Speelt u wel eens met de gedachte om te verhuizen? De belangstelling voor woningen in uw buurt blijft onveranderd groot.
Geregeld spreken wij mensen die graag naar uw wijk zouden willen verhuizen. Er zijn namelijk nog steeds veel zoekers op

Pc: Pla ts:

de Jutter de Hofgeest

de woningmarkt. In de afgelopen jaren zagen we dat de woningmarkt ‘droog kookte’. Zo lang er nog veel zoekers zijn,
verwachten we niet dat de prijzen van woningen zullen dalen. Hier kunt u uw voordeel mee doen!
Wij zijn u graag van dienst bij de verkoop van uw woning of de aankoop van uw nieuwe woning. We beginnen met een
mooi aanbod: een vrijblijvende waardebepaling zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Marktplein 40
1972 GC IJmuiden
0255 - 700 201
velsen@brantjes.nl

E-mail:

www.jutter.nl | 0255-533900

10 september 2020

Cheque
36
EURO
PER
GRAM
3450
34
EURO
EURO
PER
PER
GRAM
GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)

VUL UW GEGEVENS IN EN LEVER DEZE VOUCHER AF OP ONS KANTOOR.
Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
VIA DE POST KAN OOK: BRANTJES MAKELAARS,
ANTWOORDNUMMER
828,
Telefoon:
0255 - 51 99 88
Internet:
www.amberjewels.nl
1940 VG HEEMSKERK. EEN POSTZEGEL IS NIET
NODIG.

VOORGOUD
EEN VRIJBLIJVENDE
UW OUDE
UW OUDE
GOUD
AmberJewelsVOOR VOOR
WAARDEBEPALING VAN
BY RENE POST

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
LIEVER ONLINE? GA NAAR WWW.BRANTJESMAKELAARS.NL
EN VRAAG DAAR DE
Internet: www.renepost.nl

VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN.
Dhr

UW WONING

Lange Nieuwstraat
LangeNieuwstraat
401
Nieuwstraat
• 1971 401
GD401
• 1971
GD IJmuiden
Lange
• IJmuiden
1971
GD IJmuiden
Telefoon: 0255
Telefoon:
- 51 990255
88
0255
51 88
99 88
Telefoon:
- 51- 99
Internet: www.amberjewels.nl
Internet:
www.amberjewels.nl
Internet:
www.amberjewels.nl

AmberJewels
AmberJewels
AmberJewels
BY RENE POST

BY RENE POST

Breestraat 120
Breestraat
• 1941 EM
Beverwijk
• 1941
EM Beverwijk
Breestraat
120120
• 1941
EM Beverwijk
Telefoon: 0251Telefoon:
- 22 50 23
0251 - 22 50 23
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl
Internet: www.renepost.nl

Mw

Internet: www.renepost.nl

Adres:

Pc:

Telefoon:

E-mail:

Plaats:

IJmuiden - De Stadsschouwburg Velsen schaalt af naar een verkleinde maar slagvaardige organisatie. Dat is nodig om de effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden. De culturele sector
wordt diep getroffen door de coronacrisis. Dit geldt ook voor de
Stadsschouwburg Velsen. De inperkende overheidsmaatregelen
met betrekking tot de zaalcapaciteit en het sterk geslonken theateraanbod brengen de schouwburg in grote financiële problemen. De directie ziet zich daarom genoodzaakt in te grijpen met
het verlies van banen als gevolg.

schouwburg Velsen in aanmerking
komt voor de steunmaatregelen
vanuit de overheid, redt men het
niet. De theaterfunctie wordt daarom voorlopig afgeschaald naar
een waakvlamsituatie. De theaterfunctie stopt dus niet, maar er is nu
geen mogelijkheid een rendabele theaterprogrammering neer te
zetten. Wel komt er meer focus op
De Stadsschouwburg Velsen heeft de dubbelfunctie van theater en de filmfunctie. Deze functie vergt
vanwege de coronamaatregelen cinema te geven. Met het huidige minder personele inzet en financivanaf half maart lange tijd haar culturele aanbod en de daarbij be- ele middelen, en is daardoor mindeuren gesloten moeten houden. horende zaalbezettingen is er ech- der risicovol dan de theaterfunctie.
Intussen slaagde men er wel in om ter teveel onzekerheid voor een
door middel van een succesvolle gezonde exploitatie van het thea- Met een klein team vaste medecrowdfunding-actie de theaterzaal ter in coronatijd. Zelfs als de Stads- werkers blijft een cultureel aanbod

Vliegtuigen vliegen vaker
en lager over Velsen
Velsen - Vliegtuigen vliegen dit jaar vaker en lager over de gemeente Velsen. Dat blijkt uit een analyse van de gegevens uit
NOMOS, het systeem waarmee vlucht- en geluidsgegevens rond
Schiphol worden bijgehouden. Een inwoner van Driehuis verdiepte zich in de gegevens van de afgelopen tijd. Zijn conclusie:
het aantal vliegbewegingen op Schiphol daalde dit jaar door de
coronapandemie fors, maar Velsen heeft juist meer te maken met
overlast.

burg of in een lichtmast van
het stadion van Telstar zou uitkomst kunnen bieden. Inwoners kunnen met deze informatie de druk op de leefbaarheid
aankaarten bij de verantwoordelijken binnen Amsterdam
Airport Schiphol en het Ministerie van Infrastructuur en Wavan alle vluchten boven Vel- terstaat. Ze kunnen erop aansen) op een hoogte van 2000 dringen het vliegverkeer weer
voet of lager over de gemeen- conform de vliegroutes te late. In 2019 vlogen 11.596 vlieg- ten vliegen zoals in 2018 en
tuigen (60% van alle vluchten 2019 gebruikelijk was. Een anboven Velsen) op deze hoog- dere mogelijkheid die inwote en in 2020 al 15.778 vlieg- ners hebben om aan de bel te
tuigen (76% van alle vluchten trekken, is de gemeente Velsen
boven Velsen). Vergelijken we schriftelijk verzoeken om de
2020 tot nu toe met dezelfde verandering van het vliegverperiode in 2019 dan gaat het keer aan te kaarten.
om 9250 vliegtuigen extra op Eind deze maand zal de geeen hoogte tot 2000 voet; of- meenteraad de Luchtvaartnota
tewel een toename van 140%. bespreken. (Foto: Pixabay)
Op dit moment zijn er twee
meetpunten voor geluidsoverlast door vliegtuigen in de gemeente Velsen. Die staan in
Velsen-Noord en Velserbroek,
maar dat is niet voldoende
om een zuiver beeld van de
overlast te kunnen schetsen.
Vliegtuigen die kiezen voor
een vliegroute boven woningen van de kernen IJmuiden,
Velsen-Zuid en Driehuis, blijven buiten het bereik van deze meetapparatuur. Een extra
meetpunt op de Stadsschouw-
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Stadsschouwburg verkleint
organisatie wegens coronacrisis

De reden hiervoor is dat de gebruikte vliegroutes dit jaar aangepast zijn. Vlogen in de voorgaande twee jaren hooguit vijf
procent van alle vliegtuigen
over de gemeente Velsen, tot
eind augustus was dat aantal
al opgelopen tot boven de dertien procent. Een verdrievoudiging dus ten opzichte van
2018. De vlieghoogte tot 2000
voet (ca. 600 meter) levert de
meeste geluidsoverlast op. In
2018 vlogen er in absolute aantallen 14.100 vliegtuigen (53%

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl
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Brantjes Velsen
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Rundergehakt
Om eindeloos mee te
variëren. Pak 1 kilo

3t

Deze actie is geldig t/m zaterdag 12 september 2020

in de Stadsschouwburg Velsen gewaarborgd en kan er, zodra de coronamaatregelen het toelaten,
weer worden opgeschaald naar
een completer en uitgebreider
aanbod. Met deze pijnlijke, maar
noodzakelijke maatregelen zet de
schouwburg in op behoud van het
theater op korte én lange termijn.
Voor de schouwburg is het een
grote steun in de rug dat de gemeente telkens aangeeft de Stadsschouwburg Velsen een warm hart
toe te dragen en in de toekomst
graag weer een divers aanbod van
theatervoorstellingen ziet. (Foto:
Bos Media Services)

Marktplein 40
1972 GC
IJmuiden
0255 - 700 201
velsen@brantjes.nl
pvc

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl
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ZONDAG 13 SEPTEMBER 20.00 UUR
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in deze krant:
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van de gemeente
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Velsen

Jongen (15) mishandeld en beroofd
IJmuiden - Een vijftienjarige jongen is zondagmiddag aan de Orionweg in IJmuiden mishandeld
en beroofd. De dader van deze laffe misdaad was een jongeman die
het slachtoffer vaag kende. Het incident gebeurde rond vier uur in
de middag.

slachtoffer met een mes. Daarna eiste de dader het horloge van de vijftienjarige jongen. Toen hij daarvan
afstand had gedaan, rende de dader
weg. Ook het slachtoffer zette het
op een lopen, hij was bebloed aan
zijn handen en gezicht. Op grond
van de verklaring van het slachtoffer
had de wijkagent wel een idee wie
De twee kwamen elkaar op straat te- de dader kon zijn. Zo kon uiteindelijk
gen en de verdachte bedreigde het een achttienjarige IJmuidenaar wor-

den aangehouden als verdachte. De
politie is op zoek naar getuigen van
de overval, maar ook naar mensen
die in deze omgeving iets anders is
opgevallen dat verband kan houden
met deze zaak.
Mensen met meer informatie kunnen bellen met 0900 8844, of met
Meld Misdaad Anoniem via 0800
7000.

Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK
Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, AlfaRomeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

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

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700 www.koene.nl

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

BY RENE POST
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Open Monumentendag NAAR SCHOOL!

Velsense leermonumenten

In het weekend van 12 en 13 september
zal er landelijk dit jaar een ‘light versie’
van de Open Monumentendag worden
georganiseerd, met als thema: leermonument. Ook de gemeente Velsen heeft
vanwege het Coronavirus besloten dit
jaar niet actief openstellingen te organiseren, maar het aan de eigenaren van
monumenten over te laten óf zij mee willen doen met de Open Monumentendag
en in welke mate. Zie voor meer informatie www.openmonumentendag.nl

Iedereen die een monument bezoekt, beleeft
dat op een andere manier, maar vaak kun je er
wat van leren. Bijvoorbeeld over de architectuur of de betekenis van zo ’n pand of object
voor zijn omgeving.
Daarnaast zijn er ook monumenten die letterlijk een leerfunctie hadden of hebben, zoals scholen en universiteiten. Ook in Velsen
zijn nog diverse leermonumenten te vinden,
zoals de Bosbeekschool die vorig jaar haar
150 jarig jubileum vierde. Het monumentale
gebouw van het Vellesancollege was de eerste school voor voortgezet onderwijs in de gemeente. En het gebouw van het huidige Zeeen Havenmuseum was de eerste school voor
visserij in Nederland.
Al deze leermonumenten geven een identiteit aan een plek en verbinden ons met die
plek. Ze leren ons over het verleden en heden.
Brochure
Om de Open Monumentendag niet helemaal
ongemerkt voorbij te laten gaan is door de gemeente een brochure rondom het landelijke
thema ‘Leermonument’ samengesteld. Er is
een keuze gemaakt van de meest aansprekende leermonumenten van Velsen. Zo kunt
u toch uw eigen leermo(nu)ment beleven.

dero in Santpoort-Noord, boekhandel The
Read Shop, en de bibliotheek in IJmuiden
en de bibliotheek in Velserbroek. Ook vindt
u informatie op de website www.openmonumentendag.nl.
Wij wensen u veel leesplezier.

Naar school!
Velsense leermonumenten

Open Monumentendag
Zaterdag 12 september 2020

De brochure is af te halen bij boekhandel Bre-

Oproep: ga lokaal op zoek
naar vertier
De cultuursector is net als de horeca en
een deel van de middenstand zwaar getroffen door de coronacrisis. Om lokale
ondernemers een steuntje in de rug te geven hebben de gemeente Velsen en Citymarketing Velsen de campagne Ik koop
lokaal en Ik eet lokaal ontwikkeld. In september voegen zij daar een derde campagne aan toe: Ik bezoek lokaal. Hiermee
worden inwoners opgeroepen in hun eigen gemeente een activiteit, theater of
museum te bezoeken.

‘Het zijn een ongekende tijden waarin ondernemers onze steun verdienen’, aldus wethouder Jeroen Verwoort. ‘Dat geldt ook voor
organisaties in de cultuursector, sport en recreatiebranche. Door de coronamaatregelen
kunnen er vaak minder bezoekers tegelijk
aanwezig zijn. Daarom is het van groot belang
dat we de plekken die er wél zijn maximaal
benutten. Uiteraard met inachtname van de
coronamaatregelen. Laten we allemaal lokaal
op zoek gaan naar vertier. Er is hier écht van
alles te doen.’
‘Voor de bedrijven en organisaties in Velsen
is het ontzettend belangrijk dat we ons geld in
de buurt uitgeven’, voegt citymarketeer Friso

Huizinga toe. ‘We hebben een prima winkelaanbod, fijne restaurants, een mooi theater,
uiteenlopende musea, een betaald voetbalclub en ondernemers die leuke activiteiten
aanbieden. Daar hoef je de gemeente niet
voor uit. Ik kan zo vijfentwintig dingen opnoemen die het bezoeken meer dan waard
zijn.’
Om de campagne extra onder de aandacht te
brengen wordt vanaf 4 september elke week
een cadeaubon verloot via de Facebookpagina van Citymarketing Velsen | .IJmuiden.
De winnaar mag een activiteit van maximaal
50 euro uitkiezen. Meedoen is heel simpel.
Schrijf in een reactie onder het Facebook-bericht de tekst ‘Ik bezoek lokaal’ en tag de persoon waarvan jij vindt dat hij of zij een leuk
uitje verdient. De reden hoeft niet vermeld te
worden, alleen een naam is voldoende. Als je
zelf in aanmerking wilt komen vul je alleen
‘Ik bezoek lokaal’ in. De winnaar wordt vrijdag rond 16.00 uur getrokken en krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

1

Week van lezen en schrijven
In de week van 7 september 2020 is er landelijk aandacht voor de week van ‘Lezen en
schrijven’ (voorheen de week van alfabetisering).

Alles begint met taal: dingen begrijpen, de eigen wensen kenbaar maken, zaken zelfstandig
regelen, contact met anderen, zijn onderdeel
van onze samenleving.
Er zijn twee belangrijke doelgroepen: mensen
die Nederlands als tweede taal leren (NT2) en
mensen die Nederlands als moedertaal hebben (NT1), maar die moeite hebben met lezen
en schrijven in het dagelijks leven. Zij kunnen
daardoor ze niet goed functioneren in onze
maatschappij. Het is zelfs zo dat 2,5 miljoen
volwassenen in Nederland hebben moeite met
lezen, schrijven, reken en/of digitale vaardigheden.

Kijk voor meer activiteiten van het Taalhuis
op de website: www.taalhuisijmond.nl of op
de website van de gemeente Velsen www.velsen.nl
De wethouders van de deelnemende gemeenten hebben in een kort filmpje een boodschap
ingesproken om u over de streep te trekken.
Kent u iemand waarvan u weet dat dat lezen
en schrijven hen niet makkelijk valt, wellicht
kunt u ze attenderen op dit bericht! (Foto Reinder Weidijk)

In Velsen proberen wij in het samenwerkingsverband ‘Taalhuis IJmond’, waarin we onder
andere samenwerken met de andere IJmondgemeenten, bibliotheken, welzijnsinstellingen
en het onderwijs, inwoners te bereiken die aan
hun probleem op taalgebied iets willen doen.
U bent van harte welkom in de bibliotheek
van Velsen, iedere dinsdagmiddag van 14.00
Kijk voor alle activiteiten in de gemeente – 16.00 uur en ook op donderdagochtend van
Velsen op www.ijmuidenaanzee.nl of volg 10.00 – 12.00 uur.
IJmuiden Rauw aan Zee op social media.

Vergaderdata Wijkplatforms
Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Woensdag 16 september, aanvang 19.30u in
buurtcentrum De Spil
Vanwege de coronamaatregelen mag er een

beperkt aantal bezoekers komen. Aanmelden is daarom verplicht via wijkplatformsvelsen@ijmuiden-zuid.
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Kinderen debatteren over armoede
ren of doordat discussie kan leiden tot ruzie.
Stichting Discussiëren Kun Je Leren helpt
leerlingen om de vaardigheden rondom discussiëren onder de knie te krijgen. Dit gebeurt
aan de hand van actuele thema’s, zoals armoede en schuld. Door hier met elkaar over te praten ontstaat verdraagzaamheid en begrip voor
de verschillen in de klas.

Praten over omgaan met geld, armoede
en schulden is voor veel volwassenen taboe. Maar niet voor de leerlingen van basisschool De Origon. Zij gingen met elkaar
in debat over de stelling ‘Kinderen die in
armoede opgroeien hebben extra hulp nodig op school’. Speciale gast was wethou-

der Marianne Steijn, die ook deelnam aan
de discussie.

Discussies tussen kinderen zijn vaak verrassend en spontaan. Maar ze kunnen ook lastig
zijn. Doordat het onderwerp gevoelig ligt, kinderen graag praten maar vergeten te luiste-

De winnaars van het debat zijn Willem Groot uit groep 8 en Emmely van der Veen uit groep 7.

