordt. Maar nu maken we ons
meer zorgen over die hoeveelheid ongecastreerde katers waarover we meldingen krijgen. Deze
maand hebben we er al zes gevangen en zijn we bezig met nog
zo’n acht katten die voor overlast Bij zwerver Pedro moest een poot
zorgen. Waar deze explosie in- worden geamputeerd.
eens vandaan komt? We hebben
geen idee.”

Wat de stichting wel weet is dat
deze groep veel geld gaat kosten.
,,Iedere kater kost 150 tot 300 euro aan Aidstesten, castratie, vaccinatie en extra kosten omdat ze
De verwilderde zwerfkatten wor- abcessen en verwondingen hebden overgebracht naar de op- ben.”
vang van de stichting. Daar wordt
gekeken of ze gezond zijn, waar- Geld wat de kattenvrienden, die
na ze gecastreerd en gevacci- afhankelijk van donaties zijn, nauneerd worden. In de opvang le- welijks hebben. Sponsors doen
daarom boven iedere gift die de
stichting nu ontvangt, de helft er
pvc
bovenop. Dus een donatie van 50
euro wordt 75 euro! Voorwaarde
is dat erbij vermeld staat dat het
om de Zomeractie gaat!
Marya: ,,Helpt u de stichting
mee om de ongecastreerde katers een kans te geven? De zomeractie loopt nog tot 20 juni:
NL85INGB0004761772 ten name
van Stichting Zwerfkatten IJmuiden. Bedankt!’’ (Foto’s: aangele- Blije onplaatsbare katten in de opvang.
verd)
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Gratis naar de speeltuin
Heeft u een laag inkomen (tot 110% van
het minimum) en een kind tot 10 jaar? Dan
kunt u een seizoenkaart aanvragen voor
één van de drie speeltuinen in Velsen:
Speeltuin Santpoort, Speeltuin Zeewijk
Natuurlijk of Speeltuin De Veilige Haven
in IJmuiden. Met de seizoenkaart heeft
het hele gezin toegang tot de speeltuin.

Hoe vraagt u aan?
Ga naar de website www.velsen.nl. Zoek vervolgens op ‘speeltuin’. U kunt daar het aanvraagformulier downloaden. Ontvangt u een
uitkering van de gemeente Velsen? Dan krijgt
u het aanvraagformulier deze week thuisgestuurd.

Verkeershinder Driehuis

Van den Vondellaan gaat vanaf
maandag 22 juni 2020 op de schop
Vanaf maandag 22 juni 2020 wordt er
groot onderhoud uitgevoerd aan de Van
den Vondellaan in Driehuis. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd en duren tot vrijdag 28 augustus.

gereed is volgt de rotonde Nicolaas Beetslaan
/ Hiëronymus van Alphenlaan tot aan het
spoorviaduct met Hagelingerweg. Er wordt
gewerkt van maandag t/m zaterdag van 7.00
tot 19.00 uur.

Wat gaat er gebeuren?
Van den Vondellaan vanaf rotonde Waterloolaan / Driehuizerkerkweg tot aan het
spoorviaduct wordt helemaal opnieuw van
verhardingen voorzien. In het kort betekent
dit het vervangen van de asfalt verhardingen
rijbaan en fietspaden. Verhardingen van de
parkeervakken en stoep. Ook worden de bomen vervangen.
De rotonde van de Van Den Vondellaan/ Nicolaas Beetslaan / Hiëronymus van Alphenlaan wordt opnieuw aangelegd en voorzien
van vrij liggende fietspaden.

Verkeersmaatregelen
Tijdens het werk is de van den Vondellaan
ter plaatse van de fase waar de werkzaamheden plaats vinden afgesloten voor al het
doorgaande verkeer. Per fase wordt goed aangegeven hoe het doorgaande verkeer wordt
omgeleid. Er komen borden met aanwijzingen te staan. Voetgangers, fietsers en/of
bromfietsers worden eveneens omgeleid. De
desbetreffende woningen zullen gedurende
de werkzaamheden gewoon lopend bereikbaar zijn.

Fasering werkzaamheden
Het project wordt in twee fases uitgevoerd.
Aannemer Kreeft Infra BV begint bij de rotonde Waterloolaan / Driehuizerkerkweg tot
aan de rotonde Nicolaas Beetslaan / Hiëronymus van Alphenlaan. Wanneer deze fase

Connexxion
Ook de bussen van Connexxion rijden om tijdens het werk, dit zal via de HOV busbaan
zijn. Meer informatie hierover en over tijdelijke bushaltes kunt u vinden op www.connexxion.nl.

B

Let op!
De landelijke maatregelen omtrent het coronavirus hebben ook gevolgen voor de speeltuinen. Het kan zijn dat sommige speeltuinen (nog) niet open zijn of regels hanteren
voor de veiligheid. Wij vragen u om hier rekening mee te houden. Meer informatie over de
meest recente situatie kunt u terugvinden op
de website van de betreffende speeltuin.

Tijdelijke verhoging subsidie
energiebesparing
Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) tegemoet
te komen in deze onzekere tijden besloot minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) de subsidiebedragen voor de Subsidie energiebesparing eigen
huis tijdelijk met 10% te verhogen tot onge-

L

Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag heeft ingediend en u voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt u
snel daarna een brief. Met deze brief kunt u
een seizoenkaart ophalen bij één van de drie
speeltuinen.

veer 30% van de investeringskosten.
De minister wil hiermee woningeigenaren
extra financieel ondersteunen zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren. Zo
gaan we samen voor een Duurzaam Velsen!
Kijk voor meer informatie op duurzaambouwloket.nl/gemeente.

KOOP LOKAAL
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Testen aan huis voor mantelzorgers
Tandem organiseert in samenwerking
met de GGD Kennemerland, Zorgbalans
en gemeenten Bloemendaal, Haarlem,
Heemstede, Velsen en Zandvoort COVID-19 testen aan huis voor mantelzorgers.

Deze testen zijn bedoeld voor mantelzorgers voor wie het lastig is naar een testlocatie te komen. Bijvoorbeeld omdat zij degene
voor wie zij zorgen niet alleen kunnen laten
of vanwege beperkte mobiliteit van de mantelzorger zelf. Een voorwaarde om getest te
kunnen worden is dat er sprake moet zijn
van klachten die passen bij COVID-19, zoals
koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen, verlies van reuk en/of smaak
of kortademigheid. De testen in de thuissituatie worden afgenomen door een speciaal
Corona-thuiszorgteam, met dank aan zorgorganisatie Zorgbalans. Voor mantelzorgers
die meer nodig hebben dan een test alleen, is
Tandem vanzelfsprekend beschikbaar voor
ondersteuning.

Deze aanpak past bij het laagdrempelig maken van COVID-19 testen en draagt bij aan
de continuïteit in de zorg voor mensen die
het zo nodig hebben. Een eventuele positieve testuitslag wordt opgevolgd door bron- en
contact onderzoek. Doel is verdere verspreiding van het virus tegengaan.
Mantelzorgers kunnen zich aanmelden voor
deze test bij Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning 023- 891 0610, 7 dagen
per week bereikbaar tussen 8.30 en 21.00 uur.

Kunnen wij u op weg helpen?
Geen enkele vraag over uw persoonlijke
situatie is gek of onbelangrijk. Het Sociaal Wijkteam is voor jong en oud, iedereen kan af en toe een steuntje in de rug
gebruiken.

Ook als u vindt dat er iets ontbreekt in uw
wijk of als u uw steentje wilt bijdragen door
anderen te helpen dan bent u met uw ideeën

van harte welkom!
De gemeente Velsen heeft vijf Sociaal wijkteams. Er zit dus altijd een wijkteam bij u in
de buurt.
Heeft u vraag voor het Sociaal wijkteam, stel
deze via de mail: contact@swtvelsen.nl, telefonisch op 088-8876970 of via Facebook @
sociaalwijkteamvelsen.

Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE
IJMONDCOMMISSIE

AGENDA VAN DE SESSIES
Jaarstukken IJmond Werkt!
IJmond Werkt! Is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Beverwijk,
Uitgeest, Heemskerk en Velsen voor het uitvoeren van de Participatiewet. Tijdens deze
sessie kunnen raadsleden een oordeel vormen over de opdracht, jaarstukken en begroting van IJmond Werkt!
17 juni van 19.00-23:00 uur via Zoom (in
iBabs sessies Raadzaal)
Toezicht en handhaving
Door nieuwe uitdagingen waar handhaving
en toezicht voor staan is de organisatie steeds
meer uitgebreid, maar versnipperd geraakt.
Er moet een betere samenhang komen tussen
de verschillende onderdelen.
Tijdens deze sessie worden raadsleden geinformeerd over de stand van zaken en de uitdagingen voor de komende jaren.
17 juni van 19.00-20.30 uur via Zoom (in

iBabs sessies Schoonenbergzaal)
Ontwikkelingen organisatie gemeente
De samenleving verandert en om aan te
blijven sluiten bij de verwachtingen uit de
samenleving verandert de ambtelijke organisatie mee. Hiervoor is een intern programma
opgezet dat heet ‘Graag Gedaan’. Insteek
is om zoveel mogelijk een ‘Dank je wel’ te
ontlokken bij onze inwoners. In deze sessie
wordt de raad geïnformeerd over de achtergrond van de organisatieontwikkeling en de
plannen.

liggen en inwoners betrekken. Tijdens deze
sessie krijgt de raad enkele scenario’s rond de
invoering van de Omgevingswet gepresenteerd.
18 juni van 19:00-21:30 uur via Zoom (in
iBabs sessies Raadzaal)

Ontwikkelingen Participatiewet
De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest
en Velsen werken samen aan de toepassing van
de Participatiewet. De colleges van de betrokken gemeenten hebben onderzoeken gedaan
naar onder andere de financiën. De uitkomsten
daarvan worden tijdens deze sessie gepresenteerd aan raadsleden van de gemeenten. Aan de
hand hiervan wordt de opdracht aan IJmond
Werkt! vastgesteld.
16 juni 19:30 (te bekijken via gemeenteraad.
heemskerk.nl)

17 juni van 20:45-22:15 uur via Zoom (in
iBabs sessies Raadzaal)

Luchtkwaliteit
In de IJmondcommissie wordt met regelmaat
gesproken over de luchtkwaliteit in de regio.
Zo kunnen bijvoorbeeld actuele ontwikkelingen vanuit de provincie Noord Holland, de
omgevingsdienst IJmond of TATA Steel en
Harsco aan bod komen.

Omgevingswet
Met de nieuwe Omgevingswet die waarschijnlijk in 2022 ingaat, wil de overheid o.a.
bouwen makkelijker maken. De gemeenteraad van Velsen moet zich voorbereiden op
de nieuwe regels, ontdekken waar de kansen

16 juni 20:45 (te bekijken via gemeenteraad.
heemskerk.nl)

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u na het
maken van een afspraak langskomen bij het

Klan Contact Centrum in het gemeentehuis.
Het KCC is geopend op maandag tot en met
vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag
van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te
maken hebben, kunt u een 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 natuurlijk
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen 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 na het maken van een afspraak een formulier ophalen, waarop u uw melding of klacht
kunt noteren. Graag deze vervolgens verstu-

ren naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland. nl.
Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.Officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een door u
gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de
hoogte gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 11 mei 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 30 mei tot en met 5 juni
2020 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Wolframstraat 17, plaatsen dakkapel (vooren achterzijde) (02/06/2020) 55666-2020
Lange Nieuwstraat 422, plaatsen 3 vlaggenmasten (04/06/2020) 56609-2020
Velsen-Noord
Pontweg 1 E, realiseren AC5 aansluiting
(04/06/2020) 56607-2020
Wijkerstraatweg 267, verbouw winkelpand
naar 10 appartementen en 2 parkeergarages
(04/06/2020) 56914-2020
Driehuis

Nicolaas Beetslaan 5-7, bouwen 10 woningen
en 6 appartementen (05/06/2020) 572892020
Velserbroek
Rijksweg 241, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (02/06/2020) 55776-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over

welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Steentijm 25, plaatsen berging (zijtuin)
(04/06/2020) 38788-2020
Velsen-Zuid
Rijksweg 116, legaliseren hotelkamers (rijksmonument) (04/06/2020) 33255-2020
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 3, kappen boom (02/06/2020)
49483-2020
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten
genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van burgemeester en
wethouders van Velsen of burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-

bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Lange Nieuwstraat t.o. 755, tijdelijk (10 oktober 2020 t/m 31 december 2020) afwijken
van bestemmingsplan i.v.m. plaatsen oliebollenkraam (03/06/2020) 47484-2020
Lijsterlaan 32, plaatsen 2 dakkapellen (vooren achterzijde) (04/06/2020) 42389-2020

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning
verleend voor:

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 167, plaatsen 3
vlaggenmasten bij de entree supermarkt
(04/06/2020) 39852-2020
Brederoodseweg 95, plaatsen 2 dakkapellen (achterzijde en zijgevel) (04/06/2020)
41804-2020

IJmuiden
Kolebossenlaan 11, plaatsen overkapping
(zijtuin) (02/06/2020) 29770-2020
Herenlaan 1, bouwen woning (02/06/2020)
8072-2020
Tuindersstraat 107, plaatsen dakopbouw
(02/06/2020) 45542-2020

Santpoort-Noord
Spekkenwegje
5,
verwijderen/snoeien
lage beplanting, verwijderen tennisbaan
(03/06/2020) 29454-2020
Hoofdstraat 132, plaatsen kelder, uitbouwen

begane grond en verdieping, plaatsen dakterras en dakkapel (zijkant) (04/06/2020)
35489-2020
Velserbroek
Rosa Manusstraat 7, wijzigen voorgevel
(02/06/2020) 41227-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning
buiten behandeling gesteld voor:
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 53, kappen
(02/06/2020) 39040-2020
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bomen

Beleid Onzelfstandige Bewoning Velsen 2020
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben in hun vergadering van
9 juni 2020 besloten:

•
•

De beleidsregel Onzelfstandige Bewoning Velsen 2020 vast te stellen.
De beleidsregel Onzelfstandige Bewoning niet langer van toepassing te verklaren.

Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op 12
juni 2020.

Ter inzage
Het volledige besluit vindt u op www.oﬃcielebekendmakingen.nl

Kapmelding
Op 15 juni worden de bomen aan de Van den
Vondellaan in Driehuis gekapt.
De bomen worden gekapt ter voorbereiding

op de herinrichting van de Van den Vondellaan.

Beleidsregels ontheffing rijden op het strand met een
motorvoertuig gemeente Velsen 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;
gelet op artikel 5:17, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen;
gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Overwegende dat:

•

•
•

het verboden is met een voertuig als bedoeld in artikel 1 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op
het strand te rijden dan wel deze op het
strand te brengen of te hebben;
het college ontheﬃng kan verlenen van
dit verbod;
het rijden op het strand gevaarlijke situaties kan opleveren voor strandgasten;

er veel economische bedrijvigheid
plaatsvindt op het strand, waarvoor het
gebruik van een voertuig op het strand
noodzakelijk is;
het gewenst is om voor recreatieven
doeleinden op het strand te rijden en het
belang van de verkeersbewegingen ondergeschikt zijn aan de veiligheidsbelangen.

Besluiten:
vast te stellen de “Beleidsregels ontheﬃng
rijden op het strand met een motorvoertuig
gemeente Velsen 2020”.

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden, na het maken van een afspraak.

•

•

Ter inzage
Het volledige besluit vindt u op www.oﬃcielebekendmakingen.nl

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

• Alexander Bellstraat 69,
1972 RB IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.

Garage Velserbeek is
trots op de Mazda CX-5
Velsen - Velserbeek is trots op de
Mazda CX-5! De hoge instap, de
hoge trekkracht en het hoge afwerkingsniveau maken de verwachtingen volgens garage Velserbeek meer dan waar. ,,Maar
het zijn de rijeigenschappen
die hem echt naar grote hoogte brengen’’, aldus Chantal de Wit
van garage Velserbeek.
,,Stapt u in de Mazda CX-5, dan
bent u standaard voorzien van
een zeer complete auto. Rijk uitgerust met onder andere 19-inch
lichtmetalen velgen, LED koplampen, licht- en regensen-

auto? Dan is de Mazda CX-5 Style
Selected volgens garage Velserbeek de ideale keuze: ‘deze speciale uitvoering combineert de rijke uitrusting van de Comfort-uitvoering met extra elementen, zoals een 360° View Monitor en een
sor, MZD Connect multimedia- Active Driving Display met prosysteem inclusief Apple CarPlay jectie in de voorruit. Het zwart leen een hoogwaardige afwerking deren interieur met Bose® premizijn standaard. Door toepassing um-audiosysteem zorgt voor een
van de meest geavanceerde SKY- stijlvolle uitstraling.’
ACTIV technologie combineert u
een prettige rijdynamiek met bij- De Wit: ,,Ga voor de Mazda CXzondere prestaties. De vele, op- 5 Style Selected en profiteer nu
tionele veiligheidssystemen zor- van € 3.495,- Style Selected voorgen voor veiligheid voor zowel u, deel én € 2.000 extra korting! De
als voor het overige verkeer. Bo- Mazda CX-5 is nu extra voordevendien biedt de Mazda CX-5 een lig en te mooi om te laten staan.
minimale trekkracht van 1.800 kg Kom daarom snel langs in ontot wel 2.100 kg en is dus de ultie- ze showroom of plan online een
me caravantrekker.’’
proefrit op locatie in. Wij staan
Op zoek naar een extra stijlvolle voor u klaar!’’

