
GEEN KRANT?
0251-674433

www.jutter.nl  |  0255-533900

de Jutter de Hofgeest
Grote Houtstraat 139 - Haarlem

cremefresh.nl

29 oktober 2020

Nieuwsgierig aagje bij het kleine strand
IJmuiden - Zo te zien vermaakt deze zeehond zich prima in het water voor de kust van IJmuiden. Al enige tijd wordt hij gesignaleerd in de na-
bijheid van het kleine strand. Een leuk weetje: zeehonden kunnen onder water slapen. Ze zijn ook in staat om tot twintig minuten hun adem 
onder water in te houden. Het zuurstof dat ze nodig hebben, slaan ze namelijk in hun lichaam op, zodat het geleidelijk kan worden gebruikt 
om de organen te laten functioneren. (Foto: Ton van Steijn)
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75 jaar VN: gemeentehuis in het blauw
Velsen - Historische gebouwen, 
(kerk)torens, standbeelden, stra-
ten, pleinen en fonteinen over-
al in Nederland kleurden vorige 
week blauw. Het blauw van de 
Verenigde Naties, om precies te 
zijn. Daarmee werd aandacht be-
steed aan het feit dat die inter-
nationale organisatie dit jaar het 
75-jarig bestaan viert. Afgelopen 
zaterdag werd die mijlpaal bereikt 
en ook het gemeentehuis van Vel-
sen kleurde daarom blauw.

In het najaar van 1945 schok-
te de wereld nog na van de ver-
schrikkingen die hadden plaats-
gevonden tijdens de Tweede We-
reldoorlog. Voor de leiders van 

51 landen stond als een paal bo-
ven water dat ze iets dergelijks 
nooit meer wilden meemaken. 
De datum 24 oktober 1945 zou 
van grote betekenis worden in 
de geschiedenis, want op die dag 
vormden ze samen de Verenigde 
Naties (VN). Internationale solida-
riteit en een gezamenlijke inzet 
voor de vrede vormden het uit-
gangspunt. De organisatie koos 
een lichtblauwe tint als kleur en 
verwekte die onder meer in de 
vlaggen en uniformen. Het is ook 
om die reden dat VN-soldaten 
als blauwhelmen worden aange-
duid. In het kader van 75 jaar VN 
werden daarom vorige week veel 
gebouwen blauw uitgelicht. Wie 

zaterdag langs het gemeentehuis 
in IJmuiden kwam, kan het niet 
zijn ontgaan. Gewoonlijk is alleen 
de toren blauw verlicht, nu gold 
dat voor het hele gebouw.

Een eervolle klus voor Martin 
Wijnands en zijn team van De 
Vilder & Wijnands Elektrotech-
niek BV uit IJmuiden. Hij kreeg de 
vraag vanuit de gemeente of het 
mogelijk was om voor één dag 
het hele gebouw in het blauw 
te zetten. Martin: ,,We hebben 
de bestaande verlichting uitge-
breid en gedeeltelijk een ande-
re lichtkleur gegeven. Om de ex-
tra gevelverlichting te kunnen in-
stalleren zijn we bouwkundig bij-

gestaan door de �rma Rolvink 
Bouw.’’ Normaal gesproken houdt 
het bedrijf zich vooral bezig met 
het plaatsen van lichtinstallaties 
in gebouwen. Dat nu eens licht 
in de openbare ruimte kon wor-
den verzorgd, was een welkome 
afwisseling. 
Voor dit project werd gebruik ge-
maakt van een �lter, waardoor 
de ledverlichting de juiste kleur 
kreeg. Dezelfde techniek werd 
eerder al toegepast bij het aan-
brengen van de verlichting in de 
toren, een klus die door hetzelfde 
bedrijf werd verzorgd. Deze lam-
pen kunnen overigens van kleur 
veranderen. (Foto: De Vilder & 
Wijnands)

Hoe viert u 
een verjaardag 
in coronatijd?
Velsen -  Een verjaardagsfeest-
je. Vooral voor kinderen een 
absoluut jaarlijks hoogtepunt. 
Maar ook mensen die een jubi-
leumjaar bereiken en dit groots 
van plan waren te vieren wor-
den dit jaar teleurgesteld. En 
wat te denken van huwelijksju-
bilea en zelfs huwelijksvoltrek-
kingen?
Corona zorgt ervoor dat al die 
feestjes heel anders gevierd 
moeten worden dan we ge-
wend zijn. Geen huis vol feest-
gangers, geen  opa’s, oma’s en 
tantes en ooms tegelijk op be-
zoek. De kaarsjes op de taart al-
leen uitblazen in eigen familie-
kring, geen stadhuiszaal vol hu-
welijksgasten, geen feestdiners 
in een restaurant. 

Creativiteit
Maar...... alle beperkingen heb-
ben ook een positief puntje. De 
automatische piloot is even uit-
geschakeld, onze creativiteit 
wordt aangesproken. Want die 
zoon die 5 wordt, die kleindoch-
ter die 9 wordt, die vriend die 60 
wordt, we willen het toch niet 
ongemerkt voorbij laten gaan.

Oproep
Onze redactie wil heel graag 
weten hoe u dat feestje dit jaar 
heeft gevierd. Stuur een foto en 
een klein verhaaltje met de de-
tails naar redactie@jutter.nl en 
wij proberen er een mooie feest-
pagina van te maken. Uiteraard 
is deelname gratis. We zijn heel 
benieuwd naar uw reacties.

Deze actie is geldig t/m zaterdag 31 oktober 2020

DIEPVRIES
Dr. Oetker 
Ristorante Pizza 
Alle soorten 335-370 gram

6a
 7.80 - 13.96

4 STUKS

TOT

57%
KORTING

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

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

AmberJewels
BY RENE POST

36 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
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Met spoed gevraagd

Loodgieters
• in het bezit van een rijbewijs
• enthousiast en klantvriendelijk
• ben je stressbestendig
• start met een tijdelijk contract
• zelfstandig werken

Voor meer info neem je contact op 
met Arjan of Cindy Buckens
023 537 27 63

Loodgietersbedrijf Kerssens, al 85 jaar tevreden klanten

Vergierdeweg 17
2025 TG Haarlem
T. 023 537 2763
www.kerssenshaarlem.nl
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Verhalen in coronatijd

Velsen doet mee aan de landelijke cam-
pagne ‘Aandacht voor elkaar’. Met initia-
tieven en persoonlijke verhalen om elkaar 
door deze tijd te helpen. We hebben alle-
maal een verhaal te vertellen over de co-
ronacrisis: over ziekte, onzekerheid en te-
leurstelling. Door verhalen met elkaar te 
delen en naar elkaar te luisteren, kunnen 
we deze gebeurtenissen en gevoelens een 
plek geven. Aandacht hebben voor elkaar 
helpt. Daarom leest u hier aankomende 
tijd verhalen van Velsenaren. U vindt de 
lokale  verhalen ook op www.velsen.nl/
corona/aandacht-voor-elkaar. Landelijke 
verhalen vindt u op www.aandachtvoorel-
kaar.nl/verhalen.
  
Chris Bakker (51) werkt in het Amsterdam 
UMC locatie AMC. De Velsenaar is hoofdver-
pleegkundige van  de afdeling gastro-intestina-
le chirurgie en de polikliniek GIOCA, die zich 
richten op de behandeling van vaak oncologi-
sche aandoeningen van het spijsverteringska-
naal. Tijdens de eerste corona-uitbraak was hij 
ook hoofdverpleegkundige van een Covid-19 af-
deling.  

Chris: “Het inrichten van een Covid-19 af-
deling is een organisatorische uitdaging. Je 
hebt na te denken over de inrichting van de 
afdeling, de benodigde, maar schaarse mate-
rialen en het e�  ciënt inzetten van personeel. 
Collega’s van onder andere de kinderafde-
ling, polikliniek en dagbehandeling sprongen 
bij. Normaal heb je één verpleegkundige no-
dig op vijf patiënten. Op de Covid-19 afdeling 
is dat één verpleegkundige op twee patiën-
ten. Planbare zorg was afgeschaald, we ver-
leenden alleen acute zorg. Mensen kwamen 
uit alle uithoeken van het land. We moesten 
zorgen voor patiënten met een nog onbeken-
de ziekte. Dat gaf veel onzekerheid en stress 
bij de patiënten en hun familie, maar ook bij 
het personeel.

Zo kwam er een goede vriend van mij uit Oss 
op onze Covid-19 afdeling te liggen. Ik werk-
te niet in de directe patiëntenzorg op dat mo-
ment. En omdat beschermmateriaal schaars 
was, kon ik dat niet gebruiken alleen om hem 
te bezoeken. Hij was zo dichtbij, maar ik kon 

hem niet bijstaan. Elke ochtend belde zijn 
vrouw mij bezorgd op met de vraag hoe hij 
de nacht was doorgekomen. Er moesten met 
haar vele bezorgde gezins- en familieleden 
zijn met eenzelfde vraag. Zo kwamen we op 
het idee een belteam op te zetten. Dit team 
belde ’s ochtends met het thuisfront om te la-
ten weten hoe het die nacht met hun dierbare 
was gegaan.  

Het was spannend allemaal. We zetten onze 
schouders eronder. Maar toen raakten col-
lega’s besmet. Patiënten overleden. Dat doet 
wat met een mens. Ik heb collega’s met tra-
nen over hun wangen van de stress hun werk 
zien doen. Zelf kreeg ik het te kwaad  toen een 
34-jarige man die ik had behandeld overleed. 
Het leek juist wat beter te gaan. Kort voor zijn 
overlijden had hij via de iPad nog gezwaaid 
naar zijn kinderen. Als team vang je elkaar 
dan op. Ik ga ook graag naar het strand of een 
eind fi etsen om moeilijke ervaringen van me 
af te zetten. Iedereen heeft daar zijn eigen 
manier voor. 

Corona is geen ver van je bed show. We zit-
ten inmiddels midden in de tweede corona-
golf, die meer jongeren treft dan de eerste  
coronagolf. Waar de reguliere zorg net weer 
werd opgestart, wordt die inmiddels weer af-
geschaald. Veel mensen in de zorg denken: 
‘Daar gaan we weer, doordat de omgeving 
zich niet aan de regels houdt’. Ik snap dat 
de maatregelen lastig zijn. Denk aan pubers 
waarbij de hormonen door hun lijf gieren, on-
dernemers die worden geraakt in hun brood-
winning. Maar een mondkapje dragen en an-
derhalve meter afstand houden is geen grote 
opgave. Het beschermt wellicht niet 100%, 
maar alle beetjes helpen denk ik dan. Ook jij 
kan morgen een ongeluk krijgen waardoor 
je naar het ziekenhuis moet. En wat als er 
dan geen plek voor je is? Of de borstkanker-
screening voor je moeder komt te laat, omdat 
het niet eerder kon. Als we het een beetje be-
ter met elkaar doen, hoeven er minder men-
sen opgenomen te worden en kunnen norma-
le behandelingen doorgaan. We zijn allemaal 
mens en soms gaat het je aan de regels  hou-
den mis. Durf elkaar dan aan te spreken, we 
moeten het met elkaar doen.“

Wegens succes is de foto-expositie ‘Tussen 
Sluis en Zaan’ nog tot eind december te zien 
in de Visserhallen in Oud-IJmuiden. Het 
werk van dertien fotografen, waarvoor veel 
belangstelling is, gaat over de vele kanten van 
de industriële bezigheden rond het Noord-
zeekanaal.  De locatie en de foto’s versterken 
elkaar. Het in verval geraakte bedrijfspand 
waar vroeger plakband en kassarollen wer-

den gemaakt, is nu het paleis voor de fotogra-
fi e.

De expositie is elke vrijdag tot en met 
zondag geopend van 13.00-17.00 uur.                                          
Adres: Visserhallen, Duinstraat 4, 1975 CD in 
IJmuiden. 
Tijdens het bezoek geldt het dringend advies 
een mondkapje te dragen.

Doorstart foto-expositie

De wintertijd is weer ingegaan: de dagen 
zijn korter en donkerder. Hét moment om 
te checken of je fi etsverlichting het doet. 
Val jij al op?
  
Wethouder en verkeersveiligheidsambassa-
deur Bram Diepstraten is er duidelijk over: 
“Fietsen zonder licht in het donker is echt le-
vensgevaarlijk. Wist je dat het risico op een 

ongeval in het donker met 17% afneemt als je 
met werkende verlichting fi etst? Hoewel veel 
fi etsers verlicht op pad gaan, is het zo dat een 
derde van de fi etsers wel werkende fi etsver-
lichting heeft, maar deze niet gebruikt. Zet 
dus altijd je licht aan en zorg dat je werkende 
fi etsverlichting hebt. Zo kan iedereen veilig 
over straat!”

Val jij op in het donker?

Bij gemeente Velsen kunt u veel zaken aan-
vragen en regelen. Denk aan een paspoort, 
rijbewijs, hulp bij schulden. De gemeente 
vraagt hiervoor geen extra geld bovenop de 
vastgestelde leges. Er zijn bedrijven die u te-
gen betaling helpen om zaken bij de gemeen-
te te aan te vragen of te regelen. Dat ze daar 

geld voor vragen mag, maar het is niet nodig. 
U neemt gemakkelijk zelf contact op met ge-
meente Velsen via telefoonnummer 0255-
567200. Of stuur ons een mail via info@vel-
sen.nl.     Onze medewerkers zorgen ervoor 
dat uw vraag bij de juiste persoon terecht 
komt, zonder dat het u extra geld kost.  

Zaken zonder extra kosten aan-
vragen en regelen met gemeente 
Velsen
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De winter staat voor de deur. Hét moment 
om te kijken hoe je energie (en geld!) kunt 
besparen. Vraag daarom de gratis energiebe-
spaarbox aan bij Energiek Velsen! De box zit 
vol artikelen waarmee je je energieverbruik 
omlaag kunt brengen, zoals tochtstrips en 
LED-lampen. Bestel de gratix box op ener-
giekvelsen.nl. Samen gaan we voor een Duur-
zaam Velsen!

Vraag de gratis energiebox 
aan en bespaar 
energie en geld

In de klimaatweken starten we met een 
reeks duurzame verhalen. In deze verha-
lenreeks delen onder andere Velsense in-
woners en ondernemers ervaringen, tips 
en waardevolle lessen. Wethouder Sebas-
tian Dinjens trapt af met 4 persoonlijke 
tips!
  
Sebastian Dinjens, wethouder klimaat en 
Duurzaamheid, is ervan overtuigd dat we 

onze samenleving duurzamer kunnen ma-
ken. “Het begint bij jezelf door je af te vra-
gen ‘Welke bijdrage ben ik bereid te leveren? 
Maar dat is niet genoeg. Voor een duurza-
mere toekomst is het nodig om als samenle-
ving ook duidelijke overkoepelende afspra-
ken met elkaar te maken.” #duurzaamvelsen 
#hetkanwel
Lees Sebastians verhaal (en de verhalen van 
anderen) verder op duurzaamvelsen.nl

Duurzaam verhaal wethouder 
Sebastian Dinjens
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Vier weken lang gaan we in Velsen aan de slag  
met klimaat en duurzaamheid. Er is aandacht 
voor slimmer energie opwekken, besparen en 
klimaatbewuster leven en werken. Dit doen  
we samen met inwoners en ondernemers. 
Stel tijdens de Klimaatweken vragen, 
lees mee, deel ervaring en kennis en 
ga in gesprek! Zo gaan we samen 
voor een duurzaam Velsen!

Klimaatweken 2020 
12 oktober t/m 6 november

www.duurzaamvelse
n.n
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In gesprek gaan met onze inwoners en 
partners is door corona een stuk lastiger 
geworden. Toch lukt het goed om dit on-
line te doen. Wekelijks leest u hier een 
voorbeeld. U vindt de voorbeelden ook 
op  samenspelvelsen.nl.

Herinrichting Vlugthovenstraat Sant-
poort-Noord
De Vlugthovenstraat in Santpoort-Noord is 
een van de oudste straatjes van Santpoort. 
Ook hier wordt de riolering vernieuwd en is 
er de kans om dit opnieuw in te richten. Er 
waren twee ontwerpen gemaakt die per post 
aan de bewoners waren toegestuurd. Tijdens 
een videogesprek waren bijna alle bewoners 
aanwezig. Ze kregen toelichting op de werk-
zaamheden, kozen voor een van de twee op-

ties en gaven aan de huidige uitstraling zo-
veel mogelijk in ere te willen houden.  De 
deelnemers waren positief over dit overleg, 
maar wachten ook af wat er met hun reac-
ties wordt gedaan. Afgesproken is om binnen 
twee weken weer bij hen terug te komen om 
aan te geven wat er met hun inbreng gedaan 
wordt.

 Samenspelvelsen.nl
Op de website samenspelvelsen.nl staan pro-
jecten die interactief met inwoners vorm 
krijgen. Betrokkenen die zich aanmelden 
blijven ook op de hoogte van de ontwikkelin-
gen rond het project. Ook is het een website 
waarop  inwoners zelf initiatieven kunnen 
plaatsen. Neem gerust eens een kijkje.

Digitaal in gesprek met inwoners

Staatssecretaris Blokhuis heeft per 09-10-
2020 het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 
gelanceerd. Mensen die zich zorgen ma-
ken over het gedrag van iemand anders, 
bijvoorbeeld een naaste of een buurman, 
kunnen dit landelijke meldpunt bellen. Zij 
worden dan doorgeschakeld naar het lo-
kale of regionale meldpunt waar zij hun 
melding kunnen doen. Denk bijvoorbeeld 
aan mensen die verward gedrag vertonen, 
niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen, 
in een vervuild huis wonen of veel proble-
men hebben en dreigen af te glijden. Het 
gaat over niet-acute zaken: bij acute cri-
sis of gevaar is zoals gebruikelijk het num-
mer 112 beschikbaar, of de lokale crisis-
dienst van de ggz. Doel van het Meldpunt 
Zorgwekkend Gedrag is dat mensen hun 
zorgen kunnen delen, er meegedacht en/
of verwezen wordt. In de regio Kennemer-
land kan er een melding worden gedaan 
bij het team Vangnet en Advies van GGD 
Kennemerland, als de persoon in kwestie 
zelf geen hulp wenst of accepteert. Vang-
net en Advies levert outreachende be-
moeizorg en probeert de persoon toe te 

leiden naar (eventueel verplichte) zorg. In-
dien de gemelde persoon openstaat voor 
hulp, kan er verwezen worden naar het So-
ciaal Wijkteam of andere organisaties.

GGD Kennemerland Meldpunt Zorg & 
Overlast is aangesloten op het Meldpunt 
Zorgwekkend Gedrag. 
De meeste gemeenten (ruim 90%) zijn in-
middels via een regionaal of lokaal meldpunt 
aangesloten op het landelijk meldpunt. Er is 
gekozen voor het Meldpunt Zorg en Overlast 
van GGD Kennemerland omdat dit Meldpunt 
aansluit op de doelstelling van het landelij-
ke Meldpunt, en zij reeds bekend zijn met dit 
soort meldingen. Zowel burgers als professio-
nals kunnen contact opnemen met het Meld-
punt Zorg en Overlast.

Hoe werkt het?
De melder belt (gratis) naar 0800-1205, toetst 
de postcode in van de persoon waar de mel-
ding over gaat, en wordt vervolgens doorver-
bonden naar het betre� ende Meldpunt Zorg 
en Overlast. De bereikbaarheid van het Meld-
punt Zorg en Overlast Kennemerland is op ma 
t/m wo 9.00-17.00 uur en op do t/m zo 9.00-
22.00 uur. Buiten deze openingstijden kan de 
melder de voicemail inspreken van het Meld-
punt Zorg en Overlast of op werkdagen tot 
21.00 uur doorverbonden te worden met Mind 
Korrelatie. Voor meer informatie: www.meld-
puntzorgwekkendgedrag.nl  of www.ggdken-
nemerland.nl/meldpunt-zorg-en-overlast 

 Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 
gelanceerd. Gratis bereikbaar 
op: 0800-1205.

Kennemerland, als de persoon in kwestie 
zelf geen hulp wenst of accepteert. Vang-
net en Advies levert outreachende be-
moeizorg en probeert de persoon toe te 
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

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

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

deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

De live bijeenkomst van Dorpsdialoog Drie-
huis op woensdag 28 oktober kon niet door-
gaan vanwege de coronamaatregelen. Wijk-
wethouder Sebastian Dinjens: “Ik baal er 
ontzettend van dat na de succesvolle startbij-
eenkomst in februari nog geen nieuwe fysie-
ke vervolgbijeenkomst heeft kunnen plaats-
vinden vanwege corona. Ik vind het juist zo 
belangrijk dat de Driehuizenaren mee kun-
nen praten over de ontwikkelingen in hun 
dorp. Daarom ging ik afgelopen woensdag 
met de klankbordgroep digitaal in gesprek 
om te kijken hoe we de dorpsdialoog toch 
kunnen voortzetten. Belangrijk is dat er zo-
veel mogelijk inwoners mee kunnen blijven 
doen. Diverse betrokken Driehuizenaren 
hebben hier zelf al ideeën over, dus ik heb 
er alle vertrouwen in dat we samen met de 
klankbordgroep een goede oplossing vinden.” 
Wilt u weten wat de wethouder besproken 
heeft met de klankbordgroep? Kijk voor het 
verslag van deze bijeenkomst vanaf maandag 
2 november op de website www.samenspel-
velsen.nl. Hier kunt ook meer informatie vin-
den over Dorpsdialoog Driehuis.

Dorpsdialoog Driehuis in 
coronatijd

AGENDA VAN DE RAAD

Nieuws van de raad

BRAK!/PVM
De raad heeft gevraagd om een besluit over 
een “go or no go” met betrekking tot het pro-
ject BRAK! en de daarvoor gereserveerde €2,9 
miljoen. Tijdens deze vergadering besluit de 
gemeenteraad over het wel of niet doorgaan 
van dit project. Het college heeft geadviseerd 
om niet door te gaan met de plannen voor 
BRAK!, maar de raadsleden willen wel graag 
dat het Pieter Vermeulen Museum behouden 
blijft. 
5 november vanaf 16.00 uur: Digitaal

Begrotingsraad
Op 5 november wordt de begroting 2021 be-
sproken. Deze vergadering begint om 16:00 
uur. 
In deze vergadering zal de gemeenteraad keu-
zes moeten maken waar zij op wil bezuinigen. 
De vergadering is digitaal te volgen via de web-
site velsen.nl/gemeenteraad en RTV Seaport. 
5 november vanaf 16.00 uur: Digitaal

DE VISIE VAN DE D66 VELSEN

Sander Smeets, Fractievoorzitter

U kunt contact opnemen met de D66Velsen fractie via Info@D66velsen.nl

BESPROKEN IN DE SESSIES
Begrotingssessie
In de conceptbegroting 2021 staan alle plan-
nen voor de komende jaren en de fi nanciële 
consequenties daarvan. Tijdens de sessie-
vergaderingen konden de raadsleden extra 
toelichting krijgen op de inhoud en met el-
kaar in gesprek gaan over de uitdagingen die 
voorliggen. 
De gemeente Velsen heeft een tekort en om 
deze reden moeten er bezuinigingen worden 
gerealiseerd. 

De raadsleden hebben nog vragen over bezui-
nigingen op citymarketing, op sportvereni-
gingen, op cultuur en de maatregelen in het 
kader van de WMO. Diverse politieke partij-
en overwegen moties en amendementen voor 
de begrotingsvergadering op 5 november.

Rectifi catie: 
Vorige week zijn de namen van steunfractielid 
Frans Blokland en raadslid Gideon Nijeman-
ting per abuis onjuist weergeven. 

Het college heeft voorgesteld te stoppen met 
het klimaatmuseum BRAK!/PVM, omdat 
er veel onduidelijkheden zijn die meer tijd 
nodig hebben. Een ontwikkeling die D66Vel-

sen betreurt, omdat het juist in deze tijd en 
juist op deze plek een geweldig concept is. 
Dit traject geen tijd meer gunnen heeft ook 
grote gevolgen voor het Pieter Vermeulen 
Museum, die al veel te lang in een onge-
schikt pand zit, waar hun collectie aan het 
verpieteren is. 

Door nu de stekker eruit te trekken, moet 
het PVM weer opnieuw beginnen en wordt 
weer zicht op een nieuw gebouw weggeno-
men. Er ligt bovendien nog geen alternatief 
plan voor herhuisvesting. Bovendien valt 
er met de projectorganisatie van BRAK!/
PVM een deel van de organisatie weg, die je 
bij herhuisvesting juist nodig hebt. Het col-
lege gooit dus oude schoenen weg, voordat 
er zelfs is nagedacht over nieuwe.