AGENDA VAN DE SESSIES
Lokale steun Kenter jeugdhulp
Kenter Jeugdhulp is sinds 2018 in financiële
problemen geraakt. Ondanks de verwachting
dat in 2021 positieve financiële resultaten worden verwacht, ontstaat er in 2020 mogelijk een
liquiditeitsprobleem voor Kenter. Dit vormt
een gevaar voor de organisatie en daarmee
voor de zorg die Kenter levert aan onze jeugd.
De gemeente is vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk voor de continuïteit van de jeugdhulp. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd
voor Kenter Jeugdhulp eenmalig extra geld te
geven om de financiële positie te verstevigen.
Donderdag 17 september van 19.30 -21.00 uur
in de Raadzaal
Integraal Onderwijs Huisvestingsplan
Er moet een nieuw Masterplan onderwijshuisvesting voor alle schoolgebouwen en gymzalen
worden gemaakt. Dit doet de gemeente door
het opstellen van een Integraal Onderwijs
Huisvestingsplan (IOHP).
Tijdens deze sessie zal de gemeenteraad in gesprek gaan met de betrokken schoolbesturen
en zich buigen over het Integraal Onderwijs
Huisvestingsplan. Deze sessie wordt digitaal
gehouden.
Donderdag 17 september van 19.30 -21.00 uur
digitaal via Zoom

Wethouder Marianne Steijn: ‘In samenwerking met de gemeente werd op verschillende
basisscholen een debat georganiseerd. De gemeente vindt het belangrijk het taboe rondom
armoede en schuld te doorbreken. Deze discussie draagt zeker bij aan het bespreekbaar
maken van armoede en schulden. En ik heb
veel input meegekregen voor de uitvoering
van de armoedevisie.’ (Foto’s Reinder Weidijk)

Kosten HVC en de milieustraat
Tijdens de behandeling van de jaarrekening
2019 werd duidelijk dat de kosten van huishoudelijk afval fors hoger uitvallen. Met een motie
heeft de raad in juni het college verzocht om
een plan van aanpak op te stellen om de kosten
voor de milieustraat beter in de hand te kunnen houden en hierover uiterlijk in het vierde
kwartaal te rapporteren.
In deze sessie zullen de raadsleden van gedachten wisselen over de kosten van huishoudelijk
afval, de wijze van planning en control, kostenbesparing en het effect op de afvalstoffenheffing.
Donderdag 17 september van 19.30 -21.00 uur
in de Schoonenbergzaal
BRAK/PVM
Tijdens de raadsvergadering in juni vroeg het
college de raad om € 60.000 beschikbaar te
stellen voor het doorontwikkelen van de samenwerking van BRAK! en PVM in 2020.
De raad amendeerde dit besluit en stelde
€30.000 direct beschikbaar. Voordat de gemeenteraad de rest van het geldbedrag beschikbaar stelt, wil hij met een bedrijfsplan en
een sluitende businesscase, eerst overtuigd
worden dat het beschikbaar stellen van nog
een extra budget voor BRAK! wel nodig is en zo
ja voor welk bedrag. De raad gaat in discussie

IJMOND COMMISSIE
of hij het restbedrag wil vrijgeven.
Donderdag 17 september van 21.30-23.00 uur
in de Schoonenbergzaal
Armoedevisie
Met de huidige aanpak voor armoede en schulden worden onvoldoende resultaten behaald.
Daarom is een nieuwe aanpak uitgewerkt, dat
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Omdat armoede en schulden vaak samengaan is
ervoor gekozen om één beleidsplan te maken
met een integrale aanpak. Dit beleid is opgenomen in de visie ‘Een andere kijk op armoede
2020-2024’. De visie bevat een uitvoeringsprogramma dat is uitgewerkt op basis van vijf
doelstellingen.
Donderdag 17 september van 21.30-23.00 uur
in de Raadzaal
Uitvoeringsprogramma Visie Spaarnwoude Park
Het algemeen bestuur van het recreatieschap
Spaarnwoude heeft de Visie Spaarnwoude
Park 2040 vastgesteld.
Tegelijkertijd is er een uitvoeringsprogramma
opgesteld waarin de visie wordt vertaald naar
acties en projecten voor de komende jaren.
De raad kan nu een zienswijze indienen op het
uitvoeringsprogramma.
Donderdag 17 september van 21.30-23.00 uur
in de Rooswijkzaal / digitaal via Zoom

Bij de sessies kunt u inspreken, dit kan alleen digitaal. Mocht u willen inspreken, meldt dit dan via griffie@velsen.nl

Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050
De luchtvaartnota geeft aan hoe de luchtvaart
zich kan ontwikkelen in de komende jaren. In de
IJmondcommssie wordt de luchtvaartnota besproken. De gemeenteraad van Velsen kan een zienswijze indienen op het ontwerp Luchtvaartnota, daarom
staat de luchtvaartnota ook op de agenda van de
raadsvergadering.
Dinsdag 15 september om 19:30 uur, digitaal
Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit is een terugkerend onderwerp op de
agenda van de IJmondcommissie. In deze sessie is
er een terugblik op de voortgang, RIVM rapport en
onderzoek van de GGD.
In het tweede deel van deze sessie wordt het conceptprogramma TATA Steel 2020-2050 besproken.
Dinsdag 15 september om 20:30 uur, digitaal

BEZOEK CDK
Op 16 september komt de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, naar de gemeente Velsen.
Daarom is er een openbare
raadsbijeenkomst waarin
de raadsleden met de commissaris in gesprek kunnen
over diverse onderwerpen.
U kunt dit live volgen via de
website van Velsen.
Woensdag 16 september om
16:45 uur in de raadzaal.

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 het Klant Contact Centrum (KCC)
De telefonische bereikbaarheid van het KCC
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via
14 0255, zonder kengetal.

Vanwege de coronamaatregelen is het gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

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

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

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

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 29 augustus tot en met 4 sep-

tember 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.

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
Publicatie
Sinds 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 10 -09-2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

IJmuiden
Zeeweg 268, kappen boom (noodkap)
(31/08/2020) 90930-2020
Radarstraat 161, uitbouwen van de 2e verdieping (31/08/2020) 91304-2020

Infopagina
10 september 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |
Leeuweriklaan 44, plaatsen carport
(31/08/2020) 91328-2020
De Lumeystraat 24, plaatsen dakopbouw
(03/09/2020)
92629-2020
Zeeweg 249, plaatsen dakopbouw
(04/09/2020) 93323-2020
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 4, kappen 2 bomen
(31/08/2020) 90982-2020
Driehuis
Jacob Catslaan 7, uitbreiden begane grond
(31/08/2020) 91270-2020
Driehuizerkerkweg 28, legaliseren hoekdakkapel (01/09/2020) 91815-2020
Driehuizerkerkweg 28, legaliseren interne constructieverandering (doorbraak en nieuwe begane grond vloer) (01/09/2020) 91823-2020

Velserbroek
Floraronde 65, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(01/09/2020) 91700-2020
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
Wijk aan Zeeërweg 101, vervangen garagedeur
door raam (02/09/2020) 60473-2020
Halkade 31, verplaatsen tijdelijke snackbar naar
permanente locatie (02/09/2020) 70620-2020

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

Planetenweg 14, plaatsen afvoerkanaal (achtergevel) (04/09/2020) 72559-2020

Waterranonkel 11, plaatsen dakkapel (achterzijde) (02/09/2020) 47756-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 274, gebruik woning voor kamergewijze verhuur (5 kamers, 5 personen)
(02/09/2020) 66837-2020

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 29
augustus tot en met 4 september 2020 de
volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op grond
van de Algemene plaatselijke verordening
artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Groenelaantje 6-0023, legaliseren tuinhuis
(02/09/2020) 12207-2018
Groenelaantje 6-0008, plaatsen dagverblijf
(02/09/2020) 20807-2019
Marowijnestraat 20, bouwen fietsenafdak
(02/09/2020) 48602-2020
Velserbroek

Velsen-Zuid
Telstar - FC Volendam, op 13 september 2020
van 18:00 tot 0:00 uur, locatie: Telstar Rabobank
IJmond Stadion, Minister van Houtenlaan 123
(03/09/2020) 92880-2020

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, Postbus
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.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning

verleend voor:
IJmuiden
Briniostraat 12, bouwen entresol en kleine
tribune in bestaand klaslokaal (03/09/2020)
73817-2020
Kennemerboulevard / Jachthaven Marina
Seaport, tijdelijk (10 jaar) aanmeren crewtenders (03/09/2020) 58723-2020
Zeeweg 268, kappen boom (noodkap)
(03/09/2020) 90930-2020
4e Havenstraat 3A, bouwen bedrijfsgebouw
(03/09/2020) 54353-2020
Boerhaavestraat 18, deels gebruiken woning
voor kantoor (beroep aan huis) (04/09/2020)
72107-2020
t.o. Edisonstraat 19, kappen boom
(04/09/2020) 90410-2020
Santpoort-Zuid
Laurillardlaan 6, kappen boom (noodkap)
(03/09/2020) 84843-2020
Santpoort-Noord
Hyacinthenstraat 26, aanbrengen constructieve wijzigingen (02/09/2020) 77548-2020
Hagelingerweg 225, plaatsen dakkapel (voorzijde) (02/09/2020) 87215-2020
Kerkweg 103, uitbreiden 1e verdieping, plaatsen dakkapel (voorzijde) (04/09/2020)
64403-2020

Schipbroekenweg 17, vergroten woonhuis d.m.v. erker en dakkapel (voorzijde)
(04/09/2020) 84744-2020
Driehuis
t.o. Van den Vondellaan 50, kappen boom
(04/09/2020) 90408-2020
Velserbroek
Floraronde 65, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(03/09/2020) 91700-2020
Rijksweg 241, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (02/09/2020) 55776-2020
De burgemeester van Velsen heeft het
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit 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, Postbus 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.
Ingetrokken evenementenvergunningen
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een
evenementenvergunning ingetrokken
voor:
IJmuiden
“International Tiny House Beurs”, op 24, 25
en 26 september 2020, locatie: Basecamp
terrein, Kennemermeer 27 (04/09/2020)
75430-2020
Velsen-Zuid
“Velserbeek Culinair”, op 12 en 13 september
2020, locatie: De Theeschenkerij Velserbeek
(04/09/2020) 78384-2020
Santpoort-Noord
“Pinkenweekend”, op 10 en 11oktober 2020,
locatie: Frans Netscherlaan 12 (04/09/2020)
46145-2020

Kapvergunning
Terrasweg 58 Santpoort, Hazelaar is dood
Tolsduinerlaan/hoek Driehuizerkerkweg
Driehuis, Es is dood

Slaperdijk 4 Santpoort, Berk, dood
Kruidbergerweg 44, Santpoort, Prunus is
dood

Terrein
openbare
werken
aan
Havenkade,IJmuiden, Iep is dood

de

Bekendmaking Besluit bodemkwaliteit
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen maken bekend dat zij in het kader
van het Besluit bodemkwaliteit op 25 augustus
2020 de “Notitie grondverzet Bodemkwaliteitskaart PFAS” d.d. 20 mei 2020 heeft vastgesteld
voor het grondgebied van gemeente Heemskerk. De Notitie grondverzet Bodemkwaliteits-

kaart PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) bevat aanvullende regels met betrekking tot de
milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen grond met PFAS binnen de gemeente.
Inzage
De Notitie en het besluit liggen vanaf 8 septem-

ber 2020 ter inzage op het gemeentehuis.
Als u als belanghebbende het niet eens bent met
dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum
van deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders.
Noem in het bezwaarschrift in ieder geval:

•
•
•
•
•

Uw naam, adres en telefoonnummer
De datum waarop u het bezwaarschrift
schrijft
Een omschrijving van het besluit waar het
niet mee eens bent
De redenen waarom u bezwaar maakt
Uw handtekening

Toepassing belemmeringenwet privaatrecht
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat van maandag 21 september
2020 tot en met maandag 5 oktober 2020 het
verzoek van TenneT TSO B.V. aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht gedurende veertien dagen ter inzage ligt in het
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 in
IJmuiden.
Dit betreft een verzoek om met toepassing
van de Belemmeringenwet Privaatrecht de
rechthebbenden de gedoogplicht op te leggen

voor de aanleg en instandhouding van de 220
kV- en 380 kV-hoogspanningsverbindingen
Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust
(west Alpha).
Voor de openingstijden van het gemeentehuis
en het maken van een afspraak wordt verwezen naar de website www.velsen.nl. Een afspraak voor het inzien van de stukken kan
worden gemaakt via het Klant Contact Centrum, telefoon 14 0255 of 0255 – 567200.
Vanwege de maatregelen tegen verdere ver-

spreiding van het Covid-19-virus kunnen de
stukken ook digitaal worden opgevraagd via
het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.
Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van de
Belemmeringenwet Privaatrecht wordt er
tevens voor rechthebbenden een zitting gehouden. Tijdens deze zitting kunnen bezwaren worden ingediend en kan overleg worden
gepleegd met de verzoeker, TenneT TSO B.V.
De zitting zal worden gehouden in het ge-

meentehuis van Beverwijk, Stationsplein 48,
1948 LC Beverwijk op dinsdag 13 oktober
2020 om 13.00 uur. In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het Covid19-virus kan het zijn dat de zitting telefonisch
zal plaatsvinden. Indien dat het geval is, zullen rechthebbenden daarover later geïnformeerd worden.
De bekende rechthebbenden van de kadastrale percelen worden schriftelijk in kennis
gesteld.
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COLOFON

Door Erik Baalbergen
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Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
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Jeroen van Duijn
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Gerda Ritskes
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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
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400
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.
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!

Nikki’s Kapsalon verhuist
naar Velserhof 111

IJmuiden - Na zeven jaar verhuist Nikki’s Kapsalon van het huidige onderkomen aan Plein 1945 naar een veel ruimer pand op het
adres Velserhof 111. Daar heeft eigenaresse Nikki volop ruimte
om samen met haar collega’s Chantal en Lesley alle klanten goed
van dienst te kunnen zijn. Het uitbreiden van de zaak was al langere tijd een wens van het team.

Het was al wat krap in de kleine kapsalon onder het beursgebouw op
Plein 1945, maar doordat iedereen
nu anderhalve meter afstand tot elkaar moet houden, werd het helemaal een opgave om alles in goede banen te leiden. Nikki van der
Plas: ,,We hebben vier werkplekken
in onze huidige kapsalon, maar anderhalve meter afstand houden is
niet mogelijk. Daarom hebben we
er schermen tussen geplaatst, maar

dan sta je zo opgepropt.’’ Op de
nieuwe locatie heeft het team straks
de beschikking over een ruimte die
ongeveer 2,5 keer zo groot is. ,,Als
we het doen, dan doen we het
goed’’, zegt Nikki. Ze kijkt er naar uit
om weer met het hele team tegelijk
aan het werk te kunnen gaan. Op
dinsdag 15 september opent Nikki’s
Kapsalon op de nieuwe locatie. Tot
die tijd blijven klanten welkom op
Plein 1945. (Foto: aangeleverd)

De nieuwe Mazda MX-30
staat nu in de showroom
Velserbroek - Het is zover! Sinds
afgelopen vrijdag staat hij dan
echt bij Mazda Velserbeek in de
showroom. De Mazda MX-30,
Mazda’s eerste 100% elektrische
cross-over.

weldig geluid dankzij Mazda Harmonic Acoustics, 18-inch lichtmetalen velgen en een groot aantal innovaties op het gebied van comfort
en veiligheid. Wil je meer luxe? Kies
dan voor de Luxury uitvoering.

De Mazda MX-30 is een echte crossover met een imposant voorkomen en een hoge instap. Daarmee
oogt hij bijzonder ruim. Dat gevoel
wordt benadrukt door de zogenaamde freestyle achterdeuren, die
in tegenovergestelde richting openen. Met een batterijcapaciteit van
35,5 kWh en een actieradius van
200 kilometer (gecombineerd) op
basis van de WLTP-cyclus voldoet
de Mazda MX-30 ruim aan de behoeften van Europese automobilisten. Stap in de royaal uitgeruste
First Edition van de Mazda MX-30.
Zo geniet je al van standaard Ceramic Metallic lak, Apple CarPlay, ge-

De allereerste 100% elektrische auto van Mazda is een feit. En het resultaat is op werkelijk alle vlakken
groots. Eigenlijk is er maar één ding
minder groot aan deze elektrische
cross-over. En dat is de prijs. In combinatie met de nog altijd lage bijtelling en levering in 2020 is hij perfect
als zakelijke auto.
Je rijdt de First Edition uitvoering
voor slechts € 33.990 of nu tijdelijk voor € 375 per maand met Mazda Private Lease. Kom langs in de
showroom aan de Kleermakerstraat 63 in Velserbroek en maak
persoonlijk kennis met de Mazda
MX-30. (Foto: aangeleverd)

Kabeljauw uit de oven

Even geen inspiratie voor de warme maaltijd? Het team van vishandel
Molenaar, beter bekend als De Volendammer, geeft graag een goede
tip! Met een mooi stuk kabeljauw draai je vrij eenvoudig een overheerlijke ovenschotel in elkaar. Zeker voor de beginnende kok is dit een geweldige tip. Eenvoudig, maar superlekker!
• Zout
Ingrediënten:
• 3 eetlepels witte wijnazijn
• Peper
• Flinke eetlepel mosterd
• 1 citroen in schijfjes
(bijvoorbeeld Dijon)
• 500 gram kabeljauwfilet- of haas
• 4 eetlepels olijfolie of zonnebloemolie • Klontjes boter
Bereiding:
Meng als eerste de azijn met de mosterd en vervolgens met de olijfolie, zodat een smeuïge saus ontstaat. Voeg naar smaak zout en peper toe en meng
het geheel goed. Giet dit mengsel in een ovenschaal en snijd vervolgens de
kabeljauw in vier stukken. Leg op elk stuk vis een klontje boter en leg wat
schijfjes citroen aan de zijkant van de schaal. Zet de schaal in een voorverwarmde oven en bak plusminus 20 à 25 minuten op 180 graden. Direct na
het verstrijken van de baktijd serveren. Liefhebbers van knoflook kunnen
bij het bereiden van de saus twee uitgeperste teentjes knoflook toevoegen.