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-

Huttenbouw Velserbroek afgelast

Velserbroek - Helaas kan de Hut- Facebook of in de lokale media pieterman@welzijnvelsen.nl. (Artenbouw Velserbroek dit jaar in de gaten of stuur een mail naar chieffoto: aangeleverd)
door de corona-maatregelen niet
doorgaan. Voor veel kinderen en
vrijwilligers is de huttenbouw
één van de hoogtepunten van
het jaar. De organisatoren vinden
het dan ook erg jammer dat het
niet doorgaat. Ze hopen volgend
jaar een mooie 11e editie te kunnen organiseren.
Tijdens de zomervakantie zal het
jongerenwerk van Stichting Welzijn Velsen wel een aantal kleinere activiteiten organiseren voor
de jeugd van Velserbroek.
Wil je hiervan op de hoogte blijven? Houd dan de berichten op
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COLOFON
Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Het huis weer als
thuis, jazeker!
IJmuiden - In de afgelopen weken veranderde er plots veel
voor elk huishouden in Nederland. Scholen gingen dicht, de
kinderopvang sloot de deuren, werken moest zoveel mogelijk vanuit huis en de activiteiten buitenshuis als sporten en onze sociale activiteiten
waren niet meer mogelijk. Dat
was voor velen van ons best wel
even een uitdaging.

tiging ook weer mogelijk. Wel
met de nodige aanpassingen.
Zo wordt er voldoende afstand
gehouden en na elke afspraak
wordt de ruimte schoongemaakt.
Daarnaast is het aantal personen per afspraak tijdelijk teruggebracht naar één. ,,Zo voorkomen we dat er te veel mensen in
de ruimte zijn en kunnen we de
anderhalve meter afstand waarborgen.’’

Uw huis als multifunctionele
ruimte
Opeens veranderde het huis in
een multifunctionele ruimte waar
het hele huishouden tegelijkertijd gebruik van ging maken. Het
werd een plek waar men voor
langere periode alleen of met het
gezin veel tijd ging doorbrengen.
En waar men zich vooral nu veilig
en prettig wil voelen.

Creatieve oplossingen van De
Hypotheker
Het team ziet veel creatieve oplossingen en klanten reageren
hier positief op. ,,Laatst kwam er
een klant langs voor een adviesgesprek en sloot de rest van het
gezin digitaal aan via beeldbellen. Ook dit behoort bij ons tot de
mogelijkheden.’’

Veel vragen met betrekking tot
het eigen huis
Doordat veel mensen thuis kwamen te zitten zijn velen ook eens
kritisch naar dat huis gaan kijken.
Voelt het nog als thuis? Wordt
het misschien allemaal net iets
te krap? Zou een verbouwing uitkomsten kunnen bieden? Of is
het tijd om te gaan verhuizen? En
wat als er sterk het gevoel heerst
dat de maandlasten best wat lager kunnen? Veel gestelde vragen in een roerige tijd. ,,En dat
hebben we gemerkt afgelopen
weken’’, zegt franchisenemer Danielle Rabelink van de Hypotheker IJmuiden. ,,Om de klanten
juist in deze tijd te kunnen blijven
helpen hebben wij als team door
slimme aanpassingen en nieuwe
manieren van werken het mogelijk gemaakt de vestiging open te
houden en bereikbaar te blijven.
Afspraken worden ingepland
door middel van beeldbellen.’’

De Hypotheker is te vinden op
Marktplein 40 A. Openingstijden
en andere nuttige informatie is
te vinden op de website van De
Hypotheker. www.hypotheker.
nl/vestigingen/noord-holland/
ijmuiden/marktplein/. (Foto: aangeleverd)
Centrum IJmuiden. Kom gewoon
eens langs!

Afspraak op vestiging nu weer
mogelijk
Nu de maatregelen iets versoepelen, is een afspraak op de ves-

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Door Erik Baalbergen

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 de mooie taferelen die
IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor de Arosa Sun,
het hotelschip dat in de jaren 1961-1974 werknemers van Hoogovens huisvestte en dat destijds een opvallend element van de
noordelijke skyline van IJmuiden was.
De Arosa Sun is gebouwd op een
scheepswerf in het Franse SaintNazaire. Het 171 meter lange en
21 meter brede passagiersschip
wordt eind 1929 te water gelaten.
Eigenaar is de Compagnie des
Messageries Maritimes. Vanaf 26
februari 1931 wordt het als luxecruiseschip ‘Felix Roussel’ ingezet
op een lijndienst tussen Marseille
en het Franse Indochina, het huidige Vietnam, Laos en Cambodja.
In 1935 wordt het schip verlengd
tot 182 meter. In 1940 wordt het
gevorderd door de Britten en ingezet als troepentransportschip.
In 1947 krijgt de eigenaar het
schip terug. In 1950 wordt de
gemoderniseerde Felix Roussel
weer ingezet op lijndiensten tussen Frankrijk en Indochina.
In 1955 wordt de Felix Roussel
verkocht aan de Zwitserse stoomvaartmaatschappij Arosa Line. Na
een grondige verbouwing wordt
het schip onder de nieuwe naam
‘Arosa Sun’ ingezet op de transatlantische dienst Bremerhaven
- Quebec. Als de eigenaar financiële problemen krijgt, wordt de
Arosa Sun in oktober 1958 in Bremerhaven aan de ketting gelegd.
Na het faillissement van de Arosa Line koopt een consortium van
schuldeisers van de Arosa Line
het schip met de bedoeling deze
met winst te verkopen.

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
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Voetbalverzamelbeurs
in januari 2021
Velsen - De twaalfde editie van
de Voetbalverzamelbeurd bij Telstar kon afgelopen zaterdag helaas niet doorgaan. De organisatoren maakten wel een nieuwe
datum bekend: zaterdag 9 januari 2021 van 09.30 tot 13.00 uur.
Bij iedere beurs nodigen de organisatoren gasten uit met een
mooie voetbalgeschiedenis. De

afgelopen keer, in januari ‘20, was
dat Paul van Egmond die door
David Endt, op diens bekende
onnavolgbare en bevlogen wijze,
werd ondervraagd, wat te zien is
op de onderstaande foto.
Meer informatie: www.voetbalverzamelaars.nl. (Foto’s: aangeleverd)

Hoogovens krijgt lucht van het
te koop staande schip. Na een
sterke personeelsgroei in de jaren vijftig maakt de Hoogovensdirectie begin 1960 nog grotere uitbreidingsplannen voor medio 1962 bekend. De benodigde duizenden man personeel zijn
moeilijk te vinden. Werkkrachten
worden geworven in de noordelijke provincies en in Italië, vooral op Sardinië ‘waar men de mensen voor “functies van wat zwaarder kaliber dan normaal” hoopt
te vinden’. Voor tijdelijke huisvesting van werknemers zonder gezinnen laat Hoogovens het oog
vallen op de te koop staande Arosa Sun. Het schip biedt veel geschikte hutten, ruime eet- en gezelschapszalen en goede sanitaire voorzieningen. In september
1960 koopt Hoogovens het schip.
Wat in 1959 in een bedrijfskrant
van Hoogovens als een 1-april
grap werd gebracht, wordt werkelijkheid!
Drie Duitse zeeslepers slepen de
Arosa Sun naar Nederland. Op 27
september 1960 wordt het schip

tussen de pieren van IJmuiden
overgenomen door slepers van
Wijsmuller en Goedkoop, die het
de Noorderluis invaren. Vanaf de
Noordersluis brengen slepers
van Goedkoop de Arosa Sun naar
de NDSM in Amsterdam. In het
droogdok wordt het schip verbouwd tot hotelschip. De hutindeling en verblijfsruimten blijven ongewijzigd. Het meubilair
en de betimmeringen worden
vernieuwd, de keukens worden
uitgebreid en er komen voorzieningen voor gas-, water-, elektriciteit- en rioolaansluitingen met
de wal. De een tot vier persoons
buitenhutten bieden slaapplek
aan 680 mannen. Het schip krijgt
ook een ontvangstcentrum voor
hoog bezoek aan de Hoogovens.
Een prijsvraag onder Hoogovenspersoneel levert 500 naamsuggesties op. De directie vindt geen
enkele naam waardig en besluit
in november 1960 tot behoud
van de naam ‘Arosa Sun’.

onder meer ‘zure gehaktballen’.
Tachtig opgewonden mannen
houden een protestmars vanaf de
Arosa Sun naar het hoofdkantoor.
Ze worden op de brug tegengehouden door de politie. Later
op de dag spreekt een delegatie
met het hoofd personeelszaken.
Werkweigeraars en onruststokers
worden ontslagen. De rust keert
pas terug als er uit Italië ingevoerde spaghetti wordt gebruikt.
Na deze onrust krijgt de Arosa
Sun ook te maken met een grote brand op 9 april 1963, ontstaan
na kortsluiting in een tl-buis. De
aanwezigen kunnen het schip tijdig verlaten via de vier loopbruggen. Grote delen van het schip lopen brand-, water- en roetschade
op. Ruim 500 bewoners moeten
tijdelijk elders ondergebracht. In
juli 1964 wordt de Arosa Sun opnieuw opgeschrikt door een ontploffing in de machinekamer.

Vanaf 1964 begint de Arosa Sun
vol te raken. Omdat het geplande woonpark Eurocasa in Beverwijk onvoldoende plaats zal bieden, besluit Hoogovens om een
tweede hotelschip in te zetten.
De te koop staande Westerdam
van de Holland-Amerika Lijn valt
af. De keus valt op een woonoord
met vijf verdiepingen op een
De kantines worden geëxploi- ponton. Het ‘botel’ wordt door de
teerd door mannelijk personeel NDSM gebouwd en op 10 augusvan de Volksbond tegen Drank- tus 1965 naar IJmuiden gesleept.
misbruik. Hiermee wil men wa- De ‘Casa Marina’ krijgt een plek
ken voor ‘het invoeren van bui- naast de Arosa Sun in het Binnentenlandse drankgewoonten in spuikanaal. Uiteindelijk genieons land’. Het personeel wordt ten veel Spanjaarden en Italianen
ook verantwoordelijk voor het voor 30 gulden per week volpenschoonhouden van de hutten. sion op de Arosa Sun en de Casa
Vrouwen, behoudens een enkele Marina en in Eurocasa.
verpleegster, worden niet tot het
schip toegelaten.
Vanaf 1970 laat Hoogovens
woonoorden bouwen voor hun
Eind februari 1961 wordt de ver- gastarbeiders, zoals Casa del
bouwde Arosa Sun van Amster- Norte in Heerhugowaard en Cadam naar IJmuiden gesleept. Hier sa Arosa in Alkmaar. Vanaf 1974
krijgt het in het Binnenspuika- moeten de Arosa Sun en Canaal een vaste plek. In april 1961 sa Marina vertrekken uit het Binkomen de eerste bewoners. Van- nenspuikanaal in verband met de
af juni 1961 arriveren om de twee bouw van een nieuw gemaal en
weken kleine groepjes Italiaan- bijkomende werkzaamheden. De
se arbeiders. In het wervingscen- bewoners van de Arosa Sun en
trum in Cagliari op Sardinië krij- Casa Marina verhuizen naar de
gen geworven werknemers een nieuwe woonoorden.
vooropleiding van drie weken en
leren ook Nederlands. Voor de Ita- Omdat er geen koper voor de
lianen is het hier wennen.
Arosa Sun is gevonden, wordt het
hotelschip naar Bilbao gesleept
Op 5 oktober 1961 vindt het ‘spag- voor de sloop. Hiermee verdwijnt
hetti-oproer’ plaats: een groep een vertrouwd beeld uit de noorItalianen gaat in staking om te delijke skyline van IJmuiden. Deprotesteren tegen de in hun ogen len van het interieur van de Arosa
slechte verzorging op de Arosa Sun, zoals panelen met houtsnijSun. Ze kunnen niet werken om- werk, en andere onderdelen, zodat de spaghetti niet naar hun zin als de scheepsbel en het stuurrad,
is. Het mist de ‘noodzakelijke in- zijn behouden gebleven.
grediënten’ en is te Hollands, met
klonterend Nederlands aardap- De foto uit 1973 toont rechts de
pelmeel in plaats van Italiaanse Arosa Sun en links de Casa Marimailmeel als grondstof. Ook an- na. Foto: Noord-Hollands Archief
dere door de Italiaanse koks be- / Foto’s Gemeente Velsen, nr.
reide maaltijden zijn slecht, met KNA001011596.

Bezoek onze website:

WWW.PLUSWIJZER.NL
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VASTGELEGD
Ondernemers in crisistijd
Velsen - De coronacrisis raakt iedereen. Ondernemers zagen hun omzet kelderen of moesten zelfs noodgedwongen de deuren gesloten houden. Artiesten zagen hun boekingen stuk voor stuk geannuleerd
worden. Werknemers werden overtollig en kwamen thuis te zitten. Een economisch drama van ongekende omvang heeft zich ontvouwd. Horecaondernemer Karin van Houten bedacht het idee om de getroffen ondernemers vast te leggen in een bijzondere fotoreportage. De IJmuidense fotograaf Mark Sassen was direct enthousiast en ging ermee aan de slag. Hij fotografeerde ondernemers en werknemers in uiteenlopende sectoren om zo de harde realiteit van de crisis in beeld vast te leggen. Gedurende een aantal weken tonen we een selectie uit het resultaat van dit project, dat de naam ‘Vastgelegd’ kreeg.
Deze week: Peter de Bie van strandpaviljoen Beach Inn in IJmuiden. (Foto: Mark Sassen Fotografie in samenwerking met Karin van Houten)

Velsen - De coronacrisis raakt iedereen. Ondernemers zagen hun omzet kelderen of moesten zelfs noodgedwongen de deuren gesloten houden. Artiesten zagen hun boekingen stuk voor stuk geannuleerd worden. Werknemers werden overtollig en kwamen thuis te zitten. Een economisch drama van ongekende
omvang heeft zich ontvouwd. De IJmuidense fotograaf Mark Sassen heeft ondernemers en werknemers in
Vrijheidswandeling
insectoren
Haarlem
uiteenlopende
gefotografeerd om zo de harde realiteit van de crisis in beeld vast te leggen. Gedurende een aantal weken tonen we een selectie uit het resultaat van dit project, dat de naam ‘VastgeRegio - Samen met het NoordHollands Archief en Bevrijdings-legd’ kreeg.
pop Haarlem hebben studenten
van Hogeschool Inholland eenDeze week: Koen van der Wel & Eline Schmidt van Koel Productions (Foto: Mark Sassen Fotografie in samenwandeling door Haarlem ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid ont-werking met Karin van Houten)
wikkeld. De vrijheidswandeling
is op 3 juni van start gegaan en is
officieel onthuld samen met VVV
Haarlem en Haarlem Marketing.
Langs 25 locaties in Haarlem
De fysieke vrijheidswandeling
voert langs 25 punten in Haarlem
met een link naar (on)vrijheid of
de Tweede Wereldoorlog. Zo maken het glasvenster ‘Vrede en verdraagzaamheid’ in de Grote of St.
Bavokerk en een plaquette ter nagedachtenis van de Sinterklaasrazzia op station Haarlem CS deel
uit van de route.
De wandeling neemt zo’n 2-2,5
uur in beslag. De route wordt beschreven in een boekje, verkrijgbaar bij het VVV-kantoor aan de
Grote Markt. Ook is de wandelroute te downloaden na het scannen van een QR-code via de app
van izi.TRAVEL.
Op verschillende punten in de
route zijn korte video’s te bekijken die iets over de betreffende locatie vertellen. Zo komt de
route juist ook voor jongeren ‘tot
leven’. David Johnson (20 jaar)
maakte de video’s: ,,Ik denk normaal niet na over de geschiedenis van Haarlem. Aan veel punten
in de Vrijheidswandeling fietste ik
normaal gesproken zo voorbij. Ik
had geen idee wat daar allemaal

Tentoonstelling
‘Duinen vertellen oorlogsverhalen’
De onthulling van de Vrijheidswandeling. Van links naar rechts Caroline Regio - Op 19 juni opent BezoeWeill-Cupin, VVV Haarlem, Anne-Marije Hogenboom, directeur Haarlem kerscentrum De Kennemerduinen
Marketing en Marjan Gielen, Bevrijdingspop. (Foto: Haarlem Marketing) in Overveen een nieuwe tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in het duingebied. De duigebeurd is. Het maken van de vi- beantwoorden.
deo’s heeft mij veel meer van de Wie dat doet, maakt kans op con- nen van Nationaal Park Zuid-Kenhistorische context laten begrij- certkaartjes van een artiest uit de nemerland vormden tijdens de
pen. Ik weet nu dat Haarlem zo line-up van Bevrijdingspop 2020 Tweede Wereldoorlog het dramaveel meer verhalen te vertellen (o.a. Maan, Kris Kross Amsterdam, tische toneel van de bouw van een
heeft dan waar je je normaal ge- Danny Vera) en 5 exemplaren van omvangrijke verdedigingslinie: De
sproken bewust van bent.”
Notities voor Herman, aangebo- Atlantikwall. Veel sporen van deden door boekhandel De Vries ze verdedigingslinie, die de Duitse bezetter bouwde langs de hele
Prijzen voor deelnemers vrij- Van Stockum.
West-Europese kust, zijn nog aanheidswandeling
Bij deelname aan de vrijheids- Kijk op www.bevrijdingspop.nl/ wezig in het duinlandschap. Nog
wandeling bestaat de mogelijk- vrijheidswandeling voor meer in- steeds vertellen de sporen de indrukwekkende verhalen van toen.
heid om enkele kennisvragen te formatie.

In de tentoonstelling vertellen vijf
personages hun verhaal over de
oorlogsperiode in en rond Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Het kind, de begrafenisondernemer, de Duitse soldaat en de journalist waren op verschillende manieren verbonden aan het Nationaal Park, toen nog bekend als de
Kennemerduinen.
Het personage van de boswachter laat zien waar de sporen nog
zichtbaar zijn in het Nationaal
Park en hoe groot de veerkracht
van de natuur was na deze verwoestende periode.

De tentoonstelling ‘Duinen vertellen oorlogsverhalen’ is een initiatief van PWN in samenwerking
met Nationaal Park Zuid-Kennemerland, ter gelegenheid van 75
jaar bevrijding in Nederland.
Openingstijden
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen is dinsdag t/m zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In
de schoolvakanties in de regio
Noord ook op maandag geopend.
In het bezoekerscentrum zijn veiligheidsmaatregelen getroffen in
verband met het coronavirus. (Foto: Peter Saal)
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De vlag uit voor......
Velsen - Het was een raar examenjaar voor alle leerlingen die
dit jaar hoopten de middelbare
school af te sluiten. Maar vorige
week was toch het officiële moment en stroomden op onze redactie de namen van de geslaagden binnen.