D66Velsen heeft zich altijd ingezet voor het 
Pieter Vermeulen Museum en zal dat blijven 
doen. Wij willen daarom BRAK!/PVM tot 
1 maart geven om onduidelijkheden weg te 
nemen. Mocht dat voorstel het niet halen, 
zullen wij voorstellen dat er voor 1 maart 
2021 een plan moet liggen voor herhuisves-
ting PVM. Tot die tijd mogen zij dan ook ge-
bruik maken van de projectorganisatie. Het 
PVM mag niet het kind van de rekening 
worden van een rommelig en ondoordachte 
stop van BRAK!/PVM.
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Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 183, legaliseren 
splitsen bovenwoning in 2 gestapelde wonin-
gen (20/10/2020) 77928-2020
Trompstraat 178, realiseren dakopbouw 
(20/10/2020) 101262-2020 
Zeeweg 194, plaatsen dakopbouw 
(20/10/2020) 103662-2020
President Krügerstraat 40, rechtoptrekken 
achtergevel (21/10/2020) 101235-2020
Radarstraat 161, uitbouwen 2e verdieping 
(22/10/2020) 91304-2020 
Lindenstraat 8, plaatsen dakopbouw 
(22/10/2020) 99353-2020

Velsen-Noord
Doelmanstraat 34, bouwen 4 appartemen-
ten, uitbreiden praktijkruimte (20/10/2020) 
46516-2020
Smidt van Gelderstraat 31, intern verbouwen 

woning (22/10/2020) 102336-2020

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 8 + 10, kappen 4 bomen 
(21/10/2020) 106701-2020 

Santpoort-Noord
Patriciuslaan 18, plaatsen dakkapel (voorge-
vel), plaatsen balkonhek, wijzigen gevel (ach-
ter- en zijgevel) (22/10/2020) 82200-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 99, plaatsen extra entree-
deur (voorgevel) (22/10/2020) 84750-2020
Van den Vondellaan 60, plaatsen dakka-
pel (voorzijde), isoleren dak (22/10/2020) 
99126-2020

Velserbroek
De Zeiler 68, oprichten berging (20/10/2020) 
100156-2020 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning –
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij voornemens zijn een 

omgevingsvergunning te verlenen voor:
Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 80, het bouwen van een 
jongveestal (21/10/2020) 22669-2018

Het ontwerpbesluit   omgevingsvergunning, 
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
en de bijhorende stukken ligt met ingang van 
30 oktober 2020 gedurende zes weken ter in-
zage bij de afdeling Publiekszaken. 

Zienswijzen:
Tijdens deze periode van terinzagelegging, 
kan een ieder naar keuze mondeling of schrif-
telijke zienswijzeninbrengen tegen de ont-
werp besluit omgevingsvergunning. Ziens-
wijzen moeten worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van Velsen, 
Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningen 
Toezicht en Handhaving, Postbus 465,1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 
te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met Team Vergunningen Toezicht en 
Handhaving, telefoon 140255.

Besluiten

Aanvragen
Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Berich-
ten over uw buurt) op 29 oktober 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsvergun-
ning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij de vol-
gende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen op grond van de 
wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
De Ruyterstraat 122, plaatsen dakopbouw (zij-
gevel) (19/10/2020)110808-2020 
Zeeweg 225, plaatsen dakopbouw (21/10/2020) 
112232-2020
Kennemerlaan 171, wijzigen winkel naar wo-
ning, plaatsen kozijn (voorzijde) (22/10/2020) 
112708-2020

Frans Naereboutstraat 60,rechtoptrekken ach-
tergevel, plaatsen dakterras en dakopbouw  
(23/10/2020) 113102-2020
Ten zuiden van Kennemerboulevard, bouw-
werken voor aanleg en gebruik glasvezel 
(23/10/2020) 113104-2020
Kanaalstraat 52, veranderen begane grond 
(23/10/2020) 113191-2020 (Gemeentelijk mo-
nument)

Velsen-Zuid
t.h.v. Stelling en Zijkanaal C weg, bouwen ver-
enigingsgebouw (22/10/2020) 112853-2020

Velsen-Noord
Staalstraat 10, wijzigen gebruik naar bedrijfs-
verzamelgebouw  (20/10/2020) 111663-2020
De Hagedisstraat 12, legaliseren van het splitsen 
woning (22/10/2020) 112730-2020

Santpoort-Noord
Harddraverslaan 49, kappen boom (noodkap) 
(13/10/2020) 111007-2020

Marowijnestraat 1, plaatsen dakkapel (voor-
zijde), vergroten dakkapel (achterzijde) 
(20/10/2020) 111766-2020
J.T. Cremerlaan 103 t/m 113, vervangen kozij-
nen (21/10/2020) 112177-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 71, bouwen dierenverblijf, 
aanleggen longeercirkel (19/10/2020) 110526-
2020

Velserbroek
Waterranonkel 14, plaatsen dakkapel (achterzij-
de) (18/10/2020) 110365-2020 
Kampens Kampje 4, rechtoptrekken achterge-
vel (21/10/2020) 112227-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Ste-
delijk Schoon Velsen. Voor meer informa-

tie over welstand: 140255

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergun-
ning
IJmuiden
Trompstraat 47, vervangen kozijnen (voorzijde) 
(22/10/2020) 96017-2020
 
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, aanbrengen ver-
harding t.b.v. opslag containers (20/10/2020) 
104502-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, herbouwen muur-
tje (20/10/2020) 104504-2020  
Duin- en Kruidbergerweg 89, aanbrengen be-
strating (20/10/2020) 105845-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, ophogen/verbre-
den weiland (20/10/2020) 105843-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, aanbrengen om-
heining (20/10/2020) 105693-2020
Huis te Wissenlaan 52, plaatsen overkapping 
(20/10/2020) 103191-2020

Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende perceel:

• Zeewijkplein 194, 1974 PJ  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-

sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verkeersmaatregel

11 29 oktober 2020

Gebruik
Van de Kraats en Goossens van 
Health Care Connect zijn actief 
in de innovatieve healthcare sec-
tor. Hun doel is om huisarts, pa-
tiënt en specialist bij elkaar te 
brengen. Daarnaast zijn zij actief 
in het medisch toerisme. Zo orga-
niseren zij met de juiste zorg om-
klede zorgreizen voor mensen 

met dementie en hun mantelzor-
gers naar Portugal, waardoor bei-
den even tot rust kunnen komen. 
Voorts worden in samenwerking 
met medisch specialisten Neder-
landers woonachtig in Portugal 
voorzien van Nederlandse zorg. 
Door het Covid-19 virus zijn deze 
activiteiten even in de ijskast be-
land en werd een beroep gedaan 

op de creativiteit en inventiviteit 
van beide ondernemers. Van Por-
tugal wordt de aandacht sinds 
deze week, hopelijk tijdelijk, ver-
legd naar IJmuiden. In samen-
werking met een gespecialiseer-
de openbare apotheker uit Am-
sterdam is een snelteststraat ge-
realiseerd. De vraag naar sneltes-
ten is groot, vooral in de boezem 
van de bedrijvigheid in IJmuiden.

Op een toplocatie aan de Krom-
houtstraat is een voormalige fa-
briekshal omgetoverd tot ‘drive 
through’ voor het snel en e�ciënt 
afnemen van sneltesten. Helaas 
is de capaciteit bij de GGD’s wel-
iswaar aan het toenemen, de 
wachttijd op de uitslag is nog im-

mer lang. Gedurende de periode 
van wachten zitten mensen on-
nodig lang thuis. Voor veel be-
drijven een kostbare aangele-
genheid en voor particulieren 
veel onzekerheid. Voor het afne-
men van de test wordt gekwali�-
ceerd medisch personeel ingezet. 
De door hoegezondbenik.nu ge-
bruikte testen zijn goedgekeurd 
door het RIVM. De ontvangst en 
administratie wordt verzorgd ho-
recapersoneel uit de regio, een 
zwaar getro�en beroepsgroep 
die op deze manier ook een bij-
drage kan leveren

Helpen
Hoegezondbenik.nu voorziet vol-
gens de ondernemers in een be-

hoefte met deze snelteststraat. 
,,Samen hopen we Covid-19 er-
onder te krijgen. Er zijn veel men-
sen met milde klachten of die ver-
moeden besmet te zijn geraakt. 
Voor deze grote groep is deze op-
tie een uitkomst. Er komen mo-
menteel veel sneltesten op de 
markt, maar slechts van een aan-
tal is de betrouwbaarheid en ef-
fectiviteit bewezen. De door hoe-
gezondbenik.nu gebruikte test is 
door verschillende instanties ge-
test en goedgekeurd voor veilig 
en e�ectief gebruik.’’
Er wordt bij deze test alleen test-
materiaal afgenomen via de neus 
en niet via de keel. Binnen een 
kwartier is de uitslag bekend. 
Hoegezondbenik.nu licht, met 

toestemming van de cliënt de 
GGD in indien er positief is getest.

Kosten test
Voor de test betaalt een particu-
liere klant 89 euro. Dit is volgens 
de organisatoren een relatief laag 
bedrag ten opzichte van ande-
re particuliere testlocaties in de 
regio. Op 28 oktober is de snel-
teststraat van start gegaan. Voor-
alsnog is dit de enige locatie in 
de buurt, geopend van maan-
dag tot en met zaterdag. ,,Als het 
niet meer nodig is, stoppen we 
ermee. Voorlopig is er nog be-
hoefte”, aldus één van de onder-
nemers.
Een afspraak maken? www.hoe-
gezondbenik.nu.

IJmuiden - Binnen een kwartier is de testuitslag voor een coro-
nabesmetting bekend en dat voor 89 euro. Dat kan bij de deze 
week geopende snelteststraat van Hoegezondbenik.nu in IJmui-
den. Bedrijven die willen weten of ze snel weer over hun werk-
nemers kunnen beschikken of particulieren die willen weten of 
zij besmet zijn, kloppen bij deze snelteststraat aan. De door hoe-
gezondbenik.nu gebruikte testen zijn volgens de zorgonderne-
mers Cees van de Kraats en Sacha Goossens goedgekeurd door 
het RIVM.

Gisteren geopend op de Kromhoutstraat 50

Ook IJmuiden heeft nu snelteststraat
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Door Erik Baalbergen

In IJmuiden bestaat nog maar 
één naar een voormalige bur-
gemeester van Velsen vernoem-
de straat: de Burgemeester Ram-
bonnetlaan. In de gemeente Vel-
sen zijn tot aan de Tweede We-
reldoorlog alle schouten en bur-
gemeesters sinds de Franse tijd 
geëerd met een straatnaam en in 
een enkel geval parknaam.

Schouten en burgemeesters
Zo waren er in Velsen-Noord ooit 
de inmiddels al weer verdwenen 
Ogelwightstraat, Walravenstraat 
en Schreuderstraat. In IJmui-
den werd rond het 25-jarig be-
staan van IJmuiden in 1901 bur-
gemeester Enschedé geëerd met 
de Enschedéstraat. J.C. Enschedé 
was burgemeester van Velsen van 
1853 tot 1892, dus ook in de tijd 
van de kanaalgraverij en de op-
komst en groei van IJmuiden. De 
Enschedéstraat werd vernoemd 
‘als erkentelijke herinnering aan 
hetgeen door hem in vroeger ja-
ren voor het welzijn en belang 
van de afdeling IJmuiden is ge-
daan’. Een pleintje in deze straat 
werd in de volksmond Ensche-
déplein genoemd. De straat en 
het plein zijn inmiddels verdwe-
nen uit Oud-IJmuiden. In Sant-
poort kennen we de Burgemees-
ter Enschedélaan en het Burge-
meester Weertsplantsoen. In Vel-
sen-Zuid komen we de Ver Loren 
van Themaatlaan tegen. Tot slot 
is er in Santpoort-Noord het Bur-
gemeester Rijkenspark, genoemd 
naar Rambonnets voorganger.

Burgemeester Rambonnet is de 
laatste burgervader naar wie 
een straat is genoemd in Velsen. 
F.L.J.E. Rambonnet (1885-1935) 
is burgemeester van Velsen van 
16 april 1932 tot aan zijn overlij-
den in januari 1935. Gedurende 
zijn ambtsperiode heeft hij te ma-
ken met de crisistijd en visserij-
stakingen. Op verzoek van de re-
gering en met toestemming van 
het gemeentebestuur vertrekt hij 
in 1934, ondanks zijn zwakke ge-
zondheid, naar het Saargebied 
om als lid van een internationale 
troepenmacht toe te zien op een 
ongestoord verloop van de volks-
stemming. De missie vindt plaats 
vanuit de Volkenbond, voorloper 
van de Verenigde Naties. Ram-
bonnet komt ziek terug van deze 
missie en sterft, bijna vijftig jaar 
oud, op 28 januari 1935 in het An-
toniusziekenhuis. Hij wordt opge-
volgd door Burgemeester Kwint.

Verbindingsweg
Het verlies van de geliefde burge-
meester Rambonnet maakt een 

diepe indruk binnen de gemeen-
te. Begin maart 1935 wordt beslo-
ten om als huldebetoon de naam 
‘Oosterduinweg’ voor de geplan-
de verbindingsweg tussen IJmui-
den-Oost en de Vissershaven, 
vanaf het Oosterduinplein te wij-
zigen in ‘Burgemeester Rambon-
netlaan’.

In de loop der jaren wordt deze 
weg aangelegd en worden perce-
len bouwgrond rond de weg ver-
kocht. In 1936 bestempelt de ge-
meente de Burgemeester Ram-
bonnetlaan tot oefenstraat voor 
aspirant-motorrijders: ‘ingezete-
nen, die twee of driewielige mo-
torrijtuigen leeren besturen, kun-
nen daarvoor gebruik maken van 
de Burgemeester Rambonnet-
laan te IJmuiden…’. (Men denkt 
tevens aan het aanwijzen van het 
Willemsplein als plein ‘waar men 
vierwielers mag leeren besturen. 
Daar valt veel te sturen vanwege 
de vier hoeken en als er wat ge-
beurt, is de politie en de dokter 
bij de hand’…)

Tot in de Tweede Wereldoorlog is 
de Burgemeester Rambonnetlaan 
tevens de zuidelijke randweg van 
IJmuiden. Laten we begin 1940 
een wandeling maken, vanaf het 
Oosterduinplein westwaarts over 
de Burgemeester Rambonnet-
laan naar de Havenkade. Tot aan 
het Edisonplein vinden we aan 
onze rechterkant nieuwbouwwo-
ningen en aan de linkerkant het 
bosperceel De Kickvorsch met de 
familiebegraafplaats van de Bo-
relen en daarachter sportterrei-
nen. Na het Edisonplein vinden 
we rechts voornamelijk percelen 
voor woningbouw en links ge-
egaliseerd duingebied met heel 
veel zand en her en der al bebou-
wing. We kruisen de James Watt-
straat - na de oorlog de oostelij-
ke straat van het Moerbergplant-
soen - en de Snelliusstraat. Bei-
de straten lopen ten zuiden van 
de Burgemeester Rambonnet-
laan dood in het duingebied. Op 
de hoek met de Snelliusstraat 
staat de nieuwe, in 1938-1939 ge-
bouwde ‘Gereformeerde Kerk aan 
de Rambonnetlaan’, de latere Ich-
thuskerk. We buigen voor de kerk 
iets naar links en vervolgen het 
laatste rechte stuk richting de wa-
tertoren aan de Strandweg (nu 
Dokweg). We komen niet ver van 
de visserijschool bij de Havenka-
de aan en kunnen vanaf hier over 
de vissershaven uitkijken.

Opgesplitst
De vooroorlogse Burgemeester 
Rambonnetlaan wordt door de 

naoorlogse wederopbouw op-
gesplitst. Het tracé ligt er gro-
tendeels nog maar wordt onder-
broken door een bebouwd blok 
tussen IJsselstraat en Moerberg-
plantsoen, het Stadspark Noord 
en een bebouwd blok tussen 
Vleetstraat en Linnaeusstraat, De 
huidige Burgemeester Rambon-
netlaan is maar een fractie van 
wat de laan die het tot in de oor-
log was. Eind 1949 was dit aan-
leiding voor een tegenvoorstel 
in de gemeenteraad om de nieu-
we doorgaande weg in IJmuiden 
de naam ‘Rambonnetlaan’, omdat 
‘de oud-burgemeester zo langza-
merhand nog maar over een po-
ver stukje laan beschikt door de 
wijzigingen in IJmuiden’. De nieu-
we weg kreeg toch de naam ‘Lan-
ge Nieuwstraat’.

In 1948 zijn namen voor de door 
de opsplitsing van de laan ont-
stane “nieuwe” straten vastge-
steld. Wandelt u weer even mee 
vanaf het Oosterduinplein naar 
het westen? Het stuk tot aan het 
Edisonplein heet nog steeds Bur-
gemeester Rambonnetlaan. De 
laatste jaren �gureerde deze laan 
in December-spotjes van de Post-
codeloterij. 
Dan wandelen we over het 
Edisonplein naar de M.K. Hofste-
destraat. Deze straat is genoemd 
naar Menne Kornelis Hofstede, 
van 1909 tot aan zijn overlijden in 
1939 in dienst van de gemeente 
Velsen. Tijdens de ambtsperiode 
van Rambonnet was hij gemeen-
tesecretaris van Velsen. 

Aan het westelijk uiteinde van de 
M.K. Hofstedestraat bij de IJssel-
straat lopen we over het paadje 
tussen de woningen door tegen 
de achterkant van een �at aan 
het Moerbergplantsoen. Sto�elijk 
en fatsoenlijk als we zijn moeten 
we nu toch even omlopen naar 
de voorkant van deze �at.

We vervolgen onze wandeling 
westelijk door het Stadspark 
Noord naar de Fahrenheitstraat 
en lopen deze helemaal west-
waarts uit, tot de Vleetstraat. 
Als we zouden mogen en kun-
nen, wurmen we ons tussen de 
twee huizen aan het einde van 
de straat en de achterliggende 
bebouwing achter de voorma-
lige Visserijschool door naar de 
Linneausstraat. Langs dit laatste 
rechte stukje Linnaeusstraat wan-
delen we over de stoep aan de 
rechterkant en over het voetpad 
voor het laatste schuine rijtje hui-
zen rechts naar de Havenkade. 

We staan nu op het punt waar 
de vooroorlogse Burgemeester 
Rambonnetlaan op de Havenka-
de uitkwam. En we kunnen hier 
nog steeds genieten van het ty-
pisch IJmuidense uitzicht over de 
vissershaven!

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 ta-
ferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor de 
Burgemeester Rambonnetlaan.

Via Whatsapp bestellen 
bij Bakkerij Ben Vreman

Santpoort - Door de coronacrisis 
is het aantal telefonische bestel-
lingen bij Bakkerij Vreman �ink 
toegenomen, mensen bestellen ‘s 
ochtends zodat ze ‘s middags hun 
bestelling op een rustiger tijdstip 
kunnen ophalen. Hierdoor gaat 
de telefoon ‘s morgens bijna non-
stop. Om het voor de klanten en 
de medewerkers wat makkelijker 
te maken heeft Bakkerij Ben Vre-
man daarom Whatsapp bestellen 
geïntroduceerd. De klanten heb-

ben hierdoor geen last dat de te-
lefoonlijn steeds in gesprek is en 
kunnen zelfs buiten de openings-
tijden bestellingen doorgeven.
En de medewerkers hoeven niet 
direct de bestelling te verwer-
ken, maar kunnen dit wel sneller 
doen.
Gebruik voor een Whatsapp-
bestelling het nummer 06-
38873390. Tot 10 uur kunnen de 
klanten via Whatsapp voor de 
dag zelf bestellen en na 10 uur al-
leen voor de dag erna. Omschrijf 
duidelijk uw naam en bestelling 
en voor wanneer de bestelling 
is. Uw bestelling wordt verwerkt 
als de medewerkers hem hebben 
bevestigd met een duimpje om-
hoog. Het telefoonnummer voor 
de Whatsapp bestellingen is niet 
bedoeld om te bellen! De bakker 
is telefonisch bereikbaar op 023-
5376978. (Foto: aangeleverd)

Zelfscan bij AH Marsmanplein: 
Gemak voor de klant
Haarlem-Noord - Het kassapark 
bij Albert Heijn Marsmanplein 
heeft een metamorfose onder-
gaan en dat betekent dat de 
klant hier nog gemakkelijker 
boodschappen kan doen. Ook 
de veiligheidsvoorzieningen 
zijn uitgebreid met een hyper-
moderne WinkelWagenWas-
straat. 

Zelfscan en Scan&Go
Een langverwachte wens van 
veel klanten is in vervulling ge-
gaan. Het kassapark is vernieuwd 
en uitgebreid met maar liefst ze-
ven zelfscankassa’s. Zelfscan en 
Scan&Go heeft veel voordelen en 
de gastvrouwen helpen iedereen 
graag op weg. Uiteraard behoudt 
AH Marsmanplein drie traditio-
nele kassa’s voor de klant die be-
hoefte heeft aan een contactmo-
mentje.

Gratis parkeergarage
bijna klaar
Ook goed nieuws: de gratis par-
keergarage is bijna volledig her-
steld – een merendeel van de 
7000 chemische ankers is inmid-
dels geplaatst – en dat betekent 
dat men aan de kant van AH al 
weer gebruik kunt maken van de 
ruime parkeerplaatsen. In novem-

ber zal de opening plaatsvinden 
met de daarbij behorende feeste-
lijke acties. Houd de Facebookpa-
gina van AH Marsmanplein, Insta-
gram en kranten in de gaten.

Veiligheid voor alles
Nieuw is ook de WinkelWagen-
Wasstraat, hier wordt de hand-
greep gedesinfecteerd en daar-
mee gelijk uw handen. Eigenlijk 
een soort carwash voor winkel-
wagentjes. (Ook bij AH in Spaarn-
dam.)
Ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen probeert men er voor 
te zorgen dat u toch zo plezie-
rig mogelijk boodschappen kunt 
doen. 

Blijf gezond
,,Wij helpen het u thuis zo gezellig 
mogelijk te maken met heerlijke 
producten voor iedere gelegen-
heid: Sint-Maarten, Sinterklaas 
en Kerstmis, wij hebben alles in 
huis’’, aldus ondernemer en gast-
heer Han Bouwens. ,,Onze klant-
vriendelijke medewerk(st)ers hel-
pen u graag en staan u – van ach-
ter hun mondkapjes – vriendelijk 
te woord. Albert Heijn Marsman-
plein wenst u veel gezondheid 
toe de komende periode.’’ (Foto: 
aangeleverd)
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Jolijtpenning 
nog steeds in planning
Velsen - Burgemeester en wet-
houders van de gemeente Vel-
sen hebben nog steeds het voor-
nemen om een zogenoemde ver-
makelijkheidsretributie voor gro-
te commerciële evenementen in 
te voeren. Dat is een extra hef-
�ng, die ook wel jolijtpenning 
wordt genoemd. De he�ng is 
vergelijkbaar met de toeristenbe-
lasting en over de invoering er-
van wordt in Velsen al langere tijd 
gesproken. 
Het college heeft deze week aan 
de gemeenteraad laten weten 

dat er meer tijd nodig is om on-
derzoek te doen naar de grond-
slag voor de he�ng en de juri-
dische uitwerking van de veror-
dening. Daarom ligt er tijdens de 
behandeling van de begroting 
nog geen voorstel voor het invoe-
ren van de jolijtpenning. 

Binnenkort wordt de zaak afge-
rond en ook hoopt het college 
dat op korte termijn meer be-
kend is over de ontwikkeling van 
de evenementenbranche in rela-
tie tot het coronavirus.
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Column Hospice de Heideberg
Zorg en aandacht in de 
laatste fase, bijna zoals thuis
Hoe merkwaardig het ook mo-
ge klinken ten tijde van de 
tweede Corona-golf: het gaat 
goed met onze hospice. “Goed” 
betekent dat we met zijn allen 
erin geslaagd zijn om de zorg 
voor onze gasten, in de laat-
ste fase van hun leven, te con-
tinueren. Twee oorzaken hier-
voor wil ik noemen. Op de eer-
ste plaats hebben we tot nu 
toe Corona buiten de deur kun-
nen houden. Verder hebben we 
genoeg “handen aan het bed” 
kunnen houden door de aan-
melding en opleiding van nieu-
we vrijwilligers. Ik wil echter 
niet verhullen dat niet alles op-
timaal is. Beperking van be-
zoek, dragen van mondkapjes, 
anderhalve meter afstand en 
je handen stuk wassen zijn ook 
voor ons noodzakelijke maar 
zeker geen aangename maat-
regelen. Zeer vervelend is dat 
we ook veel minder toe kunnen 
komen aan zorg en begelei-
ding voor mensen thuis. Voor-
lopig moeten we hier mee le-
ren leven. 
Naast vrijwilligers die gasten 
direct verzorgen en begeleiden 
beschikt de hospice ook over 
vrijwilligers die actief zijn in tal 
van commissies.  Om eenvou-
dig te beginnen: we hebben 
vrijwilligers die boodschappen 
doen, licht huishoudelijk werk 
verrichten, de tuin en het ge-
bouw onderhouden maar ook 
commissie Kwaliteit en Arbo of 

de Spirituele commissie. Voor 
één wil ik nu uw speciale aan-
dacht vragen, de PR-commis-
sie. Deze heeft de kernbood-
schap van de hospice verwoord 
die door ons allen wordt uitge-
dragen en verspreid in onze re-
gio door tal van bijeenkomsten 
en evenementen. Hiervoor zoe-
ken wij nieuwe leden, liefst met 
deskundigheid op dit terrein 
naast affiniteit voor de hospice. 