WWW.PLUSWIJZER.NL

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

Meer smakelijke suggesties? Kom langs bij De Volendammer aan de Cepheusstraat 29 te IJmuiden. De verse vis is ook via www.devolendammer.nl
te bestellen.

WWW.PLUSWIJZER.NL

ishandel Molenaar

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij
een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor de
noodpompen bij de Kleine Sluis en de Zuidersluis.
Omdat er al zoveel ‘geklust’ wordt
aan de zeezijde van IJmuiden,
met onder meer de bouw van de
nieuwe Zeesluis, de aanleg van
de Viskade en het herstel van de
kop van de Zuidpier, valt de klus
rond het kanaal bij de Kleine Sluis
en de Zuidersluis nauwelijks op.
Maar toch is deze klus ook niet
onaanzienlijk: vanaf eind juli laat
Rijkswaterstaat 31 noodpompen
met bijkomende stroomvoorzieningen en indrukwekkend dikke
pijpleidingen plaatsen rond de
Steigerweg en de Middensluisweg. Dit alles wordt uiteraard met
groot materieel aangevoerd en
geplaatst. Het geheel aan pompen, pijpleidingen en toebehoren
levert een opvallend, bijna surrealistisch landschap op bij de oudste sluizen van IJmuiden. Je zou
haast zeggen dat we er weer een
bijzondere attractie bij hebben.
Maar wel een tijdelijke. Wat is er
aan de hand?
Het Noordzeekanaal fungeert
van oudsher als waterafvoerkanaal voor een groot deel van ons
land. Overtollig regen- en rivierwater komt via ringvaarten en kanalen uiteindelijk in het Noordzeekanaal terecht. De waterloop
wordt geregeld via gemalen, stuwen en sluizen. Vanuit het Noordzeekanaal wordt het overtollige
water op zee geloosd.
Na de opening van het Noordzeekanaal gebeurt dat lozen via een
spuisluis ten noorden van de Zuidersluis. In 1940 wordt een nieuwe spuisluis geopend ten noorden van de Noordersluis. Tegenwoordig bieden de zeven spuikokers van deze spuisluis tussen
de Noordersluis en het gemaal
bij laagwater een maximale capaciteit van 700 kubieke meter. Om
een idee te krijgen van de hoeveelheid water: in drie-en-een-

over de benodigde pompcapaciteit te beschikken worden nu in
totaal 31 noodpompen geplaatst
bij de Kleine Sluis en de Zuidersluis. De pompen aan de Steigerweg lozen hun water via dikke pijhalve seconden stroomt hier dan pen in de kolk van de Kleine Sluis.
de hoeveelheid water van een De deuren aan de zeezijde moeOlympisch wedstrijdbad vanuit ten dan wel geopend zijn om het
het kanaal naar zee.
water naar zee af te voeren. De
pompen op het Sluiseiland zullen
Om de spuicapaciteit te vergro- hun water gaan lozen in het buiten en ook om het spuien mo- tentoeleidingskanaal van de Midgelijk te maken bij hogere water- densluis, via pijpen over de Midstanden van de Noordzee wordt delsluisweg.
in 1975 een gemaal geopend
naast de spuisluis. Het gemaal In juli begonnen de werkzaamhemoet het waterpeil in het Noord- den aan de Steigerweg. Eerst zijn
zeekanaal op veertig centime- tien mobiele noodpompen van
ter onder NAP houden. Het ge- het Departementaal Coördinatiemaal is dan uitgerust met vier zo- centrum Crisisbeheersing van het
genaamde bulbpompen met elk ministerie van Infrastructuur en
een capaciteit van 40 kuub per Waterstaat geplaatst op de Steiseconden. Een bulbpomp bestaat gerweg. Deze mobiele noodpomeen horizontale schroefpomp die pen worden ingezet bij (dreigenmet de elektrische aandrijving in de) noodsituaties als gevolg van
één unit is ondergebracht. De- wateroverlast, overstromingen
ze bulbpomp wordt onder wa- of watertekorten. Van der Kamp
ter gehesen en stuwt het water Pompen uit Zwolle levert de overechtlijnig door het gemaal. Eén rige eenentwintig pompen, waarzo’n bulbpomp in het IJmuiden- van er zeven op de Steigerweg en
se gemaal pompt in ruim een mi- de rest sinds vorige week op het
nuut een Olympisch wedstrijd- Sluiseiland geplaatst zijn en worbad leeg.
den.
In 2004 wordt het gemaal uitgebreid met twee nieuwe bulbpompen, elk met een capaciteit van
50 kuub per seconde. De totale
capaciteit van het gemaal komt
hiermee op 260 kuub per seconde bij een opvoerhoogte van 1,2
meter. Het eerder genoemde
zwembad kan hiermee in minder
dan tien seconden leeggepompt
worden.

In de laatste week van augustus zijn er testen uitgevoerd en
geluidsmetingen verricht rond
de pompen aan de Steigerweg.
De foto is gemaakt toen vier van
die pompen aanstonden en via
één pijp hun water loosden in
de sluiskolk. Het water schuimde tot ver buiten de Kleine Sluis
zeewaarts. Rijkswaterstaat zal,
zolang de nu defecte bulbpomp
nog niet inzetbaar is, de noodAfgelopen april ging een van de pompen gebruiken rond heftitwee nieuwe pompen uit 2004 ge regenval, om wateroverlast in
stuk. Omdat de oorzaak onbe- den lande te voorkomen. We zulkend is, heeft Rijkswaterstaat be- len dus naar verwachting een jaar
sloten om z’n tweelingbroertje kunnen genieten van het surreook tijdelijk buiten werking te alistische noodpompenparadijs.
stellen. De defecte pomp wordt Of we in dat jaar ook kunnen geonderzocht en gerepareerd. Rijks- nieten van bruisend Noordzeekawaterstaat verwacht dat de repa- naalwater in de buitenkanalen is
ratie mogelijk een jaar gaat du- maar afwachten...
ren. Om bij heftige regenval toch

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Inschrijving Telstar Streetleague geopend
Velsen - De Telstar Streetleague
gaat weer van start! In diverse wijken in Velsen en Haarlem-Noord zullen de voorrondes plaatsvinden op de voetbalpleintjes in de buurt. Nieuw
dit jaar is dat de leeftijd is verlaagd. Kinderen kunnen zich
opgeven als team in de volgende twee leeftijdscategorieën:
van 8 tot en met 10 jaar en van
11 tot en met 13 jaar.

meiden, competitief of recreatief.
De laatste categorie recreatief betekent dat er maar één teamlid
meespeelt dat op voetbal zit. In
een team zitten vijf spelers. Om
in de finale te komen moeten de
teams onder andere een wijkbijdrage leveren, bijvoorbeeld: oudere mensen in de buurt helpen
met boodschappen, het park opruimen of een andere maatschappelijke bijdrage.
Ook moeten de teams zelf een
scheidsrechter aan wijzen die
komt fluiten in de voorronde. Dit

mag een volwassene of iemand
uit het team zijn.
De voorrondes worden gespeeld
op dinsdag 15 september (Velsen-Noord), donderdag 17 september (Haarlem-Noord),dinsdag
22 september (IJmuiden) en donderdag 24 september (Velserbroek/Santpoort/Driehuis). Meer
informatie over het toernooi en
de wijkbijdrage is op www.telstarstreetleague.nl te vinden. Ook
kan via deze website worden ingeschreven.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Vervolgens kiezen ze nog uit de
volgende categorieën: jongens,
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Hollandse stamppot of Italiaanse pizza?

Afhalen of laten bezorgen
bij Mona Lisa en Oma’s Keuken
IJmuiden - Het pand van
Oma’s Keuken aan de Kennemerlaan heeft dankzij de
fraaie nieuwe raamsticker
van Pizzeria Mona Lisa een
heel nieuwe look gekregen.
Voor eigenaresse Kora van Eikeren was het een bewuste
keuze om de zaak, die ze al 26
jaar runt, weer wat meer in de
schijnwerpers te zetten. Ze is
ook al 5 jaar eigenaresse van
Oma’s Keuken, omdat het er
te krap is om anderhalve meter afstand te kunnen houden
is het helaas nu niet mogelijk
om binnen gezellig aan tafel
te schuiven.

Amber Jewels:

,,Trots op ons verkoopteam!’’
IJmuiden - Monique en René Post zijn trots op hun team, dat bestaat uit Nancy, Shirley en Noah. De drie dames zorgen ervoor dat
alles in de twee juwelierswinkels op rolletjes loopt en hebben ook
gedurende de afgelopen maanden, waarin van ondernemers het
uiterste werd gevergd, hun onaflatende inzet en betrokkenheid
getoond.
Monique Post is het vertrouwde
gezicht van Amber Jewels aan de
Lange Nieuwstraat 401 in IJmuiden. Haar man René drijft de juwelierszaak aan de Breestraat
120 in Beverwijk. Het verkoopteam dat ze in de loop der jaren
hebben geformeerd, is voor beide winkels inzetbaar, al brengen
de medewerksters de meeste tijd

door in de zaak in IJmuiden. Nancy werkt er al tien jaar, Shirley inmiddels alweer bijna vier jaar en
iets minder dan twee jaar geleden kwam ook Noah het team
versterken.
Monique Post: ,,Het waren best
heel spannende tijden, begin dit
jaar. Je hoorde heel enge berich-

ten over het coronavirus. Toch
hebben deze drie dames gewoon elke dag hun werk gedaan
zonder te zeuren. Natuurlijk vonden ze het wel heel spannend,
maar ze hebben het wel gedaan.
Ze stonden er gewoon en dat is
best een bedankje waard!’’ In zowel IJmuiden als Beverwijk hebben Monique en René Post een
enorme collectie trouwringen, diamanten sieraden en horloges.
Een waardebon kan ook in beide
vestigingen worden besteed. Kijk
op www.amberjewels.nl en www.
renepost.nl voor uitgebreide informatie. (Foto: Mark Sassen)

Column
Bericht van de (levens)executeur

Wat is afstand!

Als je enige kind aan de andere kant van het land woont of
zelfs verder, ben je blij dat er tegenwoordig digitale mogelijkheden zijn om elkaar ‘te spreken’. Vrienden om je heen en
goede buren maken soms goed
wat bij de afstandsrelatie met
het kind ontbreekt. Maar kun
je deze vrienden of buren ook
opzadelen met al je zorgen als
administratie of financiële zaken als je dingen niet meer zelf
kunt? De dochter van mevrouw
Van Dam woont niet alleen aan
de andere kant van het land,
maar de dochter is ook niet zo
gezond. De directe zorg voor
haar moeder is haar eigenlijk
te zwaar. En als het op het afscheid aankomt, zo’n nalatenschap afhandelen, dat is ook

niet iets waar mevrouw Van
Dam haar dochter mee kan belasten. Al pratende met mevrouw Van Dam over het levensdossier kwamen we tot oplossingen voor een levenstestament en een testament. Als
uitvoerende hiervan zijn alle
wensen, zoals zelfstandige blijven wonen, wat gebeurt er met
mijn huis, enzovoort met mevrouw besproken. Wensen waar
ze haar dochter niet mee wilde belasten. En ik ontzorg, het
mooiste dat er is. De dochter
ga ik ontmoeten en we bespreken wat wel mogelijk is en wat
niet. Zodoende houdt de dochter controle op de levensexecuteur en als zodanig controle op
afstand!
Karin Rutte (www.karinrutte.nl)

Maar voor beide bedrijven
draait de keuken zeven dagen in de week op volle toeren, want zowel de traditionele stamppotten en groente-

schotels van Oma’s Keuken als
de Italiaanse gerechten zijn gewoon te bestellen. Naar keuze
kunnen ze klaargezet worden
om zelf af te halen of bezorgd
worden thuis of op de zaak. Al-

Beleef de indrukwekkende
vogeltrek vanaf de Zuidpier
ben een enthousiaste gids die het
vooral leuk vindt om beginnende vogelaars wegwijs te maken
in de vogelrijkdom van Nederland. Ik kan goed uitleggen, weet
goed duidelijk te maken waar je
op moet letten en breng mijn enthousiasme over op de bezoekers”, zegt hij met een brede glimlach.
Hij heeft de liefde voor de natuur van zijn opa gekregen. ,,Tijdens mijn vervangende dienst bij
het NIOZ op Texel ben ik aangestoken met het vogelvirus. Sindsdien, nu ruim dertig jaar geleden,
ga ik regelmatig met een groep
IJmuiden - Op zondag 20 sep- watervogels. De Zuidpier steekt vaste vrienden op pad in Nedertember om 09:00 uur kunnen drie kilometer in zee en is een land en het buitenland (Europa)
vogelliefhebbers samen met prachtige plek voor zeevogels, om vogels te kijken. Daarnaast
de inspirerende vogelaar Paul zoals de schitterende Jan van heb ik brede interesse in planSaager een heus vogelfestijn Gent. En als we geluk hebben ten, landschap en dieren” De acbeleven. De indrukwekkende zien we zelfs de bruinvis, de klein- tiviteit vindt plaats vanaf de parvogeltrek is dan in volle gang, ste walvissensoort uit de Noord- keerplaats bij de Kennemerboudus er valt van alles te zien.
zee”, vertelt Paul enthousiast. Paul levard. Via het nieuwe online platis 55 jaar, getrouwd en heeft in- form www.localnatureguide.com
,,We gaan ‘s ochtends naar het middels drie volwassen dochters. kunnen belangstellenden zich
strand bij IJmuiden. Het Kenne- Hij woont in Haarlem en kent de aanmelden voor deelname. (Foto:
mermeer biedt zangvogels en hele streek op zijn duimpje. ,,Ik aangeleverd)

Open lessen slagwerkgroep
en twirlteam bij Soli
Driehuis - De slagwerkgroep
en het twirlteam van Soli hebben na de zomerstop hun stokken weer opgezocht. De slagwerkgroep om hier weer lekker mee te kunnen trommelen
en het twirlteam om met hun
stok (=baton) weer heerlijk te
kunnen gooien en draaien. In
het Solicentrum, dat helemaal
coronaproof is gemaakt, kunnen de groepen veilig en gezellig aan de slag met nieuwe muziek en shows.

structeur Koen van Velzen. Vanaf
20.15 uur start de rest van groep.
Momenteel slaan ze niet alleen
op trommels, maar gebruiken ze
ook boomwhackers en cajons om
melodieuze nummers zoals ‘I feel
good’ en ‘Sweet Home Alabama’
te kunnen spelen.
Het twirlteam traint op woensdagavond vanaf 18.30 uur. Onder
leiding van instructrice Wendy
van Gijlswijk en Saskia Haan werken zij aan verschillende draaien,
IJmuiden - Na de zomervakangooien, rolls, fingertwirls en danstie is, naast een kleutergroep, ook
bewegingen. Hiervan maken ze
een klas 1 en 2 (in het regulier on- De slagwerkgroep repeteert op kleine en grote shows. Nu voorderwijs groep 3 en 4) van de nieu- maandagavond. Eerst hebben al op mechanische muziek, maar
we vrijschoolstroom Waldorf aan de leerlingen alleen of in klei- straks hopelijk ook weer op muZee gestart. Waldorf aan Zee is ne groepjes les van slagwerkin- ziek van de orkesten van muziekeen vrijeschool volgens de antroposofie van Rudolf Steiner. Elke ochtend wordt gestart met periodeonderwijs, waarbij gedurende drie tot vier weken één vakgebied centraal staat. Daarnaast zijn
er oefenuren en ook spel en toneel, heemkunde en vormtekenen staan op het programma. Ouders die nieuwsgierig zijn geworden naar deze vorm van onderwijs, kunnen komen kennismaken tijdens de informatieavond
op woensdag 16 september om
19.00 uur in de vrijeschoolstroom
Waldorf aan Zee, Heerenduinweg
41. Aanmelden voor deze avond
is verplicht. Hiervoor kan een email naar waldorfaanzee@atlantbo.nl worden gestuurd. (Foto:
aangeleverd)