Gymnasium
Felisenum
Tessel Aalten, Grace An, Koen van
Baar, Juliëtte van Banning, Wouter Bant, Daniek Been, Helena van
den Beldt, Dewi Bell, Iris Bethe,
Pepijn Betjes, Roan van Blanken,
Emma Bos, Berend Bosscher, Elana Brantjes, Stan Bronstring, Puck
Bruin, Robin Buijs, Nèri Cliteur,
Rens Denneboom, Lisa Douwes,
Afra Droog, Omar El-Jaaran, Amber van den Eshof, Benny Geissler,
Bart Geldermans, Lieke Gijsen,
Siska Hulsman, Tanya Ishutikova,
Floris Jansen, Anna Junge, Emma van Kalmthout, Niek Kamphuis, Bram Klinkhamer, Isabella
Kok, Julia Kösters, Rosa Kraaijeveld, Puck Kroon, Berend Kuiper,
Karel van der Laan, Anne Logister, Max Löwer, Quint Marcelis, Juliet McCabe, Rosalie Moeijes, Yula van Nederveen Meerkerk, Gianna Nienhuis, Onno van Oeveren, Marit van Putten, Nienke Raszinski, Juliëtte van
Rees, Katrijn van
Reeuwijk, Nienke
van Rheenen, Guus
Robben, Duuk Rozing, Semih Sarier,
Luc Schellevis, Finn
Schiltmeijer, Martijn Schrama, Floor
Smit, Dide Snijders,
Thijs
Spanjaard,
Sam Springer, Sam
Stephanus,
Laura Tiersma, Floris
Trapman, Lola van
de Velde, Pien Verkouteren,
Stijn
Vink, Jasper van
den Vlekkert, Puck
Voorham,
Wessel de Vries, Dirkje Wempe, Robine
Wiegman, Josefien
Wijker
Reyer Wijnen, Sam
de Wijs, Arjen de Wilde, Doris van
Woensel, Marieke Wolfs, Mara van
der Wouw, Cheryl Zaaijer, Roxanne Zeeuw, Hessel Zeitsen, Bram
Zwart.

Ichthus Lyceum
Gymnasium
Lucas Bervoets, Joes Bruin, Nina
Cornielje, Bulgan Danshig, Anna
Sofie Krämer, Jort Manshanden,
Midas Mazairac, Krijn Nolet, Benthe Raadschelders, Sven Roest,
Dagmar Udo, Neleke Veefkind,
Ryanne van der Vegt, Nathan Vervoordeldonk, Mink Weel, Jenna
Zaagsma.
VWO
Yord van der Aa, Emma Arends,
Elana Arpad, Laurèn van Baekel,
Mick Berghuis, Demi Blesgraaf,
Evy Borghardt, Sophie Bosch, Larissa Bottelier, Rosalie Breems,
Yannick Broeks, Carlijn Broeren,
Max van Cappelle, Sophie Denneboom, Sam van Driel, Daan
van Drunen, Mac Duiker, Lotte
Elsinga, Yente Friederichs, Maaike Geeve, Femke Habets, Gijs Habets, Nora Hartog, Suzanne Heeremans, Tom Hoevers, Eli Hommes, Laura ter Horst, Thijn Hulshof, Lisa de Jong, Daniël Kappert,
Jort Keppel, Lara Kimman, Jordan Koesoemowidjojo, Bas Koning, Jelte de Kort, Bart Koster,
Max Lagerweij, Luc Leipoldt, Britt
Metselaar, Julia Midderham, Myrrith Molenaar, Timo Nijkamp, Milo Nooij, Joris Noordenbos, Vigo
van Noort, Anniek Oldenburg, Fadime Özcan, Kristi Pannevis, Carmen, Paulussen, Christian Petit,
Tjade Petri, Lisa Phoelich, Tjerk
Pohlmann, Jesse Postmus, Noël-

Vellesan College
en Duin en
Kruidbergmavo

le Rienks, Job van der Rijst, Nico
Rohof, Maud Rustemeijer, Sterre
Rutten, Nikki Schilder, Tessa Sip,
Jonathan Straatman, Jip Thijssen, Marjolein van Tol, Jochem
Verkruyssen, Anna Vernooij, Djim
Vromen, Maudy Weber, Tom Wilbasisberoepsgerichte
lemse, Fay Witte, Gwen Witteman, VMBO
leerweg
Julia Wolfs, Tamar van Zelm.
Alyssa Toebes; Amir Mohseni; Auoun Koridon; Bahar ParaHavo
Esmée Ainscow, Sener Al Jebu- ny; Ben van der Linde; Charla van
ri, Celeste Alberda, Ruben Bak- Toor; Daantje van Meerveld; Finn
kum, Mats Bartels, Sepp Basjes, Verschoor; Frenk Timmer; Lucas
Lotte Bijster, Thomas Blaauw- Jager; Mandy de Groot; Marcel
hof, Dion Bonke, Tijani Bouhlel, Kloosterhuis; Maryam Aljezaeri;
Arend Brandt, Karlijn Broek, Vera Micky van der Zee; Mirelle Groot;
de Bruijn, Kayleigh Collins, Tes- Redwane Abarki; Sara Prins; Sasa van Dijke, Cem Dur, Zeynep rah Evers; Valerie Plug; Wessel de
Dur, Sven Edam, Charlot Emme- Reus; Zita Schreuder.
lot, Dax Engelmoer, Beyza Eyican,
Jesse Gans, Julia Gentile Vera, VMBO kaderberoepsgerichte
Chiara Gerritsen, Sarah Gieben, leerweg
Marel Gouda, Esmée Heiliegers, Abeer Saeed; Aidan Broeren; Aline
Dylan Heilig, Nerena Jasper, Gui van der Horst; Amber Post; Anas
Mei de Jong, Nick de Jong, Ju- Loukili; Anna Kamst; Bram Maas;
lia van Kaam, Sierra van Kampen, Celina Groen; Channa Udo; CiTess Kamphuis, Jari Keijzer, Mi- han Kat; Danique Laarman; Deniguel Klooster, Daan Koene, Isa- ce van Dijk; Idris Abdulfatah; Jenbelle Koerhuis, Elias Korf, Vin- nifer Rovers; Jochem Fontijn; Jorcent Krooder, Max van Leen, Brit- dy Plug; Judith Hagenaars; Katie
ney de Looff, Isabella Lykogiannis, Rijbroek; Kaya Joosten; Kayleigh
Toine Mackay, Mees Makken, Zoe van de Zandt; Kes Wiese; KubiMathijsen, Jacob McKay, Jordy lay Kasirga; Lars Verkade; Lauren
Meijers, Maurits Meulman, Joep den Heijer; Laurens Dijkstra; LauMolenaar, Enola Negenman, Ja- rens Kock; Leanne Bierenbroodmie Nieswaag, Sophie Noorman, spot; Levi Lemm; Lilly Luisini; Lisa

Roos Petri, Sam Plug, JessePosseth, Michael van der Reest, Stan
Rooks, Indy Rovers, Sjakir Ruis,
Jim van de Ruit, Luc Rutten, Danae Schneider, Teije Schoen, Mike
Schoffelmeer, Roel Schoorl, Nigel Schous, Mark Spruit, Dylan
Stoker, Lisa Stolk, Pleuni Strijker, Grace Struijs, Christiaan Termaat, Daan Tervoort, Daniël van
der Toorn, Kaija Tromp, Jordan
van Veen, Sam Veer, Bart Veldhuis, Senna Vergers, Tycho Verhagen, Joris van Verseveld, Sophie Vincent, Menno Visser, Geno
Wals, Lieke Wardenier, Femke-Eva
Wesselius, Lisa Westerman, Robin
Wigchert, Ivar Wolfs, Thijs Wortel,
Mert Yildirim, Tjerk van Zonderen,
Anne Zuiderduin.

Tender College
VMBO-BB (basisberoepsgerichte leerweg)
IJmuiden: Nick Benders, Anouk
Broersen, Lotte Dubbelaar, Liz Engeman, Diyar Fahmi, Jonathan
van Groningen, Zoë de Keijzer,
Samantha Koster, Julia van Leeuwen, Stef Ouwehand, Georgina
Poelgeest, Faith Rutters, Georgina
Unij, Yedidiah Zwerver.
Beverwijk: Sergio Higuera Martinez, Julio-Cesar Sanchez.
Haarlem: Jente de Jong, Mara
Moctezuma, Demy Sieraad.
Velsen-Noord: Lynn Langbroek,
Eva Oosterbaan.
Velserbroek: Finn van den Bosch,
Koen hagen, Marlies Hooft, Chinouk Lowies.
VMBO-KB
(kaderberoepsgerichte leerweg)
Velserbroek: Milan Klaassen.
Zwanenburg: Thijs Blom.

Dekker; Myrthe Boelsma; Nardien
Salib; Nikita van Zonneveld; Nikki Sprengers; Nikki van Leeuwen;
Omar Elakshar; Owen Barker; Pascal Dolny; Patrick Smid; Quincy
Philippo; Quinty Allnach; Quinty Kerpershoek; Renzo van Zonderen; Rick Veldhuijs; Rico Schipper; Robin Zwitser; Rohit Jethoe;
Roos Gouda; Rowdey Schenk;
Roy Goossens; Sarah Al-Shammari; Selay Karaburun; Simon Jonker; Sjoerd Huijboom; Stella van
der Plas; Suzanne Schoorl; Suze
van Beek; Tessa Speets; Tim Ruijgrok; Vadim van der Vlugt; Yente
van der Velde; Yentl Staalman; Zara Sjoerdsma; Zoë Rutte
VMBO theoretische leerweg in
Driehuis
Adam Al-Hilali; Amber Wittebrood; Annette van Dieden;
Anouar El Ghafil; Bart Hermans;
Bas Kimman; Bogdan Zivkovic;
Britt van Veen; Burak Yüksel; Calvin Zeggen; Chris Faber; Christiaan Smit; Christina Remkes; Christy Kelderman; Daan van der Kolk;
Daniël Gesink; Danylo Tolsma; Dariush Enayatizaman; Dave Heeremans; Delano Tauwnaar; Dominique Buddenberg; Duco Kok; Fatima Ahmadi; Fay de Jong; Faye
Hobson; Houda Caynashe; Jamie Dijkhuizen; Jeffrey van Dam;
Jesper Thoolen; Job Hoeflaak;
Jon
Mesman; Joshua
Korf; Kaylee
van Erp; Krystal Nzeyimana; Lars Huiberts;
Levi
Reijnders; Lina Rebel; Liyanne Molenaar; Lotte
Le e u we r k e ;
Luna Uitendaal; Marieke van Vliet;
Marika van
Schinkel; Marit Borghardt;
Marleen Valster; Mayan
de Wit; Mayte
Nooij; Mees
Disselkoter;
Mex van Vliet;
Mick van de
Pieterman;
Narno Hup;
Niels Rohder; Nina Jongejan; Noelia Klooster; Puck van Assema;
Ralph van der Drift; Ralph van
Vark; Reeve Vonk; Rens Wiemerink; Renzo van Montfort; Reyyan Apak; Romy Hartendorf; Ronald Remkes; Rosa Nanninga;
Sander Mol; Sophie Beuneman;
Stan van den Haak; Tess Mentink;
Tessa Spaanderman; Thomas de
Jong; Twan Moeskops; Vera Siemensma; Wout van Schie; Yvette
Jansen

Rijke; Lisa Tullner; Lotte Abbing;
Luuk Vijfschaft; Marsha Neijenhoff; Maud Uijtendaal; Meliharda
Akay; Meliya Kat; Mohammed Abbud; Nadia de Sousa; Nisryn Fadlallah; Presley Koekenbier; Quirijn
Siegrest; Raissa Koene; Ravi Marcus ; Remy Gaartman ; Rugile Orzekauskaite; Ryan Ainscow; Ryan
Koene; Scott Buur; Selda Dur; Selenay Gezer; Sharona Tiets; Stephanie Jandl; Storm Viering; Sven
Eijs; Synne Wilderom; Tess Timmer; Teun Velthuijsen; Tygo Verduin; Yalina Winands; Yassin El Havo
Bouddounti; Zahra Al-Zayadi; Adam Krid; Aïcha El Omari;
Zehra Yazar; Zwier van der Weerd. Amy Lips; Anne de Boer; Boris
Schaaper; Bram van Amersfoort;
VMBO theoretische leerweg in Bram van de Kraats; Cansu ÇeIJmuiden
tin; Charlotte Oostwouder; Claire
Alyssa Otter; Amina Gallouch; Hendriks; Daan Ingelse; Danique
Ashley Tuinstra; Babette de Ruij- Broersen; Delana van Dorp; Demiter; Bamidele Aladé; Bao van Wijk; tris Bak; Dorus de Knegt; Dounia
Bart de Waard; Berfin Yentür; Boy El Oche; Dylan Sehr; Fleur DokBouman; Bram van Raam; Britt ter; Floris Ooms; Katelynn Mulder;
de Gier ; Cas Truijens ; Charlot- Katja van der Veldt; Lindsey de
te Bianchi ; Cher Eckhardt; Cris- Munck; Lonneke Meijer; Lu-Dai
tine de Jesus; Dani Goed; Dan- Verschoor; Manaar Ellen bijgeka Schoonbergen; David van den naamd Otten; Mandy Boer; MatBoogaard; Debora de Vos; Dewi teo in ’t Veld; Max Reijnders; Max
Prins; Dylan Noordzij; Dylano Ver- Verlinden; Mees Klesser; Merve
wijk; Elian Schenk; Elif Piroglu; Eli- Soganci; Mette Drenth; Mieke Hase Ooms; Ellen Spanjaard; Finn geman; Natascha Ran; Niels van
Verloop; Geoffrey Lemoine; Gi- der Zijden; Nina Koreman; Rensna van der Does; Hamza el Gou- ke Verwoerd; Rick Sprengers;
rari; Ilias Loukili; Imran Caynashe; Roos Kruiswijk; Sam Broos; Sanne
Jade Peeters; Jaimy de Vries; Jel- Koerts; Sara Gerhard; Serhat Avci;
mer Rijnbergen; Jessie Berghuis; Steven Le; Sven Koelemeij; WouJochem Minne; Joey Hoogland; ter Brouwer; Yara Kauffman; YvetJoost van der Steur; Josue Se- te de Vos
kiza; Kas Dijkman; Lisa Johansen
; Lisa Sellmeijer; Lois Sparrius; Lo- VWO
is van den Bosch; Loressa van der Bella Aukes; Gijsje Faber; Ilwad
Veer; Lotte Buhre; Louise den He- Caynashe; Laura Snel; Loïs Koopijer; Lynne van Zeelt; Maite Ville- man; Peter Plas; Robbert Zwanikda Sagastume; Maria Girgis; Mar- ken; Robin Beers; Sanne Stellingtijn Tellekamp; Mayra Balm; Me- werf; Serena van Toorn; Tess Mullanie Boelens; Melanie Kok; Mika der; Teuntje de Wit.

Oproep om elkaar ruimte
te geven, ook op fietspad
Velsen - Op diverse plekken op fietspaden in Velsen duikt een oproep
op om ruimte aan elkaar te geven. ‘Geef elkaar de ruimte, ook onderweg’ staat er te lezen. Een duidelijke vraag om ook op het fietspad anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren. (Foto: Arita Immerzeel)

Brugklasvoorbereiding
in ‘t Brederode Huys
Santoort-Zuid - De Vereniging
Santpoorts Belang biedt dit jaar
twee maal een cursus aan voor
kinderen, die de overstap maken
van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs. Wil jij top
voorbereid aan de brugklas beginnen? Dan is deze cursus voor
jou bedoeld!
In de laatste vakantieweek komen de deelnemers twee keer bij
elkaar.
Programma: tips voor een goede
start; plannen. Hoe doe je dat?;
leren leren. Verschillende leer-

strategieën. Wat past bij jou?; korte herhaling breuken, procenten
en kommagetallen; korte herhaling grammatica; korte herhaling
werkwoordspelling.

Aangenaam!

De cursussen vinden plaats in ’t
Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid
op 10 en 12 augustus van 9.30 tot
12.00 uur en op 11 en 13 augustus, zelfde tijd. Kosten 10 euro.
Vanaf eind juli kun je inschrijven
via de website www.santpoortsbelang.nl.

AANGENAAM!
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van
de gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid
om uw (klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto
uiterlijk 4 weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.

Aangenaam!

Velsen - Deze week kregen we
voor deze rubriek post van opa
en oma Bert en Monique Mooijekind uit Driehuis:

die supertrots zijn op hun kleine
broertje. De bevalling van dit derde kindje ging zo razendsnel dat
hij bijna in de auto op de snelweg
geboren werd. Gelukkig net op
‘Op 18 mei werden wij, opa en tijd in Spaarne Gasthuis Zuid geoma Mooijekind, verblijd met arriveerd waar we om 19.15 uur
een nieuwe kleinzoon, Manu ge- binnenkwamen en om 19.24 uur
naamd. Dit betekent tweede is Manu geboren. Zijn naam bezoon in het Afrikaans en dat klopt tekent binnen het christelijke gewant onze dochter Leonie heeft loof ‘God is met ons’ (Emanuel).
al een mooie dochter Joy van Wij zijn heel blij met deze lieve
13 en een zoon Binq van 11 jaar kleine man.’

Visspecial

Vers van het mes van de pers!

De grootste vissershaven van Nederland

Tien wetenswaardigheden
over Hollandse
Nieuwe

Tijd voor de Hollandse Nieuwe…!