Op onze website www.hospi-
cedeheideberg.nl kunt u lezen 
hoe u zich zou kunnen aanmel-
den. Wij horen graag van u en 
bij voorbaat dank!

Jan Bakker
Voorzitter Hospice de Heideberg

Expositie Theo de Graaff 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Toen vier 
jaar geleden de Santpoortse 
kunstschilder Theo de Graaff in 
‘t Mosterdzaadje voor het eerst 
zijn werk tentoonstelde was 
het wel even wennen voor het 
publiek aan de kleurige expres-
sieve werken die hij had opge-
hangen. 
Zijn schilderijen voegden zich 
steeds meer in de ruimte en 
toen de tijd van tentoonstelling 
om was, misten we toch die 
kleurige doeken waar zoveel 
in te zien was.  Daarom nu op-
nieuw een expositie van Theo 
de Graaff. Van 30 oktober tot 
en met 26 december zullen zijn 
schilderijen in ‘t Mosterdzaadje 

te zien zijn.
In het voormalige Witte Thea-
ter is zijn atelier gevestigd . Dat 
biedt hem de ruimte waarin hij 
zich volop verder kan ontwik-
kelen. Hij experimenteert met 
nieuwe kleuren, onderwerpen 
en vlakverdelingen.  Mensen en 
dieren blijven hem boeien. En 
dat is te zien voor en na afloop 
van de concerten, die gereser-
veerd moeten worden. Of via 
de kunstenaar zelf op afspraak: 
06 37794133.
 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. www.mos-
terdzaadje.nl. (Foto: aangele-
verd)

Jeugd VV IJmuiden kan toch 
genieten op de velden
Velsen-Zuid - Het voetbal bij de 
senioren is tijdelijk stil gelegd. 
Dus deze week geen verslag 
van het vlaggenschip van de v.v. 
Ijmuiden. Wel heeft de helft van 
alle jeugdteams onder elkaar leu-
ke oefenwedstrijdjes gespeeld.
Mini 1 speelde tegen mini 2. Bij 
mini 1 deed het talent Destiny Ja-
ne niet mee Zij speelde met haar 
6 jaar bij de Jo9 mee. De onderlin-
ge mini wedstrijd (zie foto) werd 
een overwinning voor mini 1. Zij 
wonnen met 6-2. Het was mooi 
om te zien met wat voor gedre-
venheid er gespeeld werd.
Jo17-1 speelde een oefenwed-
strijd tegen de Jo15-1. Eindstand 
was 5-0 na een ruststand van 4-0. 
Echter de Jo15-1 heeft laten zien 
dat ze goed mee kunnen komen 
echter op het fysieke vlak logi-
scher wijs nog tekort komen.
Mo15-1 speelde tegen de Mo15-
2. Uitslag was 7-2 voor Mo15-1. 
Een goede en nuttige oefenwed-
strijd. De trainers hebben veel ge-
zien om lering uit te trekken.
Jo11-1 speelde een leuke pot te-
gen de Jo12-1. Op het scherpst 
van de snede werd het 5-5. De 
Jo11-3 kon goed tegenstand bie-
den tegen de Jo11-2. De uitslag 
was 7-4 in het voordeel van de 
Jo11-2. 
De Jo10-1 oefende tegen de 
Jo10-2. Ruststand was nog 0-0. 
Echter in de 2e helft sloeg de ver-

moeidheid toe bij de Jo10-2 en 
won de Jo10-1 uiteindelijk met 
5-0. Deze wedstrijd werd op een 
half veld gespeeld en met 8 tegen 
8 om vast te wennen aan volgend 
seizoen. Dus al met al een knappe 
prestatie van de Jo10-2.
De Jo9-1 oefende tegen de Jo9-3 
en na een ruststand van 4-2 werd 
de eindstand uiteindelijk 9-5. 
Leuke pot waar de trainers weer 
stof hebben om maandag mee 
aan de slag te gaan op de trainin-
gen.
De jo9-2 oefende tegen de Jo9-
4 en daar was het krachtverschil 
wel groot. Uitslag was 10-0 voor 
de Jo9-2. Maar de Jo9-4 deed zijn 
uiterste best maar kwamen er 
niet aan te pas in de voorhoede.
Ook de laatste wedstrijd ,de Jo8-1 
tegen de Jo8-2 was een overwin-
ning voor de Jo8-1. Ook zij waren 
een maatje te groot.
 
Het was wel een genot om over 
de velden te kijken dat iedereen 
met veel plezier speelde onder 
leiding van de trainers en de aan-
wezige scheidsrechters. Echter 
helaas zonder ouders.
Volgende week mogen de ande-
re teams onderling hun oefen-
wedstrijden spelen. Hier is be-
wust voor gekozen opdat het niet 
te druk wordt op het sportpark 
en alles ordentelijk kan verlopen. 
(Foto: Wybe Jaspers)

Voor iedereen een boek cadeau
Nederland Leest in 
Bibliotheek Velsen
Velsen - Eén boek, duizend 
gesprekken. Een goed boek 
brengt gesprekken op gang en 
verbindt lezers met elkaar. In 
november leest heel Nederland 
daarom één boek, dat lezers 
cadeau krijgen van de biblio-
theek; hét centrum voor ont-
moeting en gesprek.

Het thema van Nederland Leest 
voor 2020 sluit daar perfect bij 
aan: Kleine geschiedenis, gro-
te verhalen. Aan de hand van dit 
thema krijgen lezers de mogelijk-
heid om in hun eigen geschiede-
nis te duiken met behulp van de 
bibliotheek: de geschiedenis van 
hun eigen familie of van de stad 
of streek waarin ze wonen. Met 
behulp van Delpher kan worden 
gezocht in een gigantisch kran-
tenarchief met ruim 13 miljoen 
krantenpagina’s, die Delpher ge-
heel gratis en vrij toegankelijk be-
schikbaar stelt. De persoonlijke 
geschiedenis begint klein en ligt 
soms verborgen, maar als je goed 
leest en je verdiept in het verle-
den, is er altijd een groot verhaal 
te vinden. Ook lezersplatform en 
partner Hebban biedt lezers tij-
dens Nederland Leest inspiratie 

met mooie boeken en aanvul-
lende verhalen. In de Bibliotheek 
vind je leestips van het personeel 
en nog meer inspirerende verha-
len.

Dus kom snel langs in de maand 
november en haal je gratis boek 
op in de Bibliotheek! (Foto: aan-
geleverd)

Blokfl uitles bij Soli
Velsen - Bij muziekvereniging 
Soli gaan vanaf donderdag 5 no-
vember de blok� uitlessen weer 
van start.
De blok� uit is een handige op-
stap naar een ander muziekin-
strument. Met de blok� uitlessen 
wordt de basis gelegd voor een 
toekomst in de muziek.

De cursus wordt gegeven in het 
Solicentrum, Kerkpad 83 (naast 
Station Driehuis) van 19.00 tot 
19.30 uur. 

Bij de cursus is een blok� uit inbe-
grepen. Voor meer informatie en/
of aanmelden contact opnemen 
met opleidingen@soli.nl.

Meer dan 100.000 tests 
uitgevoerd in de regio
Regio - Inmiddels zijn door GGD 
Kennemerland meer dan 100.000 
tests afgenomen. 
Deze cijfers hebben betrekking 
op alle mensen die zich op een 
testlocatie van GGD Kennemer-
land (excl. teststraat Schiphol) la-
ten testen ongeacht of zij in GGD-
regio Kennemerland wonen of 
daarbuiten.
Afgelopen week (15 t/m 21 ok-
tober) zijn er 12.625 tests uitge-
voerd. Hiervan waren 1951 uitsla-
gen positief

Voorlichting op scholen
Deze week start GGD Kennemer-
land met het geven van voorlich-
ting op scholen door vier genees-
kunde studenten die werken op 
de afdeling bron- en contacton-
derzoek. 
Vanuit hun eigen ervaringen in 
combinatie met hun deskundig-
heid en medische kennis, kun-
nen zij een waardevolle bijdra-
ge leveren aan (nog) meer begrip 
en kennis rondom corona en ge-
drag.

Al eerder schreef ik een artikel over dit onderwerp, hoogst-
waarschijnlijk is de eerdere voorlichting middels publicatie 
in De Jutter door de tussenliggende tijd en het Corona vi-
rus naar de achtergrond geraakt. Om teleurstellingen, scha-
de en schadeclaims te voorkomen wil ik nogmaals de toe-
komstige kopers van een kavel in dit risicogebied graag op 
de hoogte stellen.
Een aantal bestaande huizen in dit risicogebied is op houten 
palen en op een zandplaat gebouwd en deze huizen zijn zeer 
kwetsbaar met betrekking tot nieuwbouw; dit is bekend en 
in kaart gebracht bij de gemeente Velsen. Zwaar bouwver-
keer, putten slaan, aanbrengen fundatie (hijen is niet toege-
staan) kan (veel) schade veroorzaken aan de bestaande wo-
ningen aan de Doelmanstraat. Bouwen met inzicht, zorg en 
gezond verstand is in deze een pré.
In eerder mailverkeer met de gemeente Velsen hebben 
zij vooraf al aangegeven niet verantwoordelijk te zijn voor 
eventuele schade die de bestaande woningen kunnen op-
lopen. Bij eventuele ontstane schade aan bestaande wonin-
gen is de koper/bouwer van een kavel dus zelf verantwoor-
delijk en aansprakelijk!
De verkoop van de kavels was oorspronkelijk in april 2020 
gepland, maar is toen uitgesteld.               De nieuwe perio-
de van inschrijving is nu van 22 november tot en met 1 de-
cember 2020. 
Pioniers:  de gemeente Velsen heeft dit risicogebied in kaart, 
vraag dit op en laat u goed voorlichten. Besluit u toch voor 
een kavel in dit risicogebied te gaan, bouw dan met gezond 
verstand!

Anna Schachtschabel

LEZERSPOST
Pionieren in risicogebied 

Velsen-Noord

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.

Op vrijdag 9 oktober om 06.46 
uur is Dante Morris Kors gebo-
ren in het Spaarne Gasthuis Zuid 
in Haarlem. Dante is de zoon van 
Tim en Anne Roos Kors en woont 
in de Indische buurt in Santpoort. 
Het is een gezond kereltje, hij 
woog bij de geboorte 3878 gram.
Dante Morris is de eerste klein-
zoon van opa en oma Frans Looij  

en Marianne Kors, opa en oma 
Jurjen en Jacqueline Kuipers en 
opa Marco Aarts. 
Niet alleen de ouders zijn ge-
weldig trots op de geboorte van 
Dante ook de opa’s en oma’s zijn 
super blij met hun eerste klein-
kind. 
Aangenaam, Dante! (Foto: aange-
leverd)

Aangenaam!

Aangenaam!

AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De mees-
te Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen 
komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van de 
gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid om uw 
(klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto uiterlijk 4 
weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.
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Olie op de weg leidt tot 
glijpartij en aanrijding
Velsen-Zuid - Ter hoogte van 
Landgoed Waterland op de Rijks-
weg in Velsen-Zuid heeft vorige 
week woensdagmiddag een ver-
keersongeval plaatsgevonden.
Door gladheid van olie op het 
wegdek gleed een auto door en 
botste frontaal op een tegenlig-
ger. Eén persoon is door de am-
bulance ter controle meegeno-

men naar het ziekenhuis.
Het oliespoor lag over een lang 
gedeelte over de weg, tot zeker 
aan de verkeerslichten. Hoe het 
oliespoor daar terecht is geko-
men, is niet duidelijk.
De Rijksweg is tijdelijk afgesloten 
geweest zodat de olie kon wor-
den verwijderd. (Foto: Michel van 
Bergen)

Geen Christmas Fair
op Beeckestijn dit jaar
Velsen-Zuid - In goed overleg 
met Buitenplaats Beeckestijn, ge-
meente Velsen en veiligheids-
regio Kennemerland zijn moge-
lijkheden verkend om de Cast-
le Christmas Fair op Beeckestijn, 
ondanks Corona plaats te kun-
nen laten vinden. Inmiddels is er 
een verbod op evenementen van 
kracht. Gezondheid en veiligheid 
voor bezoekers, leveranciers en 
medewerkers staan voorop.  
 
De Castle Christmas Fair zal daar-
om dit jaar niet doorgaan maar 
de data voor volgend jaar staan 
al vast: donderdag 18 tot en met 

zondag 21 november 2021.

Wanneer u in het bezit bent van 
een aangekochte ticket blijft deze 
geldig voor editie 2021. Uw ticket 
wordt omgezet naar een passe-
partout: u heeft met hetzelfde tic-
ket toegang op een dag naar keu-
ze van 18 tot en met 21 novem-
ber 2021. Hiermee steunt u het 
evenement en blijft het mooie 
initiatief behouden voor betere 
tijden. 
Voor vragen kan men een e-mail 
sturen op info@castlechristmas-
fair.nl. (Foto: www.bertilvanbeek.
nl)

Leerlingen Ichthus Lyceum verdiepen zich 
in de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Voor Raymond Mens was het een 
bijzonder moment. Na jaren stap-
te hij zijn oude schoolgebouw 
weer binnen. Hij maakte met-
een van de gelegenheid gebruik 
zich er door docent Lars van der 
Bruggen te laten rondleiden door 
het pand, dat in de loop der jaren 
werd uitgebreid met een nieuwe 
vleugel. Nadat Mens er zijn diplo-
ma behaalde, koos hij voor een 
studie journalistiek in Utrecht. 
Aansluitend studeerde hij politi-
cologie in Amsterdam en die stu-
die bracht hem in 2011 in de Ame-
rikaanse staat Virginia. Zo leerde 
hij de Amerikaanse cultuur en po-
litiek van dichtbij kennen. Zijn fas-
cinatie voor politie dateert ech-
ter al van jaren eerder en werd, 
opmerkelijk genoeg, aangewak-
kerd door het duo Bassie en Adri-
aan. Raymond Mens: ,,Ik volgde 
de serie ‘Bassie en Adriaan in New 
York. Daarin vroegen zij zich af 
hoe het zou zijn om president te 
zijn.’’ Die vraag bleef hem boeien 
en zo raakte hij steeds meer geïn-
teresseerd in de Amerikaanse po-
litiek. Vier jaar geleden voorspel-
de hij de overwinning van Donald 
Trump en daarmee zette hij zich-

zelf meteen goed op de kaart als 
deskundige op dit gebied. Sinds-
dien wordt hij regelmatig ge-
vraagd om uitleg te geven over 
de gang van zaken in de Verenig-
de Staten. De redacties van tele-
visieprogramma’s als Op1 en Goe-
demorgen Nederland weten hem 
te vinden, maar ook kranten en 
radiopresentatoren bellen hem 
als er iets over de presidentsver-
kiezingen te melden is.

Bij aanvang van zijn masterclass 
wilde hij van de leerlingen weten 
welke woorden ze associëren met 
Trump. ,,Oranje’’, riep een van hen 
direct. ,,Rijk’’, luidde de tweede re-
actie. Met enige schroom volgde 
nog een derde kwali�catie: ,,Kron-
kel in zijn hersens.’’ Mens legde uit 
dat de meningen over de Ameri-
kaanse president nogal verdeeld 
zijn. De een vindt hem een clown, 
de ander ziet vooral een succes-
vol zakenman in hem en weer een 
ander geeft aan blij te zijn dat er 
eindelijk eens iemand is die weet 
waarover hij praat. 
De belangrijkste boodschap die 
Raymond Mens voor zijn toehoor-
ders heeft, is dat het eigenlijk niet 

zo veel uitmaakt wie dit jaar de 
Amerikaanse verkiezingen wint. 
,,De trends achter Trump gaan ge-
woon door, ook als hij niet wint.’’ 
Mens doelt hiermee op het feit 
dat Donald Trump vier jaar gele-
den een weg insloeg die nu door 
andere politici gevolgd wordt. 
De veel besproken president is 
vooral een meester in het bespe-
len van de media. ,,Trump wil ru-
zie maken met iedereen, want dat 
scoort in de media. Hoe meer de 
media over hem berichten, hoe 
minder Joe Biden in het nieuws 
komt. En of je nou een hekel aan 
Trump hebt of niet, er gebeurt 
wel wat.’’ Zelf spreekt Mens geen 
voorkeur uit voor een van de pre-
sidentskandidaten. ,,Ik geef ook 
nooit adviezen, je kunt mij verge-
lijken met een voetbalcommenta-
tor die overstijgend naar het spel-
letje kijkt. Mijn enige advies zou 
zijn dat ze een beetje aardiger 
voor elkaar moeten zijn.’’

Een leerling wil weten of Ray-
mond Mens van mening is dat 
Trump slecht heeft gehandeld 
tijdens de coronacrisis. ,,Ja, dat 
denk ik wel’’, luidt zijn antwoord. 
Hij wijst erop dat er veel ondui-
delijk is over de regels en dat ook 
de uitspraken van Trump over An-
thony Fauci, de Amerikaanse co-
rona-adviseur die daar een soort-
gelijke rol vervult als Jaap van Dis-
sel van het RIVM bij ons, ook niet 
zo handig waren. Trump noemde 
Fauci vorige week een idioot en 
een ramp. ,,Corona is misschien 
wat Trump de das omdoet’’, zegt 
Mens. Hij doelt op het feit dat 
Trump hierdoor een belangrij-
ke verkiezingsbelofte niet meer 
waar kan maken, namelijk het 
verbeteren van de Amerikaanse 
economie. Zonder de coronacri-
sis was hij daarin goed geslaagd. 
Aan de leerlingen geeft hij uitleg 
over het Amerikaanse kiesstel-
sel. Een meerderheid van het he-
le Amerikaanse volk is niet nodig 
om de verkiezingen te winnen, 
een goede spreiding van de kie-
zers wel. In alle staten moet een 
presidentskandidaat het goed 
doen om te kunnen winnen. 
,,Trump kreeg maar 45% van al-
le stemmen, maar had wel meer 
kiesmannen achter zich staan. 
Daardoor heeft hij gewonnen.’’ 
Het Amerikaanse politieke sy-

steem, waarbij in feite maar twee 
keuzemogelijkheden een rol spe-
len, symboliseerde hij door blik-
jes Coca Cola en Pepsi op het gro-
te scherm te tonen. ,,Je hebt maar 
twee keuzes!’’ Verwacht hij dat er 
in de toekomst een derde keuze 
bij zal komen? ,,Nee, dat verwacht 
ik niet. Je ziet wel dat het steeds 
extremer wordt, maar dat is niet 
als in een verdeling tussen links 
en rechts. Het is meer een soort 
tweedeling over wat het betekent 
om Amerikaan te zijn.’’ 
Recent publiceerde Mens een 
boek over Donald Trump, die hij 
een ‘een goudeerlijke leugenaar’  
noemt. Hij legt uit: ,,Op cruciale 
punten is Trump vaak goudeer-
lijk over wat hij doet en hoe hij 
het doet.’’

De opgedane kennis tijdens de-
ze masterclass vormt voor de 
leerlingen de basis voor de les-
sen maatschappijwetenschap-
pen van deze week. Heeft de uit-
leg van Raymond Mens het beeld, 
dat de leerlingen van Donald 
Trump hadden, veranderd? ,,Nee’’, 
zegt Cilia van Kessel (17) reso-
luut. ,,Ik vond hem een stom per-
soon en dat vind ik nog steeds.’’ 
Haar studiegenoot Tara Sodde-
man (17) zegt: ,,Ik sta er iets neu-
traler in. Ik vond hem niet dom of 
zo, maar met  corona heeft hij het 
niet slim gedaan.’’ Van de presen-
tatie die Raymond Mens verzorg-
de, vond ze vooral zijn neutra-
le blik heel interessant. Dat laat-
ste geldt ook voor Wouter Weber 
(18). ,,Hij heeft een andere kijk op 
de zaak gegeven, hij laat je er wat 
neutraler naar kijken.’’ Merijn van 
Roij (17) is het volledig met die re-
actie eens. Allebei zijn ze vastbe-
sloten om volgende week naar 
de ‘election night’ te komen. Die 
nacht zal het schoolgebouw open 
zijn en wordt live naar de verkie-
zingen in Amerika gekeken. Aan-
sluitend volgt het traditionele 
‘All American Breakfast’, waarbij 
de leerlingen zelf voor het (Ame-
rikaanse) eten en drinken zor-
gen. Voor sommige leerlingen in 
de zaal was deze nachtelijke bij-
eenkomst een nieuwtje. ,,Moet je 
daarbij zijn?’’, wilde een van hen 
weten. ,,Nee, het is niet verplicht’’, 
stelde docent Lars van der Brug-
gen de leerling gerust. (Bos Me-
dia Services)

Driehuis - Leerlingen van het vak maatschappijwetenschappen 
op het Ichthus Lyceum kregen vorige week woensdag een bijzon-
dere masterclass van Raymond Mens. De 33-jarige Haarlemmer 
verschijnt regelmatig in televisieprogramma’s om de politieke si-
tuatie in de Verenigde Staten te duiden. Voor het Ichthus, waar 
hij zelf begin deze eeuw lessen volgde, was hij graag bereid om 
het een en ander te vertellen over president Donald Trump. De 
masterclass vormde de opmaat naar de ‘election night’ volgende 
week.

VSV biedt een uitlaatklep tijdens de coronatijd
Velserbroek - Dat ook voetbal-
verenigingen zwaar onder de co-
ronatijd te lijden hebben is geen 
geheim en VSV vormt daar geen 
uitzondering op. Door inspan-
ning van vele clubleden en vrij-

willigers weet VSV te overleven 
en doet er alles aan om het voet-
bal binnen de bestaande maatre-
gelen voor jong en oud te facili-
teren. 
Blijven sporten is juist in deze tijd 

erg belangrijk en aangezien de 
competities voorlopig zijn stilge-
legd zet VSV alles in om de trai-
ningen in uitgebreide vorm door 
te laten gaan. Voor de jeugd gel-
den daarvoor geen beperkin-

gen en voor de senioren zijn er 
schema’s gemaakt waarbij er met 
groepen van 4 wordt getraind. 
Ook worden de leden op de web-
site over de uitvoering van de co-
ronamaatregelen op de hoogte 

gehouden. 
Dat de leden deze opzet zeer 
waarderen blijkt uit de grote op-
komsten tijdens de trainingen 
en afgelopen zaterdag was de 
jeugd dan ook weer in groten ge-

tale aanwezig om, onder de be-
zielende leiding van hoofdtrai-
ner Paul Meinders en diverse as-
sistent-trainers, van hun geliefde 
spelletje te genieten. (Foto: aan-
geleverd)
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Voedselbank Velsen 
biedt Noodhulp
Velsen - Door de gedeeltelijke 
lockdown als gevolg  van het op-
laaien van het aantal coronabe-
smettingen zijn veel  zelfstandig 
ondernemers en ZZP’ers in Velsen 

in de �nanciële problemen geko-
men. Dat heeft de Voedselbank 
Velsen doen besluiten aan deze 
ondernemers noodhulp te bie-
den door het uitgeven van een 
voedselpakket. De noodhulp is 
een tijdelijke voorziening waar-
van op dit moment niet duidelijk 
is wanneer deze zal eindigen.   

Ondernemers en ZZP’ers die ge-
bruik willen maken van deze 
noodhulp en meer informatie 
willen kunnen zich melden via 
de mail info@voedselbankvelsen.
nl of tijdens kantooruren bellen 
naar het tijdelijk ingestelde tele-
foonnr. 085-8768779.  (Foto: aan-
geleverd)

Deze maand neem ik jullie mee 
naar boeken waar muziek in zit. 
Afgelopen weken kwamen er en-
kele muzikale boeken uit, die ab-
soluut interessant zijn om te be-
kijken en te beluisteren.
Als eerste het boek Concert Ma-
giq, liedjes over bijzondere mo-
menten in een klein mensenle-
ven. De tekst en muziek zijn van 
Esmée Bos en Bart Voet, uitgege-
ven door Uitgeverij Oogappel.
Dit boek heeft 11 prachtige lied-
jes. In het boek zelf staat alleen de 
tekst met prachtige tekeningen. 
Op de eerste pagina staat een 
QR code waarmee je de muziek 
kunt beluisteren. Het zijn �jne lie-
ve liedjes voor jonge kinderen. In 
de liedjes zijn sommige zinnen in 
een andere taal. Maar over het al-
gemeen in het Nederlands. Het 
zijn nieuwe kinderliedjes die spe-
ciale gelegenheden nog eens ex-
tra onderstrepen. Voor kinde-
ren zijn gewone dingen al speci-
aal. Het heeft een handzaam for-
maat, waardoor het ook �jn is om 
samen het boek te bekijken en de 
liedjes als een gedichtje voor te 
lezen. Het boek is geschikt voor 
kinderen van 2 tot 6 jaar oud.
Van dezelfde schrijvers is het 
boekje Daar zat een aapje op een 
stokje en andere dierenliedjes van 
hier en elders. Uitgegeven door 

Davidsfonds infodok. Het leuke 
aan dit boekje is dat ieder liedje 
een bekend liedje is uit een an-
der land. Bijvoorbeeld een lied-
je uit Engeland in het Engels, een 
bekend Nederlands liedje, maar 
ook Albanees komt erin voor. Het 
is dus een zeer divers boekje. Ook 
hier is de muziek via een QR co-
de te beluisteren. Dit is vooral ge-
schikt voor peuters tot 4 jaar oud.
En als laatste Het Carnaval der die-
ren van Jessica Courtney Tickle, 
uitgegeven door Christofoor. Dit 
is al het vijfde boek in deze serie. 
In het boek beleef je het verhaal 
van de broertjes James en Tho-
mas. Terwijl zij een boek over alle 
dieren van de wereld lezen opent 
zich een geheime deur. Als zij daar 
doorheen gaan beleven zij allerlei 
avonturen. Op iedere bladzijde 
staat een muzieknoot. Als je daar 
op drukt hoor je een stukje klas-
sieke muziek van het Carnaval der 
Dieren gecomponeerd door Ca-
mille Saint-Saëns. Vaak in dit soort 
boeken klinkt het geluid wat blik-
kerig. Maar zoals ik al gewend was 
van de andere delen, in dit boek 
klinkt de muziek werkelijk prach-
tig. Echt een aanrader voor kinde-
ren tussen de 4 en 7 jaar oud. Een 
boek om bij weg te dromen.