Start klas 1 en 2 Waldorf aan Zee

le gerechten worden bereid uit
dagverse producten en natuurlijk is het ook mogelijk om een
portie heerlijk Italiaans schepijs
aan de bestelling toe te voegen.
(Foto: aangeleverd)

vereniging Soli.
Beide groepen verwelkomen geinteresseerden graag tijdens
twee open lessen. Voor de slagwerkgroep zijn deze op maandag 14 en 21 september vanaf
18.45 uur voor kinderen vanaf 8
jaar. Ouderen (16+) en/of ervaren
spelers zijn welkom vanaf 20.00
uur. Voor het twirlteam zijn ze op
woensdag 16 en 23 september
van 18.30 tot 19.30 uur.
Vanwege de maatregelen omtrent COVID-19 is aanmelden via
twirlteamsoli@gmail.com of slagwerkgroepsoli@gmail.com verplicht. Via deze e-mailadressen is
ook nadere informatie op te vragen. (Foto: aangeleverd)
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Volgende
thuiswedstrijd:
zondag
13 september
20.0020.00
uur Telstar
MVV Maastricht
Volgende
thuiswedstrijd:
vrijdag
9 februari
uur -Telstar
- Jong AJAX

Pattynama schiet Telstar
voorbij FC Eindhoven
Telstar heeft in Eindhoven de plaatselijke FC op een nederlaag getrakteerd. In het Jan Louwers Stadion winnen de withemden het
tweede duel in de Keuken Kampioen Divisie. De Velsense club
gaat rusten met een 1-0 voorsprong. Na rust neemt de thuisclub
het heft direct in handen en komt binnen tien minuten op 2-1. In
het verloop van de tweede helft herstelt Telstar zich en wordt de
wedstrijd weer in handen genomen. Met als eindresultaat een
knappe 2-3 zege.
Telstar speelt zonder Siebe
Vandermeulen. De Belgische
international is op pad met het
nationale jeugdelftal van België. Zijn positie in de achterhoede wordt door Yael Liesdek
ingenomen.
De Witte Leeuwen nemen vanaf het eerste fluitsignaal van
scheidsrechter Gerrets het initiatief. Met een vrije trap, een
verre ingooi en een hoekschop
heeft Telstar binnen vijf minuten een aantal mogelijkheden
om tot score te komen. Dit lukt
nog niet. FC Eindhoven heeft
met Ruud Swinkels een ervaren keeper in huis. Hij is de beginfase nog niet te passeren.
In de 10e minuut twijfelt Jasper Schendelaar met het uitkomen. Hij herstelt zich goed
want in dezelfde aanval redt hij
fantastisch op de kopbal van
Jort van der Sande. Vijf minuten later stuurt Benaissa Benamar Ilias Bronkhorst diep. Zijn
schot gaat voorlangs het vijandelijke doel.
In de 29e minuut kopt Jort van
der Van der Sande de bal in
de handschoenen van Jasper
Schendelaar. De actie wordt
door de arbitrage teruggefloten. Eén minuut later is het wel
raak. Wel aan de andere kant
van het speelveld. Het is weer
de dekselse Ilias Bronkhorst die
scoort. Via Glynor Plet en Welat
Cagro krijgt hij de bal. De spits
kopt de bal op zichzelf door en
schiet het leer tussen de paal
en doelman Swinkels binnen:
1-0.
Tot aan de rust gebeurt er voor
beide doelen niets meer zodat
Telstar na ruim 45 minuten met
een voorsprong de kleedkamer
opzoekt.

Kleef, 8. Iker Pozo, 9. Jort van
der Sande, 11. Kaj de Rooij, 15.
Hugo Botermans, 16. Jens van
Son en 19. Dico Jap Tjong (46e
min. 26. Pieter Bogaers).
Wel op de bank maar niet gespeeld: 5. Ze Pedro Da Cruz
Sousa, 12. Thom Jonkermans,
14. Flor van den Eynden, 20. VaTelstar begint niet goed aan de lentino Vermeulen, 22. Quinten
tweede helft. Direct vanaf de Huybers, 29. Mitchel van Rosaftrap is het raak. Zonder tus- malen en 30. Jort Borgmans.
senkomst van een withemd.
Hugo Botermans staat vrij voor Opstelling Telstar: 1. Jasper
het Velsense doel. Hij krijgt de Schendelaar, 2. Ilias Bronkbal door Kaj de Rooij aange- horst, 4. Benaissa Benamar, 5.
speeld en faalt niet: 1-1. Zeven Redouan El Yaakoubi, 6. Frank
minuten later is Telstar op de Korpershoek, 8. Sven van
helft van FC Eindhoven te vin- Doorm, 9. Glynor Plet, 10. Daden. De ploeg leidt balverlies. niel Adshead (90e min. +1 13.
De omschakeling van de thuis- Vincent Regeling), 25. Shayclub is snel. Nu is Kaj de Rooij ne Pattynama, 28. Welat Cagro
de afmaker. Hij schiet de bal (78e min. 23. Cas Dijkstra) en
hard in de kruising: 2-1. Telstar 43. Yael Liesdek (65e min. 19.
gaat niet bij de pakken neer- Richelor Sprangers).
zitten. Herstelt zich wonder- Wel op de bank maar niet gebaarlijk snel. In de 64e minuut speeld: 12. Trevor Doornbusch,
ontwijkt Yael Liesdek een aan- 15. Redouan Taha, 16. Niels van
tal tackles en zet de bal goed Wetten, 20. Abdel Elouazzane
voor. Shayne Pattynama is en 27. Roscello Vlijter.
goed meegelopen, komt voor
zijn tegenstander en schiet het Scoreverloop:
ronde speeltuig tegen de tou- 30e min. 0-1 Ilias Bronkhorst
wen: 2-2.
46e min. 1-1 Hugo Botermans
Zes minuten later is Telstar 53e min. 2-1 Kaj van Rooij
weer doeltreffend. Met een 64e min. 2-2 Shayne Pattynastuiterbal schiet Shayne Pat- ma
tynama de 2-3 op het score- 70e min. 2-3 Shayne Pattynabord. Tot aan het allerlaatste ma
fluitsignaal van de heer Gerrets gebeurt er weinig meer Arbitrage:
voor beide doelen. In de 71e Scheidsrechter: de heer L.J.
minuut mag Benaissa Benamar Gerrets
een vrije trap nemen. Net bui- Assistent-scheidsrechters: de
ten de zestien. Zijn schot vliegt heren D. Frijn en J.P. Been
door een lichte aanraking van Vierde official: mevrouw S.
een Eindhovenaar net naast. In Shukrula
de 93e confrontatie tussen beide clubs trekt Telstar de over- Gele kaarten:
winning over de streep. (Tekst: 05e min. Glynor Plet
Marja Korbee)
39e min. Sven van Doorm
44e min. Iker Pozo
Statistieken:
65e min. Redouan El Yaakoubi
Opstelling FC Eindhoven: 1. 71e min. Kaj de Rooij
Ruud Swinkels, 3. Mawou- 90e min. +2 Jens van Son
na Amevor, 4. Bart Biemans, 6.
Maarten Peijnenburg (74e min. Toeschouwers:
25. Alef João), 7. Lorenzo van 746

Witte Leeuwinnen keren terug
Na vier jaar hebben de vrouwen van Telstar voor het eerst weer
een officiële wedstrijd gespeeld op Schoonenberg. De start in de
KNVB-competitie Vrouwen Beloften was spannend, van hoog niveau en zeker niet makkelijk. PEC Zwolle is een ervaren ploeg die
al jaren samen speelt en voor de Witte Leeuwinnen was dit hun
eerste competitie wedstrijd samen. Na enkele weken van hard
trainen en oefenwedstrijden was het zaterdagmiddag een echte
testcase om te zien waar de ploeg staat.

Telstar begon sterk aan de eerste helft. In de 6e minuut was er
een eerste kans voor Lala. Haar
schot op doel ging net naast.
Kira en Isa kregen kansen. Felle duels werden uitgevochten
op het middenveld. PEC Zwolle
zorgde voor een gevaarlijke situatie uit een vrije trap maar dit
eindigde in buiten spel. Er was
veel balbezit voor Telstar, een
doelpunt hing in de lucht maar
viel niet en met 0-0 ging men de
rust in. Na de rust kreeg Floor
twee mooie kansen. De keeper
van PEC Zwolle pakte een terugspeelbal in haar handen waarna een vrije trap volgde. Ook die
ging er niet in.

In de 71e minuut knalde Puck
de bal met een mooi afstandsschot net naast. In de 76e minuut was daar, wat tegen de
verhouding in, een goal van PEC
Zwolle.
Telstar herpakte zich, Lize
schoot in de 77e minuut net
over. Kira maakte plaats voor
Magenta. In de laatste minuten zette Telstar nog meer druk.
Er volgde nog een vrije trap en
een corner maar de gelijkmaker
zat er, hoe verdient ook, niet in.
Het spel van Telstar was goed,
de meeste en beste kansen waren voor Telstar dat goed georganiseerd speelde. Aanvoerster
Puck Donker: ,,Als team zijn we

onze afspraken die we voor de
wedstrijd hebben afgesproken,
goed nagekomen. We hebben
veel kansen gecreëerd, nu moeten ze er alleen nog in. We deden zeker niet onder voor PEC
en ik ben benieuwd naar dit seizoen. We hebben het voor de
eerste officiële wedstrijd goed
gedaan. Op naar meer!’’
Ook trainer Hans de Winter kijkt
blij en trots terug op deze eerste
wedstrijd. ,,Ik ben trots op wat
er op het veld en daarbuiten is
neergezet. Voor de wedstrijd zit
het verschil hem in de jaren ervaring. PEC Zwolle is jaren bezig, wij zijn debutant. We hebben het de ploeg ontzettend
lastig gemaakt. Wij zijn nu acht
weken bezig met dit team, we
maken grote stappen. Ik ben benieuwd waar wij over acht weken staan!’’ Na dit eerste avontuur wacht aanstaande zaterdag de uitwedstrijd tegen Ajax.
(Foto: Ronald Gringhuis/Telstar
Vrouwen)

Samen versterken van voetballend talent

Rabobank Haarlem-IJmond
sponsor Telstar jeugd
Velsen - Met ingang van het nieuwe seizoen is Rabobank Haarlem-IJmond sponsor van de jeugd van Telstar. Met dit sponsorschap wil Rabobank een bijdrage leveren aan talentontwikkeling
van zowel de vrouwelijke- als de mannelijke jeugdspelers van Telstar.

Op zondag 30 augustus werd, star-FC Volendam, de sponsorvoorafgaand aan de wedstrijd Tel- overeenkomst ondertekend door

Jerry Notenboom, directievoorzitter bij Rabobank Haarlem-IJmond.
Namens Telstar ondertekende
commercieel directeur Natascha
van Grinsven-Admiraal het contract. Op het vrouwen- en mannenteam prijkt vanaf heden Rabobank op het shirt van de spelers.
,,Het is een bewuste keuze om de
jeugd te sponsoren’’, vertelt Jerry Notenboom. ,,De jeugd heeft
immers de toekomst. We zien dat
vooral het vrouwenvoetbal steeds
meer leeft. Een terechte ontwikkeling. We zijn dan ook erg trots dat
wij met onze bijdrage zowel het
vrouwen als het mannenteam verder kunnen helpen.’’

Van Velzen trekt naar Velsen

Telstar en Gyliano van Velzen hebben overeenstemming bereikt
over een tweejarig contract. De
26-jarige uit Amsterdam afkomstige aanvaller tekende vanmorgen in het bijzijn van trainer en
technisch directeur Andries Jonker zijn contract en zal per direct
Rabobank Witte Leeuw
deel uit gaan maken van de Witte
van Telstar
Natascha van Grinsven-Admi- Leeuwen. Van Velzen komt transraal: ,,Samen met een aantal an- fervrij over van het Engelse Crawdere bedrijven, de Witte Leeuwen, ley Town.
vormt Rabobank de drijvende
kracht achter Telstar. We zijn erg ,,Ja natuurlijk ben ik enorm blij”
blij dat we op deze manier kun- vertelt Andries Jonker. ,,Met Gylinen werken naar een mooie toe- ano halen we naast kwaliteit ook
komst voor de club, regio en voor- veel ervaring binnen. Hij heeft als
al de jeugd.’’ (Foto: Pieter Hooge- jeugdspeler van Ajax en Manchester United en speler van onder anveen / 1963-Pictures)

dere Roda JC en FC Volendam een
flinke bagage aan ervaring opgedaan. Ik denk dat hij met zijn kwaliteiten en ervaring een welkome
aanvulling is op onze selectie.”

gen. In 2016 volgende de beloning in de vorm van een transfer naar Eredivisionist Roda JC. In
Kerkrade kwam van Velzen tussen 2016 en 2019 tot 70 wedstrijden in de hoofdmacht waarin hij
Van Velzen is een bekende naam 8 keer doel wist te treffen. In 2019
in het betaalde voetbal en ge- maakte hij de overstap naar het
noot zijn jeugdopleiding bij Ajax Engelse Crawley Town. In Engeen Manchester United. In 2012 land kwam van Velzen tot 5 wedmaakte hij zijn debuut namens strijden bij Crawley Town wat hem
Royal Antwerp waarna hij neer- daarna verhuurde aan Aldershot
streek bij FC Utrecht. Na zijn pe- Town. Bij laatstgenoemde speelriode bij FC Utrecht vertrok van de van Velzen 4 duels. Als jeugdVelzen naar FC Volendam. Daar international speelde van Velzen
maakte hij grote indruk en kwam diverse interlands voor de elftalhij tot 59 wedstrijden waarin hij len van Nederland onder 15, 16,
7 keer doel trof en 20 assists bij 17 en 21. Gyliano, welkom bij de
zijn statistieken mocht toevoe- Witte Leeuwen! (Foto: via Telstar)
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LEZERSPOST
Gemeente Velsen ﬁnancieel ziek

De gemeente Velsen is financieel ziek en
moet nu zwaar bezuinigingen. Nog maar één
jaar geleden meldde de gemeente in de Perspectiefnota 2020 t/m 2023 dat Velsen ‘financieel gezond’ was en dat het ‘uitgangspunt is
dat Velsen financieel gezond is en blijft’. Nu
blijkt dat sprake is van een jaarlijkse begrotingstekort oplopend tot € 4,4 miljoen en dat
de algemene reserve leeg is. Nog onduidelijk
is wat de kosten van de coronacrisis zijn. En
de vraag hierbij is en blijft hoe dit is ontstaan
en waarom de gemeenteraad als kaderstellend en controlerend orgaan dit accepteert,
geen kritische vragen stelt en geen initiatieven neemt. Als de gemeente Velsen een bedrijf was geweest, zou het nu failliet zijn.

Het college heeft nu bezuinigingsvoorstellen
aan de gemeenteraad gepresenteerd die op
10 september in een speciale raadsvergadering worden besproken. Opvallend is dat een
terugblik of een gedegen analyse van de huidige financiële situatie ontbreekt. Uit de 138
pagina’s met voorstellen blijkt dat volgens het
college op alles mag worden bezuinigd: vei-

ligheid, cultuur, dienstverlening, leefomgeving, duurzaamheid, dierenwelzijn, sport etc.
Ook verhogingen van belastingen, tarieven
en inkomsten sportaccommodaties worden
voorgesteld. Deze waterval van bezuinigingsvoorstellen toont hoe hoog de nood is, zelfs
kleine posten van € 5.000 ontbreken niet. Bijna alle bezuinigingen hebben nadelige effecten voor inwoners en ondernemers.
De gemeenteraad krijgt nu de rekening voor
het klakkeloos volgen van het te ambitieuze
beleid van het college. De raad moet nu zeer
pijnlijke keuzes maken, waarna het college
haar handen in onschuld kan wassen en aan
inwoners en ondernemers kan melden dat dit
toch echt de keuzes van de raad zijn.
Gelukkig hebben de meeste fractievoorzitters
afgelopen juni toegezegd dat ‘dit niet de tijd
is om financiële tegenvallers op de schouders
van inwoners en ondernemers te leggen’. Belofte maakt schuld!
R. Wit, Velserbroek

Aange naam!
AANGENAAM!

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.
IJmuiden - Op maandag 31 augustus zijn Ben en Larissa Hartman de trotse ouders geworden van hun tweede en derde
kindje. Om 21.19 uur is Lilly Anna Hartman geboren. Ze woog
3065 gram en was 49 centimeter

groot. Amper een kwartier later,
om 21.33 uur, is Jace Lucas Hartman geboren.
Hij woog 2955 gram en was 48,5
centimeter groot. Lilly en Jace
kwamen na een zwangerschap
van 35 weken en 4 dagen in het

Rode Kruisziekenhuis te Beverwijk ter wereld. Het was een supersnelle bevalling in iets minder
dan 4,5 uur tijd. Hun grote broer
Dex kan niet wachten tot zijn
broertje en zusje mee naar huis
mogen. (Foto: aangeleverd)

Aange naam!