Mooi alternatief voor veiling eerste vaatje

Tien wetenswaardigheden
over Hollandse
Nieuwe

Tijd voor de Hollandse Nieuwe…!
Morgen is de officiële start van het nieuwe haringseizoen. Van
alle soorten vis wordt de Hollandse Nieuwe in Nederland het
meest gegeten. Hoewel haring het gehele jaar door wordt gevangen, is de Hollandse Nieuwe specifiek afkomstig uit de
vangst die tussen eind mei en begin juli naar boven wordt gehaald. Want elke Hollandse Nieuwe is een haring, maar niet elke
haring is een Hollandse Nieuwe. Hoe zit dat precies?

stadium waarin de haring zich
bevindt op het moment dat deze gevangen wordt. Dat gebeurt
namelijk in de periode waarin
zich nog niet opnieuw hom en
kuit hebben gevormd. Hom is
de term voor de zaadcellen van
de mannelijke vissen, terwijl kuit
Een haring mag pas Hollandse gezouten en gefileerd. De Hol- synoniem staat voor de eicellen
Nieuwe worden genoemd, als landse Nieuwe wordt ook wel van de vrouwelijke vissen. Na
aan enkele strikte voorwaarden aangeduid als ‘maatjesharing’ en het jaarlijkse paaien is de vis telis voldaan. De vis dient goed vet het woord ‘maatje’ is in dit geval kens weer ‘maagdelijk’. Gedurente zijn en op de traditionele Hol- een verbastering van ‘maagdje’. de de wintermaanden eet de halandse manier te zijn gekaakt, Het refereert aan het biologische ring niet, waardoor de vis verma-

Ze zijn erweer!!!

Halkade 27 • IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 • INFO@WAASDORP.NL

HOLLANDSE
NIEUWE HARING

Vangst 2020

ZE ZIJN ER WEER
VERSE ZEEUWSE
MOSSELEN
Hangcultuur

NOORDZEE ZOMER
SCHOLFILET

Verse

graatloos!!!

kilo

17,50

NOORDZEE SCHARRELVIS
DUURZAME BIJVANGST

3 kilo 5,00

AANBIEDING

NOORDZEE

VIS UIT ĲMUIDEN

VISBOX

BESTAANDE UIT:

2x 2 SLIPTONG
zonder huid
2x 3 RODE POON gevild
(zonder huid,
met middengraat)
2x 250 GRAM
KABELJAUWFILET
op de huid en graatloos
2x 2 MAKREELFILET
op de huid graatarm
2x 250 GRAM SCHOLFILET
graatloos

VACUUM VERPAKT

van 43,50 NU

35,95

LOKAAL GRATIS THUISBEZORGD
LANDELIJKE BEZORGING

OOK PER EMMER CIRCA 20 STUKS
OM ZELF SCHOON TE MAKEN.
GÉÉN HARINGPARTY DIT JAAR,
DAAROM ZELF HARINGFEESTJES
VIEREN, THUIS OF OP DE ZAAK!
NIEUWE HARINGPAKKET I

NIEUWE HARING
5 stuks

19,50

uitjes & zuur
ﬂesje Bols Corenwijn, servetten
en prikkers

NIEUWE HARINGPAKKET II

NIEUWE HARING

32,50

10 stuks
uitjes & zuur
2 ﬂesjes Bols Corenwijn, haringschaaltjes,
-doekjes, servetten, prikkers en visculinair
receptenbad

BESTEL TĲDIG UW NIEUWE HARINGPAKKET
OUD-HOLLANDSE HARINGKARREN BESCHIKBAAR
SPARTEL VERSE
CANADESE KREEFT

Gratis gekookt

kilo

24,99

FRUIT DE MER
PLATEAU

Ready to eat
38,50

TOP TAFELOESTERS 12 stuks, in mand

Gratis geopend! 17,50

Uit de Oosterschelde

ONLINE BESTELLEN VIA
WWW.VISKOOP.NL

gert. In het voorjaar voedt het
dier zich met plankton en komt
weer op gewicht. Onder gunstige omstandigheden kan een haring zich in het voorjaar elke dag
twee procent vetter eten. Een
kwart van zijn gewicht kan uiteindelijk uit vet gaan bestaan.
Deze natuurlijke cyclus resulteert
erin dat de maanden juni en juli
de maanden zijn waarop naar de
maatjesharing wordt gevist, omdat deze dan op zijn best is. (Foto: Nederlands Visbureau)

1. Haring wordt altijd ingevroren
In Nederland is het sinds 1968
verplicht om gevangen haring
eerst in te vriezen. De belangrijkste reden hiervoor is het uitroeien van eventueel aanwezige haringwormen. Deze parasieten zijn
schadelijk voor de mens en overleven niet bij temperaturen onder het vriespunt. Daarom worden gevangen haring direct gekaakt en daarna ingevroren.
2. Slechts een klein deel van
alle haring wordt Hollandse
Nieuwe
Van de totale vangsthoeveelheid
haring uit de Noordzee wordt ongeveer een twintigste deel verwerkt tot Hollandse Nieuwe. Dat
lijkt weinig, maar het zijn alles bij
elkaar nog altijd zo’n 180 miljoen
haringen. De helft ervan wordt in
Duitsland geconsumeerd en een
klein deel gaat naar België. De
rest eten wij Nederlanders met
z’n allen op.
3. Vanuit Nederland wordt niet
op haring gevist
Jarenlang voeren vissersschepen
vanuit Nederland de Noordzee
op om haring binnen te halen,
maar na het vangstverbod voor
haring, dat eind jaren 70 werd ingesteld, verplaatsten Nederlandse groothandels zich naar Denemarken en later ook naar Noorwegen. De haring wordt overigens nog altijd in de Noordzee
gevangen.
4. Haringen trekken rond door
de Noordzee volgens een vast
patroon
Zoals vogels in het zomer naar
het zuiden trekken, zo trekt de
haring elk jaar volgens een bepaald patroon de Noordzee rond.
Ze bezoeken eerst voedselgebieden, later paaiplaatsen en tenslotte een gebied om te overwinteren. Omdat ze steeds dezelfde
routes aanhouden, is door de visserij gemakkelijk te voorspellen
in welke gebieden de haring zich
ophoudt.
5. Een haring in de Noordzee
wordt gemiddeld acht tot tien
jaar oud
Het duurt ongeveer twee tot drie
jaar voordat de haring volwassen is. De vis heeft dan een lengte van ongeveer twintig centimeter. Er zijn exemplaren die uiteindelijk ruim twee en een half
keer die lengte aannemen, tenzij ze voortijdig ten prooi vallen
aan bijvoorbeeld een kabeljauw,
wijting, zalm, orka, albatros, zeehond of dolfijn.

6. Bij het kaken van haring
blijft de alvleesklier zitten
De kieuwen, de keel en een deel
van de ingewanden worden tijdens het kaken verwijderd. Hierdoor kan de vis goed ontbloeden. De alvleesklier blijft in de vis,
daar komt namelijk een enzym
vrij dat na de dood van de haring
de eiwitten in de vis verandert.
Zo komt de rijping op gang die
de Hollandse Nieuwe zijn hoogst
eigen smaak, geur en textuur oplevert.
7. Twee haringen per week houden je gezond
Het vet in haring bestaat voor
een belangrijk deel uit onverzadigde vetzuren (omega-3). Deze verlagen het cholesterolgehalte in het bloed en het risico op
hart- en vaatproblemen. Ze dragen ook bij aan het goed functioneren van de wanden van hersencellen. Met twee haringen per
week heb je de aanbevolen hoeveelheid omega-3 al te pakken.
8. De Nederlandse haringvisserij is toonaangevend in duurzaamheid
Het MSC-label garandeert dat
de Hollandse Nieuwe zodanig
gevangen is dat wordt voldaan
aan drie belangrijke voorwaarden met betrekking tot instandhouding van de soort, het ontzien van het milieu en het reduceren van ongewenste bijvangst
tot een minimum. Bovendien is
de C02-uitstoot door toedoen
van de haringvisserij relatief laag.
9. Hollandse nieuwe is een Gegarandeerde Traditionele Specialiteit
En dat is niet zomaar een term.
Het is een officieel predicaat dat
in Europees verband is opgesteld.
Net zoals Serranoham, Nederlandse Boerenkaas en Mozzarella behoort Hollandse Nieuwe tot
de producten met een bijzonder
traditioneel karakter vanwege de
samenstelling of bereidingswijze.
10. Elke regio heeft zijn eigen voorkeur qua formaat en
smaak
Waar de Amsterdammer de voorkeur geeft aan een wat grotere
haring, lekker mals en goed doorrijpt, eten ze in het Brabantse
land liever een wat kleiner exemplaar. In de noordelijke provincies
is de vis vaak wat zouter dan bijvoorbeeld hier in de IJmond. Vermoedelijk houdt dit van oudsher
verband met de langere transporttijden, waardoor meer zout
werd gebruikt.
(Bron: Nederlands Visbureau)

Super familiebak

KIBBELING
HOLLANDSE
NIEUWE

OOK OM
MEE TE
NEMEN

met 2 sausjes naar keuze

vanaf vrijdag
12 juni

10.

AANBIEDINGEN:
Gamba’s met kop

10.00
50
per kilo 12.
per kilo

Graag bedanken wij
Zeehaven IJmuiden Gepelde gamba’s
en gemeente Velsen
voor de opknapbeurt
KLAPPERRRRR VAN DE WEEK:
aan de Halkade.
Het wordt een lust
voor het oog!

}

15. 25,00 per 2 kilo
Hollandse kabeljauwfilet per kilo 15.
Hollandse zeewolffilet

per kilo

00

Samen

Halkade 25, Ĳmuiden, tel. 06-22486641
,,Huurprijzen zijn veel te hoog’’

Winkeliers Halkade redden het niet
De gemeente is deze maand gestart met het opknappen van de Halkade. De oude steiger is inmiddels gesloopt, hier zal een kademuur worden gebouwd. Daardoor wordt een klein stukje van de haven gedempt. Uiteindelijk moet het
een bruisend gebied gaan worden, waar mensen
graag komen.
Ondernemer Jaap Waasdorp, eigenaar van visspeciaalzaak De Dolfijn, is erg enthousiast over
het plan. Toch plaatst hij een kanttekening: ,,De
huurprijzen van de winkels zijn veel te hoog.
Straks zitten we in een prachtig opgeknapt gebied, maar valt er niets te beleven omdat er geen
winkeliers meer zijn.’’

Over het door de gemeente opgestelde plan is
Waasdorp zeer positief. ,,Ik ben erg blij met wat
ze gaan doen. Het wordt echt iets moois en er
is ook goed met ons over gecommuniceerd. Ze
hadden bijvoorbeeld in de tekening allemaal bomen voor mijn pand getekend, maar dat is na
overleg keurig opgelost. En er komt een mooie
overkapping en nieuwe parkeerplaatsen. Prachtig!’’
Wel hoopt de ondernemer dat de huurprijzen
voor winkelpanden aan de Halkade door de eigenaar gereduceerd worden. ,,Wij hebben een
eigen pand, dus ons raakt het niet. Maar ik zie nu
winkels verdwijnen, er blijft niets meer over en
dat is zonde!’’

Ze willen wel happen!
IJmuiden - Zomaar een zaterdagmorgen op de Zuidpier. ‘Ze’ willen wel happen. Met ‘ze’ wordt
de vis bedoeld. Drie maal kabeljauw en een zeebaars telt de vangst en de dag is nog lang niet
voorbij. De mannen, die niet met naam genoemd willen worden al helemáál niet op de foto willen, komen uit Castricum en Amsterdam. ,,Vanavond geen courgette op de barbecue”,
grapt een van hen. ,,Een beetje zout en peper, meer hebben ze niet nodig.” (Arita Immerzeel)

AMBACHTELIJKE VISROKERIJ

3 makreeltjes voor €

5,-

RONDWEG 34-36 • IJMUIDEN • 0255-511574

Geopend: Maandag t/m vrijdag 5.30-17.00 uur. Zaterdag 10.00-15.00 uur

Herinneringen van een
gepensioneerde visserman
Regio - Het vissen op haring was
destijds voor hem aan de orde. ,,In
het haringseizoen visten we met
honderd netten, dat was samen ongeveer een kilometer lengte. Om
13:00 uur werden de netten binnengehaald en om 16.00 uur werden ze weer uitgezet. Na het seizoen was er geen beperking meer
en kwamen er meer netten bij, tot
een lengte van drie kilometer.’’ De
haringvangst is tegenwoordig heel
anders opgezet. In de jaren 60 van
de vorige eeuw had men niets te
maken met vangstbeperkingen.
Ook de haringworm, een voor de
mens schadelijke parasiet die onder meer in haring voorkomt, speelde destijds nauwelijks een rol van
betekenis. ,,We kregen aan boord
drie broodjes per persoon. We pakten dan een haring, die net een uurtje in het zout had gelegen, en die
ging zo op je brood. Nu kan dat niet
meer vanwege die haringworm.’’
Een schilderij van Het schip ‘Utrecht’, waarmee de IJmuidenaar menig lading vis aan wal
heeft gebracht.

Waarom hij destijds koos voor het vissersbestaan? ,,Vrijheid en avontuur’’, antwoordt een gepensioneerd schipper desgevraagd aan onze verslaggever. De inmiddels
78-jarige geboren IJmuidenaar wil liever niet met zijn
naam in de krant. ,,Schrijf maar gewoon dat ik een voormalig visserman ben. Ik heb geen behoefte aan publiciteit.’’ Al op veertienjarige leeftijd stapte hij aan boord
van een schip om als lichtmatroos te gaan werken. ,,Mijn
schoolresultaten waren niet zo best. Mijn vader zei dat ik
beter mijn best moest gaan doen of moest gaan werken.
Vrienden van me gingen varen en dat wilde ik ook wel. Ik
koos voor de visserij.’’

Na onder meer op een vleetlogger te hebben gevaren en vervolgens aan boord van de trawlogger Dirkje te hebben gewerkt, werd
de IJmuidenaar uiteindelijk schipper van de trawler Job Gouda. Het
bood hem aanvankelijk de mogelijkheid om onder zijn dienstplicht
uit te komen, maar toen de eigenaar het schip verkocht, kwam hij
zonder werk en wachtte alsnog een
oproep voor de militaire dienst. Hij
werd er sergeant en diende het leger bijna twee jaar. Daarna vond
hij opnieuw een baan in de visserij, dit keer als stuurman op een
stoomtrawler waarmee rond IJsland en Groenland naar roodbaars
werd gevist. ,,Je was dan wel een
maand van huis. Het probleem was
dat roodbaars hier in IJmuiden niet
echt bekend was. We kregen er
geen cent voor, dus gingen we naar
Duitsland. Daar kreeg je er wel een
redelijke prijs voor. Tegenwoordig is
roodbaars een dure vissoort.’’

Op de leeftijd van 22 jaar was hij
de jongste trawlerschipper van Nederland. ,,Als je een goede schipper
bent, vind je altijd een schip’’, luidt
zijn overtuiging. Zijn tochten naar
IJsland, Groenland, Bereneiland, de
Lofoten eilanden en het eiland Jan
Mayen, tussen Groenland en Noorwegen, leverden hem goed geld
op. ,,Een vriend van mij was storingsmonteur bij Hoogovens. Ik verdiende vijf keer zo veel als hij. Maar
het interesseerde me geen zak wat
ik verdiende. Ik kwam er wel achter
dat het voldoende was. Maar het
ging mij om het avontuur.’’ In die
jaren werd vanuit de overheid een
subsidie verstrekt voor schepen
die zich bezighielden met de zogenoemde ‘verre visserij’. ,,Je krijg 700
gulden per dag aan subsidie, als je
minstens vijf reizen per jaar maakte. Wij waren de enigen die het hele
jaar door op IJsland voeren.’’
Dan wijst hij naar een schip dat afgemeerd ligt aan de Trawlerkade.
,,Kijk, daarmee vissen ze op garnalen. Wist je dat bijna alle garnalen die hier gevangen worden,
in Marokko schoongemaakt worden? Terwijl garnalen zo’n beetje
de snelst bedervende etenswaren
zijn. Als je verse garnalen niet behandelt, kun je ze de volgende dag
al weggooien. De garnalen die hier
gevangen worden, gaan eerst naar
Lauwersoog. Daar worden ze gezeefd en per vrachtwagen naar Marokko gereden. En nadat ze daar gepeld zijn, komen ze met vrachtwagens weer hierheen. Er gaan verschrikkelijk veel conserveringsmiddelen overheen.
Uiteindelijk belanden ze dan in
doosjes in de supermarkt. Maar dan
zijn ze dus al bijna twee weken oud.
Je kunt ze dan nog steeds een week
bewaren. Maar ik pel mijn garnalen
liever zelf. Dan zijn ze echt vers. Ik
maak ook zelf mijn haring schoon.’’

In de loop der jaren is de visserij veelvuldig geconfronteerd met
aanscherping van allerlei regels.
Dat er op het gebied van veiligheid
en hygiëne de nodige winst te behalen viel, staat buiten kijf. Over
de gevaarlijke kanten van het vissersbestaan zegt hij: ,,Achteraf beschouwd was het wel gevaarlijk, ja.
Maar je bent jong en je ziet geen
gevaar. Ik zou het nu niet opnieuw
op dezelfde wijze doen.’’ Toch is
hij lang niet altijd te spreken over
nieuwe maatregelen die van hoger hand worden genomen om de
visserij in goede banen te leiden:
,,Beleidsmakers hebben vaak geen
verstand van zaken.’’ Als voorbeeld
noemt hij de scholbox, een reservaat in de Noordzee dat in 1989
werd ingericht om jonge schol te
beschermen. ,,Daar zwemt nu haast
niets meer!’’ Een goed voorbeeld
derhalve van een maatregel die uiteindelijk niet het gewenste effect
heeft bereikt.
Uit zijn periode in de scholvaart
stamt een mooie anekdote: ,,De
kok aan boord kwam aardappelen
tekort, maar hij kreeg geen nieuwe voorraad. Ik zei: ‘Dan haal je
toch een zak extra’, maar dat mocht
hij niet.’’ De eigenaar van het schip
bleek de teugels strakker te hebben
aangetrokken waar het de maaltijden aan boord betrof. ,,Zoveel
gram aardappelen per man per
dag, meer niet. Toen ben ik naar die
man toe gestapt. Ik zei: ‘Luister, we
hebben schol aan boord. Dan eten
we voortaan ’s morgens een gebakken schol, tussen de middag een
gestoofde schol en ’s avonds weer
een gebakken schol.‘ De man keek
me aan en zei ‘Haal maar een zak
aardappelen extra.’ Toen was het
geregeld.’’ Hoewel hij al vele jaren
niet meer werkzaam is in de visserij,
is de voormalig zeeman nog vrijwel
dagelijks in de haven te vinden. ,,En
ik eet heel veel vis. Wel vijf keer per
week!’’ (Foto: aangeleverd)

HOLLAND PALING
‘PALINGROKERS SINDS 1832’

De Volendammer:

Onbetwist uw
haringspecialist
De Volendammer is al jaren een begrip in IJmuiden als het gaat om de lekkerste haring. De
haring kom hier altijd ‘vers van het mes’ om zo de beste kwaliteit te garanderen. Door jarenlange ervaring zorgt het team van De Volendammer ervoor dat de Hollandse Nieuwe sensationeel lekker smaakt. De Hollandse Nieuwe 2020 is een heerlijke vettige haring. Door
het mooie zonnige voorjaar is de vis nog beter gerijpt dan in voorgaande jaren. Ook dit jaar
wordt de prijs voor de Hollandse Nieuwe niet verhoogd! Kom naar de Cepheusstraat 29 voor
de beste haring van IJmuiden met een gratis korenwijntje erbij. (Foto: aangeleverd)

Bij ons kunt u dagelijks terecht voor
heerlijke vers gerookte paling direct uit eigen rokerij.
Wij zijn van maandag t/m zaterdag geopend
van 8:00 uur tot 14:00 uur.