Veel leesplezier!

He�  V� sen   
lee�  voor

Voorlezen is goed 
voor ieder kind. 
Peuterjuf Sjoerdtje 
Rasmussens leest 
haar drie kinderen 
maar wat graag 
voor en is gek op 
kinderboeken. 
Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand 
een column in onze krant.

Pieter Vermeulen 
Museum tijdelijk dicht
Driehuis - Het Pieter Vermeulen 
Museum gaat vanaf 1 novem-
ber tijdelijk dicht voor publiek. Er 
wordt namelijk een nieuwe ten-
toonstelling ontwikkeld en opge-
bouwd. Begin december zal het 
Pieter Vermeulen Museum haar 
deuren weer opengooien en kun-
nen bezoekers wederom gaan 
genieten van een nieuwe kind-
vriendelijke thematentoonstel-
ling. Welke dat is, blijft nu nog 
even geheim…

In de maand november zal het 
Pieter Vermeulen Museum wel 
doorgaan met het aanbieden van 
de buitenactiviteiten: Het Natuur-
pad en De Bomenroute, echter al-
leen doordeweeks (dinsdag t/m 
vrijdag). 
Er zullen extra tijdslots worden 
aangeboden om deze leuke rou-
tes te gaan lopen in de omgeving 
van het Pieter Vermeulen Muse-
um. Zondag blijft het museum 
dus gesloten. (Foto: aangeleverd)

Rummikub met Jamey 
in Dorpshuis Het Terras
Santpoort - Kunt u wel genieten 
van een potje rummikub met een 
gezellig gesprek? Vanaf 10 no-
vember start onder leiding van 
stagiaire Jamey een rummikub-
club bij het Dorpshuis het Ter-
ras. Deze club zal elke dinsdag 
van 13.30 tot 15.00 bij elkaar ko-
men voor een potje rummikub. 
Spreekt u dit aan, meld u dan bij 

het Dorpshuis via 023-3031228. 
Omdat de Stichting Welzijn Vel-
sen volgens de regels van RIVM 
werkt vraagt men iedereen een 
mondkapje te dragen. Er is plaats 
voor maximaal zestien personen, 
dus wacht niet te lang. Kosten: € 
2,- per keer.
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevel-
aan 17 in Santpoort Noord.

30 OKTOBER

Pianorecital Regina Albrink om 
20.00 uur in ’t Mosterdzaadje 
aan de Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord. Kaarten per e-mail reser-
veren via penningmeester@mos-
terdzaadje.nl. Info via telefoon-
nummer 023 5378625. (Foto: Mi-
chel Mulder)

31 OKTOBER

Hoogovensmuseum in Velsen-
Noord open van 10.30 tot 16.00 
uur. Tot einde jaar expositie 70 
jaar Breedband. Informatie en 
aanmelden via: www.hoog-
ovensmuseum.nl. (Foto: aange-
leverd)

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro p.p.. Tickets uitsluitend on-
line via www.museumhuizen.nl.

Motorendraaimiddag in het 
Zee- en Havenmuseum in IJmui-
den, 13.00-17.00 uur. Exposities 
SAIL IJmuiden (laatste weekend/
IJmuiden in Klare Lijn door Eric J. 
Coolen/4 speurtochten/escape-
spel. Reserveren vooraf via de 
website/mondkapje (13+) ver-
plicht. (Foto: aangeleverd)

1 NOVEMBER
Hoogovensmuseum zie zater-
dag.

Museumhuis Beeckestijn zie za-
terdag. In verband met COVID-19 
gaat de maandelijkse rondlei-
ding niet door.

Zee- en Havenmuseum geopend 

van 13.00 tot 17.00 uur. Exposities 
SAIL IJmuiden (laatste weekend) 
en IJmuiden in Klare Lijn door 
Eric J. Coolen; 4 speurtochten/es-
capespel. Reserveren vooraf via 
de website/mondkapje (13+) ver-
plicht. (Foto: aangeleverd)

Het piano duo DimitrovBoelee 
speelt Quatre-mains om 15.00 
uur in ’t Mosterdzaadje aan de 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
Kaarten per e-mail reserveren via 
penningmeester@mosterdzaad-
je.nl. Info via telefoonnummer 
023 5378625. (Foto: aangeleverd)

3 NOVEMBER
Kledingbeurs van 10.00 tot 12.00 
uur in kerkgebouw Het Kruis-
punt aan het Zon Bastion 3 te Vel-
serbroek. Ook inbreng is moge-
lijk. Info via telefoonnummer 023 
5384997.

De opstappers, wandelgroep 
voor mensen met een haperend 
brein, start 10.30 uur bij ontmoe-
tingscentrum Zeestroom aan het 
Zeewijkplein 262 te IJmuiden. In-
fo via oc.zeestroom@zorgbalans.
nl of 06 52516734/06 82681507. 

4 NOVEMBER
Zee- en Havenmuseum geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie 
IJmuiden in Klare Lijn door Eric J. 
Coolen; 4 speurtochten/escape-
spel. Reserveren vooraf via de 
website/mondkapje (13+) ver-
plicht.

Iedere eerste woensdag van de 
maand lezen de vrijwilligers van 
recreatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude een verhaal voor. 
het voorlezen is voor kinderen 
van 4 tot en met 7 jaar en begint 
om 15.00 uur. Deelname is gratis. 
(Foto: aangeleverd)

5 NOVEMBER
Rouwspreekuur in de Rouwhuis-
kamer van Alice Loeters Persoon-
lijke Uitvaartzorg, Frans Netscher-
laan 12 Santpoort-Noord. Van 
11.00 tot 12.00 uur. Informatie: 
www.aliceloeters.nl.

Energiebus bezoekt markt IJmui-
den: gratis advies en informatie 
over energie besparen, duurzaam 
wonen, slim verwarmen en duur-
zaam vervoer. 11.00-16.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Museumhuis Beeckestijn zie za-
terdag.

▲

Nachtmode kan behalve 
comfortabel ook een 
luxe product zijn
Santpoort - Bent u op zoek naar 
comfortabele en mooie nacht-
mode van uitstekende kwaliteit? 
Bezoek dan de Pyjamadagen bij 
Lengerique in Santpoort. Voelt u 
zich ‘s nachts lekker in sportieve 
nachtmode of zoekt u iets span-
nends of juist romantisch?

Debby Thijssen van Lengerique: 
,,Het hele jaar door hebben wij 
nachtmode in verschillende stij-
len, kleuren en materialen. Zo 
hebben wij bijvoorbeeld frivole 
nuisettes, comfortabele pyjama’s, 
sportieve huispakken en stijlvolle 
ochtendjassen van de merken Cy-
ell, Aubade, Lise Charmel, Taubert 
en Hanro. Allemaal geselecteerd 
op kwaliteit, luxe en comfort.’’
De pyjamadagen bij Lengerique 
zijn vrijdag 30 oktober van 10.00 

tot 17.30 uur, zaterdag 31 okto-
ber van 10.00 tot 17.00 uur en 
zondag 1 november van 12.00 tot 
17.00 uur.
 
Extra’s voor u als klant
Maak kans op gratis nachtmode 
Goodybag bij aankoop van Cyell.
Debby: ,,Heel gezellig als u langs 
komt en uiteraard hanteren wij 
de door RIVM opgestelde richtlij-
nen. Aanstaande zondag zijn wij 
dus extra open.’’

Liever personal shopping?
Geen probleem, van maandag tot 
en met donderdag van 17.30 tot 
19.00 uur (alleen op afspraak). Bel 
gerust via tel: 023-5375822.
Het adres: Hoofdstraat 154 in 
Santpoort-Noord. (Foto: aange-
leverd) 
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Allerzielen in coronatijd
De tweede coronagolf in ons land is een feit. Om het COVID-
19-virus opnieuw in te dammen, zijn verregaande maatrege-
len nodig. Dit heeft ook consequenties voor de jaarlijkse viering 
van Allerzielen. Juist deze dag, die door velen troost biedt om 
het gemis van een dierbare enigszins te verzachten, zal er 
waarschijnlijk heel anders gaan uitzien.

Wat is Allerzielen?
In letterlijke zin betekent de naam van deze dag het feest van 
alle zielen. Het is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk 
alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Al sinds 
de twaalfde eeuw wordt Allerzielen op 2 november gevierd, 
een dag na Allerheiligen. Dat gebeurt wereldwijd, maar met 
name in traditioneel katholieke landen als Italië, Spanje, Por-
tugal en alle landen in Latijns-Amerika neemt Allerzielen een 
belangrijke plaats in op de jaarkalender. 

Tradities
In de loop der eeuwen zijn aan het feest Allerzielen diverse 
tradities gekoppeld. Het deelnemen aan processies is hier 
een voorbeeld van, evenals het branden van kaarsen en het 
versieren van graven met (witte) bloemen. Ook is het eten 
van zogenoemde zielenbroodjes door de nabestaanden en 
het uitdelen daarvan aan de armen lange tijd een belangrijk 
onderdeel van het Allerzielenfeest geweest. Het eten van een 
broodje stond symbool voor de verlossing van een ziel. Het 
plaatsen van gekruiste bosjes stro op graven had tot doel het 

kwade af te weren. In België worden op 2 november grote 
potten met chrysanten geplaatst op de graven van familie-
leden. In Latijns-Amerika gaan hele families samen naar kerk-
hoven met tassen vol eten en drinken om daar Allerzielen te 
vieren. De gedachte daarbij is dat de geesten van de doden 
op die manier bewust onderdeel uitmaken van de festiviteiten. 
Men geeft hiermee uiting aan het gevoel dat een overledene 
er nog gewoon bij hoort, al is iemand fysiek niet meer aanwe-
zig.

Anders dan anders
Voor de viering van Allerzielen zullen dit jaar alternatieve vor-
men moeten worden gevonden. Samenkomsten met grote 
groepen mensen zijn verboden om verspreiding van het coro-
navirus te voorkomen. Te verwachten valt dat de beperkingen 
op 2 november nog steeds van kracht zijn en wellicht zelfs 
verzwaard zullen worden. Op diverse locaties in het land is al 
bekendgemaakt dat geplande samenkomsten geannuleerd 
zijn. Zoals vrijwel alles momenteel anders dan anders verloopt, 
geldt dit ook voor Allerzielen. Het is zinvol om daar niet te lang 
bij stil te staan, maar vooral te focussen op wat wel mogelijk is. 
Allerzielen is uiteindelijk vooral een feest met een emotionele 
betekenis. Fysiek niet samen kunnen komen wil niet zeggen 
dat de verbondenheid er niet is. Online kunnen virtuele sa-
menkomsten georganiseerd worden om het lijfelijke samenzijn 
mee te compenseren. De kracht van verbinding is sterker dan 
het gemis van de ontmoeting!

Ik ben er ‘voor later’
Een persoonlijk en liefdevol laatste afscheid

Yvonne: ,,Zoals je leeft, wil je herinnerd worden door de mensen 
die van je houden. Een laatste vaarwel dat past bij wie je 
bent helpt je naasten het verlies te dragen. Na jarenlang in 
het bedrijfsleven te hebben gewerkt koos ik bewust voor een 
andere koers. Bij het verzorgen van uitvaarten kan ik mijn 
creativiteit en communicatieve talenten inzetten, terwijl ook mijn 
zakelijke achtergrond van pas komt. Een ernstige ziekte maakte 
mij bewust van de kwetsbaarheid van het leven. Het bracht 
me tot de keuze voor een vak waarin ik me kan richten op de 
humane kant van het bestaan. Bij iedere uitvaart zet ik me met 
hart en ziel in voor een liefdevol laatste afscheid. Mijn werk voelt 
niet meer als werk, maar als onderdeel van mijn leven.”

Uitvaarten bestaan in vele varianten, van uitbundig tot 
ingetogen of traditioneel. Een voorbeeld uit de praktijk van 
Yvonne: ‘Mijn vrouw wil eigenlijk niet in zo’n zaal ...’.

,,Op een dag ontmoette ik Jan, zijn echtgenote was eerder die 
dag overleden. Het ‘mapje-voor-later’ kwam uit de la en de 
tradities en enkele familiegevoeligheden leken het gesprek al 
snel te domineren. De uitvaart moest niet sentimenteel worden, 
opbaren zou in die ene zaal om de hoek gebeuren, geen 
bezoek, wel een predikant, rouwcirculaires en advertenties 
opstellen en tot slot: Tante Marie mocht NIET spreken! Het leek 
allemaal zo bepaald door Jan. En toch knaagde er iets. Deze 
aardige, verdrietige man beschermde zich met een harnas 
van ‘hoe het hoort’-oplossingen. ‘Welke ideeën en wensen had 
Sofi a zelf over haar afscheid?’, vroeg ik. Het bleef even stil totdat 
Jan antwoordde: ‘Je zult dat vast vreemd vinden en het kan 
eigenlijk niet, maar liefst gewoon thuis met vrienden. Sofi a wilde 
niet dat haar afscheid een soort algemene ledenvergadering 
zou worden. In zo’n zaal waar iedereen stil en de tijd uitzit tot de 
speeches voorbij zijn.’

Toen ik Jan vertelde dat hijzelf de richting voor de uitvaart 
kon bepalen, twijfelde hij nog even. Niet veel later was het 
beslist. Wij hebben Sofi a samen verzorgd en thuis opgebaard; 
de volgende dagen waren hartverwarmend voor hem door 
het bezoek van vrienden en lieve buren. Op de dag van de 
afscheidsbijeenkomst lag Sofi a omringd door bloemen en haar 
kunst in de tuinkamer met op de achtergrond Franse muziek. De 
huiskamer werd de plek om vrienden en familie te ontvangen. 
Een cateraar zorgde voor smaakvolle hapjes en heerlijke wijn. 
Het werd een prachtige, informele ontvangst waar iedereen 
elkaar sprak. Zo nu en dan nam iemand het woord om over 
Sofi a te vertellen. Sommigen gingen even in de tuinkamer met 
een glas wijn bij haar zitten, anderen schreven een herinnering 
in het gastenboek. Na twee uur werd Sofi a in aanwezigheid van 
diegenen die dat wilden, in haar kist gelegd. Jan sloot deze 
en iedereen nam afscheid. Omringd door alle aanwezigen 
werd zij uit haar huis gedragen naar de rouwauto die haar naar 
het crematorium bracht. Iedereen zwaaide haar uit ... het was 
goed zo.’’

Voor informatie of het vastleggen
Wilt u meer informatie over wat een uitvaart inhoudt? Heeft u 
specifi eke wensen die u wilt bespreken? Neem gerust contact 
op voor een oriënterend gesprek, zonder enige verplichting. 
Yvonne Reichrath is gediplomeerd uitvaartbegeleider, -verzorger 
en coach rouwverwerking. Ze is zowel telefonisch (06 52021776) 
als per e-mail (info@yvonnereichrath.nl) te bereiken. 
Kijk op www.yvonnereichrath.nl voor meer informatie. 
(Foto: aangeleverd)

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



Begraafplaats & Crematorium Westerveld is 
een uitgestrekt gedenkpark met alle ruimte om 
te gedenken.

Persoonlijk herdenken
“Gezamenlijk onze dierbaren herdenken kan 
heel belangrijk zijn”, vertelt Carla Bosua, direc-
teur van Begraafplaats & Crematorium Wester-
veld. “Vooral in deze tijd, nu de dagen korter 
worden en mensen minder mogelijkheden 
hebben om samen te komen. Met pijn in ons 
hart hebben we – vanwege alle RIVM maatre-
gelen - dit jaar onze traditionele gedenkavond 
moeten annuleren, maar gedenken kan uiter-
aard nog steeds. In een intieme setting, met 
een eigen invulling. Dat kan in ons park bij een 
graf of gedenkteken, maar eigenlijk op elke 
plek die goed voelt.”
Afscheid in de natuur

Het prachtige park van Westerveld biedt unieke 
mogelijkheden om te gedenken; de urnentuin 
en begraafplaats herbergen de meest uiteen-
lopende gedenktekens en monumenten. Maar 
in het park kunnen ook plechtigheden worden 
verzorgd. Bosua: “we hebben twee buitenau-
la’s, waar we kleine en grotere plechtigheden 
kunnen verzorgen. Omringd door bomen en 
planten, met niets dan natuurgeluiden, zijn dat 
hele bijzondere plekken. Nu we ons aan allerlei 

regels moeten houden, kan een plechtigheid 
buiten heel vrij aanvoelen (ook al moeten we 
daar uiteraard ook de richtlijnen volgen). En 
onze buitenaula’s kunnen in elke seizoen wor-
den gebruikt; zelfs in hartje winter!”
Aangezien het weer in Nederland nooit zeker is, 
zorgt Westerveld dat bij een plechtigheid in de 
buitenaula ook altijd een aula binnen beschik-
baar is.
Kijk voor meer informatie op www.bc-wester-
veld.nl.

Wandelen
Meer ontdekken van de historie en natuur van 
ons gedenkpark? In ons boek ‘Westerveld: 
een monumentale ontdekkingstocht’ vindt u 
een mooi overzicht van veel van onze monu-
menten én een plattegrond met wandelroute. 
De beschreven monumenten in het boek zijn 
bijzonder vanwege hun karakter, cultuurhisto-
rische waarde en/of de bekendheid van de 
overledene. Veel bekende mensen vonden op 
Westerveld hun laatste rustplaats. Kunstenaars, 
politici, hervormers, pioniers, maar ook bijvoor-
beeld mensen uit de radio- en televisiewereld.
Westerveld is ook opgenomen in een offi ciële 
wandelroute van het wandelnetwerk Midden-
Kennemerland. Kijk voor meer informatie op 
onze website: www.bc-westerveld.nl/wandelen-
op-westerveld

Gedenken in de natuur 
van Westerveld

Ook nu een bijzonder afscheid
De Algemene Begraafplaats Heemstede is één van de mooiste 
begraafplaatsen van Nederland. Hier krijgt uw geliefde een bijzonder 
afscheid, ook in tijden van corona. 

Kijk voor meer informatie op  begraafplaatsheemstede.nl  of neem contact op met het Serviceloket via (023) 528 0376 of per mail via begraafplaats@heemstede.nl 
Adres Algemene Begraafplaats: Herfstlaan 3, 2103 AV Heemstede

Aangepaste Lichtjesavond op Begraafplaats Heemstede
Ieder jaar is op de Algemene Begraafplaats in Heemstede een Lichtjesavond. 
Op deze bijzondere avond worden overleden dierbaren herdacht op een 
prachtig verlichte begraafplaats. Vanwege de coronamaatregelen vindt 
Lichtjesavond dit jaar in aangepaste vorm zonder publiek plaats. U kunt de 
Lichtjesavond op 18 november 2020 via een livestream thuis volgen.

Samen herdenken op veilige afstand 
Vanaf 4 november kunt u bij Plein1, het raadhuis of op de begraafplaats een 
kaars ophalen. Deze kunt u tijdens de digitale herdenkingsdienst thuis aansteken 
en voor uw raam zetten. Dominee Pieter Terpstra en wethouder Nicole Mulder 
geven een toespraak en er is live muziek. Het programma is thuis te volgen via 

een livestream. Deze start op 18 november vanaf 18.50 uur op www.facebook.
com/gemeenteheemstede en www.haarlem105.nl. U kunt de livestream hier ook 
terugkijken. Zo kunt u veilig op afstand, maar toch samen herdenken.

EEN MOOI AFSCHEID...

Natuurlijke uitvaart
Begraven worden in een levende doodskist



UITVAART AAN HET WATER

Villa Westend - Westlaan 41 - Velserbroek - 023 538 18 78 - info@villa-westend.nl

Afscheid nemen in een fijne omgeving
Bijzondere uitvaartlocatie aan het water
Condoleance & uitvaart op locatie 
Voldoende gratis parkeergelegenheid
Gebruik van privé ruimte zonder tijdslimiet

I.v.m. de huidige
maatregelen zijn
de mogelijkheden
op dit moment iets
aangepast. Neem
contact met ons

op.

- Persbericht - 
 
10 jaar Uitvaartzorg Jessica IJzer: 'De achterkant van rouw is liefde' 
 
Bloemendaal, 18 september 2020 Uitvaartzorg Jessica IJzer bestaat op 23 september tien jaar. Het 
bedrijf heeft zich ontwikkeld van eenpitter tot een gerenommeerde uitvaartondernemer in de regio 
Kennemerland. Zodra de coronamaatregelen het toestaan, komt er een feest. 
 
Kennemerland is een logisch werkgebied voor Uitvaartzorg Jessica IJzer, hoewel het bedrijf ook uitvaarten 
buiten de regio verzorgt. Oprichter Jessica IJzer is geboren in Haarlem en opgegroeid in Overveen. Deze 
omgeving is haar dierbaar, en ze is er goed bekend met de mensen en wensen. 'Ik begon tien jaar geleden bij 
mijn moeder op zolder in Overveen. Zij heeft me een goede start gegeven, ze kende werkelijk iedereen.' Nu is 
de uitvalsbasis al jaren het huiselijke kantoor in de Bloemendaalse Hofstede Sparrenheuvel.  
 
Puur en oprecht 
Het was een goede beslissing om tien jaar geleden een eigen uitvaartonderneming te beginnen, constateert 
Jessica. 'Na een opleiding uitvaartverzorging heb ik bij twee grote landelijke uitvaartorganisaties gewerkt, maar 
in deze kleine setting komt mijn eigen aanpak beter tot z'n recht. De achterkant van rouw is liefde, zei Bert 
Hellinger, grondlegger van de Familieopstellingen, eens. Die uitspraak is uit mijn hart gegrepen. Het is erg mooi 
als je de liefde voor de overledene naar boven kunt brengen en dat op een goede manier tot uiting kunt laten 
komen.' De combinatie van oprechte emoties (wat voor emoties dan ook) en de praktische en zakelijke kant, 
maken uitvaartverzorging tot een prachtig vak, vindt ze. 'Als iemand is overleden, staat de ziel van de 
nabestaanden open. Zij kunnen dan op maar één manier communiceren: puur en oprecht. Ik vind het heel 
bijzonder dat wij daarin mogen meedelen.'  
 
Ieder detail telt 
Jessica spreekt uit ervaring; zelf maakte ze al jong een aantal sterfgevallen mee. Daarnaast is ze op een leeftijd 
dat er vaker mensen in haar nabije omgeving overlijden. 'Hierdoor ben ik mij niet alleen bewust van het intense 
verdriet en de grote verwarring die je dan kunt voelen, maar heb ik ook ervaren hoe belangrijk ieder detail 
rondom de uitvaart is. Je kunt maar één keer afscheid nemen van iemand die je lief is en daarom moet het 
gewoon zo perfect mogelijk: met liefde, warmte en respect.' 
 
Uitvaartverzorging is gevoelswerk 
De afgelopen tien jaar zijn er internetuitvaartverzorgers opgekomen. Een werkwijze die voor Jessica niet zou 
werken. 'Een uitvaart bespreken en verzorgen is voor mij over het algemeen iets wat je met je gevoel doet, er 
zit te veel emotie bij om dat via internet af te handelen.' Een uitvaart hoeft ook geen nare en grauwe ervaring 
te worden, stelt ze. 'In de periode rond de uitvaart is er natuurlijk veel verdriet, maar er wordt soms ook 
gelachen bij het ophalen van herinneringen bijvoorbeeld. Behalve een afscheid is de uitvaart ook een soort 
grote finale van iemands leven, waar we op een bijzondere manier het leven eren van iemand van wie we - in 
de meeste gevallen - veel houden.’  
 
Compact en flexibel 
De eenmanszaak is uitgegroeid tot een compacte en tegelijkertijd flexibele uitvaartonderneming met een 
ervaren en gedreven team. Zo kan Jessica van intieme plechtigheden tot grootschalige uitvaarten haar warme 
aanpak garanderen, ook als meerdere mensen tegelijk een beroep op haar doen. Nabestaanden hebben één 
contactpersoon die dag en nacht bereikbaar is, praktisch alles kan regelen, zorg wegneemt en rust brengt. 'Een 
overlijden is een van de meest hartverscheurende gebeurtenissen in een mensenleven. Met verschillende 
mensen contact moeten onderhouden is dan wel het laatste wat je kunt gebruiken.' 
 