Zanddoddegras klinkt als een gedicht
Regio - Weinig mensen kennen het bij naam; dit bijzondere
duingras dat klinkt als een gedicht. En de dikke aarpluimen op
dunne stengeltjes vragen er haast om, om als nepsigaartje in je
mond gestoken te worden. Je komt dit grasje steeds meer tegen
in de duinen van Zuid-Kennemerland en dat is een mooi resultaat
van alle herstelmaatregelen van de afgelopen jaren.
Wuivende halmen
Als mini-reuzebomen
Gras in perspectief
(Haiku door Marion Driessen)

Sean Demmers op bezoek bij de redactie van de Jutter/Hofgeest. (Foto: Jeroen van Duijn)

IJmuidenaar Sean Demmers
pakt shine in ZAPP-programma
IJmuiden - Een musicalnummer brengen, een DJ-set in elkaar
draaien of staand op een vlot achter een speedboot iemand naschilderen, presentator en videomaker Sean Demmers gaat elke uitdaging aan. Voor het televisieprogramma ‘Sean pakt Shine’, dat wekelijks te zien is bij NPO Zapp, gaat de 23-jarige IJmuidenaar allerlei weddenschappen aan. Lukt het hem niet om zijn
taak te volbrengen, dan moet hij daarvoor een tegenprestatie leveren. Het levert vermakelijke beelden op en voor Sean zelf de
nodige ‘shine’.

nuut en die vervolgens samen
met haar te zingen. Hij kreeg
er wat trefwoorden bij en alles moest binnen drie uur klaar
zijn. Dat lukte weliswaar, maar
de performance werd door Van
den Bosch niet voldoende gewaardeerd om de weddenschap
te winnen. De consequentie dat
hij - letterlijk - stond te shinen in
het centrum Amsterdam, waar
hij in een felgeel fluoriserend
jasje op straat moest optreden.

Veertien afleveringen zijn er inmiddels van het programma
opgenomen. In één ervan gaat
Sean een uitdaging aan achter een speedboot, bestuurd
door de eveneens uit deze regio afkomstige Stefan Jurriens,
die bekendheid kreeg als één
van de presentatoren van Stuk
TV. Intussen heeft Sean ongeveer de helft van alle weddenschappen gewonnen. Dat leverde hem als beloning steeds wat
extra shine op. Zo mocht hij bijvoorbeeld meeliften op het succes van populaire accounts van
influencers op Instagram en
Sean Demmers, gehuld in dalmatiërpak, in de achtbaan. (Foto: KRO- kreeg hij de kans om als DJ een
set te draaien bij Slam FM. AfNCRV)
gelopen dinsdag was de veerRuim een maand geleden zagen won de weddenschap van uit- tiende en tevens laatste aflevede kijkers hem in drie verschil- daagster Marije Zuurveld. Maar ring van deze reeks te zien. Het
lende themaoutfits een acht- het gaat niet altijd goed. De programma wordt uitgezonden
baan instappen voor een fotos- weddenschap met musicalster door KRO-NCRV en deze omhoot bij een snelheid van hon- Vajén van den Bosch is daar roep heeft inmiddels belangderd kilometer per uur. ,,Ik ben een voorbeeld van. Zij gaf Sean stelling getoond voor een tweeblij dat het afgelopen is’’, riep Demmers de opdracht een typi- de reeks van veertien programDemmers na afloop. Zijn doel sche musicalsong te schrijven ma’s. Die zouden vanaf eind okhad hij echter wel bereikt, hij van ongeveer anderhalve mi- tober te zien moeten zijn.

Duin en Kruidberg steeds
mooier voor plant en dier
Natuurmonumenten werkt aan
het vergroten en behouden van
de biodiversiteit en kenmerkende
duinplanten en bloemen in Duin
en Kruidberg. In plaats van Amerikaanse vogelkers, grote massa’s
duindoorn en verschillende ruige
grassoorten die heel hard groeien, komt er meer ruimte voor
zeldzamere bloemen en kruiden
die nu geen kans krijgen. En die
horen juist echt bij het duin en
zijn belangrijk zijn voor veel insecten. Het duin wordt gevarieerder en bloemrijker. Boswachter
ecologie Hans Wondergem vertelt: ,,Duinzand in Zuid-Kennemerland is rijk aan kalk. Dit komt
door de herkomst van het zand.
De typische duinplanten hier zijn
dan ook planten die veel kalk nodig hebben. Dit type planten kom
je niet tegen in de duinen van het
Zwanenwater en de Waddeneilanden, waar het duinzand kalkarm is. Is het je wel eens opge-

vallen dat de duinen er daar anders uit zien en er andere planten
groeien?”
Stuivend zand is belangrijk
Kalk spoelt uit de bodem door regen en dit proces versnelt door
stikstof uit de lucht. Planten verbruiken ook kalk, waardoor het
langzaam verdwijnt uit de bovenste bodemlaag. Verse aanvoer hoort bij het ecosysteem
en is nodig voor de duinplanten. Kleine verstuivingen zorgen
voor een poederig laagje van vers
zand op het duingrasland er omheen. Zo krijgen duinplanten als
duinviooltje, kleverige reigersbek en zanddoddegras weer hun
nodige portie kalkrijk zand. Wondergem gaat verder: ,,Van nature
komen er verstuivingen op kleine en grote schaal voor in duinlandschappen en van daaruit is er
dan pleksgewijs verspreiding van
kalkrijk zand. Maar door de grote
hoeveelheid stikstof groeien die
plekken hard dicht en ontstaan ze
nauwelijks meer vanzelf. Daarom
grijpt Natuurmonumenten in.”

najaar kleinschalig stukken afgeplagd en er worden stuifkuilen aangelegd. Een deel van het
gebied wordt ook nagelopen op
jonge Amerikaanse vogelkers.
De nieuw opgekomen vogelkersjes worden verwijderd. Met deze
ingrepen krijgen planten en dieren meer geschikt leefgebied en
wordt Duin en Kruidberg mooier.
De geplagde stukken gaan zich
ontwikkelen tot bloem- en kruidenrijk duingrasland en de stuifkuilen zorgen voor een dun laagje
vers zand over omliggende graslanden. De diversiteit van planten en insecten wordt zo veel groter: de blauwvleugelsprinkhaan,
zandloopkevers en graafbijtjes
profiteren meteen. Aan de randen kun je straks de mierenleeuw
weer tegen komen.

Tip voor mooie duinwandeling
Wandel zelf langs prachtige stukken duingrasland, zie waar we het
voor doen en kijk of je het zanddoddegras en de duinviooltjes tegen komt. En als je een tweede
keer komt, kijk dan eens of je verschil ziet: is er al meer vers zand
verspreid? Een aanrader is de beschreven route ‘Landgoed Duin
en Kruidberg’ van 13 kilometer,
die je kunt downloaden van de
website van Natuurmonumenten.
Er zijn ook meerdere gemarkeerde wandelroutes in Nationaal Park
Werken aan biodiversiteit
Zuid-Kennemerland en veel staan
Op meerdere plekken worden dit ook in de gratis Natuurroute app.

Stuivend zand helpt biodiversiteit en zonddoddegras. (Foto: Natuurmonumenten / Jowien van der Vegte)
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Piet Paree over plannen BRAK IJmuiden:

Doelstelling en werkwijze
PVM/BRAK sluiten elkaar vrijwel uit

Velsen - Twee weken geleden verzond Piet Paree zijn kritische
brief over de toekomst van BRAK IJmuiden, het beoogde museum over klimaatverandering en natuurhistorie, naar de gemeenteraad. Niet lang daarna ontvouwde Erwin van Liempt, directeur
van zowel BRAK als het Pieter Vermeulen Museum (PVM) de toekomstplannen van de organisatie. Paree heeft er inmiddels op gereageerd, wederom in een brief aan de gemeeteraad. ,,Er zit een
denkfout in het plan’’, luidt zijn conclusie.

Natuurlijk IJmuiden
IJmuiden - Het lijkt een niet alledaags plaatje en toch is ook dit
IJmuiden. In Nationaal Park ZuidKennemerland graast net na de
ingang Heerenduinen aan de
Heerenduinweg regelmatig een
kudde van zo’n 25 konikpaarden.
Deze rustige paarden zijn de nakomelingen van de wilde tarpan,
die inmiddels uitgestorven is. De
tarpan leefde voorheen vooral in

Polen en Rusland.
De konikspaarden, ook wel koniks genoemd, zijn voor begrazing in het natuurpark uitgezet
omdat ze sterk zijn en weinig verzorging nodig hebben. Ze houden van kort gras en er zijn ter
plekke ook eikels te scoren voor
hen.
Overigens is het verboden de konikpaarden te voeren of te aai-

en. In de regels van Nationaal
Park Zuid-Kennemerland staat,
dat men 25 meter afstand dient
te houden van de paarden. Die
regel is soms lastig na te leven
voor de vele wandelaars en fietsers, omdat de koniks ook onverstoorbaar op het wandel- en fietspad kunnen staan. Maar met rust
laten kan altijd. (Tekst en foto: Arita Immerzeel)

Bridgeclub De Jump
pakt de kaarten weer op

Santpoort - Afgelopen maandag is bridgeclub De Jump gestart
aan het nieuwe seizoen. Het was lange tijd spannend of dat zou
lukken, gezien de COVID-19-maatregelen. De club, die volgend
jaar het 75-jarig bestaan hoopt te kunnen vieren, heeft lange tijd
geen bridgeavonden kunnen organiseren. Voorzitter Hajo Strik:
,,Er gloorde hoop toen premier Rutte zei dat alle binnensporten,
waar het lastig is om anderhalve meter afstand te houden, toch
zijn toegestaan. Het bleek ijdele hoop, want onze premier had
geleid lijkt te zijn of geen aanslui- zich niet gerealiseerd, dat bridge ook een sport is, zelfs een Olymting weet te vinden bij de andere pische sport. Het ministerie haastte zich dan ook om die uitspraak
kinderen in de klas. Het ene kind te nuanceren.’’
is in zichzelf gekeerd, een ander juist heel druk en bewegelijk.
Hoe herken je een hooggevoelig
of spiritueel-bewust kind en hoe
kun je hem/haar het beste begeleiden? De interactieve lezing begint om 20.00 uur en deelname is
gratis. Informatie en/of aanmelden: info@markmetselaar.nl. (Foto: aangeleverd)

Interactieve online lezing door Mark Metselaar:

“De gevoelige kinderen van deze tijd”
Velsen - Op dinsdagavond 15
september geeft natuurgeneeskundig energetisch therapeut
Mark Metselaar een gratis interactieve online lezing met als titel:
‘De gevoelige kinderen van deze tijd’. Het lijkt erop dat er steeds
meer ‘gevoelige kinderen’ worden
geboren. In ieder geval is er in deze tijd meer aandacht voor kinderen die schijnbaar ‘anders’ zijn.
Een kind dat op school bijvoorbeeld erg dromerig is en gauw af-

kunnen opmaken uit het feit dat
is gekozen voor een locatie bij het
strand. ,,Wat BRAK beoogt is dus
iets heel anders dan wat het PVM
tot nu toe met veel succes uitdraagt. Daarom is het een grote
vergissing om het PVM en BRAK
in één adem te noemen. Het PVM
richt zich vanuit een centrale plek
Piet Paree, zelf gepensioneerd stelling in zichzelf met als hoofd- in de gemeente vooral op onze
leerkracht natuur- en milieuedu- doel IJmuiden op de kaart zetten’’, toekomstige generatie volwassecatie, maakt zich zorgen over de analyseert hij. Paree: ,,Goede sier nen.’’ Hij stelt de raadsleden voor
toekomst van het PVM en BRAK. maken met een gebouw dat kli- om nu hun verlies te nemen, waar
Weliswaar is hij blij met het feit maatneutraal moet worden om het de voorbereidingskosten bedat in de plannen voor BRAK er vervolgens met bussen en au- treft. Het geld dat gereserveerd is
meer ruimte voor het PVM is op- to’s massa’s toeristen naar toe te voor de bouw van BRAK zou wat
genomen, maar hij ziet vooral trekken is wederom een tegen- hem betreft beter kunnen worminpunten aan het project. ,,Mi- stelling in zich zelf.’’ Dat meer toe- den geïnvesteerd in een nieuw
lieueducatie beogen door massa- risme en niet de milieueducatie klimaatneutraal natuur- en mitoerisme te creëren is een tegen- het uitgangspunt is, meent hij te lieucentrum PVM.

aan de eisen met betrekking tot
luchtverversing, zoals die door
het RIVM worden gesteld. Dat
bleek gelukkig mee te vallen.
Een objectieve meting door experts wees uit dat alles op dat
punt in orde is. Allerlei variaties
van spelersafscherming passeerden vervolgens de revue. Overwogen werd om schermen tussen de spelers te plaatsen of aan
extra grote tafels te gaan spelen.

In overleg met de Nederlandse Bridgebond (NBB) werd een
protocol opgesteld, dat bridgen
weer mogelijk maakte. Temperatuurmeting bij binnenkomst, info van de aanwezigen, die schriftelijk vastgelegd en ondertekend moest worden, tafels en
stoelen ontsmet, en tafels ver uit
elkaar. Tenslotte de keuze voor
een spelvariant, waarbij de spelers zo min mogelijk moesten lopen. Hierdoor kan de anderhalve meter afstand gewaarborgd
Wedstrijdleider Hennie van Lieren houdt toezicht op de spelers. De tafels worden. Het leidde tot een gestaan op grote afstand van elkaar. (Foto: aangeleverd)
slaagde avond, waar ruim de
helft van de leden bij aanwezig
Strik nam het voortouw om de sproken welk effect de corona- was. ,,Eindelijk weer’’, klonk het
opzichte van het afgelopen seizoen dorp 68-55; OG vs Beverwijk 75- bestuurders van alle bridgeclubs maatregelen voor de clubs zou- rondom. De bridgers kunnen
maar moest het in een echte derby, 70; Akrides vs Beverwijk 63-53; OG die spelen in de zaal van woon- den hebben. De eerste zorg was hun geliefde bezigheid weer
net als Beverwijk, toch afleggen te- vs Hoofddorp 67-77. (Foto: aange- complex Velserhooft bijeen te de accommodatie zelf. Gevreesd uitvoeren, zij het voorlopig nog
roepen. Gezamenlijk werd ge- werd dat de zaal niet zou doen met de nodige beperkingen.
gen Akrides. Coach Hooiveld van leverd)
Akrides genoot van het plezier en
de gretigheid maar durft nog geen
voorspellingen te doen voor eindrangschikking.
Aanstaande zaterdag 12 september begint de competitie en staat
gelijk de derby Akrides - Onze Gezellen op het programma. Na de
IJmuiden - Aanstaande zaterdag, 12 september, staan vrijwil- vragen. Verbieden heeft vaak
goede ervaringen met de tweede
ligers van de stichting Geen Drugs - Wel Leven tussen 13.30 en geen zin; maar door goede
editie van de Kennemer Games wil
15.30 uur in het centrum van IJmuiden om aandacht te vragen voorlichting hoopt de stichting
het bestuur van Akrides weer bevoor de gevaren van lachgas. Vooral onder jongeren is lachgas dat jongeren zich nog een keer
perkt en in aangepaste vorm punog steeds populair, maar door de gebruikers worden de gevol- bedenken. Vrijwilligers van de
bliek toelaten. Meer nieuws daargen vaak zwaar onderschat.
over komende week op de websistichting delen zaterdag flyers
te van Akrides.
en voorlichtingsboekjes over
In de afgelopen twee jaar heb- op de langere termijn vaak ook drugs uit aan iedereen die inben ruim zestig jongeren na psychische klachten na gebruik teresse heeft. Ze zullen staan
Alle uitslagen van het toernooi:
excessief gebruik van lach- van lachgas.
Dames Akrides vs Hoofddorp 29in het centrum aan de Lange
gas klachten gekregen die op
97; OG vs Heiloo 62-53; Akrides vs
Nieuwstraat. Stichting Geen
een dwarslaesie lijken. Ver- Lachgas dus eigenlijk
OG 51-34; Heiloo vs Hoofddorp
Drugs - Wel Leven is opgericht
pleegkundigen zagen jonge- om te huilen!
44-85; Mannen Akrides vs Hoofdvanuit de Scientology kerk, die
ren het ziekenhuis binnenko- Lachgas is dus feitelijk niet al sinds jaar en dag actief stelmen in een rolstoel, omdat ze zo onschuldig als het lijkt! De ling neemt tegen het gebruik
niet meer konden staan of lo- stichting Geen Drugs - Wel Le- van drugs. Kijk op www.geenpen. Van de honderd patiën- ven vindt het daarom belang- drugswelleven.nl voor meer inten die door neurologen wer- rijk om hier aandacht voor te formatie.
den onderzocht, had meer dan
ries H1 weer de beschikking over de er vrijwel niets aan het spel- de helft klachten die passen bij
flink wat ervaring. Casper Her- beeld. Strawberries kwam er niet een dwarslaesie.
rebrugh, Finn van Leeuwen en aan te pas en het was wachten
doelman Wouter Rempt zijn te- op het derde doelpunt van Gou- Wat doet lachgas
ruggekomen van een lager team. da. Het leek er geen moment op in het lichaam?
dat de wedstrijd in een gelijkspel Wanneer je lachgas inhaleert
Na een goed begin van de be- zou eindigen. Met twee doelpun- gaat het via de longen en het
zoekers uit Driehuis werd Gou- ten na de rust was de wedstrijd bloed de hersenen in. Lachgas
da de bovenliggende partij na snel beslist. Pas in het laatste tast vitamine B12 aan, de vitaruim een kwartier spelen. De rol- kwart wist Strawberries voor licht mine die zorgt voor rode bloedlen waren volledig omgedraaid gevaar in de cirkel van Gouda te lichaampjes. Bij een tekort aan
en Strawberries werd afgetroefd zorgen, maar dit zorgde niet voor vitamine B12 kunnen bloedarover het hele veld. Gouda wist enige spanning bij de Zuid-Hol- moede en allerlei neurologische problemen ontstaan, tot
een flink aantal strafcorners te landers. Eindstand: 4-1.
een dwarslaesie aan toe. Zoals
behalen waarvan er een via een
variant tot doelpunt werd ge- Komende zondag krijgt Straw- we inmiddels in de praktijk hebpromoveerd. Nog voor de rust berries op eigen veld Rijnvliet ben gezien, komt het voor dat
kwam de thuisploeg op voor- op bezoek en kan het de eerste jongeren daar niet volledig van
sprong mede door matig verde- overwinning halen op het nieu- herstellen en blijvend in een
digend werk bij de Strawberria- we waterveld. (Tekst: Finn van rolstoel komen te zitten. Naast De vrijwilligers van Geen Drugs - We Leven tijdens een eerdere campagne
lichamelijke klachten krijgt men in Zaandam. (Foto: aangeleverd)
nen. In de tweede helft verander- Leeuwen)