Spaarndammerdijk 101, 2063 JX Spaarndam, hollandpaling.nl
i.v.m. het coronavirus hebben wij veiligheidsmaatregelen getroffen bij de verkoop van onze paling

HOPA201312_Krantenadv_alg_131x96.indd 1

02-06-20 09:27

ishandel Molenaar

HOLLANDSE NIEUWE
ONBETWIST DE HARINGSPECIALIST

€2,25 PER STUK EN
5 VOOR €10,00

1-2 persoons visschotel
€ 17,95
Dit samen met een cadeaubon van 10 euro: € 25,00
Verse Kabeljauwhaas per 1 kg €24,95

€ 18,95

Verse Kabeljauwfilet per 1 kg €19,95

€ 14,95

Diepvries Kabeljauwfilet per pak 1 kg

€ 9,95

Saladetrio van €9,95 voor
Heerlijke krab-, zalm- en tonijnsalade
voor op brood of toast!

€ 7,50

Familiebak kibbeling van kabeljauw
400 gram met gratis saus

Pishoek wordt omgetoverd
tot bruisende viskade
De rommelige maar nostalgische en toch wel rauwe aanblik van de ‘pishoek’ gaat plaatsmaken voor een
bruisende viskade. Vorige week werden de palen van de steiger uit de grond getrild. Elke paal is circa twaalf
meter lang en weegt ongeveer duizend kilogram. Het hout en ander gesloopt materiaal werd verderop, op
de Trawlerkade verzameld en gescheiden. Voordat kan worden gestart met de aanleg van de nieuwe kademuur moest eerst bodemonderzoek worden verricht. Daarmee is de firma T&A Survey afgelopen maandag gestart. De kans bestaat dat in het gebied explosieven worden gevonden. Het IJmuidense havengebied werd immers gedurende de tweede wereldoorlog zwaar gebombardeerd door de geallieerden. De
Duitsers maakten intensief gebruik van deze haven en grote delen van het gebied moesten na de oorlog
opnieuw worden opgebouwd. Of er nog verdwaalde blindgangers in dit gedeelte van de haven liggen, zal
snel duidelijk worden. (Foto’s: Erik Baalbergen)

€ 7,99

Gebakken Jumbo gamba’s in piri piri saus
per 100 gram
€ 3,25
Gebakken schar
€1,25 per stuk en 5 stuks voor

€ 5,00

Cepheusstraat 29, IJmuiden, tel. 0255-511620, www.devolendammer.nl
Dagelijks tot 18.00 uur warme gebakken vis

.IJmuiden moet je zien

Noordzeevis centraal
in tv-programma

Mooi alternatief voor
veiling eerste vaatje
De traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe gaat dit jaar niet door. De beperkingen rond het coronavirus hebben het de organisatie onmogelijk gemaakt om deze veiling op de
gebruikelijke wijze te organiseren. Daarom werd
gezocht naar een passend alternatief en dat is gevonden. Vandaag overhandigt het Nederlands Visbureau namens de groothandels van haring het
eerste vaatje Hollandse Nieuwe aan Ernst Kuipers
en Diederik Gommers van het Erasmus MC te Rotterdam. Deze mannen zijn al wekenlang dagelijks
het gezicht van de coronacrisis en het kompas
voor vele Nederlanders. ,,Zij zijn ook de verpersoonlijking van de grote groep zorgverleners in de
frontlinie’’, aldus Agnes Leewis, directeur van het

Nederlands Visbureau. De hardwerkende zorgverleners in het Erasmus MC mogen dus vandaag als
eerste genieten van de Hollandse Nieuwe. Niet alleen daar, want ook in enkele andere ziekenhuizen
in het land wordt het personeel getrakteerd op de
eerste vangst van 2020. In Duitsland vindt eveneens een startmoment van de Hollandse Nieuwe
plaats.
Als gebaar van dank voor de opvang van de Nederlandse patiënten door ons buurland wordt in
het Universiteitsziekenhuis te Münster de eerste
haring uitgereikt aan de Duitse minister van Volksgezondheid, Karl-Josef Laumann en de directeur
van het ziekenhuis, Hugo van Aken. (Foto: Nederlands Visbureau)

Citymarketing Velsen en RTV Seaport maken deze
zomer vier televisieprogramma’s waarin de parels
van Velsen centraal staan. De eerste aflevering van
.IJmuiden moet je zien gaat over Noordzeevis uit
IJmuiden. De uitzending op donderdag 11 juni om
17.00 uur valt samen met de aankomst van de Hollandse Nieuwe.

de dagen erna meerdere malen herhaald. In juli gaat
het programma over natuur en recreatie in Velsen.
Daarna worden er nog uitzendingen gemaakt over
cultuur (september) en maakindustrie en offshore
wind (oktober). De uitzendingen lopen parallel aan
de themamaanden van de citymarketingcampagne
Moet je zien.

In de 25 minuten durende uitzending nemen Dionne Ruurda en Friso Huizinga van Citymarketing Velsen de kijker mee in de wereld van verse vis. Wat
maakt IJmuiden en de visserij uniek? Waarom is
Noordzeevis zo’n gewild product? Hoe smaakt de
Hollandse Nieuwe? En hoe gaat het economisch met
de visserij?

Citymarketing Velsen houdt zich bezig met de promotie van IJmuiden en de gemeente Velsen. Dat
doen zij samen met veertig lokale bedrijven, organisaties en evenementen. Kijk voor meer informatie
op ijmuiden.nl of volg citymarketing op social media
(@puntijmuiden). (Foto: Citymarketing Velsen)

Deze en andere vragen
worden voorgelegd aan
wethouder Jeroen Verwoort en verschillende
ondernemers binnen de
vissector. De Hollandse
Nieuwe wordt aan land
gebracht door Kaatje Kabeljauw, de mascotte van
.IJmuiden.
De uitzending is op
donderdag 11 juni om
17.00 uur te zien op RTV
Seaport (Ziggo kanaal
40, YouTube en www.rtvseaport.nl) en wordt in

12 juni
weer!
12 juniisishij
hij erer
weer!

de
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nieuwe
de hollandse nieuw
ook dit jaar streven wij weer naar perfectie.

ook dit
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naaruitperfectie.
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we groots
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muziek, BBQ, hapjes en gratis korenwijn.
De grootste vissersZaterdag
15
juni
pakken
we
groots
uit
m
haven van Nederland
IJmuiden - Vissersschepen, afgemeerd in de IJmuidense haven. Een vertrouwd beeld voor
velen, maar toch wellicht nog
niet zo bekend bij iedereen die
wat verder weg woont. Daarom
staat deze maand alles in IJmuiden alles in het teken van vis.
Vis uit de Noordzee, om precies
te zijn. De vis die in IJmuiden
aan land wordt gebracht. Met
een grote campagne wordt de
aandacht specifiek gevestigd
op deze Noordzeevis.
IJmuiden ademt vis. Met een eigen visafslag, een grote vissersvloot en tientallen bedrijven die

muziek, BBQ, hapjes en gratis korenwij

Kaatje Kabeljauw
Sinds enkele maanden is daar een
nieuwe bijzondere vis bijgekomen: Kaatje Kabeljauw. Het is een
blauworanje vis met een grote
ketting met parels om haar nek.
In het Engels heet ze Katie Cot.
Het is de nieuwe mascotte van
Het is sowieso de grootste vis- de IJmuidense haven en in breder
sershaven van Nederland. De per- verband van de gemeente Velfecte plek dus om aandacht te sen. Kaatje Kabeljauw zal steeds
vragen voor Noordzeevis. Want vaker te zien zijn bij activiteiten
hoewel veel mensen de schol, in Velsen. Tips en suggesties kuntong en kabeljauw wel kunnen nen via info@ijmuiden.nl worden
benoemen, realiseren slechts doorgestuurd. Via Instagram (@
weinigen zich dat er maar liefst Kaatje_Kabeljauw) is te volgen
220 verschillende vissoorten in welke activiteiten Kaatje bezoekt.
de Noordzee rondzwemmen.
(Foto: Citymarketing Velsen)
tot ver over de landsgrenzen in
vis handelen. Naar overslag gemeten is de haven van IJmuiden
zelfs een van de grootste zeehavens van Nederland. Alleen de
havens van Rotterdam en Amsterdam zijn groter.

Velsen eldorado voor
hengelsporters
Mannen en vrouwen die graag een hengeltje uitgooien zitten goed in de gemeente Velsen. Weer of
geen weer, langs het Noordzeekanaal zijn altijd wel vissers te spotten. Er zijn op de Stationsweg parkeerplaatsen gerealiseerd, waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Met de blik op de dobbers is er
te genieten van alles wat langsvaart: een bootje, een groot schip of een groep zwanen.
Maar ook op de Zuidpier is het goed toeven voor de vissers. Hier een heel ander uitzicht, maar zeker
niet minder mooi. (Foto’s: Arita Immerzeel)
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Heerlijke haringschotel
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Aangeboden door:

2e Prijs
Super familiebak

kibbeling
met 2 sausjes naar keuze
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Opgemaakte Hollandse Nieuwe haringschaal voor je eigen nieuwe haring-feestje
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Strak en trendy of juist robuust en klassiek

‘Wall of Wood’ bij De Huiscomponist
Haarlem - Het huis staat in deze bijzonder tijden centraal en
De Huiscomponist® vaart er wel
bij. De zonneschermen en markiezen zijn niet aan te slepen.
‘t Plankenhuis Haarlem onderdeel van De Huiscomponist®
met vloeren voor elke smaak
en elke beurs heeft een mooie
make-over gekregen. Sla de
plank niet mis en kom een kijkje nemen op de Paul Krugerkade 12 te Haarlem.

Medische Kliniek Velsen:

Met een oppervlakte van ruim
600 M² aan verkoopruimte is de
keuze in vloeren, raamdecoratie
en zonwering bij de Huiscomponist® uit de kunst. Drie bedrijven
in één ruimte: Hometrend, ‘t Planteel over vier operatiekamers en kenhuis en Sunlite®. Hometrend
zeventien verpleegbedden waar heeft als de raamdecoratiespecipatiënten na hun operatie kun- alist alles in huis, ‘t Plankenhuis
heeft de nieuwste trends in hounen overnachten.”
Kanhai vervolgt: ,,Wij zijn ser- ten vloeren en onder de naam
vicegericht en kennen geen lan- Sunlite® is er de beste kwaliteit
ge wachttijden. Wat ook prettig is zonwering en rolluiken tegen een
dat de zorg aan de patiënt uit de redelijke prijs.
basisverzekering wordt vergoed.
Wat ons onderscheidt van prive- ‘t Plankenhuis Haarlem heeft alklinieken is dat wij onze compli- le vloeren die je maar kunt vercaties zelf oplossen en dus 24/7 zinnen in alle soorten breedtes,
lengtes en prijssoorten. Je kunt
open zijn.”
gaan voor brede planken die het
Oostwouder en Kanhai mogen huis ruimtelijker maken, een verdan wel de directie van Medische ouderde vloer met knoesten, je
Kliniek Velsen vormen, achter een kunt kiezen voor diverse patrobureau zul je het tweetal niet snel nen als visgraat, blokken of Honterugvinden. Nee, eerder aan de gaarse punt. Of lekker modern
operatietafel of in de patiënten- ouderwets met band en bies.
kamer. ,,We zijn artsen, dus daar
gaan wij ook volledig voor. Wij In de nieuwe showroom van
vinden het belangrijk om onder ‘t Plankenhuis Haarlem valt je
ons personeel te zijn en er tussen mond open van verbazing over
te staan. Samen het medisch werk wat er met houten vloeren allete doen. Daar zijn wij ook voor op- maal mogelijk is. En ja, wie voor
een houten vloer kiest, is eigenlijk
geleid”.
voor de rest van zijn leven klaar.
Paul:
Medische Kliniek Velsen, Leeg- Houtenvloerenspecialist
hwaterweg 1B, Velsen-Noord. ,,Een houten vloer mits goed onTel: 085-0600855, www.mkvel- derhouden gaat zestig tot tachtig jaar mee. Wie zijn vloer hier
sen.nl. (Foto: aangeleverd)

‘Alles draait om de patiënt’
Velsen-Noord - De twee directeuren Robert Kanhai en Cees-Jan Oostwouder hebben jaren als medisch specialisten gewerkt in de Noordwest Ziekenhuis Groep. Oostwouder als anesthesioloog-pijnspecialist
en Kanhai als plastisch en reconstructief chirurg. Sinds januari van dit
jaar hebben ze hun ‘eigen ziekenhuis’: Medische Kliniek Velsen, dat gevestigd is aan de Leeghwaterweg 1B in Velsen-Noord.
,,We hebben bewust de stap gemaakt om zelf een eigen kliniek te
beginnen”, laat Oostwouder weten. ,,Jaren hebben we zelf kunnen meemaken hoe het er in een
reguliere ziekenhuis aan toe ging.
Er kwam steeds meer afstand met
de patiënt. De korte lijnen ontbraken.” Kanhai: ,,Dat willen we niet
meer. Wij willen de patiënt niet alleen beter maken maar die moet
ook centraal staan. Alles moet
weer draaien om de patiënt. Daarom zijn wij begonnen met Medische Kliniek Velsen.“ Oostwouder: ,,Medische Kliniek Velsen is
niet groot, het is compact, waar
snel gehandeld wordt en waar de
zorgkwaliteit hoog is. Er wordt gewerkt met een vaste groep specialisten en de patiënt heeft direct
en persoonlijk contact met de
specialist.”
Oostwouder laat weten dat het
dan al begint bij de inrichting van

deze medische kliniek. ,,Ziekenhuizen worden veelal ontworpen door architecten, door mensen dus zonder medische achtergrond. Wij van Medische Kliniek
Velsen denken daar anders over.
Wij willen betrokken zijn bij de inrichting. De kamers waar patiënten komen te liggen, zijn bij ons
niet monotoon zoals in een ziekenhuis. Het is huiselijk, familiair
en het heeft sfeer.”
Medische Kliniek Velsen is specialist op het gebied van algemene chirurgie, orthopedie, plastische chirurgie, neurochirurgie en
urologie. Kanhai: ,,Voor nek- en
rughernia, plasproblemen, plastische chirurgie, liesklachten ben je
bij ons aan het juiste adres. Er komen nog meer disciplines bij zoals gynaecologie en radiologie
met daarbij de nieuwste MRI van
Philips. We beschikken momen-

niet kan vinden, moet geen houten vloer nemen en stoppen met
zoeken.’’
Het concept is simpel: de Huiscomponist® heef een basiscollectie, een huiscollectie en er
zijn de topmerken zoals Lieverdink en Royal Dutch Floors, die
worden verkocht onder het Label Merk®collectie. Grote bouwmarkten hebben als tactiek te
zeggen dat ze ‘t voordeligst zijn,
maar meestal ga je met een duurder product dan begroot de deur
uit. Bij de Huiscomponist® krijgt
de klant waar voor zijn geld.
Paul: ,,Het assortiment is zo uitgebreid dat ‘t sommige klanten duizelt. Soms komt een klant
voor pvc maar gaat bij nader inzien toch de deur uit met hout.
Hout is warm en sfeervol en als je
vloerverwarming hebt, zoals de
meeste nieuwbouwhuizen hebben, dan is een houten mozaïekvloer als ondervloer aan te raden.
Kijk in de winkel ook ‘s omhoog
en verwonder u over de prachti-

ge industriële lampen en spots.’’
Na het inmeten van de vakman
aan huis, krijgt de klant de definitieve offerte. Paul: ,,Natuurlijk
kunt u bij ons ook terecht voor
een pvc, vinyl of laminaatvloer.
Wat blijft staan is dat wij bij al
onze vloeren scherp aan de prijs
zijn en wij bij het leggen vakmanschap leveren.’’
Het team van de Huiscomponist®
bestaat uit zeven werknemers, de
buitendienst telt veertig mensen,
van vloerlegger tot zonweringmonteur. De klantenkring groeit
gestaag, dat komt vooral door
mond tot mond-reclame. Reden
is dat service, kwaliteit en scherpe
prijzen hand in hand gaan. Voor
mensen die slecht ter been zijn is
er een taxiservice.
Alles voor afwerking en onderhoud, lakken en oliën, is op voorraad. Kijk op www.schuurnietteduur.nl of voor algemene info op
www.dehuiscomponist.nl. (Tekst/
foto: Willem Brand)

Gratis sporttas, handdoek en bidon bij sportbeha

Sportieve dagen bij
Lengerique/Lincherie
Santpoort

‘Thank you IJmuiden’
IJmuiden - A Lovely Day, een planet friendly store, opende haar
deuren aan het Marktplein 38
eind november 2019. Na een geweldige start was daar ineens de
COVID-19 crisis. Eigenaresse Dorine: ,,Wij namen onze verantwoordelijkheid en sloten onze deuren.
Supersnel hebben wij een prachtige webshop geopend en bezorgden we onze producten gratis in de gemeente Velsen. Daar
is massaal gebruik van gemaakt.
Vriendinnengroepen die elkaar
cadeaus gaven en mensen die al
iets leuks hadden gezien, besloten om het juist nú aan te schaffen. Moeders die iets kochten
voor hun kinderen. Vaders die iets
kochten voor hun moeder. Gezinnen die iets kochten voor oma
en opa. Mensen die elkaar een
hart onder de riem staken met
een klein cadeautje. Of iemand
die gewoon iets leuks kocht voor
zichzelf. Elke dag crossten we met
onze hybride auto door de gemeente Velsen met leuke spullen
om mensen een glimlach te bezorgen in een heftige en onbegrijpelijke tijd.’’

van deze gelegenheid gebruik
om iedereen enorm te bedanken
voor het bestellen, het praten, het
mailen en het appen met ons. Het
heeft ervoor gezorgd dat we positief bleven en vertrouwen hadden dat het goed zou komen.’’
Winkel inmiddels weer geopend
COVID-19 is nog lang niet voorbij maar we zijn in ieder geval een
beetje op weg terug met zijn allen. A Lovely Day is inmiddels
weer open, de klanten zijn weer
terug en we kunnen weer gezellig een praatje maken.
Dorine: ,,Thank you IJmuiden en
alle andere plaatsen in de gemeente Velsen voor jullie support! We gaan door, het enthousiasme blijft onverminderd groot
van ons én van iedereen die we
mogen begroeten in de shop:
Have a Lovely day!’’
A Lovely Day is te vinden op
Marktplein 38. Neem binnen een
kijkje of bekijk de producten in
de webshop op www.lovelydaystore.nl. (Foto: aangeleverd)

Een bedankje aan al onze klanCentrum IJmuiden. Kom gewoon
ten!
Dorine: ,,Daarom maken wij graag eens langs!