Uitbreiding diensten: nazorg 
De komende jaren wil Jessica haar diensten uitbreiden met nazorg in de stille periode na een groot verlies. 
Haar rol als ambassadeur tegen eenzaamheid voor de gemeente Bloemendaal heeft dat idee aangewakkerd.  
 
Maar eerst viert Uitvaartzorg Jessica IJzer haar tienjarig bestaan. Gezien de omstandigheden eerst in kleine 
kring. Zodra het vanwege de coronacrisis kan, volgt een groot feest.  
 
www.uitvaartzorgijzer.nl 
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor vragen kunt u contact opnemen met Jessica IJzer, 
Bloemendaalseweg 139, 2061 CH Bloemendaal, info@uitvaartzorgijzer.nl 
Bijgesloten: 1 foto: Jessica IJzer met op de achtergrond Sparrenheuvel. Foto van Simone Philipsen 
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Villa Westend is een bijzondere uitvaartlocatie. 
Van een volledige dienst op locatie tot een 
condoleance na de uitvaart, wij ontzorgen u 
en denken graag met u mee. Steun geven en 
condoleren in een rustige mooie omgeving 
waar u zich niet opgejaagd voelt. Waar aan-
dacht is voor elkaar maar ook veel aandacht 
besteed wordt aan drankjes en mooie hapjes. 

Uitvaart op locatie*
In onze fi jne ambiance is het mogelijk de ge-
hele uitvaartdienst bij ons plaats te laten vin-
den. U krijgt de tijd en de ruimte om de plech-
tigheid op uw eigen manier in te vullen. Samen 
met de uitvaartleidsters en onze medewerkers 
dragen wij bij aan een waardig afscheid. 

Condoleance*
Na de uitvaart is er vaak behoefte om samen 
te zijn met familie en vrienden. Wij ontvangen 
u in onze privéruimte met prachtig uitzicht 
over de Westbroekplas en beschikking tot 

een privéterras aan het water. Onze zalen zijn 
geschikt voor bijeenkomsten van 10 tot 500 
gasten*.

 Het restaurant van Villa Westend is dagelijks 
geopend voor ontbijt, lunch en diner en heeft 
voldoende beschikbaarheid voor een lunch of 
diner met de familie.

Villa Westend ligt centraal tussen Haarlem en 
Spaarndam, is eenvoudig bereikbaar en heeft 
180 gratis parkeerplaatsen. Wij zijn gelegen 
op 500m afstand van diverse uitvaartlocaties. 
Wilt u meer informatie over onze ruimtes voor 
condoleances of een uitvaart? Kijk dan op 
onze website www.villa-westend.nl of bel ons 
023 538 18 78. 

*Wij moeten ons houden aan de huidige maat-
regelen waardoor de mogelijkheden op dit 
moment zijn aangepast. Neem contact met 
ons op voor actuele informatie. 

Villa Westend – Bijzondere 
uitvaartlocatie



Afscheid nemen….
Bijna iedereen krijgt in zijn leven te maken met een afscheid van een dierbare, van heel 
dichtbij tot wat meer op afstand.

Elk afscheid zal anders zijn omdat er ook zo vele mogelijkheden zijn voor een persoonlijk en 
passend afscheid van de overledene.

Juist in deze tijden waar we ons aan de regels moeten houden is het goed bespreken van de 
wensen heel belangrijk. Wij denken dan ook actief met u mee in de kosten, in emoties kunt 
u verkeerde of te dure keuzes maken die soms onnodig zijn. Wij verzorgen een uitvaart voor 
iedere portemonnee.

Bij Ineke Smit Uitvaartverzorging hebben wij 24-uurs afscheidskamers. Dit betekent dat u 24 uur 
per dag op uw eigen tijdstip en met wie u wilt bij uw dierbare langs kunt gaan. 

We hebben sinds half oktober inmiddels 6 van deze afscheidskamers. 
En met trots mogen wij zeggen dat de laatste 2 afscheidskamers toegevoegd zijn op de 
zomerkade “ Afscheidshuis de Kade “. 
De kamers hebben we in een warme huiselijke sfeer gecreëerd en u bent vrij om daar zelf 
nog persoonlijke dingen neer te zetten om het “eigen” te maken.

Heeft u vragen over onze afscheidskamers of over onze werkwijze neemt u dan contact op 
via:

info@inekesmit.nl  | 0654-661799 

2 november: 
Samen Herinneren-avond

Voormalig profwielrenster Leontien van Moor-
sel fi etste samen met Monuta-medewerkers 
op vrijdag 23 oktober van het Afscheidshuis 
Bloemendaal naar Zeist. Dit deed zij in het 
kader van de 12 provincies fi etstocht die als 
doel heeft om aandacht te vragen voor het 
samen herinneren van overleden dierbaren. 
Ook op het Afscheidshuis Bloemendaal haalde 
Leontien met Martin Akkerman herinneringen 
op. Het eindpunt is op 2 november, waar in de 
avond een online herdenking plaatsvindt.

Online herdenking
Op de ‘Samen Herinneren’-avond op 2 novem-
ber worden namen van dierbaren die er niet 
meer zijn voorgelezen zodat ze blijven voort-
léven. Kijkers worden welkom geheten door 

Monuta waarna ze gaan luisteren naar Trijntje 
Oosterhuis die een exclusief optreden geeft. 
Na de namenlezing door Anita Witzier is er ook 
een moment van stilte voor alle overledenen. 
De online herdenking wordt afgesloten met 
een lichtvoorstelling. Iedereen is welkom om 
online vanuit huis mee te herdenken. De online 
herdenking is gratis toegankelijk.

Meld u aan
Op monuta.nl/samenherinneren kunt u zich tot 
1 november aanmelden om de online herden-
king bij te wonen. Tot en met 26 oktober 2020 
kon u een naam opgeven voor de namenle-
zing. Voor meer informatie kunt u ook bij Astrid 
Rengers van Monuta Jonker & Rengers terecht.
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Uitvaartverzorging 
Uitendaal

sinds 1878

www.uitvaartuitendaal.nl

Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
 023 - 532 44 86, info@uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid in staat is een 
maximale kwaliteit te bieden tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, jarenlange ervaring, 
persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
 023 - 532 44 86, info@uitvaartuitendaal.nl

AFSCHEID NEMEN IN HUISELIJKE SFEER.

Het afscheidshuis aan de Bergweg 60 in Bloemendaal 
heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die na-
bestaanden in een moeilijke tijd toch een gevoel van 
warmte zal geven. Niet iedereen vindt het prettig om de 
overledene thuis op te baren, of heeft daar ruimte voor. 
Het Afscheidshuis biedt hierin een oplossing.

De familie kan eigen spulletjes neerzetten en krijgt ook 
de sleutel van het huis. Zo kunnen de nabestaanden bij 
hun dierbare zijn wanneer ze dat willen. Het Afscheidshuis 
stelt nabestaanden in de gelegenheid op intieme, 
respectvolle en persoonlijke wijze afscheid te nemen van 
een overleden dierbare.

U kunt vrijblijvend het afscheidshuis aan Bergweg 60 te 
Bloemendaal komen bekijken. Om er zeker van te zijn 
dat er voldoende tijd voor u is, willen we u vragen om 
hiervoor een afspraak te maken.

Bergweg 60 
Bloemendaal 
06.46223155 
info@afscheidshuisbloemendaal.nl 
www. afscheidshuisbloemendaal.nl
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De uitvaartbranche in Nederland beleefde vorige maand een wereldprimeur. In 
Den Haag werd op 14 september voor het eerst iemand begraven in een kist die 
gemaakt was van plantenwortels en paddenstoelen. De gedachte hierbij is dat 
het stoffelijk overschot op die manier sneller wordt gecomposteerd. Biodesigner 
Bob Hendrikx ontwikkelde de kist, die de naam Living Cocoon kreeg, in samenwer-
king met de TU Delft en 
Naturalis, het onderzoeks-
centrum voor biodiversi-
teit. Hij voorspelt een gro-
te markt voor de nieuwe 
vinding, die ervoor zorgt 
dat de mens na zijn over-
lijden weer snel één wordt 
met de natuur.

Het vertrekpunt voor het 
project van Bob Hendrikx 
vormde de gedachte 
dat we de natuur niet 
dood moeten maken, 
maar in plaats daarvan 
moeten bekijken hoe 
we die zo goed mogelijk 
kunnen laten gedijen. 
Met de Living Cocoon 
verrijk je de bodem, in 
plaats van die uit te put-
ten. Voor de productie 
van de bijzondere doods-
kist wordt gebruik ge-
maakt van het levende 
organisme mycelium. 
Dit organisme, ook wel 
zwamvlok genoemd, is 
het netwerk van alle dra-

Natuurlijke uitvaart
Begraven worden in een levende doodskist

den van een schimmel. Je vindt mycelium doorgaans onder de grond, bijvoor-
beeld in de wortels van bomen en paddenstoelen. Hendrikx ontwikkelde met zijn 
team een methode om het organisme als basis te gebruiken voor het fabriceren 
van een doodskist. Eigenlijk is fabricage in dit geval niet de juiste term, aangezien 
er geen montagewerk aan te pas komt. Het organisme wordt in feite opgekweekt 

in een mal, waardoor in 
een week tijd een doods-
kist als het ware vanzelf 
groeit. In de kleinschalige 
opzet van zijn bedrijf, dat 
de naam Loop kreeg, 
kan daarom slechts één 
kist per week worden 
vervaardigd. Schaalver-
groting moet uiteindelijk 
tot een bloeiende onder-
neming leiden. Daarbij 
beoogt Hendrikx een 
win-winsituatie te creëren, 
waarbij niet alleen hijzelf, 
maar vooral ook de na-
tuur profiteert. Van my-
celium is bekend dat het 
in staat is om de natuur 
te herstellen. Vervuilde 
grond wordt als het ware 
op biologische wijze ge-
reinigd, waardoor op den 
duur gezond bosrijk ge-
bied kan ontstaan. Nader 
onderzoek moet uitwijzen 
hoe dit proces precies 
verloopt en in welk tem-
po zich het herstellende 
effect voltrekt.

EEN MOOI AFSCHEID...

Heemstede

Heemstede herdenkt tijdens aangepaste
editie Lichtjesavond

Ook nu een bijzonder afscheid
De Algemene Begraafplaats Heemstede is één van de mooiste 
begraafplaatsen van Nederland. Hier krijgt uw geliefde een bijzonder 
afscheid, ook in tijden van corona. 

Kijk voor meer informatie op  begraafplaatsheemstede.nl  of neem contact op met het Serviceloket via (023) 528 0376 of per mail via begraafplaats@heemstede.nl 
Adres Algemene Begraafplaats: Herfstlaan 3, 2103 AV Heemstede

Aangepaste Lichtjesavond op Begraafplaats Heemstede
Ieder jaar is op de Algemene Begraafplaats in Heemstede een Lichtjesavond. 
Op deze bijzondere avond worden overleden dierbaren herdacht op een 
prachtig verlichte begraafplaats. Vanwege de coronamaatregelen vindt 
Lichtjesavond dit jaar in aangepaste vorm zonder publiek plaats. U kunt de 
Lichtjesavond op 18 november 2020 via een livestream thuis volgen.

Samen herdenken op veilige afstand 
Vanaf 4 november kunt u bij Plein1, het raadhuis of op de begraafplaats een 
kaars ophalen. Deze kunt u tijdens de digitale herdenkingsdienst thuis aansteken 
en voor uw raam zetten. Dominee Pieter Terpstra en wethouder Nicole Mulder 
geven een toespraak en er is live muziek. Het programma is thuis te volgen via 

een livestream. Deze start op 18 november vanaf 18.50 uur op www.facebook.
com/gemeenteheemstede en www.haarlem105.nl. U kunt de livestream hier ook 
terugkijken. Zo kunt u veilig op afstand, maar toch samen herdenken.



EEN MOOI AFSCHEID...

In alle rust regelen we het afscheid: 
wij luisteren, en denken mee, bieden 
mogelijkheden en structuur, begeleiden 
en organiseren. 
Alles met veel tijd en aandacht.
Samen maken we er een mooie, 
gedenkwaardige dag van.

Meer informatie of uw wensen alvast 
doornemen? Dat kan in een persoonlijk 
gesprek, vrijblijvend.

Florien Bausch
uitvaartbegeleiding  
en ‘afscheid bij leven’  
in regio Kennemerland
06 28 157 217 
florien@bausch-schultz.nl
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Nu het weer bijna sinterklaastijd is, moet ik opeens terugdenken aan een 
uitvaart die ik in een zomer ( op een bloed hete dag) mocht begelei-
den. Het was de uitvaart van een oudere dame. Er was eerst een mooie 
dienst in de kerk en aansluitend de condoleance. Daarna ben ik samen 
met de familie naar het crematorium gereden. Het was daar in het cre-
matorium een mooie en intiem samenzijn, de familie vertelde dat moe-
der/oma gedurende het hele jaar sinterklaas cadeautjes verzamelde, 

5 december was altijd een groot feest bij oma thuis. 
Na haar overleden vonden ze in haar huis cadeautjes voor iedereen.  
Op de dag van de crematie lagen de cadeautjes rond de kist, een 
van de dochters noemde de namen en iedereen kreeg zijn cadeau. 
Er bleef één cadeautje over en die was voor oma. Het was een heel 
indrukwekkend ritueel op die warme dag, nog zo ver weg van 
5 december.

Uw uitvaart, daar zorg ik voor – Loes Hofhuis
Uitvaartverzorging - www.loeshofhuis.nl 

Als uitvaartbegeleiders 
horen wij vaak: “Had 
zij die mooie woorden 
zelf nog maar gehoord. 
Of: hij had moeten zien 
hoeveel mensen er om 
hem gaven.”
Dit bracht ons tot het 
initiatief om cliënten in 
staat te stellen afscheid 
te nemen van familie en 
vrienden terwijl ze elkaar 
nog in de ogen kunnen 
kijken. 

SPEECHES AAN JOU, NIET OVER JOU
Er is toch niets mooiers dan nog eens terug te kijken 
op je leven, samen met de mensen die daar deel 
van uitmaakten. En door al die verhalen te besef-
fen hoe goed je leven was!
Bovendien kun je zelf ook nog eens zeggen hoe 
belangrijk iedereen voor jóú is geweest.

AFSCHEID BIJ LEVEN EEN ZEGEN
De dood en ook doodgaan zelf, het wordt meer 
bespreekbaar. Steeds meer mensen nemen de 
regie over hun uitvaart in eigen hand. Ze overleg-
gen zelf met ons wat ze willen qua sfeer, locatie, 
sprekers. Daar is dit idee uit voortgevloeid. Waarom 
zou je het jezelf niet gunnen erbij te zijn? 
Afscheid nemen bij leven is een zegen voor de per-
soon zelf, maar ook voor de nabestaanden die hun 
dierbare zien genieten.

Afscheid nemen bij leven, een nieuwe dienstverlening

Sinterklaas bij een uitvaart
Uw kapper op de door u gewenste locatie.

Tel. 06-4265157
www.draagbaar-hairstyling.nl

De vorm kan net als een uitvaart groots of intiem zijn. Als een ondernemer 
groots geleefd heeft en hij wil in de tuin lange tafels met Italiaans eten om 
hem heen, dan regelen we dat. Ook al kan hij zélf zijn bed niet meer uit.

Bausch&Schultz uitvaarten
Afscheid bij dood én leven
website: www.bausch-schultz.nl

Sabine Meinema is al 16 jaar werkzaam als kapster 
in Velsen. Haar liefde voor dit vak is groot. Naast haar 
werk als leidinggevende bij Tjeerd Meinema Coiffures 
is Sabine begonnen met haar eigen bedrijf: ‘Draag-
baar Hairstyling’. Ze vertelt: ,,Op het moment dat uw 
dierbare heel ziek is en niet meer de kracht heeft om 
naar de kapper te gaan, kan ‘Draagbaar Hairstyling’ 
als ambulant kapper iets voor u betekenen. Maar 
ook na overlijden kan het haar bij de overledene 
nog verzorgd worden. Uit ervaring weet ik hoe be-
langrijk het is om op een waardige manier afscheid 
te kunnen nemen bij leven en dood. Hoe fi jn is het 
als jouw dierbare eruit ziet zoals je van hem of haar 
gewend bent en het voor jou als nabestaande daar-
door allemaal meer draagbaar wordt  om op een 
mooie manier afscheid te kunnen nemen. Om die 
reden ben ik gaan werken als post mortem kapper.’’

Als u wensen heeft op dit gebied, kunt u dat voorleg-
gen aan uw uitvaartbegeleider. Sabine: ,,Mensen 
mogen mij natuurlijk ook rechtstreeks benaderen. 
Ik kan bij mensen thuis komen, maar ook in een uit-
vaartcentrum.’’

Meer informatie: www.draagbaar-hairstyling.nl, info@draagbaar-hairstyling.nl, 
06-42465157. (Foto: aangeleverd)

Draagbaar Hairstyling, 
uw kapper bij leven en afscheid
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Gedenken
De aula’s van Westerveld worden 
omringd door de meest uitbun-
dige natuur. In het heuvelachtige 
duinlandschap vindt u monu-
menten en gedenktekens in alle 
vormen en materialen, historisch 
maar ook juist heel modern. 
Gedenkpark Westerveld is een 
bijzondere plek om te gedenken.

Plechtigheid buiten
Met de wisseling van de 
seizoenen zorgt de natuur elke 
keer weer voor een verrassing. 
De herfst begint nu te komen 
en dat is overal in het park te 
zien. In een decor van prachtige 
herfstkleuren vindt u onze 
buitenaula’s; waar we ook nu 
een afscheid voor u kunnen 

verzorgen. Intiem middenin 
het bos of in onze grotere 
buitenaula.

Wist u dat onze buitenaula’s 
het hele jaar tot uw beschikking 
staan? In de herfst, maar ook 
op een mooie winterdag is 
een afscheid buiten mogelijk.

GEDENKEN IN 
DE NATUUR

Westerveld hoort bij de mooiste 
gedenkparken van Nederland. 
Wij bieden u alle mogelijkheden 
in ons prachtige park.

BEGRAAFPLAATS 
& CREMATORIUM
WESTERVELD

Duin en Kruidbergerweg 2-6
1985 HG Driehuis
P  Postbus 45  
     1970 AA IJmuiden
T  0255 - 514843  
E  info@bc-westerveld.nl 
www.bc-westerveld.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Torenduin Vijverpark

Zonder het zelf door te hebben, nam zanger Danny Vera begin 2019 
een muzikaal juweeltje op met grote hitpotentie. Het nummer ‘Roller 
Coaster’ gaat over de ups en downs die iedereen in het dagelijkse le-
ven kent. Het stuk verscheen op het album ‘Pressure Makes Diamonds 
1 + 2’ maar Vera had nooit de bedoeling om het als single uit te bren-
gen. Aangemoedigd door de vele positieve reacties die hij ontving na 
een live optreden bij Omroep MAX besloot hij om toch die stap te zet-
ten. Met grote gevolgen, want het nummer stond maandenlang in de 
hitlijsten. Inmiddels is ‘Roller Coaster’ ook een veelgevraagd 
nummer bij uitvaartplechtigheden.

Populaire muziek bij een afscheid
Was in vroeger tijden Mieke Telkamp met ‘Waar-
heen, Waarvoor’ veel te horen tijdens een 
uitvaart, de laatste jaren genoot vooral ‘Time 
To Say Goodbye’ van Sarah Brightman 
en Andrea Bocelli de voorkeur van 
veel nabestaanden. Ook ‘Afscheid 

Nemen Bestaat Niet’ van Marco Borsato en ‘Ave Maria’ in diverse uit-
voeringen staan al jaren op de lijst met populaire muziek bij uitvaarten. 
Een recente nieuwkomer in de lijst was ‘Mag Ik Dan Bij Jou’ van Claudia 
de Breij. Daar is dus nu het stuk ‘Roller Coaster’ van Danny Vera bij ge-
komen. Bij sommige uitvaartondernemingen en -verzekeraars publice-
ren regelmatig overzichten van de meest aangevraagde stukken om 
tijdens een afscheidsplechtigheid te spelen. Omdat elke onderneming 
daarvoor zijn eigen bronnen raadpleegt, verschillen de lijstjes onderling 

enigszins. Toch zijn de hierboven genoemde muziekstukken 
in vrijwel alle lijstjes terug te vinden. Voor Danny Vera geldt 

dat hij in sommige lijstjes al op de eerste plaats staat, 
terwijl in andere overzichten die plek nog wordt in-

genomen door Brightman en Bocelli met Vera 
op de tweede plaats. Andere veel gevraagde 

muziekstukken bij uitvaarten zijn ‘Tears In 
Heaven’ van Eric Clapton, ‘Een Trein Naar 

Niemandsland’ van Frans Bauer en ‘Zo 
Zal Het Zijn’ van Rob de Nijs.

Danny Vera scoort met ‘Roller Coaster’ ook in uitvaartbranche

Een waardevol afscheid ontstaat
door tijd en aandacht

Patty-Lou Leenheer | 06 86 88 99 18
www.get� denuitvaartzorg.nl

• Kosteloos kennismakingsgesprek
• 24 uur per dag bereikbaar
• Velsen en omgeving
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Een bosgraf in de Kennemerduinen 
Voor begraven in de natuur… 
… biedt begraafplaats Duinhof de moge-
lijkheid om begraven te worden in een 
bosgraf, een plekje voor 2 midden in de 
natuur. De huurperiode is 40 jaar met een 
opti e tot verlenging. Ook bestaat de mo-
gelijkheid tot het bijplaatsen van een op-
losbare urn (bv. van maismeel).  

Monument
Om deze plek zo natuurlijk mogelijk te hou-
den krijgt ieder graf een boomschijf met de 
naam van de overledene. De boomschijven 
zijn zoveel mogelijk identi ek om de unifor-
miteit in het bos te bewaren. U mag ook zelf 
een kleine zwerfk ei  plaatsen. 

Beplanti ng 
Als beplanti ng op de graven kunt u  na-
tuurlijke planten zoals bosvarens, vinger-
hoedskruid, lelietjes van dalen, speenkruid 
of daslook planten.

Uitvaartplechti gheid
Voor een plechti gheid in de natuur kunt 
u gebruik maken van onze prachti ge 
buitenaula.  

Brasserie Des Dunes
Na de plechti gheid kunt u  samen  komen 
in Brasserie Des Dunes of op het sfeervolle 
terras. Voor meer informati e kunt u kijken 
op  www.desdunes.nl .

Begraafplaatsen van de gemeente Velsen
De Biezen    Duinhof        Westerbegraafplaats
Santpoort-Noord   IJmuiden                IJmuiden 
Kweekerslaan 21   Slingerduinlaan 4      Havenkade 

De drie begraafplaatsen van de gemeente Velsen bieden de mogelijkheid tot begraven, as verstrooiing, 
of het (bij)plaatsen van een urn. Ook kunnen de begraafplaatsen alleen de cremati eplechti gheid 
verzorgen,  waarna de cremati e ergens anders plaatsvindt. Ons gastvrije team staat voor u klaar om 
informati e te geven en met u te kijken naar de mogelijkheden en uw wensen.
Voor meer informati e en tarieven vindt u op  www.velsen.nl en volg ons op de Facebookpagina Velsen-begraafplaatsen.





CORONAVIRUS

BELANGRIJKE ADVIEZEN VOOR 
KWETSBARE OUDEREN

BASISREGELS VOOR IEDEREEN

VERMIJD DRUKTE
Zoals in supermarkten of 
drukke winkelstraten. 

BEZOEK ONTVANGEN?
Maak van tevoren afspraken 
over handen wassen en 
1,5 meter afstand. Als iemand 
klachten heeft, kan het bezoek 
niet doorgaan.

Houd 1,5 
meter afstand

Hoest en nies 
in uw elleboog

Vermijd te 
drukke plekken

Was vaak
uw handen

Draag een 
mondkapje in 

publieke 
ruimtes

VERVOER
Vermijd het 
openbaar vervoer.

BOODSCHAPPEN
Doe boodschappen in de 

rustige uren, bijvoorbeeld 
tussen 7.00 en 8.00 uur.

ZELF OP BEZOEK GAAN?
Zo min mogelijk.

Maak van tevoren afspraken over 
1,5 meter afstand. Bij klachten 
kan het bezoek niet doorgaan.

OPPASSEN 
bij (klein)kinderen

tot 12 jaar is
1,5 meter afstand 

niet nodig.
Het is zeer begrijpelijk dat deze tijd heel verwarrend is. 
Praat erover, zowel met uw naasten als hulpverleners 

en anderen in uw omgeving.

Bent u een oudere die regelmatig zorg ontvangt? Dan is het extra belangrijk om 
1,5 meter afstand te houden om de kans op besmetting te beperken. Hoe doet u dit?

HEEFT U KLACHTEN?
Blijf thuis

Laat u testen

1,5

?

behalve in het contact met uw zorgverlener.

Vragen? Kijk op www.ggdkennemerland.nl of bel met 023 789 1631.

Max 3 personen per dag 
(excl. kinderen t/m 12 jaar)



Komt u ook nog dit jaar uw hoortoestel kopen?