Hoofddorp dames en Akrides heren winnen:

Tweede editie van de
Kennemer Basketball Games
IJmuiden - Aan de inzet en het fanatisme was niet te merken dat de
acht wedstrijden van de tweede
Kennemer Basketball Games zich
zonder publiek afspeelden. Vooraf
leek Hoofddorp zowel bij de heren
als dames het meest kansrijk. De
dames van Hoofddorp, uitkomend
in de promotiedivisie, kijken nog
voordat het seizoen begonnen is, al
omhoog. Assistent coach Nico Zomer: ,,We willen kampioen worden
en naar de eredivisie.” Hoofddorp
was dan ook voor zowel Akrides als
het jeugdteam van Heiloo een matje te groot. Maar de tegenstand die
de 15- en 16-jarigen van Heiloo tegen Hoofddorp boden maakte wel
duidelijk wie de toekomst heeft.
Bij de heren was het spannender.
OG, Beverwijk, Hoofddorp en Akrides zijn aan elkaar gewaagd en komen dit seizoen alle vier uit in de
landelijke eerste divisie. Met name
Hoofddorp heeft zich versterkt ten

Gouda - Strawberries: 4-1
Regio - Het eerste herenteam
van KHC Strawberries heeft na
een half jaar weer een officiële
wedstrijd gespeeld in de 3e klasse. De mannen onder leiding van
trainer Robbert Zevalkink gingen
op bezoek in Gouda bij de plaatselijke hockeyclub. Ten opzichte
van vorig seizoen heeft de selectie van Strawberries flink wat wijzigingen ondergaan. Zo zijn drie
talentvolle spelers van HBS overgekomen, te weten Abel Kroon,
Mike Neijenhoff en Oscar Giebels. Eerstgenoemde luisterde
zijn debuut al snel op door de
openingstreffer voor de aardbeien te scoren na goed voorbereidend werk van aanvoerder Pepijn
Hendriksen. Naast de drie jongelingen van HBS heeft Strawber-

Vrijwilligers geven
voorlichting over gebruik lachgas

20

10 september 2020

Leerlingen basisschool De
Rozenbeek zoeken ‘verborgen schat’

Velserbroek - Basisschool De Rozenbeek doet mee met de jaarlijkse inzamelactie voor kleine apparaten van Wecycle. Het thema
dit jaar is ‘schatgraven’. Overal in huis slingeren afgedankte kleine apparaten rond die heel goed kunnen worden gerecycled tot
nieuwe grondstoffen. Deze berg apparaten is eigenlijk een verborgen schat en aan de kinderen de opdracht om die thuis op te
zoeken en op school in te leveren. In ruil voor hun inzet is er een
mooie beloning voor de school, een Wecycle-Recycle Certificaat
en een donatie aan Stichting Jarige Job.

aan de inzamelactie doneert Wecycle bovendien een bedrag aan
Stichting Jarige Job, waarmee zij
kinderen uit minder bedeelde gezinnen een onvergetelijke verjaardag bezorgen. Hulp die door
de coronacrisis nu extra welkom
is. Het aantal aanvragen voor verjaardagsboxen steeg de afgelopen maanden met 30% naar
6.400 boxen per maand!
De jaarlijkse inzamelactie wordt
voor het achtste jaar georganiseerd. Jan Vlak, algemeen directeur van Wecycle: ,,Wij vinden
het heel belangrijk om kinderen op een toegankelijke manier
iets mee te geven over het belang van het recyclen van e-waste. De samenwerking met scholen is daarom van groot belang
voor ons. Wij zijn hen dan ook
heel dankbaar voor hun inspanningen en wensen alle scholen
dit jaar weer veel inzamelsucces!”

Over Wecycle
Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en
energiezuinige lampen, kortweg
e-waste. Via ons landelijk dekkend inzamelnetwerk van 13.000
punten kunnen consumenten en
professionals e-waste gratis inleveren. Samen met onze inzamel-,
sorteer- en recyclepartners dragen we dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen we voor
ruim 2.000 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen in
opdracht van zes producentenorganisaties: Stichting Fiar, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec
Nederland, Stichting Metalektro
Recycling, Stichting Verwijdering
Elektrische Gereedschappen en
De school ontvangt lesmateri- aan deelnemen.
Stichting Witgoed. In 2019 hebaal in de vorm van een E-was- De actie is georganiseerd door ben wij 116,2 miljoen kilo e-waste schatkaart die de kinderen op Wecycle, verantwoordelijk voor te ingezameld en gerecycled met
weg helpt. De inzamelactie is on- de inzameling en recycling van een nuttige toepassing van 95
derdeel van een landelijke cam- afgedankte elektrische appara- procent. Hiermee is een CO2-uitpagne, waar ruim 190 basisscho- ten en energiezuinige lampen. stoot vermeden van 382 miljoen
len verspreid over heel Nederland Voor iedere school die meedoet kilo. (Afbeelding: Wecycle)

LEZERSPOST

Coronaproof vuil opruimen
Velsen - Sportvissers hebben
onder het motto ‘Hou je visstek
schoon’ vrijwillig zwerfvuil op
de Noordpier opgeruimd. Gewapend met vuilniszakken en vuilgrijpers - en deze keer met anderhalve meter afstand - is door de
sportvissers weer veel rotzooi van
de pieren gehaald. Afval dat niet
alleen door sportvissers wordt
achtergelaten, maar zeker ook
door recreanten en dagjesmensen. Ook troffen de sportvissers

afval aan dat van schepen komt.

op en dit leverde een flink aantal
volle vuilniszakken op. De camDe buit bestond vooral uit blikjes, pagne ‘Hou je visstek schoon’ is
hout en allerlei soorten plastic. een samenwerkingsverband van
,,Eigenlijk alles wat blijft drijven, de georganiseerde sportvisserij.
ligt op de pieren. Lang niet al het Deze opruimactie is een samenafval komt van sportvissers, toch werking tussen IJmuider Zuidpier
pakken we onze verantwoorde- Zeevis Vereniging (IJZVV), Sportlijkheid en doen daarom deze op- visserij Nederland en Sportvisseruimactie”, geeft Ron Gatowinas rij MidWest Nederland met mevan Sportvisserij MidWest Neder- dewerking van de Gemeente Velland aan. De sportvissers ruimden sen. (Foto: Frank van der Burg Foover dik twee kilometer het afval tografie)

Mantelzorgwaardering 2020 van start
Velsen - Mantelzorgers die zorgen voor iemand die woonachtig
is in de gemeente Velsen kunnen
tot en met 31 december 2020 de
mantelzorgwaardering (cadeaukaart € 25,00) aanvragen. Maar
liefst 1800 mantelzorgers hebben vorig jaar deze gift aangevraagd. Het aanvragen dient bij
voorkeur via www.velsen.nl/mantelzorgwaardering te worden gedaan. Eventueel is het ook mogelijk om telefonisch bij de gemeente (0251 567200) de mantelzorgwaardering een aanvraagkaart te

bestellen. Deze kaarten zijn ook
in de bibliotheek in IJmuiden op
te halen.
De waardering wordt in januari 2021 naar het huisadres van de
mantelzorger gestuurd. Voor informatie, advies en begeleiding
kunnen mantelzorgers terecht
bij Centrum Mantelzorg Velsen,
bereikbaar via infomantelzorg@
socius-md.nl en telefonisch via
nummer 088 8876900. Ook op
www.socius-md.nl is meer informatie te vinden. (Foto: aangeleverd)

Plein 1945
Burgemeester, jeugdwerk, handhavers, politie, buurtbewoners, ouders en vooral ook de
jongeren van IJmuiden zelf.
Wij omwonenden van Plein 1945 hebben
graag een leuk plein waar kan worden gespeeld en gechilld door iedereen. Wat wij niet
willen is geluidsoverlast, zwerfafval en wild-

plassen.
Wat kunnen we doen aan de overlast door
groepjes jongeren op Plein 1945? Wij zoeken
graag naar een oplossing, denken jullie mee?
Naam inzender bij de redactie bekend

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Ontmoetingscentrum Zeestroom
is op zoek naar actieve clubleden

IJmuiden - De Opstappers is een
club voor mensen die nog goed
kunnen lopen én houden van actie, cultuur, natuur en het leuk vinden om met anderen iets te ondernemen maar last hebben van
een haperend brein. Iedere dinsdag ochtend, gaan zij, na een
kop koffie, erop uit! Bel met 023
8910503 voor meer informatie. De
Opstappers is een actieve groep
welke hoort bij ontmoetingscentrum Zeestroom van Zorgbalans.
In de Corona periode hebben ze
bij Zeestroom op een andere manier gewerkt, maar sinds 1 juni zijn
zij weer open en ontvangen zij de
clubleden weer in de gezellige
ruimtes aan het Zeewijkplein of bij
de Opstappers. Bent u benieuwd
wat zij voor u zouden kunnen betekenen? Neem dan contact op
via telefoonnummer 023 8910503
of per e-mail: oc.zeestroom@zorgbalans.nl. (Foto: aangeleverd)

Museumhuis Beeckestijn doet mee
aan Open Monumentendagen 2020
Velsen-Zuid - Op zaterdag 12 en zondag 13 september is Museumhuis Beeckestijn gratis te bezoeken in het kader van de Open
Monumentendagen. Het thema van de Open Monumentendagen
is ‘Leermoment’.

In Museumhuis Beeckestijn valt
er altijd wel iets te leren: over de
tuinen, de geschiedenis, de bewoners, de Tweede Wereldoorlog, het gebruik van het Huis en
speciaal is er in de voorhal een
presentatie over hoe het Hoofdhuis van Beeckestijn zich heeft
ontwikkeld van eenvoudige boerenhoeve tot het statige pand

dat het nu is. Maar gewoon even
dwalen door de kamers en de
sfeer proeven van een 18deeeuwse buitenplaats kan natuurlijk ook. Museumhuis Beeckestijn
is op beide dagen geopend van
11.00 tot 16.00 uur.
Belangrijk, anders dan in andere
jaren is eenvoudigweg binnen-

stappen niet mogelijk. Museumhuis Beeckestijn houdt zich aan
het veiligheidsprotocol van het
RIVM. Dit betekent dat bezoekers
alleen via www.museumhuizen.
nl een kaartje kunnen reserveren.
De organisatie hanteert ‘timeslots’ van een half uur. In dat half
uur hebben de bezoekers toegang tot het hoofdhuis met maximaal zes personen. Geen reservering betekent geen toegang. Museumhuis Beeckestijn is gevestigd aan de Rijksweg 134 te Velsen-Zuid. (Foto: aangeleverd)
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Twee concerten in ’t Mosterzaadje

Franse chansons en muziek
voor piano en klarinet
fluitiste Dasha Beltiukova en gitarist Hans van Gelderen. De mooie
chansons die de nostalgie van de
herfst oproepen worden afgewisseld met instrumentale muziek.
Camadou zelf waagt zich aan een
fluitduet en Hans van Gelderen
brengt zijn eigen gitaarcompositie. Het wordt een levendig programma met veel Franse klanken en nieuwe verrassende elementen.

de afgelopen jaren waren Angélique en Nicole onder meer te horen in de kleine zaal van het Concertgebouw, De Oosterpoort Groningen en Tivoli Vredenburg, als
ook live op Radio 4. Samenspel
heeft dit duo, dat onlangs het
10-jarig jubileum vierde, hoog
in het vaandel. In hun repertoire
staat de gelijkwaardige rol voor
piano en klarinet centraal. Kaarten kunnen via penningmeester@mosterdzaadje.nl gereserOp zondag 20 september om veerd worden.
15.00 uur zijn pianiste Angélique ’t Mosterdzaadje is gevestigd
Heemsbergen en klarinettiste aan de Kerkweg 29 te SantpoortNicole van Jaarsveld te gast in ‘t Noord. Telefoon: 023 5378625.
Santpoort - Op vrijdag 18 sep- Mosterdzaadje. Op hun program- (Foto’s: aangeleverd)
tember wordt om 20.00 uur in ma staan Finzi, Schumann, Devi‘t Mosterdzaadje de zomer uit- enne en Gershwin. Uit liefde voor
gezwaaid met Camadou en het de klarinet componeerde Gerald
programma ‘Voyage en Septem- Finzi vijf stukken die variëren van
bre’. Achter het pseudoniem Ca- romantische melodieën tot virtumadou gaat chansonnière Ca- oze fuga’s. In de Drie Romances
role Marie Doucet schuil. Cana- van Robert Schumann versmeldese van geboorte maar al erg ten klarinet en piano tot één mulang woonachtig in Nederland. zikale stem. Uit 1788 is de virtuoZe weet subliem de sfeer van het ze en klassieke sonate van FranFranstalige lied neer te zetten. cois Devienne. Tot slot de bijzonTwee instrumentalisten van gro- dere bewerking van de Rhapsody
te klasse begeleiden haar. Dat zijn in Blue van George Gershwin. In

Noordzee wordt alleen
schoner met hulp van vissers

IJmuiden - Vissers uit IJmuiden hebben in 2019 met 18 schepen
maar liefst 45,740 kilo zwerfafval opgevist. Voor hun deelname
aan ‘Fishing for Litter’ kregen ze onlangs uit handen van wethouder Sebastian Dinjens een certificaat uitgereikt. Dinjens is voorzitter van KIMO Nederland en België. Dit is een vereniging van gemeenten met gemeenschappelijke belangen op en aan de Noordzee. In de afgelopen jaren is bovendien hard gewerkt om het afvalbeheer in IJmuiden te verbeteren. Daarin lijkt men goed te slagen, want niet alleen wordt de Noordzee schoner, ook wordt ieder
jaar minder afval op de stranden gevonden dat aan de visserij gerelateerd kan worden.

De uitreiking van het certificaat door Sebastian Dinjens aan schipper Gert
Lokker (GO26). (Foto: Jan Joris Midavaine)
Bodem- en garnalenvissers worden door KIMO Nederland en België ondersteund om opgevist afval mee te nemen naar land. Hiermee wordt voorkomen dat het
zwerfvuil uit zee aanspoelt op
de stranden en wordt de Noordzeebodem schoner. In de afgelopen tien jaar is gemiddeld ongeveer 300 ton afval per jaar opgehaald. In 2019 was dit ruim 558
ton en ook voor 2020 wordt een
hoeveelheid boven de 500 ton
verwacht. Dit komt niet alleen
door een toename in de hoeveelheid deelnemers (van 83 in 2017
naar 137 in 2020). Ook de gevolgen van de containerramp met
MSC Zoë, waarvan een geschatte
800.000 kilogram nog steeds niet
is opgeruimd, spelen mee. Tenslotte zorgt de gedwongen omschakeling van pulsvisserij naar
de ouderwetse boomkorvisserij ervoor dat er meer zwerfafval
van de bodem wordt opgevist.

tal stuks gemonitord strandafval afkomstig van de visserij vertoont al enkele jaren een dalende
trend. Daarnaast valt het dit jaar
op dat in de gebieden die al lang
niet bevist zijn opmerkelijk meer
rommel op de bodem ligt dan in
gebieden waar veel gevist wordt.
Bovendien brengt het project
een onzichtbaar probleem aan
het daglicht: het meeste afval in
zee zinkt naar de bodem. Terwijl

veel studies over zwerfafval in
zee gaan over wat je aan de oppervlakte en op stranden tegenkomt, weet de visser wel beter:
de Noordzeebodem wordt alleen
schoner met hulp van de visser.
Afvalspoorboekjes
voor dertien havens
Er wordt daarnaast toegewerkt
naar de ambitie dat er geen
nieuw afval van de visserij zelf
op stranden wordt aangetroffen.
Dit doen de vissers niet alleen,
maar samen met 21 andere partners binnen de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. Hierin wordt op een effectieve en
werkbare manier samengewerkt
aan concrete acties om de afvalkringloop te sluiten en te voorkomen dat afval in zee beland. Een
van deze acties is het afvalspoorboekje: een duidelijk overzicht
voor vissers en havens om afvalstromen gescheiden in te zamelen en op de juiste plek af te geven. Voor het eerst is dit overzicht
nu opgenomen als onderdeel
van het jaarverslag van ‘Fishing
for Litter’.
Financiering
De financiering van het project
is relatief krap, waarbij er weinig
speling is om uitschieters in afvalhoeveelheden en gerelateerde kosten op te vangen. Het project kan, met de huidige financiering en bijdragen van de partners
maximaal 316 ton afval per jaar
verwerken. Momenteel wordt er
meer afval aangeboden en verwerkt en is aanvullende financiering noodzakelijk. Iedereen die
belang heeft bij een schone zee
en schone stranden wordt daarom uitgenodigd om sponsormogelijkheden te bespreken.