Santpoort-Noord - De sportscholen mogen vanaf volgende maand weer open, maar nu
al wordt in de buitenlucht alweer volop gesport. Op diverse locaties bieden sportscholen
hun faciliteiten aan door middel
van een overkapping. Het team
van Lengerique / Lincherie Santpoort haakt daar mooi op in met
de sportieve dagen.
Op 12 en 13 juni staat bij Lengerique / Lincherie Santpoort alles
in het teken van sporten. Het is
dan ook de perfecte gelegenheid
om een nieuwe sportbeha aan
te schaffen. Elke klant mag daarbij rekenen op uitgebreide persoonlijke aandacht en een gedegen advies. Maar er is meer! Om
ervoor te zorgen dat iedereen zo

goed mogelijk voorbereid naar
de sportschool gaat, krijgt elke klant tijdens de sportieve dagen bij aanschaf van een nieuwe
sportbeha een gratis sporttas cadeau met daarbij een handdoekje en als klap op de vuurpijl ook
nog een gepersonaliseerde bidon! En om het helemaal compleet te maken, worden op beide
dagen heerlijke smoothies geserveerd, vers van de pers.
Kijk, dan is winkelen pas echt een
belevenis.
Natuurlijk is er ook alle gelegenheid om de nieuwste badmode
en lingerie te bekijken. Lengerique / Lincherie Santpoort is gevestigd aan de Hoofdstraat 154 te
Santpoort-Noord. Bel voor meer
informatie: 023 5375822. (Foto: IJmuiden - Anjella van DNM is
blij en dankbaar met iedereen die
aangeleverd)
in deze tijd trouw blijft en lokaal
koopt. Hiermee steunt het winkelend publiek direct de plaatselijke
ondernemers in deze bizarre tijd.
,,We moeten hier met z’n allen
doorheen. Ondanks alle maatregelen waar wij en onze klanten
zich goed aan houden, hebben
ze natuurlijk evengoed gewoon
zin om met dit mooie weer iets
nieuws te kopen’’, vertelt ze.
DNM aan de Lange Nieuwstraat
is na de eerste maatregelen in
maart met aangepaste tijden
opengebleven. De eerste weken
was het erg rustig op straat en de
klanten kwamen echt gericht iets
kopen en gingen niet uitgebreid
langs de rekken struinen en passen.

DNM is blij met de steun
van trouwe klanten
je gelijk zin in de zomer. De zomercollectie voor zowel dames
als de heren heeft frisse kleuren
en wordt mooi gepresenteerd in
de winkel. Ook zo’n zin in de zomer? En bent u nieuwsgierig, stap
dan eens naar binnen.

Uitgebreid merkenpakket
Het enthousiaste, vakkundige
team staat voor u klaar. Zie met
eigen ogen wat er dit seizoen allemaal te combineren is. Er is een
uitgebreid merkenpakket voor
hem en haar zoals JACK & JONES,
Tom Tailor, Lee, LTB, Mavi, My
own, Gabbiano, INDICODE, SuzyQ, ONLY en Esprit.
Anjella: ,,Bent u benieuwd naar
de nieuwste collectie en wilt u op
de hoogte blijven van de laatste
nieuwtjes en acties? Like dan onze Facebookpagina of volg ons
DNM weer op normale tijden op Instagram. DNM is te vinden
geopend
op Lange Nieuwstraat 501 A.’’ (FoToen begin mei de basisscholen to: aangeleverd)
weer opengingen is DNM weer
de normale tijden opengegaan. Centrum IJmuiden. Kom gewoon
Als je bij DNM binnenloopt krijg eens langs!
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Bunker Museum IJmuiden heeft
grootse plannen voor de toekomst
IJmuiden - Het Bunker Museum IJmuiden heeft plannen om
het museum verder te ontwikkelen. Deze plannen zijn samengevat in het Visieplan van stichting
WN2000.
Er wordt bijvoorbeeld ruimte gecreëerd om groepen te ontvangen. Daarnaast is een toiletvoorziening in het plan opgenomen.
Maar vooral moet het museum
een nieuwe uitstraling krijgen,
het wordt een eigentijds doe en
beleef museum!
Behalve de zeven museumbunkers wordt er ook op het buitenterrein en in de regio ingezet op
ontwikkeling van cultuureducatie. Een van de plannen van het
museum is om de zogenaamde
Autobunker te betrekken in de
rondleidingen. Behalve op het
terrein van de kustbatterij Heerenduin, waar de bunkers van
het museum onderdeel van uitmaken, wordt er gedacht aan het
ontwikkelen van programma’s in
Park Schoonenberg, Beeckestijn
en het Missiehuis.
Deze plannen worden gesteund
door Gemeente Velsen, Museum-

Leerlingen blij met kunstwerkjes

De heren Cihan Coskun van de Rabobank, Gerard Louwerse van de cliëntenraad en Harry Kops van Bunker Museum IJmuiden (stichting WN2000).
(Foto: aangeleverd)
makers, Tekst en Uitleg, Rabobank
Haarlem-IJmond en de Provincie
Noord-Holland. Zowel Provincie
Noord-Holland als de Rabobank
hebben reeds een financiële bijdrage toegekend. Van de Rabobank heeft stichting WN2000 vo-

rige week een cheque uitgereikt
gekregen.
De stichting is blij met deze resultaten en verwacht volgend
jaar de plannen concreet vorm
te gaan geven. Meer informatie:
www.bunkermuseum.nl.

Velsen-Noord - Omdat we de
laatste tijd veel aan huis gekluisterd waren had een lijstenmakerij
uit Beverwijk een erg leuke actie
bedacht. De opdracht was: Maak
een kleine Nachtwacht of iets anders, je eigen gezin, sportclub,
vriendengroep, huisdierenpack
in Nachtw8 sfeer. Zij gaf dan aan

het eind van de actie de mooiste/leukste inzendingen een museaal lijstje met hun eigen kunstwerk mooi ingelijst. Toevallig had
Juf Rozemarijn uit groep 7 van
basisschool de Plataan uit Velsen
Noord tijdens het thuisonderwijs, haar leerlingen een kunstopdracht gegeven. Die hier heel

mooi bij aansloot. Als verrassing
voor de leerlingen had ze een
aantal kunstwerken ingestuurd.
En tot haar blije verrassing hebben de leerlingen gewonnen.
De leerlingen Lisa, Thomas, Nick
en Petra waren erg blij met hun
prachtig ingelijste kunstwerk.
(Foto’s: aangeleverd)

COVID-19 test aan huis
voor mantelzorgers

afgenomen door een speciaal Corona-thuiszorgteam van zorgorganisatie Zorgbalans.
Deze aanpak past bij het laagdrempelig maken van COVID-19
testen en draagt bij aan de conRegio - Tandem Mantelzorg or- voor wie zij zorgen niet alleen tinuïteit in de zorg voor mensen
ganiseert in samenwerking met kunnen laten of vanwege beperk- die het zo nodig hebben. Een
de GGD Kennemerland, Zorgba- te mobiliteit van de mantelzor- eventuele positieve testuitslag
lans en gemeenten Bloemendaal, ger zelf. Een voorwaarde om ge- wordt opgevolgd door bron- en
Haarlem, Heemstede, Velsen en test te worden is dat er sprake contact
Zandvoort COVID-19 testen aan moet zijn van klachten die passen Mantelzorgers kunnen zich aanhuis voor mantelzorgers.
bij COVID-19, zoals koorts, lucht- melden voor deze test bij Tandem
Deze tests zijn bedoeld voor wegklachten, hoesten, verkoud- Centrum voor Mantelzorgondermantelzorgers voor wie het lastig heid, niezen, verlies van reuk en/ steuning 023- 891 0610 7 dagen
is naar een testlocatie te komen. of smaak of kortademigheid. De per week bereikbaar tussen 8.30
Bijvoorbeeld omdat zij degene testen in de thuissituatie worden en 21.00 uur.

Stadsschouwburg luidt noodklok
voor behoud lokaal podium

Geen verdediging? Geen bon!

BOA’s in de IJmond gaan mogelijk
over tot hardere acties
Velsen - Geen verdediging? Geen
bon! Met dat motto voerden buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk vorige week
woensdagmiddag gezamenlijk
actie. Net als hun collega’s elders
in het land hielden ze deze middag het bonnenboekje op zak.
In plaats daarvan deelden ze flyers uit waarin ze aandacht vragen
voor het geweld tegen BOA’s en
de wens om zich beter te kunnen
verdedigen, bijvoorbeeld door
een wapenstok en pepperspray
bij zich te mogen hebben.
Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond (NBB) was
naar IJmuiden gekomen om
woensdagmiddag om 13.00 uur
het startsein te geven voor de
publieksvriendelijke actie van
de BOA’s. ,,Het aantal incidenten
stapelt zich op’’, concludeert hij.
De ernstige mishandeling van
twee BOA’s op Hemelvaartsdag
in IJmuiden staat niet op zichzelf.
Dinsdag werd op Urk een BOA
door twee jongeren in het water
geduwd. De daders renden vervolgens hard weg. In Ede raakten
eind vorige maand twee BOA’s
gewond doordat een jongere zich
heftig verzette tegen zijn aanhouding. De BOA’s gingen tot aanhouding over omdat de jongere
hen grof en intimiderend had uitgescholden toen ze een parkeerboete uitschreven. Vorige week
voerden de BOA’s al op meerdere
plaatsen actie. ,,We gaan dit winnen’’, aldus Ruud Kuin woensdagmiddag. Hij wees erop dat maan-

Velsen - In het spoor van de grote
landelijke actie, waarmee de Nederlandse theaters en theatermakers hun inkomstenprobleem onder de aandacht brengen, luidt
ook de Stadsschouwburg Velsen
de noodklok. Luid en duidelijk.
Want zonder hulp wordt het theater gedwongen haar deuren te
sluiten en raakt Velsen haar unieke theaterpodium kwijt. Dan valt
een gerenommeerde plek voor
gezamenlijke beleving, ontmoeting en verbinding weg. Voor de
duizenden Velsense theatermakers en bezoekers betekent dat
een grote aderlating. Daarom laat
de schouwburg haar stem horen.
De culturele sector is keihard getroffen door de maatregelen rond
het coronavirus. De door het kabinet toegezegde financiële
steun gaat naar de gesubsidieerde grootstedelijke instellingen
die van landelijk belang zijn. Lokale theaters als de Stadsschouwburg Velsen vallen hierbuiten en
worden geacht zelf op te krabbelen. Met de gemeente als enige
mogelijke hulp.

Noodkreet van de lokale makers
Kunstenaars, artiesten, culturele organisaties en verenigingen
in Nederland lieten afgelopen
week al hun stem horen tijdens
de landelijke actie Cultuur in Actie! Om de podiumkunst in Velsen
op de kaart te zetten, laten zij samen met de lokale amateurverenigingen ook een luide stem horen, want ‘Theater in Velsen maken wij samen!’ Deze video deelt
men op de Facebookpagina van
de schouwburg.

Actie is nodig
De stadsschouwburg Velsen doet
een oproep: ‘Deel deze stem en
voeg eventueel jouw stem hieraan toe. Zo verspreiden wij onze
noodkreet binnen de regio. Zodat het niemand ontgaat dat wát
wij met elkaar doen belangrijk,
noodzakelijk en mooi is. Wij moeten dit behouden. Cultuur is onmisbaar. Zeker in deze tijd waarin het ons zoveel troost, verbroedering en creativiteit brengt.’ (Foto: aangeleverd)

Ruïne van Brederode feestelijk heropend
dag door de Tweede Kamer over
dit thema wordt gedebatteerd.
,,De VVD gaat waarschijnlijk een
motie indienen en het CDA steunt
ons in woorden. Het wordt spannend wat die partij gaat doen,
want het gaat om hun eigen minister.’’
Volgens Kuin zijn politici doorgaans slecht geïnformeerd over
wat zich zoal op straat afspeelt.
Hij stelde de BOA’s uit Heemskerk,
Beverwijk en Velsen, die naar het
gemeentehuis in IJmuiden waren
gekomen, voor om maandag een
werkonderbreking te houden.
,,Om gezamenlijk naar het debat
te kijken’’, verduidelijkte hij. De
NBB komt op voor de belangen
van de BOA’s en is aangesloten bij
vakcentrale FNV. Onlangs maakte de burgemeester van Beverwijk al bekend dat de BOA’s in die

Santpoort-Zuid - Zaterdag heeft
wethouder Floor Bal de Ruïne van
Brederode voor de tweede keer
dit seizoen geopend. Onder de
nieuwe luifel van de Ridderzaal
gemeente binnen afzienbare tijd overhandigde ‘Heer Bal’ de ouzullen worden uitgerust met ca- de schoolplaat over de Riddermera’s, die voortdurend registre- slag aan laatste kasteelvrouwe
ren waarmee de BOA’s geconfron- Jolande de Lalaing. Ook heeft hij
teerd worden. De beelden van de- de nieuwe tentoonstelling IJzerze camera’s maken het eenvoudi- sterk Brederode bekeken en was
ger om daders van geweldsin- hij enthousiast over de de corocidenten op te kunnen sporen. na-maatregelen. De Ruïne kan zo
Maar Ruud Kuin nuanceert: ,,Een op een veilige manier bezocht en
bodycam vangt de klappen niet gehuurd worden. De tentoonstelop. BOA’s zijn vaak als eerste ter ling IJzersterk Brederode kan tot
plaatse bij incidenten. Het gaat en met zondag 28 juni bezocht
erom dat je jezelf kunt redden.’’ worden. Voor kinderen is er een
Tot nu toe heeft minister Ferd bijbehorende kijk-speurtocht. In
Grapperhaus geweigerd om de het weekend van 13/14 juni is het
eis van de BOA’s in te willigen. Wel tevens Ruïne Bewoond en kun je
is hij bereid te kijken naar de mo- kasteelbewoners tegenkomen.
gelijkheid om gummiknuppels Reserveer je ticket en tijdslot op
beschikbaar te stellen, in plaats de website ruinevanbrederode.nl.
van wapenstokken. De NBB denkt Toegang €6,-. Kinderen 4 tot en
momenteel na over hardere ac- met 11 jaar €5,50 en tot en met 3
ties aanstaande maandag. (Tekst/ jaar gratis. Inclusief reserveringskosten. (Foto: Kees Sikkes)
foto’s: Bos Media Services)
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Kruis door Pierloop Velsen 2020
Velsen - Tot haar spijt heeft het
bestuur van de stichting Pierloop
Velsen, in samenspraak met het
organisatiecomité, deze week besloten de loop voor dit jaar af te
gelasten.
Door regelmatig overleg met de
afdeling Vergunningen van de
gemeente Velsen, steeds op momenten na de diverse persconferenties van de overheid tijdens de
corona crisis, was al vrij snel duidelijk dat er dit jaar geen Pierloop

Velsen georganiseerd kon wor- het virus zelf, alle regels omtrent
den zoals dat in eerdere jaren ge- evenementen vanaf 1 september
daan is.
zijn nog niet zeker, hoe gaan we
om met de toeschouwers die wilEr is nog gekeken om het evene- len komen kijken en houden die
ment in afgeslankte vorm door toeschouwers zich wel allemaal
te laten gaan voor de jeugd tot aan de richtlijnen?
en met 12 jaar, maar uiteindelijk
zijn er toch te veel onduidelijk- Kortom, te veel onzekerheden op
heden voor het definitief organi- dit moment, waardoor men de
seren van alleen de jeugdlopen. conclusie heeft getrokken om alEr is op dit moment bijvoorbeeld le energie te steken in de organinog geen duidelijkheid over hoe satie van de Pierloop Velsen 2021
het op 13 september zal zijn met op zondag 12 september.