ADVERTORIAL

Het einde van het jaar nadert snel 
en dat is de tijd waarop de meeste 
mensen nog een hoortoestel aan-
schaffen bij HoorCare. Hiervoor 
zijn drie belangrijke redenen.

1  Eigen risico al op?
U betaalt een eigen risico als u 18 jaar 
of ouder bent en gebruik maakt van 
zorg uit het basispakket. In 2020 is het 
eigen risico € 385. U betaalt dan dus 
zelf de eerste € 385. Pas daarna betaalt 
uw zorgverzekeraar de kosten. Bij veel 
mensen is het verplicht eigen risico 
opgemaaktopgemaakt aan het einde van dit jaar. 
Als u zorg koopt voor 31-12-2020 dan 
scheelt u dat uw eigen risico.

2  Vergoedingen veranderen
De vergoeding op hoortoestellen gaat 
per 1-1-2021 opnieuw verder naar 
beneden. U krijgt dus volgend jaar 
minder vergoeding, reden om nog in 
2020 te kopen. Behoefte aan een per-
soonlijksoonlijk advies? Onze audiciens helpen 
u graag met uw zorgpolis.

3  Hoortoestel Belastingdienst
BijBij aanschaf van uw nieuwe hoortoes-
tel bij HoorCare krijgt u geld terug van 
de Belastingdienst. In meer dan 84% 
van de gevallen is dat bedrag hoger dan 
u krijgt van uw zorgverzekeraar. De 
regeling geldt ook als uw bestaande 
hoortoestel nog geen 5 jaar oud is.

Bel of e-mail met HoorCare 
voor een exclusieve afspraak 
om een afspraak te maken.

»

»

Hoor|Care 
Audiciens, vertrouwd Van Els.

Voor elk wat wils
Annelies de Leeuw (Sectorcoördinator van Hendrick de 
Keyser) en Eveline Blok (boswachter en vrijwilligersco-
ordinator van Natuurmonumenten) vertellen: ,,We heb-
ben een grote groep trouwe vrijwilligers. En daar zijn wij 
ontzettend blij mee, want er is veel te doen. Een bui-
tenplaats is niet vanzelf zo mooi en het werk is nooit 
klaar. De werkzaamheden van de vrijwilligers zijn heel 
gevarieerd: van het ontvangen van bezoekers, het ge-
ven van rondleidingen voor scholen en groepen in het 
huis, tot het poetsen van het koper. Ook buiten moet 
er een hoop gebeuren: Het snoeien van hoogstamfruit, 
licht zaagwerk, onderhouden van de historische tuinen, 
kruidentuin en moestuin, paden bijhouden, maaien met 
de bosmaaier of zeis en nog veel meer.”  

Vereniging Hendrick de Keyser en Natuurmonu-
menten doen het samen
De gebouwen op de buitenplaats zijn eigendom van 
vereniging Hendrick de Keyser. Het parkbos en de tui-
nen van Beeckestijn zijn in beheer bij Natuurmonumen-
ten. De gehele buitenplaats Beeckestijn is met de ge-
bouwen en het hele parkbos een rijksmonument. Het 
hoofdhuis is op dit moment op donderdag, zaterdag 

en zondag geopend voor publiek van 11.00-16.00 uur. 
Vanwege de Covid-19 maatregelen moet er wel onli-
ne gereserveerd worden voor een bezoek aan het huis.  
Het parkbos en de tuinen zijn dagelijks toegankelijk van 
zonsopgang tot zonsondergang. 

Regelmatig geven vrijwillige gidsen van Hendrick de 
Keyser en Natuurmonumenten rondleidingen door het 
hoofdhuis én de tuinen. 

Meedoen?
Men zoekt enthousiaste gidsen, die het leuk vinden om 
hun kennis over de cultuurhistorie en natuur op Beec-
kestijn te delen. Natuurlijk word je ingewerkt door er-
varen gidsen en krijg je ondersteuning en input vanuit 
beide organisaties. Je werkt samen met andere vrijwil-
ligers, hebt contact met geïnteresseerde bezoekers van 
jong tot oud. De rondleidingen vinden met grote regel-
maat plaats in de weekenden, maar kunnen – op aan-
vraag – ook op weekdagen gegeven worden. 

Geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar info@bui-
tenplaatsbeeckestijn.nl. (Foto: aangeleverd door Natuur-
monumenten)

Op buitenplaats Beeckestijn werken Vereniging Hendrick de Keyser en Natuurmonumenten samen 
met een grote groep vrijwilligers aan het in stand houden van het huis en de tuinen. Het is een 
gezellige groep mensen. Ze genieten van het werk in de natuur, de gezelligheid onderling en het 
delen van hun kennis over de cultuurhistorie en natuur op Beeckestijn. De rondleidingen die wor-
den gegeven door het huis en de tuinen zijn erg populair. Hierdoor kan het gidsenteam wel wat 
versterking gebruiken. Lijkt het je leuk? Kom ons team versterken! 

Nomineer jouw 
mantelzorger voor een gratis 

hotelovernachting
De Nederlandse hotels van Golden Tulip en Tulip Inn heb-
ben gezamenlijk besloten om de hotels de komende we-
ken voor publiek geopend te houden. Alle hotels volgen 
de richtlijnen van het RIVM om gasten een veilig verblijf 
te bieden. Golden Tulip voorziet hiermee in behoefte van 
mensen er toch op uit te kunnen voor een paar dagen. 
Bovendien wil Golden Tulip zijn waardering uitspreken 
voor alle mantelzorgers in Nederland. Iedereen kan ken-
nissen of familieleden die actief zijn in de mantelzorg no-
mineren voor een gratis hotelovernachting inclusief ont-
bijt voor 2 personen in een van de Nederlandse hotels.

Dag van de Mantelzorg
Op dinsdag 10 november is de Dag van de Mantelzorg. 
Roger Kruft van Louvre Hotels Group: ,,Als hotelgroep 
staan we midden in de maatschappij. Omdat wij open 
kunnen blijven met alle benodigde maatregelen en in de 
behoefte van consumenten voorzien om korte trips te 
maken, willen wij ook iets terugdoen aan een groep die 
vaak vergeten wordt. Met onze nieuwe campagne hopen 
we een gepast gebaar naar de samenleving te maken en 
mantelzorgers kans te geven op een gratis arrangement.”  

Tot en met 9 november kan men een mantelzorger nomi-
neren op www.tipsvoorkortetrips.nl. 
Op 10 november zal de trekking plaatsvinden en krijgen 
de gelukkigen een bericht. (Foto: aangeleverd)

Beeckestijn zoekt vrijwilligers: 
gidsen voor het huis en de tuinen



28 29 oktober 2020

Santpoort - Voor Anita en Joris 
Wietse, eigenaren van Eeterij De 
Bokkesteeg en restaurant Mei-
erij, is het juist in deze tijd van 
het jaar normaal gesproken top-
drukte. Al jaren worden er de lek-
kerste herfst- en wintergerechten 
op tafel gezet. ,,Niet alleen wild, 
maar ook bijvoorbeeld een boeuf 
bourguignon, dat is een stoofge-
recht met rundvlees. Het zijn ge-
rechten die je normaal gesproken 

thuis niet zo vaak maakt, omdat 
ze veel tijd kosten.’’ Om de gasten 
er nu toch van te kunnen laten 
genieten, worden ze van woens-
dag tot en met zondag bij de gas-
ten thuisbezorgd. Anita: ,,We de-
den dat ook al in het afgelopen 
voorjaar. Elke drie tot vier we-
ken maakten we een nieuw me-
nukaartje en die kaartjes werden 
door onze medewerkers bezorgd. 
We hadden al het plan om on-

ze herfst- en wintergerechten te 
gaan bezorgen, omdat we minder 
mensen mochten ontvangen.’’ Op 
de kaart prijken onder meer ge-
rechten als gekon�jte eenden-
bout, hazenbout en hertenbur-
ger, maar ook en ravioli met vul-
ling van paddenstoelen. 

De kaart is zowel via www.de-
bokkesteeg.nl als via www.mei-
erijsantpoort.nl te vinden.

IJmuiden - Het team van Van der 
Meer Restaurant aan de Wijk aan 
Zeeërweg 31 te IJmuiden had aan 
drukte in de zaak vorige maand 
niets te klagen. De tafels, keurig 
op minstens anderhalve meter af-
stand van elkaar, raakten meest-
al goed bezet, al viel de laatste 
tijd wel op dat er vaker afzeggin-
gen waren wegens ziekte. Evert-
Jan van der Meer vertelt: Het aan-
tal besmettingen liep op, dus je 
ziet zo’n sluiting aankomen. Niet 
leuk natuurlijk, want het is toch je 

brood.’’ Vader Stefan heeft ruime 
ervaring met partycatering en die 
kennis kwam nu goed van pas. 
,,We zijn niet bij de pakken neer 
gaan zitten, maar meteen bij de 
eerste lockdown al gestart met de 
take away. Toen alleen op feestda-
gen, zoals Koningsdag en Moe-
derdag, maar nu vier dagen per 
week. Op woensdag, donderdag, 
vrijdag en zaterdag hebben we 
elke dag een ander 3-gangenme-
nu met keus uit twee voorgerech-
ten, twee hoofdgerechten en één 

dessert. De gasten kunnen het 
tot 14.00 uur bestellen en daar-
na afhalen tussen 16.00 en 19.00 
uur. We hebben bewust voor een 
tijdsblok van drie uren gekozen, 
om te voorkomen dat het te druk 
wordt in de zaak.’’ 
Inmiddels wordt gretig van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt, 
zodat de keuken van het restau-
rant gewoon volop in bedrijf is. 

Op www.vandermeerrestaurant.
com is de menukaart te vinden.

Vier weken geen gasten welkom; deel 2
Horecabedrijven proberen er het beste van te maken
Velsen - Minimaal vier weken moeten alle café’s en restaurants in Nederland de deuren gesloten 
houden. Waarschijnlijk zelfs tot in december, bleek dinsdag uit de woorden van Hugo de Jonge. De 
overheid nam deze maatregel om de snelle verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. 
Een poging om het verbod op te he�en, werd vorige week dinsdag door de rechtbank in Den Haag 
van tafel geveegd. Horecabedrijven proberen voorlopig er het beste van te maken, al vrezen velen 
voor hun voortbestaan. Onze redactie belde met een aantal bedrijven in de gemeente Velsen om te 
horen op welke manier zij te werk gaan om alsnog wat omzet te draaien. deze week deel 2.

Velsen-Zuid - Restaurant  De Hee-
ren van Velsen is dezer dagen he-
lemaal gesloten. Voor eigenaren 
Petra  en Lucien van der Wal een 
moeilijk, maar wel vanzelfspre-
kend besluit. ,,Onze keuken is to-
taal niet ingericht op een concept 
voor afhalen of bezorgen’’, vertelt 
Petra. Het bedrijf is al 26 jaar ge-
vestigd aan de Meervlietstraat 62 
in Velsen-Zuid en heeft in die tijd 
een uitstekende reputatie opge-
bouwd met veel gasten die re-
gelmatig terugkomen. Helaas zul-
len zij moeten wachten tot het de 
overheid weer groen licht geeft. 
Petra: ,,Hoe lang het gaat duren? 
Dat hangt er helemaal van af wat 
de regering besluit. Een ideale si-
tuatie is het niet. Het moet niet 
nog eens maanden gaan duren, 
want dat vindt niemand leuk, bui-
ten het feit dat ik niet het werk kan 
doen dat ik zo leuk vind.’’ Zij en 
haar man Lucien vervullen zelf een 
grote rol in de dagelijkse gang van 
zaken binnen het bedrijf. Normaal 
gesproken staan ze vijf dagen per 
week voor hun gasten klaar, maar 
nu is het muisstil in het pand.

Begin dit jaar werden Petra en Lucien van der Wal in het zonnetje gezet 
vanwege 25 jaar lidmaatschap van Koninklijke Horeca Nederland. (Foto: 
Koninlijke Horeca Nederland)

Brasserie De Bank aan de Broek-
bergenlaan 49 in Santpoort-
Noord is momenteel gesloten. Ei-
genaresse Christie Beths meldt 
dat er tijdens de vorige corona-
sluiting weliswaar afhaalmoge-
lijkheden waren, maar dat ze voor 
deze periode even heeft afge-
wacht hoe de verdere ontwikke-
lingen zouden zijn. 

Nu inmiddels duidelijk is dat de 
verplichte sluiting waarschijnlijk 
langer zal gaan duren, is ze be-
gonnen met het maken van plan-
nen voor volgende maand. ,,We 
hebben leuke ideeën om van het 
ijswinkeltje ernaast een afhaal-
punt te maken. Daar willen we 
broodjes en smoothies gaan ver-
kopen. We denken ook aan drie 
verschillende boxen met tapas er-
in. Eentje met alleen koude tapas, 
eentje met alleen warme en een 
derde met zowel warm als koud 
erin.’’ 
Het ligt in de bedoeling om dit 
in de tweede week van novem-
ber te gaan realiseren. Intus-
sen heeft ze echter in de afgelo-
pen weken niet stilgezeten. ,,We 
hebben centrale verwarming la-
ten aanleggen. Tot nu toe hadden 
we alleen een blaaskachel, maar 
soms was die net niet voldoende. 
We hebben ervoor gezorgd dat, 
als we weer open mogen gaan, 
het in elk geval lekker warm is 
bij ons. Verder is de vloer gerei-
nigd en gestoomd en hebben we 
de opslagruimte in de kelder on-

der het pand opgeruimd.’’ Chris-
tie heeft niet de illusie dat ze met 
de afhaalmogelijkheden volgen-
de maand het verlies aan inkom-

sten kan compenseren. ,,Het gaat 
er vooral om dat de mensen zien 
dat we er nog zijn en dat ze ons 
niet vergeten.’’

IJmuiden aan Zee - Hoewel Ang-
Jong Hu van Chinees speciali-
teitenrestaurant Chi Ling aan de 
Kennemerboulevard 300 altijd 
graag de dingen positief bekijkt, 
moet ook hij erkennen dat het 
een momenteel een kwestie van 
overleven is. Het restaurant is nu 
alleen voor afhalen en bezorgen 
nog in bedrijf. Afhalen kon altijd 
al, maar bezorgen is voor hem een 
nieuwe tak van sport. ,,We heb-
ben daar nu ook echt het systeem 
op aangepast, met een bestelsy-
steem op de website en we zijn 

aangesloten bij Thuisbezorgd.’’ De 
hoop op een mooie omzet tijdens 
de feestdagen in december heeft 
hij inmiddels laten varen. ,,Wij zijn 
ons er heel erg van bewust dat dit 
langer kan gaan duren. De vori-
ge sluiting ging in op 15 maart en 
we mochten op 1 juni weer open. 
Als je uitgaat van dezelfde pe-
riode, zit je al in januari. En toen 
mochten we open met maximaal 
dertig man in de zaak. Dan ben je 
steeds politieagent aan het spe-
len, dat willen we ook niet.’’ Een 
bijkomende moeilijkheid voor 

Chi Ling is dat het bedrijf in de 
bezorgmarkt veel concurrentie 
ondervindt en niet alleen van an-
dere Aziatische restaurants. ,,Je 
ziet dat ook Nederlandse zaken 
nu nasi en bami gaan verkopen. 
En alle supermarkten zijn natuur-
lijk ’s avonds ook open, dat werkt 
ook niet mee.’’ 
Gelukkig weten steeds meer 
mensen de afhaal- en bezorgmo-
gelijkheid van Chi Ling te vinden. 
Bekijk op www.chiling.nl de gro-
te variatie in de uitgebreide me-
nukaart.

Een deel van de restaurantbrigade van Chi Ling in betere tijden. 

Tekst: Bos Media Services, foto’s: aangeleverd
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Werkzaamheden Zuidpier 
duren langer dan gepland
IJmuiden - Door menigeen wordt 
reikhalzend uitgekeken naar de 
dag, dat de hekken weer zijn ver-
dwenen en er weer gewandeld, 
ge�etst en gevist kan worden op 
de Zuidpier. De werkzaamheden 
aan de pier, die 3 augustus be-
gonnen, zouden oorspronkelijk 
tot en met 23 oktober duren. De 
weersomstandigheden van afge-
lopen periode gooien echter roet 
in de planning. 
Aan het woord is Kevin Basari, 
persvoorlichter van Rijkswater-
staat. ,,Door de weersomstandig-
heden van afgelopen weken heb-
ben we te kampen gehad met 

veel onwerkbare dagen. Een deel 
van de werkzaamheden vindt 
namelijk plaats vanaf een schip, 
waardoor de werkzaamheden 
zeer weersgevoelig zijn. De eind-
datum van 23 oktober hebben 
we helaas niet gehaald. We ver-
wachten nu dat de werkzaamhe-
den zullen duren tot 23 novem-
ber. Ook komt het voor, dat we 
door uitval van werkbare door-
deweekse dagen, in het weekend 
doorwerken. Dan blijft de pier 
gesloten voor bezoekers. Dit was, 
behalve in voorgaande weeken-
den, ook in het weekend van 23 
tot en met 25 oktober het geval. 

De informatieborden bij de pier 
zijn inmiddels aangepast op de 
nieuwe planning. Op voorhand 
zijn er geen uitspraken te doen 
voor de komende weken, of de 
pier in het weekend toegankelijk 
zal zijn. Wanneer we een week-
end wel of niet doorwerken, ma-
ken we via ons twitterkanaal be-
kend.”

Foto’s van de reparatiewerkzaam-
heden aan de Zuidpier zien? 
www.rijkswaterstaat.nl. De zoek-
term ‘IJmuiden reparatie zuidpier’ 
levert een mooie fotoserie op. 
(Arita Immerzeel)

Toneelgroep Vondel speelt ‘Na de vrede’
Santpoort - Toneelgroep Vondel 
speelt op zaterdag 7 november 
het stuk ‘Na de vrede’ in de dorps-
kerk aan de Burgemeester En-
schedélaan 65. Dit stuk werd ge-
schreven door Jos Ahlers en ge-
regisseerd door Fred Rosenhart. 
‘Na de vrede’ is gebaseerd op de 
ontroerende oorlogsherinnerin-
gen van Jos Ahlers’ vader Ger-
hard Ahlers. In het stuk wordt een 
spannend spel gespeeld met wer-
kelijkheid en verbeelding. Daders 
en slachto�ers van toen raken in 
gesprek met familieleden die nu 
leven. De conclusie: voor sommi-
ge mensen begint de oorlog pas 
na de vrede.

In de laatste dagen van de Twee-
de Wereldoorlog heerst chaos in 
Nederland. De bezetter trekt zich 
terug. De bevrijder is nog niet ge-
arriveerd. Goed en fout, loyaliteit 
en eigenbelang, geloof en wan-
hoop strijden om voorrang. Op 

een avond vlak voor de bevrij-
ding verschijnt een SS-o�cier 
in de dorpspastorie van Pastoor 
Beumer. Wat is de reden van zijn 
bezoek? Heeft het te maken met 
de jonge onderduiker? De keu-
zes die tijdens die duistere avond 
worden gemaakt, klinken nog ge-
neraties door.
Toneelgroep Vondel is een ama-

teurtoneelvereniging uit Haar-
lem, opgericht in 1952 en nog 
steeds springlevend, met jonge 
tot oudere enthousiaste spelers 
en een gevarieerd repertoire. 
De voorstelling begin om 16.00 
uur, kaarten kosten 10 euro en 
zijn uitsluitend via www.toneel-
groepvondelhaarlem.nl verkrijg-
baar. (Foto: aangeleverd)

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-1234567

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-1234567
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-1234567Te koop:

4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-1234567
Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-1234567
Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-12345670

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-1234567

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-1234567

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-123456

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-1234567
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-1234567Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-1234567

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-1234567Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. 

Tel. 06-1234567
Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

02511234567Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-12345670
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-1234567Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-1234567Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? 

Tel. 06-123456Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

Door: Arita Immerzeel

Door: Arita Immerzeel

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in De Jutter en De Hofgeest. Soms zijn er kabaal-
tjes die de nieuwsgierigheid wekken. Arita Immerzeel neemt regelmatig een kabaaltje ‘onder de 
loep’. Haar oog viel deze week op:

Patricia, 49 jaar, is op zoek naar de 
traditionele Indische koek, die ei-

genlijk meer een cake is. Je kan 
haar wakker maken voor spek-
koek. ,,Ik ben er gek op. Al jaren! 
Ik heb er kennis meegemaakt 
omdat ik het een keer in de su-
permarkt kocht. Sindsdien kijk ik, 
als ik boodschappen doe, altijd 
even of ze er zijn, spekkoeken. 

En als ik ze zie, koop ik extra veel 
en vries een voorraadje in. He-
laas zie ik ze tegenwoordig ner-
gens meer te koop, ook niet bij 
de bakker, waar ik er speciaal naar 
vroeg.” Zelf bakken zit er bij Pra-
tricia niet in, vandaar dat zij over-
ging tot het plaatsen van wat zij 
noemt een ‘kabeltje’. IJmuidense 
Patricia beschrijft zichzelf als een 
pure Hollandse. ,,Ik heb geen In-
dische roots ofzo. Ik vind het ge-
woon ontzettend lekker, maar 
het schijnt een hoop werk te zijn 
om zelf een spekkoek te maken. 
Al die laagjes en veel verschillen-
de ingrediënten.” Er kwam een re-
actie op haar kabaaltje van een 
dame, die binnenkort een stukje 
spekkoek langs zal brengen om 
te laten proeven. ,,Het schijnt zo 
te zijn dat er verschillende soor-
ten en technieken zijn, iedereen 
maakt hem net weer even an-
ders.” Patricia verheugt zich alleen 
al op het proeverijtje. ,,Ik hoop 
dat het wat wordt, dat ik zo af 
en toe een bestelling bij die me-
vrouw kan plaatsen!”, besluit zij 
vrolijk. (Foto: Arita Immerzeel)

Gevraagd:
Wie wil voor mij een spekkoek maken? 
Ik ben er gek op. Tel. 0255-536302

Landelijke griepcampagne ook in Velsen
Velsen - Ook in Velsen vindt 
in deze periode de jaarlijkse 
griepcampange plaats. Kwets-
baren door een chronische aan-
doening en 60-plussers kregen 
enige tijd geleden een oproep 
in de bus om zich kostenloos te 
laten vaccineren. Dit jaar wor-
den mensen met geboortejaar 
1941 tot en met 1947 uitgeno-
digd voor een tweede vacci-
natie: het pneumokokkenvac-
cin. Deze tweede vaccinatie is 
ter preventie van veelal ern-
stig verlopende longontste-
kingen. In de landelijke pers le-
zen wij over tekorten van vac-
cins en lange wachtrijen voor 
huisartpraktijken. Hoe vergaat 
de campagne in Velsen? Twee 
grote huisartspraktijken heb-
ben wij om hun ervaringen ge-
vraagd.

IJmuiden
Huisartsenpraktijk De Haven, ge-
vestigd aan de Planetenweg in 
woontoren De Komeet, zocht een 
samenwerking op met de tegen-
overliggende moskee. Praktijk-
manager Adrie Schaap Is blij met 
die samenwerking. ,,Het is heel 
leuk, dat we elkaars belangen zo 
kunnen versterken. De Kuba Mos-
kee IJmuiden heeft de ruimte, die 
wij in onze praktijk ontberen om 
al die honderden griepvaccina-
ties coronaproof te kunnen ge-
ven. Het geven van de vaccina-
ties verliep fantastisch, er waren 
geen rijen en geen onveilige si-
tuaties. Alles in de sfeer van een 
soort jaarlijks feestje. Wel op ge-
paste afstand, daar is geen ontko-
men aan. Gelukkig hebben we tot 
nu toe geen tekort aan vaccins. Ik 
kan niet anders zeggen, de cam-
pagne loopt op rolletjes. Mag 
trouwens ook weleens gezegd 
worden, een positief geluid in de-
ze barre tijden. Ik ben blij met de 
samenwerking met de moskee.”