Bewust omgaan met het milieu
Het project ‘Fishing for Litter’
heeft ten doel de bestaande verontreiniging van de zee terug
te dringen en zoveel als mogelijk nieuwe vervuiling te voorkomen. Steeds meer vissers doen
mee aan het project en het aan- De bemanning van de viskotter GO26. (Foto: Jan Joris Midavaine)

Megatransport over zee

Nieuwe havenkraan voor Tata Steel

Velsen - Binnenkort wordt bij Tata Steel een nieuwe havenkraan
afgeleverd voor het lossen van zeeschepen met grondstoffen
voor de staalproductie. Het transport is bepaald geen sinecure:
de 62 meter hoge, 108 meter lange en 32 meter brede kraan werd
op 26 augustus in Polen op een ponton van 100 bij 33 meter geplaatst en is sinds 30 augustus over zee onderweg naar de haven
van IJmuiden.
Het was eigenlijk de bedoeling
geweest om de kraan rond deze
tijd al af te leveren bij het staalbedrijf. Door stormachtig weer
moest de kraan echter de afgelopen dagen in Denemarken (Frederikshaven) in de haven blijven
liggen. De verwachting is dat de
kraan vanaf daar vandaag of morgen pas zal vertrekken. Dat houdt
in dat het gevaarte op zijn vroegst
zondag in IJmuiden arriveert. Na
aankomst wordt de kraan aangemeerd in de eigen zeehaven van
Tata Steel.

le sterke punten van het staalbedrijf, dat een ideale ligging combineert met een uitgekiende configuratie van fabrieken, installaties en R&D-faciliteiten (research
en development) waarin aan de
ontwikkeling van de nieuwste
staalsoorten wordt gewerkt.

,,Er zijn in de wereld niet veel
staalfabrikanten die over een eigen diepzeehaven beschikken”,
aldus Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden.
,,Dat is een van de vele voordelen
die wij hebben. Deze haven is een
Na het treffen van de nodige belangrijk onderdeel van het sucvoorbereidingen zal de 1.950 ton ces van ons bedrijf in IJmuiden.
zware kraan een paar dagen la- De loskranen vormen het begin
ter op de kop van de havenkade van het proces van staal maken.
worden geplaatst, naast de huidi- Door te investeren in deze nieuge kranen. De verwachting is dat we, hightech loskraan zorgen we
de loskraan twee maanden later ervoor dat onze haven over ultravolledig operationeel is. De ei- moderne faciliteiten beschikt en
gen zeehaven behoort tot de ve- klaar is voor de toekomst.”

Hightech en duurzaam
De nieuwe loskraan heeft een capaciteit van 3.000 ton per uur (65
ton werklast). Ter vergelijking:
de huidige drie loskranen hebben elk een capaciteit van 2.000
ton per uur (40 ton werklast). De
kraan is gebouwd conform de
laatste stand der techniek op het
gebied van geluid en milieu. Zo
zit er aan de voorzijde een morsplaat, die over het te lossen schip
steekt om materiaal dat uit de
grijper valt op te vangen. Sproeiers in de stofschotten kunnen bij
droog weer worden geactiveerd.
De bunker waarin de grondstoffen kunnen worden gelost
is voorzien van stofschotten en
stofdeuren. Dit alles om stofverspreiding te voorkomen. De aandrijvingen zijn geluidsarm en
energiezuinig, met een systeem
dat stroom terug kan leveren aan
het elektriciteitsnet.
In totaal lossen de kranen in de
haven van Tata Steel jaarlijks zo’n
110 tot 120 schepen, goed voor
zo’n 14 miljoen ton aan grondstoffen. (Foto: Trend Project Poland, Bartosz Bartoszewski)

RKVV Velsen - Hoogeveen: 0-1
Driehuis - Zondag stond voor RKVV Velsen de eerste competitiewedstrijd op het programma met een tegenstander die elk seizoen weer mee doet voor promotie. Na een goede voorbereiding
heeft het team van het trainersduo Nederburgh/Looij alle vertrouwen in een goed seizoen.

maat schoot vanaf rechts voorlangs. Aan de andere kant bereikte Frencel Lewis via Lennart
Stuur Marc Kloosterboer, maar
de bal belandde in het zijnet.

Zonder Stijn van der Voort (geschorst) en Jurjen Dikker (geblesseerd) kreeg Velsen al in de
derde minuut een geweldige
kans. Een voorzet vanaf rechts
bereikte Marc Kloosterboer. Zijn
inzet werd ternauwernood weggewerkt door doelman Enver
Spijodic. In de rebound schoot
Bastiaan Scholten net over. Even
later kopte Mischa Plug na een
corner vanaf links de bal bij de
tweede paal met een stuit net
over. En zo had Velsen in de be-

Dat was het even voor Velsen want de druk van Hoogeveen bleef toenemen. Eén minuut voor rust was het raak: een
voorzet vanaf rechts werd bij
de tweede paal door Levon van
Dijk over Yorinn Albers in de verre hoek binnen gekopt: 0-1. In
de tweede helft ging Velsen met
lange ballen op zoek naar de gelijkmaker terwijl Hoogeveen wat
meer moeite kreeg met de combinaties. Zo kwamen de mannen uit Drenthe goed weg bij
een rare situatie voor het doel
van Enver Spijodic die de bal
losliet waarna Marc Kloosterboer net voor de doellijn probeerde binnen te tikken. Via de
doelman en een been van Marc
kwam de bal bij de vrijstaande
Lennart Stuur. Een eitje dacht
het Velser publiek maar de inzet
was te zacht en de doelman redde. Dergelijke kansen mag je natuurlijk niet laten liggen.
Hoogeveen legde zich meer
toe op verdedigen en wist groter onheil te voorkomen. Een
vrije trap voor Velsen nadat Frencel Lewis onderuit was gehaald
werd net over geschoten en in
blessuretijd joeg Remco van
Dam de bal van afstand net over
de kruising.
De eerste nederlaag was een
feit. Aanstaande zondag wacht
RKAVV in Leidschendam. (Foto:
Frans van der Horst)

ginfase met een beetje geluk al
een voorsprong kunnen nemen.
Hoogeveen herpakte zich en
Tom Heerkes zag een schot worden geblokt. Hoogeveen wist de
bal nu meer in de ploeg te houden en bepaalde het spel. Velsen, loerend op de tegenaanval,
zag Marc Kloosterboer na zo’n
uitval over koppen. Daarna was
Hoogeveen weer aan de beurt:
Yorinn Albers pakte een schot
van Menno Heerkes vanaf rand
strafschopgebied en Jim Velt-
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Scan of fotografeer afval in de HVC afval-app

Van ingewikkeld naar
eenvoudig afval scheiden
Regio - Vanaf de bank een chipskoker scannen en weten waar je
die kunt weggooien? In de keuken op je smartphone zien in welke afvalbak je het theezakje kunt doen? Met de nieuwe functionaliteiten in de HVC afval-app is er een hulp in het huishouden. HVC
wil afval scheiden steeds makkelijker maken om tot meer hergebruik te komen. Daarom is de afvalwijzer binnen de HVC afvalapp uitgebreid met een barcodescanner en een foto mogelijkheid. In één oogopslag is nu duidelijk in welke bak een product
hoort.

Een papierbak, een gft-bak, een
bak voor plastic, blik en drinkpakken en eentje voor restafval. Afval
scheiden aan huis kan, maar is niet
zo simpel. Hoe bepaal je in welke
afvalbak een product hoort? Dat
kan nu door een foto te maken of
een barcode te scannen in de afvalwijzer van de app. ,,Wij zijn er
trots op om als eerste afvalinzamelaar deze innovatieve functionaliteit aan te bieden om inwoners het
gemakkelijk te maken om afval te
scheiden”, zegt directeur Inzameling Gertjan de Waard. ,,Samen met
inwoners kunnen we er zo voor
zorgen dat het meeste afval wordt

hergebruikt, omdat we door goed
te scheiden waardevolle grondstoffen behouden. Wanneer de afvalstromen van hoge kwaliteit zijn,
is de opbrengst in hergebruik ook
optimaal. De app is hier een eenvoudig hulpmiddel bij.”
Foto herkenning
binnen de app
Met de app kan van allerlei soorten afval een foto genomen worden die door de scansoftware herkend wordt. De software van de
app matcht vervolgens het afval
met de juiste prullenbak aan de
hand van de gegevens in de data-

base, die doorlopend bijgewerkt
wordt. Belangrijk voor de fotoherkenning is wel dat bij het nemen
van een foto op één product wordt
ingezoomd, zodat de app het duidelijk herkent en de juiste afvalbak
adviseert.
De barcodescanner voor dagelijkse boodschappen Ook de database van barcodes wordt continu
bijgewerkt. ,,De huidige gebruikers hebben de app getest. In de
database zitten nu 1,5 miljoen barcodes. Daarvan zijn er 150.000 gevalideerd en gekoppeld aan een
of meerdere producten”, zegt bedenker en ontwikkelaar Rick Buiten van EcoScan. ,,Ik blijf afspraken
maken met grote winkelketens en
merken om toegang te krijgen tot
alle barcodes.”
Lerende app
De app is al een tijdje online, maar
blijft leren van de input van gebruikers. De barcodedatabase is inmiddels flink aangevuld. Er komen dagelijks nieuwe barcodes bij. Hetzelfde geldt voor de fotodatabase
die ook steeds ‘slimmer’ wordt”.
Voor de barcodescanner en foto
mogelijkheid geldt dat deze voornamelijk werkt op gewone dagelijkse boodschappen zoals verpakkingen van voedingsmiddelen en
badkamerproducten. Naast deze
twee nieuwe functionaliteiten binnen de afvalwijzer is het ook mogelijk om voor andere producten
het invulveld te gebruiken. En de
chipskoker en het theezakje? Die
mogen bij het restafval. De HVC afval-app is te downloaden in de App
Store en in Google Play. (Foto: HVC)

Nieuwe omgevingsverordening

Woningbouw en energietransitie mogelijk
maken en landschap beschermen
Regio - Gedeputeerde Staten
hebben de Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld met
daarin nieuwe regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De provincie wil ontwikkelingen als woningbouw
en windenergie mogelijk maken
en het waardevolle Noord-Hollandse landschap beschermen.
Als Provinciale Staten op 5 oktober de Omgevingsverordening
NH2020 vaststellen, gaat de nieuwe verordening in op 1 november 2020.

lijker geworden om te zien welke regels waar gelden. De provincie wil ontwikkelingen, zoals woningbouw en de energietransitie,
mogelijk maken en zet in op het
beschermen van mooie en bijzondere gebieden in Noord-Holland. Men zoekt naar een evenwichtige balans tussen economische groei en leefbaarheid, zoals
omschreven in de visie voor de
ontwikkeling van Noord-Holland;
de Omgevingsvisie NH2050.

land (NNN) en het nieuwe beschermingsregime Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL).
Het Bijzonder provinciaal landschap (BPL) beschermt de meest
waardevolle onderdelen van het
Noord-Hollandse landschap op
basis van ecologische, cultuurhistorische, aardkundige of landschappelijke kwaliteiten. In het
BPL zijn de kernkwaliteiten van
de landschappen (bijvoorbeeld
weidevogelleefgebieden of open
strandvlaktes) vastgelegd. De
Beschermen Bijzonder
kernkwaliteiten mogen niet worProvinciaal Landschap
den aangetast. (Foto: aangeleIn de nieuwe omgevingsverorde- In de nieuwe verordening zijn verd door Provincie Noord Holning zijn regels samengevoegd drie beschermingsregimes waar- land)
op het gebied van natuur, mi- mee het landelijk gebied belieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte schermd wordt: Unesco wereld- Lees op onze website www.jutter.nl
en water. Hierdoor is het makke- erfgoed, Natuur Netwerk Neder- de uitgebreide versie van dit artikel.

Noord-Holland scherpt
klimaatmaatregelen aan
Regio - De provincie Noord-Holland trekt deze coalitieperiode bijna 73 miljoen euro uit om klimaatneutraal te worden. Om dat te
bereiken zet zij onder meer sterk in op het ontwikkelen van waterstof als alternatief voor gas. Zij ziet kansen voor aardwarmte
en maakt zich hard voor de aanleg en uitbreiding van elektriciteits- en andere energienetwerken. Daarnaast wil zij grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken en de voedselvoorziening verduurzamen. Dit staat in het Actieprogramma Klimaat, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vastgesteld.

Excursie op 20 september

Bomen in de oude
binnenstad van Haarlem
Haarlem - IVN Zuid-Kennemerland neemt op zondag 20 september een groep van maximaal
achttien deelnemers mee op bomenexcursie in het stadshart van
Haarlem. De gids geeft uitleg
over de leefwijze, verscheidenheid en schoonheid van bomen.
Ook de problemen, waarmee bomen in de stad te maken hebben,
worden belicht. De deelnemers
wandelen door het oude gedeelte van Haarlem. Met name enkele
hofjes en de Vijfhoek worden be-

zocht. Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan de geschiedenis van deze plekken.

drankje en een hapje in een van
de vele gelegenheden die de stad
biedt. Het verzamelpunt voor de
start van de excursie is de kruiDe route start in de Witte Heren- sing Witte Herenstraat / Magdastraat waar men het Luthers Hof- lenastraat.
je en Frans Loenenhofje bezoekt. Aanmelden vooraf is verplicht.
Vanaf daar door de Zijlstraat naar Mail hiervoor naar Noes Bleker
het Prinsenhof, via de Konings- (noes.bleker39@gmail.com). Detraat naar de Vijfhoek. De wande- ze excursie wordt uitgevoerd onling eindigt in het Proveniershof- der strikte (COVID-19)voorwaarje. Daar kunnen de deelnemers den. Deze staan op https://www.
op eigen gelegenheid na afloop ivn.nl/afdeling/zuid-kennemervan de excursie genieten van een land. (Foto: IVN ZK)

Spelregels voor subsidie uit
Winkelfonds worden versoepeld
Velsen - Het college van burgemeester en wethouders wil de regels voor het Winkelfonds verruimen. Winkeliers kunnen sinds de
zomer van 2017 gebruik maken
van dit fonds als ze willen verhuizen naar een zogenoemd kansrijk
winkelgebied. Ook het opknappen van gevels van winkelpanden
die zich al in dergelijke gebieden
bevinden, valt onder de subsidieregeling. In de praktijk is echter

gebleven dat de meeste aanvragen niet voldoen aan de gestelde
eisen. Daardoor wordt het beoogde effect van de regeling niet bereikt. Het is namelijk de bedoeling
dat de kansrijke winkelgebieden
sterker, compacter, aantrekkelijker
en daarmee toekomstbestendiger
worden. Ondernemers hebben
wel serieuze belangstelling voor
het fonds getoond, maar kregen
op grond van de subsidieverorde-

ning meestal te horen dat ze niet
voor het geld in aanmerking kwamen. De verordening is nu aangepast, waarbij de oorspronkelijke
doelstelling van de subsidieregeling onveranderd is gebleven. De
gemeenteraad wordt voorgesteld
om de nieuwe verordening vast te
stellen en de huidige in te trekken.
De nieuwe verordening heeft een
looptijd van 1 december 2020 tot
en met 30 juni 2022.

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat & Energie: ,,Er leiden meerdere wegen naar een klimaatneutraal Noord-Holland. Dit biedt ook
kansen. Noord-Holland bruist van
de innovaties, op talloze gebieden, die een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzamingsslag
die we moeten maken. Samen
met alle betrokkenen gaan we ervoor zorgen dat we onze doelen
halen.”

den verder verduurzaamd.