Bloemen sieren IJmuiderstraatweg

Actiebereidheid blijkt hoog:

Tata Steel kan staking tegemoet zien
Velsen - Een tamelijk unieke situatie deed zich donderdagochtend voor. Op het terrein van De
Bazaar werd een bijeenkomst gehouden van vakbond FNV, afdeling metaal. Personeel van Tata Steel kon zich hier uitspreken over de actiebereidheid. Om
twee redenen was deze ledenraadpleging uniek te noemen.
Op de eerste plaats was het een
drive-in vergadering, waarbij de
leden werden verzocht om in de
auto te blijven zitten. Via hun autoradio konden ze het podiumgeluid rechtstreeks beluisteren via
de frequenties van Radio Beverwijk en Heemskerk FM. Maar ook
de unanieme bereidheid tot staking maakte de bijeenkomst bijzonder.

raad bij Tata Steel in Velsen, haalde fel uit naar de directie van het
staalbedrijf. ,,De Europese leiding
van ons bedrijf is steeds weer in
staat om problemen te creëren.
Welke ondernemer ontslaat er
nou zijn directeur tijdens de coronacrisis. Onze Europese directie
en onze aandeelhouder in India
doen dat’’, meende hij. Het staalbedrijf heeft overigens steeds
volgehouden dat van ontslag
geen sprake is en dat het vertrek
van directievoorzitter Theo Henrar in goed overleg is besloten.
Ook Roel Berghuis, sinds enkele
maanden actief in de rol van vakbondsbestuurder en onderhandelaar namens het FNV voor de
medewerkers van Tata Steel, benadrukte hoe belangrijk het is dat
er geïnvesteerd wordt in de NeFrits van Wieringen, voorzitter derlandse tak van Tata Steel. ,,We
van de centrale ondernemings- moeten we af van de afspraak dat

LEZERSPOST

Vakantiekracht bij V&D in 1975?
Als scholier werkte ik op zaterdagen en in de vakantie bij V&D in
IJmuiden en ging daar vanuit Heemskerk op de brommer naartoe. In het souterrain werkte ik op de speelgoedafdeling/campus/vt en heb daar een meisje leren kennen die aan een andere kassa hetzelfde werk deed. We trokken een tijdje met elkaar op, maar raakten elkaar kwijt. Ik zou heel graag weer
in contact komen met haar, maar heb
geen idee hoe. Ik weet haar naam niet
meer (zelfs van haar voornaam ben ik
niet zeker), maar ze woonde in de Willemsbeekweg, was toen een jaar of 17
en had een paar jaar jongere broer. Lekker veel aanknopingspunten, dus.
Mocht iemand toch weten om wie het
gaat dan hoop ik een berichtje te krijgen op richard@denbak.nl. Alvast hartelijk bedankt.
Richard den Bak

wij moeten opdraaien voor de
verliezen die anderen binnen Tata Steel maken.’’ Hij pleit ervoor
om de winst die in Velsen wordt
gemaakt hier te houden en te investeren in deze tak van het bedrijf. Toen FNV-bestuurslid Gerrit Idema, die de gehele ochtend
de centrale presentatie verzorgde, de stakingsbereidheid van de
aanwezige vakbondsleden peilde, kreeg hij een unaniem ‘ja’ als
reactie. De aanwezige de staalarbeiders konden vanuit hun auto hun mening laten blijken door
met een groen of rood vlaggetje
te zwaaien. Voor het FNV is daarmee duidelijk dat een traject van
stakingen gevolgd kan worden,
met als doel de Europese directie
en het moederconcern in het Indiase Mumbai op andere gedachten te brengen. (Bos Media Services, foto: Ton van Steijn)

IJmuiden - Op de IJmuiderstraatweg sieren opvallend veel bloemen het straatbeeld. In de bermen zijn de resultaten te zien van
het selectief maaibeleid van de
gemeente. Men beoogt een bijvriendelijke gemeente te zijn en
we zien inderdaad bloeiende kamille, klaproos en veronica. Zelfs
de paardenbloem bloeit er welig.
Bovendien staan er op diverse
plekken op het trottoir bloembakken. Het blijkt dat Adri van
Riet, bewoner van de IJmuiderstraatweg, de bakken heeft neergezet. Zelfs op het oude stationnetje aan het Noordzeekanaal
staat een bak gele violen van zijn
hand. Adri wilde vijf jaar geleden
de route naar de havens opfrissen. Toendertijd was er de Sail en
de PreSail wat hem deed motiveren om zijn woonomgeving van
bloemen te voorzien. Door de jaren heen is het een hobby voor
hem geworden.
Adri, 75 jaar, vertelt over zijn liefhebberij: ,,Nadat ik bloembakken
heb gevuld en neergezet, ben ik

mij ook gaan verdiepen in verticaal tuinieren. Ik heb voorbeelden
gezien in Heemskerk en Haarlem.
Ook heb ik een boek gelezen over
aangepast tuinieren, bedoeld
voor mensen die bijvoorbeeld
een aandoening aan hun rug hebben. Ook in Heliomare doet men
aan verticaal tuinieren, omdat het
zo fijn is om te doen, als je niet
goed kan bukken. Ik kamp zelf
ook wel met wat gezondheidsproblemen, ik ben natuurlijk ook
al op leeftijd. Al die tips kon ik wel
gebruiken.”
Waardering voor zijn bloembakken heeft Adri afgelopen jaar ondervonden, omdat de gemeente
Velsen hem uitnodigde voor een
feestelijke bijeenkomst en wethouder Bram Diepstraten hem
toesprak en bedankte voor zijn
bijdrage aan een mooier Velsen.
,,Ook reageren mensen, die de
bakken zien, blij. Ze vinden het
leuk. Voor mij is het ondertussen
gewoon een hobby geworden.”
(Arita Immerzeel)

Meldpunt
Wonen Plus
weer bereikbaar

Velsen - Het Meldpunt van Wonenplus is vanaf 15 juni weer telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van
10.00 tot 13.00 uur. De medewerkers van het Meldpunt willen u
graag weer te woord staan. Niet
alle diensten kunnen worden gedaan zoals gebruikelijk. Begonnen wordt met de tuinklussen.
De tuinen vragen erom goed onder handen genomen te worden. Voor de andere diensten zoals klussen in huis, digitale ondersteuning en vervoer zoekt men
voor u andere mogelijkheden van
hulp. De winkelmiddagen kunnen voorlopig niet starten in verband met het afstand houden tijdens het vervoer.
Het Meldpunt kunt u voorlopig
niet bezoeken vanwege de RIVM
regels. Het is alleen mogelijk op
afspraak.
Bellen kan op 0255 518888 of stel
uw vraag via de website www.
wonenplus-velsen.nl.

IJmond Werkt! rijdt grotendeels elektrisch
Regio - IJmond Werkt! investeert al enige tijd in Maatschappelijk Verantwoord Vervoer. Iedereen die in de IJmond woont
heeft ze natuurlijk allang
zien rijden: de auto’s met het
IJmond Werkt! logo. En vorige
week was het dan zover: de hele vervoers-”vloot” van IJmond
Werkt! stond verzameld op het
Stationsplein in Beverwijk. Een
medewerker stelt met enige
verbazing vast: ,,Ik wist helemaal niet dat we zoveel wagens
hebben”. IJmond Werkt! voert
dan ook het groenonderhoud
voor 4 gemeenten en het recreatieschap Spaarnwoude uit.
Goupils, DFSK’s, Melex maar ook

IVECO’s behoren allemaal tot het
nieuwe wagenpark. Daar waar
mogelijk heeft IJmond Werkt!
gekozen voor elektrisch vervoer
zonder enige emissie.
Daar waar het niet anders kon
vanwege laadvermogen en de
zwaarte van een batterijpack
moest men bij de IVECO’s voor
diesel brandstof gaan. Maar dan
wel met HVO/GTL brandstof zodat ook daar de emissie beperkt
blijft.
Voor de nieuwe grasmaaimachines die sinds kort worden ingezet bij de gemeente Heemskerk
is simpelweg nog geen betaalbare elektrische oplossing. ,,Maar
zodra die mogelijkheid er is, dan
gaan we ervoor” aldus Erwin van

Hardeveld, algemeen directeur.
De komende periode worden de
laatste geel-groene voertuigen
vervangen en is het wagenpark
van bijna 80 voertuigen geheel
van deze tijd.
Over IJmond Werkt!
IJmond Werkt! is een dynamische organisatie die in opdracht
van de IJmondgemeenten invulling geeft aan de Participatiewet.
We bieden ondersteuning en advies aan werkzoekenden en zijn
met het Werkgeversservicepunt
Zuid-Kennemerland en IJmond
hét loket voor werkgevers in de
regio ten aanzien van arbeidsmarktvraagstukken. (Foto: aangeleverd)
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Steeds vaker verbod op
oplaten ballonnen
Regio - In één jaar tijd is het
aantal gemeenten met een verbod op het oplaten van ballonnen meer dan verdubbeld. Dat
blijkt uit onderzoek van Stichting De Noordzee. Vorig jaar
had in maart 17% van de gemeenten een verbod op ballonoplatingen, nu is dat 41%.
Ballonnen hebben een negatieve impact op natuur en milieu.
Zeezoogdieren, vogels en vissen zien de ballonnen aan voor
voedsel en raken verstrikt in de
ballonlinten.

IVN start weer met
excursieprogramma
Regio - In een periode waarin er
voorzichtig weer uitbreidingen
van activiteiten worden doorgevoerd, zal ook het IVN Zuid-Kennemerland per 1 juli, onder strikte voorwaarden, het excursieprogramma weer gaan opstarten.
Op haar website en in diverse media zal binnenkort weer zichtbaar
zijn aan welke excursies men kandeelnemen en hoe zich aan te
melden.

pend, met de fiets of met de auto (ontlast het openbaar vervoer)
• Deelname is niet toegestaan als
men verkouden of grieperig is,
hoest of niest. Wanneer men zich
al heeft aangemeld, dan in zo’n
geval weer afmelden.
• Niet eerder dan 10 minuten voor
aanvang van de excursie aanwezig zijn.
• Was de handen vooraf en achteraf (eventueel handgel meenemen)
Omdat ook het IVN zich houdt • Neem eigen materiaal mee als
aan het landelijk (RIVM) beleid, kijker, loep, etc. en geef dat niet
betekent dat voor alle excursies:
door aan andere deelnemers.
• Voor iedere excursie is vooraf in- • Volg altijd de aanwijzingen van
schrijven verplicht.
de gids op.
• Excursies hebben een maximaal • Blijf zo veel mogelijk als groep
aantal van 8 deelnemers per be- bij elkaar, op 1,5 meter afstand,
schikbare gids. Bij excursies met zodat de gids te verstaan is.
meerdere gidsen wordt het aantal van 30 nooit overschreden. De Voor de excursies binnen het Nagroep wordt bij meerdere gidsen tionaal Park Zuid-Kennemerverdeeld (max 8 deelnemers per land vinden aanmeldingen algids).
leen plaats via de website van het
• Bij de excursie wordt altijd een NPZK; ook daar worden excursies
onderlinge afstand gehanteerd onder bovenstaande voorwaarvan tenminste 1,5 meter.
den gehouden. (Foto: aangele• Kom zo veel mogelijk alleen; lo- verd)

Het verbod geldt nu in 145 gemeenten. Sinds de verantwoordelijkheid voor ballonoplaatbeleid in 2014 bij de gemeenten
werd gelegd, monitort Stichting
De Noordzee de stand van zaken per gemeente. De afgelopen
twee jaar ziet de stichting de cijfers sterk stijgen. Minstens twaalf
gemeenten buigen zich op dit
moment over een verbod en zullen dat naar verwacht komende
maanden vastleggen in de Algemene Plaatselijke Verordening.
Er is een duidelijk verschil tussen
de stand van zaken in de verschillende gemeentes. Alle provincies
die aan de Noordzeekust grenzen
doen het beter dan het landelijk
gemiddelde. Friesland staat bovenaan met 78%. In Noord-Holland heeft 60% van de gemeenten een verbod, in Groningen
58% en ook in Zeeland en ZuidHolland heeft meer dan de helft
van de gemeenten een verbod.

strand. ,,Elke ballon die de lucht
in gaat, komt weer naar beneden”, legt Ewout van Galen, programmaleider Schone Zee, uit.
,,Veel ballonnen belanden zo in
zee. Daarom is het fantastisch dat
zoveel gemeenten inmiddels besloten hebben om ballonoplatingen niet meer toe te staan. Zij
dragen zo bij aan een schone en
gezonde Noordzee.” De gemeente Castricum regelde vorig jaar
in maart het verbod op het oplaten van ballonnen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV),
die toen geactualiseerd werd.
Over Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee is een onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie en is dé organisatie
als het gaat om bescherming en
duurzaam gebruik van de Noordzee. De stichting richt zich op vier
doelen: ruimte voor natuur, schone zee, duurzaam voedsel en natuurvriendelijke energie. Samen
met anderen werken wij aan een
schone en gezonde Noordzee.
(Foto: Pixabay)

je. Met het kopen van een kaartje
zorg je ervoor dat de muzikanten
betaald kunnen optreden. Kaartjes voor de zaal kosten 10 euro,
vrienden betalen 9 euro, Haarlem
Pas en jongeren onder de 25 jaar
7,50. Online kaartjes kosten 7,50.
(Foto: aangeleverd)

Videoclip alternatief
voor uitgesteld concert

‘Tropenvader’ van
auteur Diederik Samwel
Nederlands-Indië? Misschien dat
Fred daarom voortdurend de tijd
vooruit probeert te zijn: op zoek
naar een nieuw dossier, een andere relatie, een volgende levensfase. Gejaagd door de sluimerende
angst dat het verleden hem op de
hielen zit. Diederik Samwel (1962)
publiceert met enige regelmaat
in NRC Handelsblad en de VPRO
Gids, is columnist en schrijft zoZijn vader verzweeg veel over zijn wel fictie als non-fictie waaronder
jeugd in Nederlands-Indië. dat de roman Jelaya (2013).
prikkelde de fanta-sie van Diederik Samwel die er zijn verhaal ‘Een ontroerend verhaal over hoe
van maakte; het semi autobiogra- een Indisch kampverleden doorfische boek ‘Tropenvader’. In een werkt in volgende genera-ties’ –
uitgebreide presentatie met ach- Eveline Stoel, auteur van bestseltergronden op zondag 14 juni in ler Asta’s ogen
Verhalenhuis Haarlem van dit zojuist verschenen boek en in ge- Zondag 14 juni, 15.30 uur. Toesprek met u als bezoeker schetst gang €7,50 (incl. drankje na afSamwel niet alleen het boek maar loop).
ook de leefomstandigheden uit
die tijd in Nederlands-Indië.
Verhalenhuis Haarlem, van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord.
Als zijn ouders in 1975 uit elkaar Reserveren ver-plicht, maximaal
gaan, is Erik dertien. Met zijn twee 30 bezoekers: www.verhalenhuisjongere broers blijft hij bij zijn va- haarlem.nl. (Foto: aangeleverd)
der Fred, een hardwerkende advocaat die nauwelijks tijd heeft
voor zijn gezin. Kort na de scheiding trekt Dominique bij hen in.
Dat is even wennen, want Dominique is een man. Freds geschiedenis komt aan het licht wanneer
hij zijn zoons meeneemt op een
reis door Java. Daar gaan ze op
zoek naar de plek waar hij in het
mannenkamp moet heb-ben gezeten.
Erik raakt gefascineerd door zijn
autoritaire, zwijgzame vader die
ook een warme liefdevolle kant
heeft. Heeft zijn sterke geldingsdrang te maken met zijn jeugd in

Regio - In de Pletterij in Haarlem
zijn weer concerten live te zien
voor een select publiek van 12
mensen. Woensdag 24 juni is er
om 20.00 uur een optreden van
Pelican Three. Thuis meekijken
kan ook via de realtime livestream
na het aanschaffen van een kaart-

Elf ballonnen op honderd meter strand
Al vijftien jaar doet Stichting De
Noordzee officieel strandafvalonderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat. Gemiddeld liggen er elf
ballonresten op honderd meter

Boekpresentatie in verhalenhuis Haarlem

Regio - Ook Verhalenhuis Haarlem op de Van Egmondstraat 5
opent weer voorzichtig haar deuren. Voor alle geïnteresseerden in
ons verleden met Nederlands-Indië (en dat zijn er heel veel in de
regio Haarlem) is er zondag 14 juni een boekpresentatie van Diederik Samwel van zijn boek ‘Tropenvader”.

Concert Pelican Three

Expo 65 jaar Haarlemse
Bloemenmeisjes
Regio - Dit jaar bestaan ze 65 jaar:
de Haarlemse Bloemenmeisjes.
Sinds jaar en dag zijn zij actief als
hostessen tijdens evenementen,
bedrijfspresentaties,
beurzen,
openingen en andere bijeenkomsten. In de jaren ’80 en ’90 vlogen zij naar onder andere Japan
en Florida om Haarlem te promoten. Nog steeds heten zij bezoekers welkom met een glimlach en
een bloem, als teken van de Haarlemse gastvrijheid.
Deze unieke Haarlemse traditie
en de bijbehorende verhalen krijgen deze zomer bijzondere aandacht in Museum Haarlem. De
tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Haarlem Marketing die de Haarlemse Bloemenmeisjes al jaren begeleidt en is tot eind augustus te
zien in het Gasthuis van het museum.

jes was eenvoudig gekleed in een
rood katoenen wikkelrokje geappliqueerd met tulpjes, daarop
werd een wit truitje gedragen en
aan de arm een mand met narcissen. De eerste paar jaar is de kleding in de kleuren rood en wit.
De kleuren zijn daarna vrij zacht,
voornamelijk pasteltinten. De
kostuums werden geleverd door
verschillende Haarlemse confectieateliers. Soms met ontwerpen
van bekende namen, zoals in de
beginjaren William van der Poel
en in de jaren negentig Frans Molenaar en Edgar Vos.