Velserbroek 
Huisartsencentrum Velserbroek 
heeft zaterdag de ruimte in het 
gezondheidscentrum De Hof-
stede benut om coronaproof 
honderden mensen te vaccine-
ren. Kwaliteitsmanager Ilona Wi-
den vertelt over hoe de dag ver-
liep. ,,Het voltallige team was de 
gehele dag aanwezig. Omdat er 
al geen mogelijkheid voor een 
teamuitje is dit jaar, hebben wij 
tussen de middag luxe op afstand 

gelunched en in kleine groep-
jes gewandeld in de mooie om-
geving van Velserbroek. Voor de 
patiënten werd in de uitnodi-
ging een tijd genoemd, waarin je 
welkom was, en het weer werk-
te ook al mee. Wachtrijen waren 
er niet en alle aanwijzingen voor 
het eenrichtingsverkeer werkten 
goed. Het gaf een soort Efteling-
gevoel bij zowel personeel als pa-
tiënten. Veel patiënten gaven een 
complimentje aan de organisatie 
voor het geheel.” Er werden door 
de stroom mensen, die de prak-
tijk bezochten mondneuskapjes 
in alle soorten en maten gedra-
gen. Zo werd #doeslief gespot. En 
een kapje in dezelfde stof als het 

overhemd met korte mouw. ,,Van 
die lange mouw is het kapje ge-
maakt,” vertrouwde iemand de 
redactie toe. Ook werd een kap-
je van Telstar en rood-wit-blauw 
gesignaleerd. Wie geen kapje bij 
zich had, kreeg een wegwerp-
exemplaar. Hoe vriendelijk ieder-
een ook welkom werd geheten, 
er werd door het personeel in wit-
te of groene jas en met persoon-
lijke beschermingsmiddelen vol-
gens protocol gewerkt. Zo werd 
iedereen zittend op een stoel met 
zicht op de rug gevaccineerd. En 
het contact werd zo kort mogelijk 
gehouden. Al met al een heel bij-
zondere griepcampagne, dit jaar. 
(Arita Immerzeel)

Medewerkers van huisartsenpraktijk De Haven staan in de Kuba Moskee klaar om mensen op te vangen, te vra-
gen naar eventuele covidklachten en de weg te wijzen. (Foto: aangeleverd)

Praktijkmanager Adrie Schaap en huisarts Luc Verkouteren van huisart-
senpraktijk De Haven poseren bij het bord, dat de weg wijst naar de in-
gang van de Kuba Moskee. (Foto: aangeleverd)

Huisarts in opleiding Dorieke Haase en assistente Robin Kramer van Huis-
artsencentrum Velserbroek wachten mensen op om hen te vaccineren. 
(Foto: Arita Immerzeel)

DCIJ-nieuws:
Moritz Woestenburg pakt laatste ticket
Velsen - Bij de jeugd van Dam-
club IJmuiden (DCIJ) werd vrijdag 
de laatste ronde van de Onder-
linge Competitie gespeeld. Hier-
bij stond het laatste ticket voor 
de Champions League, waarin de 
periodekampioenen het tegen el-
kaar opnemen om het algemeen 
kampioenschap, op het spel. Zi-
on Nibte stond er van de niet-ge-
plaatsten het beste voor en zou 
tegen directe concurrent Moritz 
Woestenburg genoeg hebben 
aan een gelijkspel. Aanvankelijk 
leek Nibte de winst te gaan pak-
ken, maar na een blunder draaide 
de wedstrijd en maakte Woesten-
burg (rechts op foto) het goed af. 
Hiermee plaatste hij zich voor het 
tweede jaar op rij. Voor de onfor-
tuinlijke Nibte zal het een kwestie 
van tijd zijn voordat hij zich weet 
te kwali�ceren. De al geplaatste 
Jens Mischke wist de Onderlin-
ge Competitie te winnen, vóór de 

eveneens geplaatste Storm van 
den Berg en Moritz Woestenburg.
Bij de Onderlinge Competitie van 
de senioren wist Martin van Dijk 
tegen Wim Winter tweemaal een 
omsingeling op het bord te bren-
gen. Winter werd ingesnoerd en 
moest een schijf inleveren. Van 
Dijk nam met zijn zege de koppo-
sitie over van Krijn ter Braake, die 
een steek liet vallen tegen Jac-
queline Schouten. In de opening 
won Ter Braake door een lichte 
combinatie een schijf. Schouten 
gaf echter niet op en kwam nog 
tot een eindspel, waarin het voor-
deel van Ter Braake niet genoeg 
was voor de winst. 
Max Doornbosch, die inmiddels 
opgeschoven is naar de derde 
plaats, nam tegen Cees van der 
Vlis een �ankaanval die hem veel 
terreinwinst opleverde. Toen hij 
in een dunne stand dacht dat het 
voordeel weg was, gaf hij wellicht 

iets te snel remise. 
Tot slot boekte Jan-Maar-
ten Koorn ten koste van Nicole 
Schouten zijn eerste overwinning 
van het seizoen. Tot tweemaal toe 
wist hij een voorpost van Schou-
ten te isoleren en te veroveren. 
(Foto: aangeleverd)
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In Rode Kruis Ziekenhuis
Bloed prikken? Prik eerst een datum!
Regio - De prikposten voor 
bloedafname van het Rode Kruis 
Ziekenhuis (RKZ) worden druk 
bezocht. Om volle wachtruimtes 
en lange rijen te voorkomen, kun-
nen patiënten vanaf 2 november 
alleen nog bloed laten prikken of 
materiaal inleveren op afspraak. 
Deze is eenvoudig te regelen via 
rkz.prikafspraak.nl
 
Rkz.prikafspraak.nl
Op deze website kan de patiënt 

een afspraakreden kiezen, de lo-
catie van de prikpost, de dag en 
het tijdstip. Na het invullen van 
enkele gegevens en het afronden 
van het plannen van de afspraak, 
ontvangt de patiënt een bevesti-
gingsmail. Door voortaan op af-
spraak te gaan werken kan de pa-
tiëntenstroom op de prikposten 
beter verdeeld worden, waardoor 
drukte wordt voorkomen. Voor 
meer informatie en veelgestelde 
vragen verwijzen wij u graag naar 

www.rkz.nl/bloedprikken 

Trombosedienst
Ook als u patiënt bent bij de 
Trombosedienst moet u voort-
aan een afspraak maken als u 
naar een RKZ bloedafnameloca-
tie komt. Een afspraak maken kan 
online via rkz.prikafspraak.nl. Of 
via 0251-265285. Wordt u altijd 
thuis geprikt? Dan staat uw vol-
gende prikafspraak als vanouds 
op de gele doseerkalender.

In de Rivierenbuurt
Start groot onderhoud en 
verduurzaming 223 woningen

Windpark Ferrum operationeel, 
Velsen behaalt duurzame mijlpaal
Velsen-Noord - Windpark Fer-
rum, de drie windturbines op 
het bedrijfsterrein van Tata 
Steel langs de Reyndersweg in 
Velsen-Noord, is deze week for-
meel opgeleverd. Hiermee start 
de operationele fase van het 
windproject, dat een verwach-
te levensduur van 25 jaar heeft.
 
Het windpark is in eigendom van 
energiecoöperatie Windcollec-
tief Noord-Holland en duurza-
me energieontwikkelaar In�ner-
gy. Directeur Jan Pronk van Wind-
collectief Noord-Holland: ,,Nu de 

testfase succesvol is afgerond is 
Windpark Ferrum o�cieel ope-
rationeel, een geweldige presta-
tie gezien de uitdagingen rond-
om het bouwen op een complexe 
industriële locatie. We zien ernaar 
uit om nu verder te kunnen met 
andere aspecten van het project, 
zoals het opzetten van het ge-
biedsfonds, dat maatschappelijke 
en duurzame projecten in de om-
geving zal gaan steunen.”
In de gemeente Velsen wordt al 
jaren hard gewerkt aan vergroe-
ning en duurzaamheid. Wethou-
der Floor Bal: ,,Velsen is ambiti-

eus als het gaat om duurzame 
energie. We wekken hier al veel 
van op en met de ingebruikname 
van windpark Ferrum bereiken 
we een mijlpaal: in Velsen wordt 
nu meer energie duurzaam op-
gewekt dan de Velsense huishou-
dens samen aan elektriciteit ver-
bruiken. Fantastisch!”
 
Windpark Ferrum produceert per 
jaar ongeveer 25GWh (gigawatt-
uur) aan groene stroom; genoeg 
voor de electriciteitsconsumptie 
van ongeveer 7000 huishoudens 
per jaar. (Foto: Tata Steel)

IJmuiden - In januari start 
groot onderhoud aan 223 wo-
ningen in de Rivierenbuurt. 
ToekomstBouw BV en Woning-
bedrijf Velsen hebben hiervoor 
een overeenkomst getekend. 
Naast onderhoud is veel aan-
dacht voor het verduurzamen 
van de woningen. Deze krijgen 
straks energielabel A. 
Goed nieuws voor de bewo-

ners. Zij krijgen hoger woon-
comfort en een lagere energie-
rekening.
Aan de buitenkant krijgen de 
woningen nieuw schilder- en 
voegwerk en nieuwe geïsoleer-
de voordeuren. Met dakisola-
tie, goede tochtwering en zon-
nepanelen krijgen de wonin-
gen straks energielabel A. Ven-
tileren is belangrijk voor een 

gezond binnenklimaat. Daar 
draagt een gecontroleerd ven-
tilatiesysteem straks aan bij.
Het project kwam tot stand met 
grote betrokkenheid van de 
bewonerscommissie Rivieren-
buurt en de huurdersraad van 
Woningbedrijf Velsen. Het re-
sultaat mag er zijn: bijna 80% 
van de bewoners stemden al 
in met het plan. Daarmee is de 
wettelijke norm voor de uit-
voering ervan ruimschoots ge-
haald.
De werkzaamheden starten in 
januari. De oplevering van het 
omvangrijke project zal eind 
2021 plaatsvinden. Hoewel veel 
werkzaamheden buiten plaats-
vinden, is er met het oog op Co-
vid-19 extra zorg besteed aan 
een uitgebreid draaiboek en 
werkprotocol voor de veilig-
heid van alle betrokkenen.
Om bewoners een concreet 
beeld te geven van alle gemak-
ken van hun toekomstige wo-
ning, kunnen zij eind november 
/ begin december een model-
woning bezoeken. 
Daarover volgt binnenkort 
meer informatie.

Archeologische publicatie over 
Engelmunduskerk Velsen-Zuid

De Engelmunduskerk is al min-
stens negen eeuwen het hart 
van Velsen-Zuid, de historische 
kern van het huidige Velsen. De 
geschiedenis van de kerk gaat 
zelfs nog verder terug tot het 
jaar 720 toen in Velsen, mogelijk 
op deze plek, een houten kerkje 
werd gesticht. Al 1300 jaar is de-
ze plek in de regio Kennemer-
land dus van groot godsdien-
stig-en cultuurhistorisch belang. 
De provincie Noord-Holland 
wijdt daarom een nieuwe arche-
ologische publicatie aan de En-
gelmunduskerk, een aan van de 
oudste kerken van Noord-Hol-
land. Het is nummer 10 in de rap-
portenreeks.
De publicatie die nu wordt ge-
lanceerd ‘De Engelmunduskerk 
in Velsen-Zuid’ geeft een over-
zicht van het archeologisch on-
derzoek dat is uitgevoerd in 
1945, 1955 en tussen 1965 en 
1968. Het eerste onderzoek werd 
gedaan op verzoek van de kerk-
voogdij door vrijwilligers van de 
Archeologische Werkgroep Ken-

nemerland. 
De verschillende onderzoeken 
werden nooit uitgewerkt en zijn 
nu voor het eerst gebundeld. Het 
geeft een overzicht van wat we 
op basis van de fundamenten, 
grondsporen, begravingen en 
roerende vondsten over de oor-
sprong van de Engelmunduskerk 
te weten zijn gekomen. Bijzon-
dere textielvondsten uit graven, 
waaronder een wollen babyjasje, 
geven daarbij inzicht in kleding 
en het grafritueel in de 17de en 
18de eeuw. 

Uitgebreide aandacht krijgen de 
twee 14de -eeuwse graven van 
een man en een vrouw die al in 
1967 werden blootgelegd onder 
een nu verdwenen kapel. On-
der de ooit kleurrijke hardstenen 
grafzerk moesten wel hoogge-
plaatste personen begraven zijn. 
In de publicatie is het historisch, 
kunsthistorisch en fysisch antro-
pologisch onderzoek beschre-
ven dat nu de�nitief laat zien 
welk echtpaar in de Engelmun-

duskerk hun laatste rustplaats 
heeft gekregen: Willem I van Bre-
derode en Hillegonda van Voor-
ne. Op basis van de aangetro�en 
skeletten zijn door de provincie 
Noord-Holland gezichtsrecon-
structies gemaakt. De mens�gu-
ren hebben nu een prominente 
plek in Huis van Hilde, het arche-
ologiecentrum van de provin-
cie Noord-Holland in Castricum. 
(www.huisvanhilde.nl).

De publicatie over de Engelmun-
duskerk is te vinden op www.
huisvanhilde.nl. (Foto: aangele-
verd)

Velsen-Zuid - De provincie beheert de Noord-Hollandse archeo-
logische collectie en zij bewaart en exposeert deze collectie in ar-
cheologiecentrum Huis van Hilde in Castricum. Om de provinciale 
collectie breed toegankelijk te maken voor zowel de wetenschap 
als het publiek verschijnt er regelmatig een uitgave in een reeks 
archeologische publicaties. Vorige week verscheen een publicatie 
over de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.

ToekomstBouw gaat de werkzaamheden uitvoeren in opdracht van Wo-
ningbedrijf Velsen. Links Ton van Langen, technisch directeur van Toe-
komstGroep. Rechts Pierre Sponselee, waarnemend directeur-bestuurder 
van Woningbedrijf Velsen. (Foto: aangeleverd)

Velser Gemeenschap in reactie op begroting:
,,Verenigingsleven heeft stuwende 
maatschappelijke rol’’

In september liet de organisa-
tie ook al van zich horen. Vori-
ge week werd door voorzitter 
Gert Jan van der Hulst ander-
maal een uitgebreide brief naar 
het gemeentehuis gestuurd. 
Het bestuur van Velser Gemeen-
schap maakt zich zorgen over 
het voorstel om de ondersteu-
ning van verenigingen te ver-
minderen. ,,Werd niet altijd be-
weerd dat verenigingen het ce-
ment zijn van de samenleving? 
Wat als we dit cement aantas-
ten? Hierover wordt in de begro-
ting geen duidelijke analyse ge-
geven. Een bloeiend en rijk ver-
enigingsleven geeft immers op 
verschillende vlakken een meer-

waarde voor een gemeente, voor 
Velsen in het bijzonder. Het bete-
kent niet alleen een divers aan-
bod aan bijvoorbeeld vrijetijds-
activiteiten, maar het heeft min-
stens een even zo groot soci-
aal belang (contacten, identiteit, 
maatschappelijke participatie).’’

Volgens het bestuur heeft de 
lokale overheid een belangrij-
ke taak in het ondersteunen, in-
formeren en centraal verbinden 
van verenigingen. Men wijst er-
op dat het besturen van een ver-
eniging steeds zwaarder wordt, 
omdat begrotingen uitgebrei-
der verantwoord moeten wor-
den en discussies tijdens leden-

vergaderingen meer inhoude-
lijk kunnen zijn dan voorheen. 
Ook hebben mensen steeds vol-
lere agenda’s, waardoor het vin-
den van bestuursleden moeilij-
ker wordt. Voorts dalen ook bij 
veel verenigingen de inkomsten, 
onder meer door dalende leden-
aantallen. Het werven van exter-
ne �nancieringsbronnen levert 
steeds vaker problemen op en 
kost daardoor veel tijd en moei-
te. ,,Wij doen een dringend be-
roep om niet onwillekeurig te be-
zuinigen op verenigingen, opdat 
er geen onevenredigheid ont-
staat en onontkoombare gevol-
gen voor met name verenigin-
gen. 
Het gevaar bestaat dat wie 
speerpunten bepleit voor de be-
volking van Velsen en tegelijker-
tijd onzorgvuldig op verenigin-
gen bezuinigt, naar onze mening 
mogelijk onvoldoende de stu-
wende maatschappelijke rol be-
grijpt van ons verenigingsleven.’’

Velsen - Volgende week wacht de gemeenteraad de zware taak 
om besluiten te nemen over de begroting voor volgend jaar. Er 
zal �ink moeten worden bezuinigd en daar gaat iedereen in Vel-
sen volgend jaar de consequenties van ondervinden. De culture-
le stichting Velser Gemeenschap doet andermaal een beroep op 
het gemeentebestuur om kunst en cultuur zoveel mogelijk te ont-
zien.

Sloop Theo Thijssenschool begonnen
IJmuiden - De sloop van de voor-
malige Theo Thijssenschool/De 
Vliegende Hollander tussen de 
Lagersstraat en Willebrordstraat 
is nu echt begonnen. Hier komt 
een ‘Pionieren in IJmuiden’-pro-
ject, er worden 14 bouwkavels 
gecreëerd. Op de kavels mogen 

de eigenaren zelf een woning 
ontwerpen en bouwen. 

De school is in 2017 gesloten. En-
kele omwonenden hebben ge-
probeerd de sloop van het pand 
te voorkomen omdat ze parkeer-
problemen zien ontstaan als er 14 

nieuwe woningen op deze plek 
komen. De protesten hebben niet 
tot het door hen gewenste resul-
taat geleid. 

Meer informatie: www.pionier-
eninijmuiden.nl. (Foto: Erik Baal-
bergen)
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MS collecteweek 16-21 november
Collectanten gezocht in Velsen

Velsen - Van 16 tot en met 21 no-
vember vindt de landelijke huis-
aan-huiscollecte van het Nationaal 
MS Fonds plaats. De organisatie is 
dringend op zoek naar collectan-
ten. De collecte is vanwege het co-
ronavirus anders dan in voorgaan-
de jaren. Collectanten kunnen een 
donatie�yer met QR-code door 
brievenbussen in hun omgeving 
doen. Ook is het mogelijk om on-
line te collecteren met een digita-

le collectebus. 

Iedere collectant heeft zijn of haar 
eigen reden om zich in te zetten 
voor de strijd tegen MS. Zo ook 
Lia, die inmiddels alweer tien jaar 
collecteert voor het Nationaal MS 
Fonds. Haar man kreeg in 2002, 
na een aantal jaar van vage klach-
ten, de diagnose MS. De impact op 
het gezin was groot. ,,Hij was 52 
en een sterke en ondernemende 

man. Na de diagnose stortte zijn 
wereld in. Hij kon niet accepteren 
dat hij ziek was. Door concentra-
tieproblemen en vermoeidheid 
moest hij al vrij snel zijn werk als 
assurantieadviseur opgeven. Hij 
voelde zich afgeschreven. Die pe-
riode heeft een wissel op het gezin 
getrokken. En nog. Mijn man heeft 
veel last van vermoeidheid en kan 
nog maar een meter of twee, drie 
lopen. Hij gaat ook cognitief ach-
teruit. Om daar een weg in te vin-
den, is een proces. Als partner kun 
je je machteloos voelen. Door te 
gaan collecteren, had ik het gevoel 
dat ik toch iets kon bijdragen.’’

Onderzoek �nancieren
De opbrengst van de collecte is 
enorm belangrijk voor het Natio-
naal MS Fonds. Met de opbrengst 
van de collecte wordt onder ande-
re onderzoek naar betere behan-
delingen en een betere kwaliteit 
van leven voor mensen met MS 
ge�nancierd. Dit onderzoek mag 
niet stil komen te liggen, MS staat 
immers ook niet stil. Helpt u mee? 
Word collectant. Meer informatie 
of aanmelden: www.nationaalms-
fonds.nl/collecteren. (Foto: aange-
leverd)

Bibliotheken helpen bij het 
installeren van de CoronaMelder-app
Regio - Al meer dan 3,2 miljoen 
mensen hebben de CoronaMel-
der-app gedownload. De app in-
formeert je als je mogelijk bent 
besmet met het coronavirus. Zo 
kun je voorkomen dat je onbe-
wust een ander besmet. Als je 
het installeren van de app lastig 
vindt, kun je in de meeste bibli-
otheken hulp krijgen. Ook kun je 
de DigiHulplijn bellen. Zo kan ie-
dereen met een geschikte tele-
foon CoronaMelder downloaden. 
Het gebruik van de app is altijd 
vrijwillig.
Jolanda Felix-van Keulen (zie fo-
to) is lokaal coördinator van de 
Drentse bibliotheken en helpt be-
zoekers met het installeren van 
de app. Ze vertelt: “In de biblio-
theek helpen we bezoekers op 
verschillende manieren bij het in-
stalleren van CoronaMelder. Bij-
voorbeeld door stap voor stap uit 
te leggen hoe het moet, zodat ze 
het zelf kunnen doen. Als dat no-
dig is, kunnen we ook met men-
sen meekijken. Dan vragen we of 
ze akkoord zijn met het uitwisse-
len van de anonieme codes met 
andere appgebruikers en het ont-
vangen van de meldingen.”
Van Keulen geeft een voorbeeld 
hoe dat gaat als mensen bij de bi-
bliotheek aankloppen voor hulp 
bij installatie: “Zo kwamen vori-
ge week een paar vriendinnen 
bij de bieb langs. Ze wilden de 
app graag downloaden en von-
den het �jn als iemand meekeek. 
Eén voor één heb ik ze geholpen. 

Daardoor hebben ze zelf de app 
op hun telefoon geïnstalleerd.”
 
Hoe werkt CoronaMelder?
De app stuurt je een melding als 
je langer dan 15 minuten dicht 
bij iemand in de buurt bent ge-
weest, die later het coronavirus 
blijkt te hebben. Dit kan een be-
kende zijn, maar ook een app-ge-
bruiker bij wie je in de buurt was 
en die je niet kent. Als je een mel-
ding hebt ontvangen, lees je in de 
app welke maatregelen je kan ne-
men en of je je kan laten testen. 
Zo weet je na een melding dat je 
meer kans hebt om besmet te zijn 
en kun je voorkomen dat je onbe-
wust een ander besmet. Want je 
kunt het coronavirus al doorge-
ven, voordat je je ziek voelt.
 
Hulp in bibliotheken 
door heel Nederland
In de meeste Nederlandse ge-
meentes zijn er bibliotheken die 
hulp bieden bij het installeren 
van CoronaMelder. Op de web-
site van jouw plaatselijke bibli-
otheek zie je welke vestigingen 
meedoen.
 
Hulplijnen
Voor meer informatie over Coro-
naMelder, bijvoorbeeld over pri-
vacy, de techniek of de veiligheid, 
kun je kijken op www.coronamel-
der.nl. Voor vragen over de app 
zelf, kun je ook gratis bellen met 
de medewerkers van de Helpdesk 
CoronaMelder op 0800-1280. De-

ze helpdesk is elke dag geopend 
van 8:00 tot 20:00 uur.
Vind je het installeren van de app 
lastig, maar lukt het niet om bij 
een bibliotheek langs te gaan? Je 
kan ook de DigiHulplijn bellen op 
0800-1508. De DigiHulplijn is el-
ke werkdag bereikbaar van 9:00 
tot 17:00 uur. De ervaren vrijwilli-
gers helpen je met alle plezier en 
geduld bij het stap voor stap in-
stalleren van de app. Ze kunnen je 
ook helpen met het gebruik van 
je computer, laptop, smartphone 
of tablet. Bijvoorbeeld bij het vi-
deobellen, een onbekende mel-
ding op je scherm of het aanma-
ken van een e-mailadres. (Foto: 
aangeleverd)

Groot Haarlems Kinder Kerst Koor 
glinstert en glittert
Regio - Het Groot Haarlems Kin-
der Kerstkoor is inmiddels een 
begrip in Haarlem en omgeving 
en kan ondanks alle maatregelen 
gelukkig toch weer lekker gaan 
zingen in het Verhalenhuis Haar-
lem gebouw. Zij zijn ook dit jaar 
op zoek naar nieuwe zangster-
ren uit groep 3 tot en met 8 om 
op kerstnamiddag te gaan optre-
den. Dit projectkoor zingt alle-
maal nieuwe kerstliedjes; mooie 
maar ook swingende, allemaal 
met begrijpelijke teksten die over 
het kerstverhaal of de kerstge-
dachte gaan. Door de moderne 
begeleiding en het zingen door 
microfoons net als in een ech-
te band kan iedereen shinen op 

het podium! Je leert tegelijkertijd 
van onze professionele dirigente 
Annelies Kole om beter met an-
deren te zingen en dat is natuur-
lijk ook erg gezellig. In totaal re-
peteer je tien keer met het Kin-
der Kerstkoor. In december treed 
je op in de speciale kinderkerst-
viering met de musical ‘Glitter’ 
van de protestantse Immanuel-
kerk, die zowel in de kerk volgens 
de RIVM adviezen, als via een 
livestream uitgezonden wordt.
De repetities zijn op maandag 
van 18.45 tot 19.35 uur. In het 
koor zingen zowel niet-kerkelijke 
als kerkelijke kinderen uit de pro-
testantse en katholieke kerken 
uit heel Haarlem en omgeving. 

Iedereen uit groep 3 tot en met  
8 die kan lezen mag komen mee-
doen, dus neem gerust vriend-
jes en vriendinnetjes mee om te 
glinsteren en glitteren met het 
Groot Haarlems Kinder Kerstkoor! 
Waar: Verhalenhuis Haarlem, van 
Egmondstraat 7, Haarlem-Noord. 
Wanneer: iedere maandagavond 
18.45-19.35 uur. Uitvoering: don-
derdag 24 december om 17.00 
uur. Bijdrage: € 25,- voor 10 keer 
zingen (2e kind 15 euro, Haarlem-
Pas 10 euro). Op 2 november is de 
proefavond gratis. 
Aanmelden noodzakelijk: living-
coloursmuziek.nl of kinderkerst-
koor@telfort.nl. (Foto: aangele-
verd)

Oproep:
Bijzonder verhalen gezocht
Velsen - Het afgelopen jaar trof 
u in deze krant regelmatig ar-
tikelen aan over personen met 
een bijzonder verhaal. Denk aan 
mensen die de oorlog meemaak-
ten, iemand met een privé verza-
meling van oorlogsattributen, of 
(recent) iemand die op een spe-
ciale manier geld inzamelt voor 
een goed doel.
Kent u of bent u iemand met een 

bijzonder beroep, een aparte 
hobby of sport, een missie, pas-
sie, een bijzondere ervaring of 
iemand met een niet alledaagse 
verzameling? Het mag ook iets 
anders zijn dat deze persoon bij-
zonder maakt, bijvoorbeeld ie-
mand die zich al jaren voor een 
goed doel inzet of iets doet wat 
anderen kan inspireren. Dit kan 
van alles zijn. Het gaat de redac-

tie om mensen met een bijzon-
der verhaal. 
Wij komen graag met hem of 
haar in contact. In het artikel 
wordt de mens achter de per-
soon in beeld gebracht. De enige 
voorwaarde is dat de desbetref-
fende persoon in de gemeente 
Velsen woonachtig is. Neem con-
tact op met de redactie via redac-
tie@jutter.nl.