Duurzame energie
De energietransitie biedt kansen
voor de Noord-Hollandse economie en verduurzaming van onze
samenleving. Tegelijkertijd stelt
zij ons voor een flinke opgave
met een hoge urgentie. We kiezen
daarbij voor verschillende routes,
waarbij een passende energie-infrastructuur een belangrijke randvoorwaarde is. De Regionale EnerDe CO2-uitstoot moet in 2030 giestrategieën, één voor het noormet 49% zijn verminderd ten op- delijke en één voor het zuidelijke
zichte van 1990. In 2050 is Noord- deel van de provincie, geven hier
Holland klimaatneutraal en circu- voor een belangrijk deel invulling
lair om klimaatverandering tegen aan. Met waterstof kan met nate gaan. Het Actieprogramma Kli- me de industrie een grote duurmaat focust op vijf thema’s, die al- zaamheidsslag maken. De havens
le werkzaamheden van de provin- in het Noordzeekanaalgebied en
cie raken: duurzame elektriciteits- Den Helder zijn een belangrijke
opwekking, gebouwde omge- draaischijf en schakel in het toeving, industrie, landbouw en land- komstige energiesysteem.
gebruik en mobiliteit. Een goede
energie-infrastructuur is dan ook Met alleen duurzame elektriciessentieel. Ook het vastgoed, de teit redden we het niet als we kliweginfrastructuur en de energie- maatneutraal willen worden. Het
inkoop van de provincie zelf wor- verduurzamen van de bestaande

gebouwde omgeving is een grote uitdaging binnen het Klimaatakkoord. Als woningen in 2030
van het gas af moeten, kunnen
zij op verschillende manieren verwarmd worden. Daarom zetten
we in op mogelijkheden voor het
gebruik van aardwarmte in verschillende gebieden in NoordHolland. Ook voor het verwarmen
van kassen kan dit gebruikt worden.
Energie besparen
De provincie wil ondernemers stimuleren om samen de energietransitie te versnellen. De Green
Biz Green Deal in de IJmond op
initiatief van de Omgevingsdienst
IJmond en de gemeenten, is daar
een mooi voorbeeld van dat navolging verdient in de rest van de
provincie. Met grootverbruikers
in de industrie zijn afspraken gemaakt over energiebesparende
maatregelen. Ook het hergebruik
van grondstoffen kan indirect een
grote bijdrage leveren aan de reductie van de uitstoot.
Bodemdaling is een andere grote veroorzaker van de uitstoot van
broeikasgassen. De provincie zet
actief in op het tegengaan daarvan met een innovatieprogramma Veen. We bevorderen daarnaast kringlooplandbouw en dragen bij aan kortere voedselketens.
In het Regionaal Mobiliteitsplan
komen veel duurzaamheidsambities op het gebied van mobiliteit samen, zoals het stimuleren
van tankstations voor biobrandstoffen.
Meer weten?
Het dashboard energietransitie
geeft inzicht in de ontwikkeling
van het energieverbruik, opgewekte duurzame energie en CO2uitstoot in Noord-Holland. Kijk
op https://data.noord-holland.nl/
dashboard/energietransitie/co2uitstoot/. (Foto: Provincie NoordHolland)
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eniging Soli aan het Kerkpad 83
te Santpoort-Noord. Jeugd vanaf
8 jaar om 18.45 uur, iedereen vanaf 16 jaar om 20.00 uur. Deelname
gratis, maar uitsluitend na aanmelding via slagwerkgroepsoli@
gmail.com.

Geachte huurders van Velison Wonen,
Zoals eerder in het Woonnieuws blad van Velison Wonen stond aangekondigd, zou op
woensdag 16 september aanstaande onze
jaarlijkse huurdersvergadering gaan plaatsvinden. Omdat per 1 september de maatregelen niet versoepeld konden worden, hebben wij besloten om vanwege het mogelijke besmettingsgevaar de jaarlijkse vergadering niet door te laten gaan. Om u toch de gelegenheid te bieden met ons in gesprek te
gaan, zullen wij die avond vanaf 19.30 uur wel
aanwezig zijn in zaal Velserduin (Velserduinplein 3 te IJmuiden).

15 SEPTEMBER
De opstappers, wandelgroep
voor mensen met een haperend
brein, start 10.30 uur bij ontmoetingscentrum Zeestroom aan het
Zeewijkplein 262 te IJmuiden. Info via oc.zeestroom@zorgbalans.
nl of 06 52516734 / 06 82681507.

10 SEPTEMBER
Museumhuis Beeckestijn geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Entree 4 euro per persoon. Tickets uitsluitend online via www.
museumhuizen.nl.

11 SEPTEMBER
Pieter Vermeulen Museum in
Driehuis is open van 13.00 tot
17.00 uur. Reserveren verplicht
via www.pietervermeulenmuseum.nl.
Discozwemmen in zwembad
De Heerenduinen aan de Heerenduinweg 6 te IJmuiden voor
jeugd 6 t/m 14 jaar. Kaarten à
6,50 euro tot 11 september 15.00
uur bij de receptie. Volwassenen
die meekomen moeten via www.
sportpasvelsen.nl reserveren. Info op www.zwembadvelsen.nl.

‘Open huis’ bij het Vogelhospitaal
aan de Vergierdeweg 292 in Haarlem-Noord. Rondleidingen met
kleine groepjes. Tijdslot reserveren: www.vogelhospitaal.nl/educatie/reserveer-een-rondleiding/.
(Foto: een opgevangen buizerd,
foto Vogelhospitaal Heerlem)
Vrijwilligers van Geen Drugs
- Wel Leven geven voorlichting over het gebruik van lachgas van 13.30 tot 15.30 uur op
de Lange Nieuwstraat te IJmuiden. Info via www.geendrugswelleven.nl.

Open repetitie Eigenwijs Musicalkids om 19.00 uur in de Brulboei
aan de Kanaalstraat 166 in IJmuiden. Iedereen tussen 9 en 21 jaar
mag langskomen. Info: bestuur@
eigenwijsmusicalkids.nl.
(Foto:
aangeleverd)

13 SEPTEMBER
Open monumentendag 2020
met thema ‘leermoment’. Museumhuis Beeckestijn aan de Rijksweg 134 te Velsen-Zuid is geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Gratis entree, maar uitsluitend op
basis van reservering via www.
museumhuis.nl. Zonder reservering geen toegang.

Het Alkyona Duo (cello en viool)
in ‘t Mosterdzaadje, 20.00 uur. Reserveren: penningmeester@mosterdzaadje.nl, geef aan of het
voor één of twee personen gaat.
(Foto: aangeleverd)
Drie lezingen in het thema ’75
jaar vrijheid’ bij Historische Kring
Velsen om 20.00 uur in het Soli
Muziekcentrum aan het Kerkpad
83 te Santpoort-Noord. Sprekers
zijn Arjen Bosman, Johan Kuijlman en Marianne Kwant. Tevens
wordt een boekenmarkt gehouden.

Zee- en Havenmuseum aan de
Havenkade 55 te IJmuiden geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Expositie Sail IJmuiden / Koopvaardij en Visserij in WO II/ Tiny
Schepers /Vier speurtochten / escapespel. Om 15.30 uur film over
koopvaardij in WO II (vooraf reserveren). Info via www.zeehavenmuseum.nl.

Zee- en Havenmuseum aan de
Havenkade 55 te IJmuiden geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Expositie Sail IJmuiden / Koopvaardij en Visserij in WO II/ Tiny
Schepers /Vier speurtochten / escapespel. Info via www.zeehavenmuseum.nl.

16 SEPTEMBER

Namens ons bestuur,
Secretariaat Huurdersraad Velison Wonen

Defect rolluik leidt tot misverstanden

Xanadu Bijoux is
niet van plan te sluiten
IJmuiden - Een misverstand is
snel geboren. Dat ontdekte het
team van Xanadu Bijoux recent,
toen het rolluik voor de etalage
enige tijd omlaag bleef omdat
het defect was.
Al snel gonsde het van de geruchten dat de bijouterie de deuren zou gaan sluiten, maar niets
is minder waar. Volgend jaar bestaat de winkel aan het Marktplein 56 maar liefst 23 jaar! Inmiddels is het rolluik gerepareerd, iedereen kan de mooie etalage nu
weer goed bekijken. Dat heeft inmiddels al de nodige positieve reacties opgeleverd. Xanadu Bijoux
is gespecialiseerd in halfedelstenen, verwerkt in zilveren sieraden. Ook de merken Buddha to
Buddha en Josh zijn hier verkrijgbaar. Nieuw in het assortiment:
de OOZOO Smartwatch voor de
mooie prijs van € 49,00! De winkel is geopend dinsdag tot en

Senioren Vereniging Velsen organiseert ochtendje klootschieten
op Beeckestijn. Info: 06-55847976
Escapetheater
‘#klimaatpiraat’ of secretaris@svvelsen.nl.
voor het hele gezin om 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 Pieter Vermeulen Museum: zie
uur in de Stadsschouwburg Vel- vrijdag.
sen aan de Groeneweg 71 te
IJmuiden. Info via www.stads- Zee- en Havenmuseum aan de
Havenkade 55 te IJmuiden geschouwburgvelsen.nl.
M A A K V Aopend
N J Evan
H 13.00
U I S tot
J O17.00
U Wuur.
DR
OOMHUIS!
ExPieter Vermeulen Museum: zie positie Sail IJmuiden / Koopvaardij en Visserij in WO II/ Tiny Schevrijdag.
pers /Vier speurtochten / escapespel. Info via www.zeehavenmuseum.nl.

met vrijdag van 13.00 tot 17.00
uur en zaterdag 10.00 tot 17.00
uur. Gré Iskes, Sandra Vellema en
Simone Strijland heten iedereen

Muziek voor de gasten
van Hospice Haarlem

van harte welkom. Volg Xanadu
Bijoux op Facebook voor de laatste nieuwtjes over de collectie.
(Foto: aangeleverd)

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

MAAK VAN JE

Open les twirl bij muziekvereniging Soli aan het Kerkpad 83 te
Santpoort-Noord om 18.30 uur.
Deelname gratis, maar uitsluitend na aanmelding via twirlteamsoli@gmail.com.

12 SEPTEMBER

Open monumentendag 2020
met thema ‘leermoment’. Museumhuis Beeckestijn aan de Rijksweg 134 te Velsen-Zuid is geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Gratis entree, maar uitsluitend op
basis van reservering via www.
museumhuis.nl. Zonder reservering geen toegang.

Interactieve online lezing ‘De gevoelige kinderen van deze tijd’
door Mark Metselaar om 20.00
uur. Deelname: gratis. Informatie en/of aanmelden: info@markmetselaar.nl. (Foto: aangeleverd)

Covid-19 heeft de wereld al enige tijd in z’n
greep en het normale leven heeft plaatsgemaakt voor een anderhalvemetersamenleving en aanvullende maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen of te
beperken. Nog dagelijks worden we geconfronteerd met gevolgen van de diverse maatregelen en dit geldt ook voor onze jaarlijkse vergadering voor de huurders van Velison
Wonen.

Als u wilt langskomen met vragen, of om gewoon even met ons in gesprek te gaan onder het genot van een kopje koffie, verzoeken
wij u om u vóór dinsdag 15 september aan
te melden, zodat wij rekening kunnen houden met het aantal personen om een en ander verantwoord te kunnen plannen. Aanmelden kan via e-mail: hrvelisonwonen@outlook.
com. Wij hopen uiteraard, dat we u volgend
jaar weer onder de gebruikelijke omstandigheden zullen kunnen ontvangen en spreken
voor nu de hoop uit, dat u allen nog in goede
gezondheid verkeert.

Het piano echtpaar Stahievitch in
‘t Mosterdzaadje, 15.00 uur. Reserveren: penningmeester@mosterdzaadje.nl, geef aan of het
voor één of twee personen gaat.
(Foto: aangeleverd)
Telstar tegen MVV Maastricht.
Aanvang 20.00 uur.

14 SEPTEMBER
Sociaal wijkteam aanwezig aan
de Johanna Westerdijkstraat te
Velserbroek van 15.00 tot 16.00
uur met flyers, informatie en
een luisterend oor. Info via 088
8876970 of velserbroek@swtvelsen.nl.
Open les slagwerk bij muziekver-

Liedjesvoorstelling ‘Alle tijd’ door
zanger Jan Rot en pianist Jakob
Klaasse om 19.30 en 21.30 uur in
de Stadsschouwburg Velsen aan
de Groeneweg 71 te IJmuiden. Info via www.stadsschouwburgvelsen.nl.

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

Haarlem - Wat een mooie muzi- uit hun kamer met de ramen en is veel aandacht gegaan naar de
kale middag was het in
deAtuin
initiatiefneMA
K V Adeuren
N J E open.
H U I SDrie
JOU
W D R O OverzorgingsM H U I S ! en verpleeghuizen
MAAK VAN JE
bij Hospice Haarlem en omstre- mers: Linda Frank, Ramona van om deze reden hebben de initiaken! Ondanks de enorme regen den Hoed en Ghislaine Mulder, tiefnemers het plan gevat muziek
in de ochtend brak rond het hebben ervoor gezorgd dat Ba- naar de mensen in het hospice te
middaguur de zon door. Precies sic Matters op bezoek kwam bij brengen.
een mooie timing voor het duo Hospice Haarlem. Dit is moge- De reacties van de gasten waBasic Matters om hun prachti- lijk geworden met dank aan een ren hartverwarmend en alle aange muziek te laten horen voor gift van Kleine Coronahulp van wezigen hebben genoten van de
de gasten en naasten van Hos- de Haella Stichting die het initia- muziek en zang. Eén gast die zich
pice Haarlem.
tief van harte heeft ondersteund. niet heel makkelijk uitspreekt,
was tot tranen geroerd toen ze
Met de deuren en ramen open Hospice Haarlem biedt een warm de klanken en zang hoorde. Ook
drongen de klanken van de gita- verblijf voor mensen in hun laat- de muzikanten vonden het een
ren en stemmen door in het hos- ste levensfase. Een fase waarin bijzondere manier van optreden,
pice. Een enkele gast kon buiten nabijheid zo gewenst is, maar af- met het publiek letterlijk op afin de zon van het optreden ge- stand door corona noodzakelijk. stand vanuit hun kamers in het
nieten, anderen namen deel van- In de eerste weken van corona hospice. (Foto: aangeleverd)

Klare Lijn-illustrator Eric J. Coolen:

“Ik ben een echte mug”
Haarlem - Haarlemmer Eric J. Coolen is illustrator en
grafisch ontwerper. Hij is bekend om zijn werk in de tekenstijl de ‘Klare lijn’. Hij illustreert in opdracht van uitgeverijen, kranten, organisaties en particulieren. Eric is
zeer productief. Hij maakt van alles: beelden, (glas-inlood)ramen, wanden, etalages, industriële ontwerpen,
klokken en uithangborden, naar gelang de opdracht.
Zijn werkterrein is vooral Haarlem en omgeving. Zo tekent hij de bekende en minder bekende plekjes in Haarlem die hij publiceert onder de serie ’Verscholen Haarlem’ in het Haarlems Dagblad.
Haarlem diep in het hart
“Ik ben een echte mug”, vertelt Eric, “Haarlem zit diep in mijn
hart. Aanvankelijk tekende ik de Verscholen Haarlem-serie voor
een Haarlems huis-aan-huisblad, maar dat stopte. Ik heb toen de
stoute schoenen aangetrokken en het Haarlems Dagblad aangeschreven of zij interesse hadden in deze serie. En zo geschiedde.”
Adriaan Pauwjaar in Heemstede
“Voor het Adriaan Pauwjaar 2020 in Heemstede tekende ik de
‘Heer van Heemstede’ himself, die nu prijkt in de Pauwehof, bij
de Oude Kerk in Heemstede. Daarnaast ben ik nu bezig met een
stripboek over Adriaan Pauw, dat naar verwachting in september verschijnt en o.a. verkrijgbaar is bij Boekhandel Blokker op
de Binnenweg 138 in Heemstede. Bies van Ede schrijft de teksten. De leuke verrassing hiervan is dat lokale krant de Heemsteder deze strip exclusief wekelijks in de vorm van een feuilleton
gaat publiceren.”
Van tandtechnicus naar fulltime tekenen
“Tekenen was altijd al een hobby, vanaf mijn vroegste jeugd. Ik
zette ook altijd al bouwpakketjes in elkaar van modelvliegtuigjes,
die ik kon tekenen. Mijn vader vond dat ik een studie moest gaan
doen. Aanvankelijk ben ik tandtechniek gaan studeren en ben ik
jarenlang tandtechnicus geweest.

Het tekenen deed ik erbij. Dat ging steeds meer kriebelen. Zodoende ben ik voor mezelf begonnen en fulltime gaan illustreren
en grafisch gaan ontwerpen.”
Hergé is mijn held
“De Klare Lijn is een bepaalde tekenstijl, die vooral bekend geworden door Belgische striptekenaar Hergé, die Kuifje tekende.
Ik ben groot fan van het werk van Hergé. Hij is mijn held en hij
heeft me behoorlijk geïnspireerd. Zodoende ben ik ook in deze stijl gaan tekenen, die in België ‘La Ligne Claire’ heet. Hergé heeft stellig het alleenrecht op Kuifje behouden en uitdrukkelijk op zijn sterfbed gezegd dat er geen nieuw Kuifje-album meer
mocht uitkomen.
In Nederland is deze stijl bekend geworden door de Haarlemse
tekenaar Joost Swarte. Joost Swarte is eigenlijk de pionier van de
Nederlandse uitdrukking Klare Lijn. Daarnaast heb je nog Theo
van den Boogaard, die samen met tekstschrijver Wim T. Schippers verantwoordelijk is voor de strips van Sjef van Oekel, die op
televisie vertolkt werd door Dolf Brouwers.
Overigens werk ik wel met meerdere tekenstijlen: ik begin altijd
met een potloodschets. Deze schets trek ik vervolgens over in de
Klare Lijnstijl. Ik scan deze tekening in om deze met de computer
in te kleuren. Daarbij let ik zeer op het kleurenpalet om een bepaalde sfeer te creëren. Sommige opdrachtgevers willen echter
graag dat ik de tekening inkleur met waterverf.”
Muzikale kruistocht tegen leenwoorden
“Naast tekenen is muziek mijn grote hobby en speel ik graag in
de band ‘Het Ampzing Genootschap’, genoemd naar de illustere
dominee Samuel Ampzing, die in de 16 en 17e eeuw een kruistocht voerde tegen de leenwoorden in de Nederlandse taal. Ik
schreef ooit de muziek voor het nummer ‘De dichter en de stad’
van Rob de Nijs. De tekst is van Bies van Ede, waarmee ik veel
samenwerk”, aldus Eric J. Coolen.
Meer informatie op www.ericjcoolen.nl.
Tekst: Bart Jonker

Beeld: illustraties copyright Eric J. Coolen
Foto Eric J. Coolen: Bart Jonker