Extra veilig
Vanwege de nieuwe maatregelen vraagt het museum de bezoekers zich vooraf aan te melden via
hun website www.museumhaarlem.nl. Het museum maakt voortaan gebruik van het digitale toegangssysteem van GUTS Tickets.
Fleurige kleding
Hiermee wordt het mogelijk om
Toonaangevend voor de Bloe- tijdsgebonden reserveringen te
menmeisjes is hun kleding; altijd maken, rekening te houden met
fleurig en ieder draagt hetzelf- de richtlijnen van het RIVM. Het
de. Jaarlijks verandert hun outfit. biedt de gasten een veilig beDe eerste groep bloemenmeis- zoek. (Foto: aangeleverd)

Regio - Afgelopen zondag zou
het grote optreden van De Grootste Band Van Nederland (DGBVN)
zijn, maar door de Coronamaatregelen is het concert verplaatst
naar volgend jaar.
Maar om toch in beweging te
blijven heeft de organisatie deze dag een speciale videoclip gelanceerd. Ongeveer honderd muzikanten hebben thuis een fragment opgenomen van het lijflied
van de band ‘Rocking in a Free
World’ van Neil Young. De clip is
vanaf zondag te zien op het YouTubekanaal van de Grootste Band
van Nederland.
Op 7 juni zou het grote optreden plaatsvinden. 500 muzikanten vanuit heel Nederland, maar
ook ver daarbuiten, hadden zich
een jaar geleden al aangemeld
om een miniconcert te verzorgen
op de Botermarkt in Haarlem. Het
concert zou bestaan uit een aantal nummers over het thema ‘vrijheid’, met als grote afsluiter hét
lijflied van de band ‘Rocking in a
Free World’ van de Amerikaanse
zanger Neil Young. Door de maatregelen rondom het verspreiden
van het Coronavirus is het optre-

den verplaats naar later datum in
2021.
Fragmenten van over de hele
wereld
Amateur filmmaker en gitarist/
zanger Niels Wilmink heeft van
over de hele wereld fragmenten van deelnemende muzikanten toegestuurd gekregen. Vanuit Spanje heeft gitarist Bert Mago een stukje film gemaild. Ook
vanuit Duitsland, België en Engeland hebben deelnemers een bijdrage geleverd. Al deze muzikanten zouden dit weekend Haarlem
aandoen om het optreden te verzorgen. Helaas heeft Corona roet
in het eten gegooid.
De organisatie wil op deze manier de fijne verbondenheid die
de muzikanten onderling al tijdens de voorbereidingen hebben opgebouwd, koesteren. De
vorige videoclip is ruim anderhalf miljoen keer bekeken. De
verwachting is dat ook de nieuwe
clip weer viral gaat.
Meer informatie is te vinden op
www.dgbvn.com. (Foto: Jan Ostrowski)
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Jong Telstar Vrouwen
Wedstrijd Jong
staan in de startblokken

Support’63: inmiddels meer dan
700 kaarten over de toonbank!
gelen haar huidig aantal seizoenkaarthouders niet kan ontvangen. De club heeft daarom besloten komend seizoen geen seizoenkaarten te verkopen. Maar
wat kun jij verwachten van de
Support’63 kaart?

je Telstar” bij de supporters thuisbrengen. Er zal rondom de wedstrijd een online platform gecreeerd worden waarin je live wordt
meegenomen in de beleving
rondom de wedstrijd. Exclusieve
interviews met spelers, trainers
en oud-spelers, beelden van achKaartverkoop
ter de schermen in bijvoorbeeld
De insteek is met publiek te gaan de kleedkamer en het spelersvoetballen maar in geval van be- home, volg live de warming up en
perkte capaciteit is er geen plaats stel na afloop vragen aan de ‘man
voor alle huidige seizoenkaart- of the match’ en de trainer. Geniet
houders. De Support’63 kaart zal van unieke beelden. Zo dichtdaarom komend seizoen als club- bij ben je nog nooit geweest, en
Onzekere tijden. Voor jou, je naas- card fungeren. Telstar staat be- dat op afstand. Uitsluitend met
ten, je werkgever, je werknemers, kend als een open en toeganke- de Support’63 kaart krijg je deje sportvereniging maar ook voor lijke club. Daarbij is een clubcard ze exclusieve inkijk. Daarenboven
jouw
favoriete
club Telstar.
De voetbalschoenen
uit den boze. Komend seizoen
probeert
de wedstrijden
Regio
- ,,Mijn
vorige
vonden
we men
in de
vuilnis-via
Witte Leeuwen, jouw Witte Leeu- ziet men zich echter genoodzaakt een radioverslag in zijn geheel te
bak.Supporters
Maar nu
ik echt
mijn
eigen!”
Randy,
7 jaar
was een van
wen.
en heb
sponsors
om hier
mee te
gaan werken
om gaan
verslaan.
zochten
veelvuldig contact,
met
zodoende
de trouwe supporters
de deelnemers
van
een
voetbalclinic
van Het Vergeten Kind. Debemoedigende woorden, allerlei straks de kans te geven om een Jouw plaats op heilige grond
ze organisatie
hield
31 januari
voetbalclinics
voor van
kwetsbare
initiatieven
of de mededeling
dat op
toegangskaart
te kopen.
Houders Alle bezitters
de Support’63
zijkinderen
hoe dan ook jullie
club
trouw
van
de
Support’63
kaart
krijgen
kaart
worden
vereeuwigd
op een
in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League
blijven. Iedereen koos er massaal het exclusieve recht om tegen prominente plaquette in het Telclubs,
waaronder
De kinderen
leerden
deze
voor
om geen
compensatieS.C.
te Telstar.
het gereduceerde
tarief van €6,30
star Stadion.
Zodag
zal jij voetaltijd bevragen
voor devan
door profs
coronacrisis
een kaartje te kopen. van S.C. Telstar
kend staanen
als de
Witte Leeuw die
balskills
en selectiespelers
beleefden
gemiste wedstrijden. Daar is de
er ook in moeilijke tijden voor je
een
dag
met hun
idolen.
club
blij onvergetelijke
mee!
Ongezien
de beste!
club was!
Wanneer telstar geen supporters
Wel of geen publiek, of beperkt mag ontvangen gaat men in sa- Teken jij voor Telstar? Bestel dan
De kinderen
werden
de busmettwee
tickets
voornogdejouw
eerstvolpubliek,
dat is de vraag.
Het is ze- met
menwerking
verschillenvandaag
kaart via
ker
dat Telstar met en
extrahadden
maatre- de
partners
het typische
“avondwww.support63.nl.
opgehaald
een
spetgende
thuiswedstrijd!
Telstar geeft alle voetballiefhebbers in Nederland de kans
om de Witte Leeuwen in deze moeilijke tijd te steunen.
Ze gooien het éénmalig over
een andere boeg! Telstar introduceert de Support’63 kaart.
De Support’63 kaart is de ultieme mogelijkheid om tegen
een aantrekkelijk tarief Telstar
te helpen. Voor €63,- geniet je
extra van een ongetwijfeld bijzonder seizoen. Telstar ongezien de beste!

Ajax bijna
uitverkocht

het team. Femke Lobach gaat
zich als mental coach richten op
de mentale weerbaarheid van
het team. Telstar Vrouwen is nog
op zoek naar een grensrechter en
een teammanager.

Hans de Winter ziet zijn ploeg
steeds meer vorm krijgen. ,,We
zijn zeer tevreden met de selectie zoals we die nu hebben. Wij
zullen het komende seizoen met
een representatief elftal in de Beloften -competitie
stappen.
In het
Velsen-Zuid
Vrijdag
speelt
Samenstelling Team Jong Tel- Telstarstadion zullen mooie en
Telstar in spannende
de Jupiler
League
star Vrouwen
wedstrijden
te zien
Een van de belangrijkste
zijn van dethuiswedstrijd
Witte Leeuwinnen teeenambities
belangrijke
van de Telstar Vrouwen, naast de gen Ajax, PSV, Feijenoord, Twentegen
Jong
Ajax. De
kaarten
ambitie om Eredivisie
te spelen,
te enzovoort.
Nu maar
hopen
Samenstelling staf Jong Telstar is zorgen voor ontwikkeling
van uitverkocht.
dat we in september
compezijn bijna
DedewestVrouwen
voetbaltalent in de regio en het titie weer op kunnen starten, zotribune
oostribune
De staf van de Telstar Vrouwen bieden van perspectief
in het re-endatde
wij onze
speelster, ons zitteam
begint vorm te krijgen. De naam aliseren van voetbaldromen.
Tel- Voor
in actie kunnen
tonen.”
ten al vol.
de zuidtribune,
van de trainer was al bekend: Met star Vrouwen trainer Hans de Winbestemd
de
Hans de Winter is een ervaren trai- ter is dan ook erg doorgaans
tevreden met Meer
informatie: voor
www.telstarner in huis gehaald. De uit Bever- de samenstelling van
het
team.
vrouwen.nl.
supporters van de tegenparwijk afkomstige De Winter is traiwaren
ner van de Telstar Vrouwen Aca- De namen van hettij,
eerste
Jong woensdag nog enkedemie, een voortzetting onder Telstar Vrouwen team
maakt de beschikbaar. Mogele kaarten
een nieuwe naam van zijn Haar- staf met trots bekend: Kyra Bomalle kaarten bij het verlemse Meiden Voetbalschool. Ma- mels, Puck Donker,lijk
Ninazijn
Doornrelle Worm wordt assistent-trai- weerd, Isa Gomez, schijnen
Magenta Jan- van deze krant echter
ner. Deze veelbelovende coach sen, Stephanie Kemper, Ines
toch Rachel
al verkocht. Dat betekent
gaat dit combineren met haar Kraefft, Lune Miedema,
functie als hoofdcoach van de van Netten, Sharondat
van Opzeealle 3.200 plaatsen in het
Vrouwen bij DSS in Haarlem die land, Pauline van de Pol, Jasmijn
komend seizoen in de Topklas- Resink, Lala Saenkla,Rabobank
Floor Spaan, IJmond Stadion bese spelen. Bob Beentjes versterkt Lieke Vis, Anna vanzet
der Vlist,
Lize zijn. De laatste keer
zullen
de Jong Telstar Vrouwen als kee- de Vries, Mercedes Wiegel, Janne
dat het zo’n volle bak was bij
perstrainer. Hij heeft al vele jonge van Wingerden.
keepsters succesvol op weg ge- Britt van Santen enTelstar
Nienke Wierwas op 29 oktober 2015
holpen naar de top.
da zullen hun revalidatie bij Telin dezebekerwedstrijd
tegen AZ,
Vanuit Kenamju gaan Kirsten Hil- star voortzetten terwijl
ook
lebrand en Fenna Uittenbogaard blijven spelen bij DSS.
die eindigde in 0-1.
samen de fysiotherapie verzor- Alle speelsters introduceren zichHetopsucces
van Telstar betegen. Lisa Holtslag is als de voe- zelf de komende weken
Instadingsdeskundige verbonden aan gram.
kent dat de kaarten voor de
Eind mei is bekend geworden
dat Telstar Vrouwen met een
team gaat deelnemen aan de
beloften competitie van de
KNVB. Deze competitie is het
voorportaal voor de Eredivisie Vrouwen, een gekoesterde wens van Telstar en de initiatiefnemer, de stichting Vrouwen Voetbal Kennemerland.
Staf en team zijn nu bekend.

Clinic voor kwetsbare kinderen

terende, sportieve middag. Na SC Telstar was niet de enige voetontvangst met een drankje en balclub waar een voetbalclinic
iets lekkers was het tijd voor het georganiseerd werd. In totaal
echte werk. De kinderen kregen volgden circa 400 kinderen uit
eenenvoetbalshirt
en komst
een vanpaar
heel NederTelstar
AZ hebben overeenJasper’’, opvanglocaties
legt technisch toe totdoor
de jeugdopleiding
van
stemming
bereiktgesponsorde
over de ver- directeur
Andries Jonker
,,Jas-voetbalclinic.
AZ. Daarnaast was hij onderdeel
door Nike
voetballanduit.een
huur van de 19-jarige doelman per is een talentvolle keeper en van de nationale jeugdelftallen
schoenen.
Zoaankonden
ze als
eenAZ reeds
Hetlaten
campagnethema
vanen
Jasper
Schendelaar
de Wit- heeft
bij Jong
zien van Oranje onder2018
15-16-17
te echte
Leeuwenspeler
voor hetmee
seizoen
op dit op
niveau de
goedWeek
mee tevan
Oranje
onder
18. In het Kind
seizoen
hetookveld
Het
Vergeten
2020/2021. De uit Alkmaar af- kunnen. Wij zijn op zoek naar een 2018/2019 maakte Schendelaar
met de
selectiespelers.
Na de
cli- keeper.
is hetIkbelang
kleine
komstige
Schendelaar
zal per di- eerste
en tweede
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Doelman Schendelaar gehuurd van AZ

Telstar legt spelers langer vast

Repair Café

Telstar heeft de afgelopen weken Ook Cas Dijkstra zag zichzelf bemet een aantal spelers overeen- loond worden met een contract.
stemming bereikt over het ver- De jonge middenvelder tekent
lengen van de aflopende contrac- een contract voor twee seizoeten. Daarbij krijgt de selectie van nen met een optie voor een derde Witte Leeuwen steeds
meer de seizoen.
Santpoort-Zuid
- Zaterdag
10 fevorm in aanloop naar het nieuwe De 18-jarige Dijkstra kwam begin
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zaterdagmidwen en maakte in de thuiswed- de reeds twee seizoenen voor
dag
vanJong
de AZmaand
allemaal
strijd tegen
zijn officiële
Telstar enom
hij tekent een contract
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voor tweedat
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repareren.
Het biedt,

het een gezellige ontmoetingsplaats is voor de buurtbewoners,
de gelegenheid om elektrische

Leeuwen.

wedstrijden als warme broodjes gaan. Telstar verloor vorig weekeinde echter de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Het
was de eerste nederlaag in zes
wedstrijden, maar dat had gelukkig geen grote gevolgen
voor de stand op de ranglijst
omdat de concurrentie ook
punten liet liggen.
Jong Ajax is sinds maandag
de nieuwe koploper in de Jupiler League. Het wordt dan
ook een belangrijke wedstrijd
voor beide ploegen. Er wordt
met belangstelling uitgekeken
naar een mogelijke opstelling
van Ajax-speler Younes. Maandag speelde hij nog mee met
Jong Ajax en maakte daar direct een glansrol van. Het is
nog afwachten of Younes tegen Telstar uitkomt. In ieder
geval hoeft hij niet tegen lege
tribunes op te kijken!

liefd voelt. Er zijn in Nederland
100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek die deze positieve aandacht nauwelijks krijgen. Om deze kinderen te steunen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Nederland op om deze kinderen te verwarmen met een kilometerslange supportsjaal van lieve berichten. Na de actieperiode deelt Het
Vergeten Kind ze, sjaal voor sjaal,
uit aan kwetsbare kinderen in
Nederland.
De Week van Het Vergeten Kind
was van maandag 29 januari tot en met zondag 4 februari met verschillende activiteiten
door het hele land. Vaste onderdelen zijn de uitreiking van de
‘Kind Centraal’ Award, Het VergeMet
van het nieuwe
ten ingang
Kind Filmfestival
engaan
de geven.
voet-Zij is inmiddels 2 seiseizoen, 1 juli aanstaande, zal zoenen actief bij Telstar en heeft
balclinics. directeur
Zie ookSteef
www.hetvercommercieel
zich onder de vleugels van Steef
Hammerstein
geen(foto:
onderdeel
kunnen inwerken en inleven in
getenkind.nl.
aangeleverd)

Steef Hammerstein neemt afscheid
als commercieel directeur
meer uitmaken ven de Telstar
organisatie. Na 11 seizoenen
komt er een eind aan een periode waarin Steef ziel en zaligheid gaf aan de club in VelsenZuid. Steef blijft als penningmeester van de Groene Leeuwen verbonden aan de club. De
stichting die als algeheel doel
heeft meerdere initiatieven
te ontwikkelen die het Stadion van Telstar energieneutraal
maken.

Telstar trainer Andries Jonker ziet
zijn ploeg steeds meer vorm krijgen. ,,Het zijn natuurlijk gekke tijden, maar ik ben blij dat wij deze
jongens hebben kunnen binden.
Alle drie hebben zij zich het afgelopen seizoen zo weten te ontwikkelen dat zij een meerwaarde zijn voor Telstar. Ik zie er naar
uit om met deze jongens te blij- De afgelopen periode is er gewerkt aan een nieuwe organisatie
ven werken.’’
met een andere wijze van aanpak
Melle Springer heeft Telstar laten van de commerciële mogelijkheweten de club te willen verlaten. den. Natascha van Grinsven-AdTelstar heeft daarom de optie in miraal zal daarin de commerciële richting verder inhoud en kleur
zijn contract ook niet gelicht.

op de afgelopen 11 seizoenen, en
dan indachtig het gezegde “zonder wrijving geen glans” dan geef
ik in één zin aan hoe onze reladeze uitdagende job.
tie was. Als Steef trok dan hing ik
aan de rem, en als ik trok dan hing
Daarnaast heeft de club ervoor Steef aan de rem. Meestal won
gekozen om voor de echte uit- Steef en dat heeft ons mede gedagingen, shirt- en stadionnaam bracht waar de club nu staat.”
sponsor, een externe partij in de
armen te nemen. Het belang- Dat Steef ook met enige trots kan
rijkste is dat Telstar, ook in deze terugkijken op de achterliggende
moeilijke corona-periode, vast elf seizoenen moge duidelijk zijn.
kan blijven houden aan haar Een bekend gezicht in heel de redoelstellingen die goed vastlig- gio en prachtige deals voor de
gen in het beleidsplan “Stip aan club zullen ook de komende seide Horizon” dat door Steef Ham- zoenen Telstar grote voordelen
merstein in samenwerking met bezorgen.
verschillende in- en externe par- Steef stond bekend om zijn cretijen is opgezet.
atieve en vernieuwende aanpak. Het zorgde voor hervorminPieter de Waard beschrijft zijn sa- gen binnen de club en een nieumenwerking met de scheidend we kijk op sponsoring. Het levercommercieel directeur op ge- de Steef veel lof op. (Foto: Ron Piheel eigen wijze. ,,Als ik terugkijk chel)
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