Telstar wint van Helmond Sport
Velsen - Telstar heeft een vrij 
eenvoudige zege op Helmond 
Sport geboekt. Er was een 
hoofdrol voor Sebastian So-
to weggelegd. Direct na rust 
verving hij Gyliano van Vel-
zen. Door zijn twee doelpun-
ten werden de Helmonders 
met 2-0 opzij gezet. De Ame-
rikaanse Chileen of is het de 
Chileense Amerikaan stond 
amper drie minuten in het 
veld toen hij  direct zijn voe-
ten liet spreken. Halverwe-
ge de tweede helft kopte hij 
fraai raak. De voorsprong van 
Telstar kwam geen moment in 
gevaar.

Telstar begint het duel tegen 
Helmond Sport voortvarend. In 
de eerste minuut stuurt Glynor 
Plet Yaël Liesdek langs de zij-
lijn diep. De bal uit zijn voorzet 
wordt door keeper Van Gassel 
gekeerd. In de rebound schiet 
Welat Cagro de bal in. Weer is 
de doelman de situatie mees-
ter. In de 18e minuut schiet Cas 
Dijkstra de bal tegen Stijn van 
Gassel aan. In de rebound raakt 
Welat Cagro de binnenkant van 
de paal. Geen withemd in de 
buurt om de terugspringende 
bal van dicht bij binnen te tik-

ken. Drie minuten verder is een 
redding van Jasper Schende-
laar noodzakelijk. Wel raakt hij 
bij deze actie aan zijn elleboog 
geblesseerd. Na een blessurebe-
handeling door verzorger Cle-
ment Uittenbogaard kan hij ge-
lukkig weer verder. In de 31e mi-
nuut schiet Jordy Thomassen 
maar weer eens op het Velsen-
se doel. De spits heeft het ge-
luk niet aan zijn zijde. Hij schiet 
naast. Twee minuten later pro-
beert Dean van de Sluys het 
van afstand. Jasper Schende-
laar is bij de les en keert de in-
zet van de verdediger. De laat-
ste kans in de eerste helft is ook 
voor onze bezoekers uit Hel-
mond. In de 36e minuut mag 
Helmond Sport een corner ne-
men. De bal wordt in het vol-
le strafschopgebied geschoten. 
Alec van Hoorenbeeck kopt de 
bal via de grond op het Velsen-
se doel. Keeper Schendelaar is al 
verslagen. Op de doellijn krijgt 
hij hulp van aanvoerder Glynor 
Plet die de bal ternauwernood 
voor de doellijn wegwerkt.

Na rust, met Sebastian Soto voor 
de onzichtbare Gyliano van Vel-
zen, komt Telstar al vroeg op een 
1-0 voorsprong. Welat Cagro 

neemt een hoekschop. De bal 
speelt hij naar Cas Dijkstra. De 
middenvelder schiet de bal op 
het doel van Stijn van Gassel. De 
bal wordt weggewerkt en weer 
opgepikt door Welat Cagro. Hij 
zet nu de bal voor. Sebastian So-
to schiet de bal fantastisch te-
gen het net: 1-0. Eigenlijk is dit 
een herhaling van de treffer van 
Marco van Basten in de EK-finale 
van 1988. Wat een doelpunt! De 
druk neemt toe op het doel van 
Jasper Schendelaar. De keeper 
en zijn teamgenoten zijn niet 
te passeren. In de 63e minuut 
loopt Telstar uit naar 2-0. Shay-
ne Pattynama volleyt de bal kei-
hard op het doel van Helmond 
Sport. De bal zal ruim naast ge-
rold zijn, ware het niet dat Se-
bastian Soto in de ban van het 
schot staat. Hij kopt fraai de 
tweede treffer achter Stijn van 
Gassel: 2-0. In de resterende 
speelminuten doel Helmond 
Sport nog wel wat pogingen om 
tot scoren te komen. De Telstar-
vesting is vanavond niet te pas-
seren. De Witte Leeuwen speel-
den de wedstrijd vrij eenvoudig 
uit en voegen drie punten aan 
het totaal van twaalf toe. (Tekst: 
Marja Korbee, foto: 1963-pictu-
res.nl)
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Tweede bloei ook in Velsen
Velsen - Wie er oog voor heeft, 
ziet nog veel planten in hun twee-
de bloei, ondanks dat we in de 
tweede helft van oktober zijn be-
land. De tweede bloei is meestal 
minder uitbundig dan de eerste 
en de bloemen zijn vaak een klei-
nere versie van wat zich eerder 
dit jaar liet zien. Maar ook in Vel-
sen valt her en der nog van laat-
bloeiers te genieten. Zo bloeit in 
Velsen onder andere nog clema-
tis, hortensia, klaproos en vlinder-
struik. De tweede bloei is in ‘war-
me landen’ als Portugal en Span-
je gewoon te noemen. Hier in Ne-
derland waren wij dit niet zo ge-
wend. Getuige de foto’s van bloei-
ende braam op de IJmuiderstraat-
weg en bloeiende bermbloem-
pjes in Driehuis kan het subtropi-
sche verschijnsel met de hogere 
buitentemperaturen ook hier ge-
woon worden. (Arita Immerzeel)

Zeevenkel groeit welig in Marina Seaport
IJmuiden - In de bocht van Mari-
na Seaport IJmuiden op de Ken-
nemerboulevard tegenover Apol-
lo Hotel IJmuiden Seaport Beach 
groeit zeevenkel en dat is best bij-
zonder te noemen. Wandelaars 
Bert en Yvonne Hoek uit IJmuiden 
wijzen passanten graag op dit 
unieke stukje natuur. ,,Dit is ook 
IJmuiden, en kijk eens, het groeit 
nu ook al in de in de berm. Het 
breidt zich dus uit,” vertelt Yvon-
ne enthousiast. ,,Mooi hè,” glun-
dert Bert, ,,het schijnt ook lekker 
te smaken. Ik geloof dat je het in 
Engeland niet mag plukken, om-

dat het daar beschermd is.” Op 
de website van Ecomare op Texel 
valt te lezen, dat zeevenkel groeit 
op stormvloedlijnen tussen ste-
nen en vaak te vinden is op plek-
ken, waar rottend zeewier voor 
voedingssto�en zorgt. Daar in de 
bocht van de IJmuidense haven 
zijn de omstandigheden dus ide-
aal voor zeevenkel.
De zeevenkelplanten schijnen 
goed tegen zout en opspattend 
zeewater te kunnen, maar niet te-
gen vorst. Jonge zeevenkelplant-
jes zijn eetbaar; ze smaken een 
beetje als asperges. Ze worden 

daarom ook wel geteeld. Wild-
plukken uit de natuur wordt door 
Ecomare afgeraden. Daar is zee-
venkel te zeldzaam voor. Zeeven-
kel komt behalve in Zeeland en 
op de Waddeneilanden, vooral 
langs kusten in Frankrijk en Zuid-
Engeland voor. Zeevenkelzaden 
worden door zeewater verspreid. 
Zo heeft zeevenkel dus zijn weg 
naar IJmuiden gevonden. Zo-
lang er maar geen strenge win-
ter komt, kun je van deze mooie 
planten genieten, als je op de 
Kennemerboulevard loopt. (Arita 
Immerzeel)

IJmuiden - Groepen acht gin-
gen op schoolkamp naar een 
Scoutinghuis in de duinen van 
Castricum. Afgelegen, aan de 
rand van een bos. De accommo-
datie bestond uit een slaapzaal, 
keuken, hal, eetzaal, toiletruim-
te en een bijkamertje. Niet in-
gericht, volledig kaal. Jongens 
en meisjes sliepen in één ruim-
te op luchtbedden in hun slaap-
zak, op de grond. Als haringen 
in een ton. De leiding trof het-
zelfde lot in het bijkamertje.
We gingen op de fiets. Later 
ging een auto mee. Voor de vei-
ligheid, zo ver van de bewoon-
de wereld.
’s Ochtends haalden we brood 
in Castricum en gingen na het 
ontbijt het bos verkennen. Al 
lopend vertelden we de kinde-
ren, dat er zwijnen leefden. Het 
was het seizoen dat er jonkies 
geboren werden en dat moe-
derzwijn agressief kon zijn. We 
legden uit dat, als ze een zwijn 
vermoedden, of iets hoorden 

ritselen, ze niet bang hoefden 
te zijn. Ze moesten zich zo klein 
mogelijk maken, omdat wilde 
dieren iets wat kleiner was dan 
zichzelf, niets zouden doen. Ad-
vies was: “Ga plat op de grond 
liggen”. Eén van de kinderen be-
aamde dit: “Mijn hond laat ook 
alles wat kleiner is met rust”. Het 
verhaal werd daardoor geloof-
waardig. 
Al lopend, vertelde ik dat er 
Ever- zwijnen, EverS -zwijnen en 
EverT- zwijnen bestonden. En 
die laatste soort leefde nu net in 
de bossen van Castricum!! En… 
ze waren het grootst!! Niemand 
geloofde deze informatie, tot-
dat het donker werd.
Na het avondeten, patat met 
kroket of frikadel, gehaald bij 
de plaatselijke snackbar (zou 
nu ondenkbaar zijn), kwamen 
collega’s “op visite”.  We gingen 
wandelen.
In groepjes gingen we in het 
donker, zonder zaklamp, het 
bos in. Met de waarschuwing: 

“Als je iets hoort… ga plat op de 
grond“.
De collega’s verstopten zich 
langs de route, vermomd als 
spook of geest.
De directeur verstopte zich in 
de bosjes, ritselde aan de tak-
ken en gromde. Zodra kinderen 
dit hoorden, gingen ze plat op 
de grond, inclusief de leiding. Er 
zijn groepjes die tien minuten 
roerloos op het bospad lagen, 
tot het “gevaar” geweken was.
Bij terugkomst in het Scouting-
huis kwamen de verhalen los, 
tijdens de disco.    Kinderen had-
den de jonkies gezien, “Zo lief”!! 
“Ze hadden rode oogjes”!! 
Later hadden we een plank met 
rode lampjes in de bosjes.
Ook werd er een bot gevonden 
van een voorwereldlijk dier: Een 
Gnorrenbot.  
De kinderen van toen, vertel-
den de verhalen door aan hún 
kinderen.
Dertig jaar lang werd de Zwij-
nentocht succesvol herhaald.

Meester Serné haalt herinneringen opMeester Serné haalt herinneringen op
41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaak-
te voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen 
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan ook niet bij voor deze 68-jarige IJmuidenaar. Met 
enige regelmaat zal hij de komende tijd herinneringen ophalen in de Jutter/Hofgeest. Deze week: 
‘wilde zwijnen in Castricum?’

Retourbox voor medicijnverpakkingen
Santpoort-Noord - Sinds kort 
staat in de Fresiastraat in Apo-
theek ‘t Sant een retourbox, waar-
in doordrukstrips van medicij-
nen kunnen gedeponeerd. Deze 
strips, veelal een combinatie van 
plastic en aluminium, worden 
ten behoeve van hergebruik ver-
zameld. Tevens kan in de andere 
buis van de retourbox overtollige 
medicatie gedeponeerd worden. 
Gebruikte naalden zijn daar overi-
gens niet in welkom. De apotheek 
levert daar naaldcontainers voor, 
want dat vraagt om een heel an-
dere afvoermethode. De retour-
box is met name bedoeld voor le-
ge doordrukstrips van medicatie. 
Desgewenst is een herbruikbaar 
verzamelzakje te gebruiken, dat 
de retourbox niet in mag. Apo-
theek ‘t Sant biedt met het plaat-
sen van de retourbox een prak-
tische en milieubewuste oplos-
sing voor medicijngebruikers, die 
hier al in een eerder stadium om 

vroegen. De scheiding van plastic 
en aluminium is lastig, maar zin-
vol. En er komen 140 ton genees-
middelrestrn ongewenst jaarlijks 
in het milieu. De retourbox bleek 

een week na ingebruikname al 
vol en dus een waardevolle aan-
vulling op de duurzame bijdrage 
van Velsen aan het milieu. (Foto: 
Arita Immerzeel)

Oud-leraren maken website over 
geschiedenis Franciscusschool
IJmuiden - Leuk nieuws voor 
degenen, die op de Franciscus-
school in IJmuiden hebben ge-
zeten. De website van deze basis-
school is dit jaar uitgebreid met 
een link naar een site, die de ge-
schiedenis van de school weer-
geeft. Ga naar www.franciscus-at-
lant.nl  en klikt dan rechtsboven 
op ‘Geschiedenis van de school’. U 
komt dan op ‘Het geheugen van 
de Franciscus’ een site boordevol 
met informatie over de Francis-
cusschool van vroeger en nu.

Via het keuzemenu linksboven 
kunnen belangstellenden een 
schooljaar uitkiezen. Daar vindt 
men onder andere teamfoto’s, 
klassenfoto’s, foto’s van feesten, 
schoolreisjes, schoolkampen, 
sportwedstrijden, afbeeldingen 
van schoolboekjes, artikelen uit 
schoolkranten en heel veel ande-
re informatie. Maar ook een be-
schrijving van de geschiedenis 
van de school en afbeeldingen 
uit het verre verleden. Leuk om 
je eigen schooljaren nog eens op-
nieuw te beleven!
De site is samengesteld door drie 
oud leerkrachten, te weten Hans 
Pullens, Hans Haer en Henk de 
Ruijter. In hun archieven zit zo-
veel materiaal dat ze besloten 
deze site op te zetten. De eerste 
reacties waren overweldigend 
en zorgden er ook voor dat nog 

meer materiaal werd aangebo-
den. 
De site wordt continu aangevuld 
en uitgebreid met het laatste 
schooljaar. Mocht u zelf materiaal 

ter beschikking willen stellen dan 
vindt u op de site hiervoor een 
speciaal e-mailadres. Kortom: een 
bezoekje zeker waard!! (Foto: aan-
geleverd)
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In ‘t Mosterdzaadje
Portugees Cello-Piano duo en 
muzikaal portret Jacoba van Beieren

Santpoort-Noord - Op vrijdag 
6 november om 20.00 uur speelt 
de Portugese meesterpianist Vas-
co Dantas samen met de even-
eens Portugese celliste Isabel Vaz 
in ‘t Mosterdzaadje een concert 
waarin ze hun liefde voor Portu-
gese componisten laten horen. 
Werken van Eurico Carrapatoso, 
Luís de Freitas Branco en David de 
Sousa. ,,Het zijn nogal onbekende 
componisten, maar de kwaliteit 
van de muziek is heel hoog. Het 
is zulke mooie muziek. Het is zó 
de moeite waard want Portugese 
muziek is niet alleen Fado. Daar-
om ook hebben we een CD opna-
me gemaakt en zullen deze mee-
brengen naar het concert”, aldus 
Isabel Vaz
Vasco Dantas, (Porto in 1992)  
heeft meer dan 50 prijzen en on-

derscheidingen ontvangen in in-
ternationale competities. In 2019 
debuteerde hij in de Carnegie 
Hall ( NewYork). Hij soleerde o.a. 
met het Kremlin Kamerorkest in 
de Grote Zaal van het Tsjaikovski 
Conservatorium in Moskou.  
Celliste Isabel Vaz woont in Ne-
derland. Zij soleert in Europese 
orkesten en is aangesteld bij het 
Noord Nederlands Orkest. Ook  is 
ze artistiek leider van de Algarve 
Music Series, een internationaal 
kamermuziekfestival in Faro. Zij 
behaalde haar Master in Amster-
dam bij Dmitry Ferschtman.

Muziek uit de tijd 
van Jacoba van Beieren
Op zondag 8 november om 15.00 
uur klinkt in ‘t Mosterdzaadje mu-
ziek uit de tijd van Jacoba van 

Beieren (1410-1436), uitgevoerd 
door Scherzi Musici. Uitvoeren-
den zijn Johanna Földesi – zang, 
Esther Kronenburg – vedel, blok-
�uit, zang,  Karel Barten – luit, ve-
del, draailier, zang. Scherzi Musici 
houdt zich bezig met de uitvoe-
ring van wereldlijke en geestelij-
ke muziek van middeleeuwen tot 
barok. ,,We willen graag een mu-
zikale impressie geven van haar 
tijd, haar leven en haar bijzonde-
re personage. Een portret van Ja-
coba van Beieren, een te vroeg 
gestorven middeleeuwse ster-
ke vrouw, en feministe vóór haar 
tijd.”
Scherzi Musici brengt haar ver-
haal tot leven onder andere met 
het welbekende Middelneder-
landse Egidius-lied uit het Gruu-
thuse Handschrift, jachtliederen 
(caccia’s) uit Italië (want de gra-
vin was dol op de valkenjacht), 
maar ook meerstemmige compo-
sities van Guillaume de Machaut 
en uit de 15e eeuwse manuscrip-
ten Chansonnier El Escorial, Co-
dex Reina, het Ritson Manuscript 
en andere. Muziek die zij wellicht 
heeft kunnen beluisteren.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord 023-56378625. 
Reserveren: penningmeester@
mosterdzaadje.nl of via concer-
tagenda op de website www.
mosterdzaadje.nl. (Foto’s: aange-
leverd)

Ouders houden oogje in ‘t zeil

Reyndersweg Velsen-Noord 
was dit weekend verboden terrein
Velsen-Noord - De Reynders-
weg en aangrenzend gebied in 
Velsen-Noord zijn in de avond en 
nacht van 23 op 24 oktober en 
24 op 25 oktober tussen 20 en 6 
uur verboden terrein geweest.  
Dit besluit is genomen omdat 
er concrete aanwijzingen waren 
dat voor deze periode een ille-
gaal feest van (voornamelijk jon-
ge) mensen was voorbereid. Er is 
op dit soort feesten een groot ri-
sico op verspreiding van het co-
ronavirus. Het besluit paste bin-
nen de maatregelen die de veilig-
heidsregio Kennemerland neemt 
vanwege het toenemende aantal 
besmettingen.
,,Afgelopen maanden zijn er di-
verse illegale feesten gehouden 

in deze regio. Aanwezigen hou-
den daar geen anderhalve meter 
afstand van elkaar en leven ook 
de hygiënemaatregelen niet na, 
zoals schoon sanitair. Deze fees-
ten zijn dus onverantwoord. Het 
coronavirus kan zich er razend-
snel verspreiden”, aldus Marian-
ne Schuurmans, voorzitter van 
Veiligheidsregio Kennemerland. 
,,Onder jongeren tussen de 19 en 
29 jaar doen zich relatief veel be-
smettingen voor. Dit soort fees-
ten worden juist door deze groep 
jongeren bezocht. In het belang 
van de volksgezondheid moe-
ten we dit tegengaan, vandaar 
ons besluit om de Reyndersweg 
en aangrenzend gebied op ge-
noemde tijden te sluiten.”

Op basis van de noodverordening 
is het mogelijk om gebieden aan 
te wijzen waar mensen niet mo-
gen komen en om gebieden aan 
te wijzen waar mensen geen ge-
luidsapparatuur bij zich mogen 
hebben. Uitzondering op het ver-
bod geldt voor bestemmingsver-
keer, passanten en personen die 
werkzaam zijn in de gebieden.
Eerder werden voor de recreatie-
gebieden Spaarnwoude, De Groe-
ne Weelde, het Haarlemmermeer-
se Bos en Toolenburgerplas en de 
stranden van Zandvoort en Bloe-
mendaal dergelijke besluiten ge-
nomen om illegale feesten tegen 
te gaan. Daar werkten de maatre-
gelen goed en worden deze ook 
voortgezet.

Velserbroek - Al wandelend langs de Oostlaan haal je niet alleen een frisse neus, maar valt er ook van veel 
vogels te genieten. In de weilanden rondom Velserbroek verzamelen ganzen zich, ter voorbereiding op 
hun trek naar het zuiden. Ook familie Zwaan laat zich er op een mooie wijze zien. Vader en moeder Zwaan 
zijn quasi nonchalant op afstand om puber Zwaan zijn gang te laten gaan. Waar broer en zus gebleven zijn 
is niet geheel duidelijk. Vader en moeder Zwaan zijn wellicht daarom extra waakzaam op hun enige nako-
meling. (Arita Immerzeel)

Uitvoeringsovereenkomst BIZ 
Kennemerlaan ondertekend

Inmiddels zijn er drie Bedrijvenin-
vesteringszones (BIZ) ingevoerd 
in Velsen, namelijk in havenge-
bied IJmuiden en in het cen-
trum van IJmuiden en Santpoort-
Noord. Het winkelgebied aan de 
Kennemerlaan staat nu op het 
punt om  een vierde BIZ te wor-
den. Ondernemers zien namelijk 
graag  dat er meer in het gebied 
wordt geïnvesteerd en dat de sa-
menwerking wordt versterkt, met 
als doel het winkelgebied Kenne-
merlaan aantrekkelijker en eco-
nomisch sterker te maken. De uit-
gevoerde informele draagvlak-
peiling en ondernemersbijeen-
komsten in 2020 bevestigen dit 
beeld en hebben geleid tot de 
oprichting van stichting BIZ en 
het opstellen van een BIZ-plan.
 
Wat doet een BIZ
Een bedrijveninvesteringszone 
(BIZ) is een afgebakend gebied, 
waarbinnen ondernemers ge-

zamenlijk investeren in de kwa-
liteitsverbetering van hun be-
drijfsomgeving. De ondernemers 
betalen hiervoor een BIZ-bij-
drage aan de gemeente. De ge-
meente stelt de opbrengst ver-
volgens volledig ter beschikking 
aan Stichting BIZ Kennemerlaan. 
Door gebruikmaking van de mo-
gelijkheden van de Wet BIZ kan 
worden voorkomen dat bepaalde 
ondernemers wel pro�teren maar 
niet mee betalen (zogenaam-
de ‘freeriders’) aan de collectie-
ve activiteiten. Om winkelgebied 
Kennemerlaan aantrekkelijker en 
economisch sterker te maken, is 
het BIZ-actieplan gericht op de 
volgende doelstellingen:
• het structureel samenwerken 

met diverse stakeholders in en 
om de Kennemerlaan;

• verbeteren van de uitstraling 
van de straat;

• verbeteren van de bereikbaar-
heid/vindbaarheid van de laan;

• promotie en profilering van een 
bijzonder stukje IJmuiden: win-
kelgebied Kennemerlaan;

• samen investeren in een schoon, 
heel, veilig en aantrekkelijk ge-
bied;

• gezamenlijk optrekken voor de 
transformatieopgave.

De BIZ-traject Kennemerlaan is 
in juni 2020 gestart en zal begin 
volgend jaar worden afgerond. 
De BIZ is een feit als de helft van 
de ondernemers heeft gestemd 
en minstens twee derde daarvan 
vóór heeft gestemd. Deze stem-
ming wordt in februari 2021 ge-
houden. 

De oprichting van de BIZ Kenne-
merlaan wordt �nancieel mede 
mogelijk gemaakt door de pro-
vincie Noord-Holland.
Het oprichtingsbestuur bestaat 
uit Marcel Smit (voorzitter), Bo 
Stokman (secretaris), Niels van 
den Berg (penningmeester), Cor 
van Zonderen (algemeen be-
stuurslid), Kora van Eikeren (al-
gemeen bestuurslid) en Dyantha 
van der Waal (algemeen be-
stuurslid).

IJmuiden - Ondernemers aan de Kennemerlaan werken tezamen 
met bureau Stad & Co en de gemeente Velsen  aan de oprichting 
van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Dit traject is in juni 2020 
gestart en is begin volgend jaar afgerond. Inmiddels is de stich-
ting BIZ Kennemerlaan opgericht en is er een BIZ-actieplan opge-
steld door de ondernemers. Donderdag 22 oktober 2020 teken-
den  Marcel Smit, de voorzitter van het oprichtingsbestuur BIZ 
Kennemerlaan en wethouder Jeroen Verwoort de Uitvoerings-
overeenkomst BIZ Kennemerlaan.

In Zee- en Havenmuseum
Motorendraaimiddag en laatste 
weekend ‘Sail IJmuiden’

IJmuiden - Zaterdag 31 oktober 
van 13.00 tot 17.00 uur is het mo-
torendraaimiddag in het Zee- en 
Havenmuseum.
Diverse oude (scheeps)motoren 
van onder andere Brons, Krom-
hout, Industrie en Bolnes draai-
en gedurende de gehele middag.
Leuk om te combineren met de 
tentoonstellingen SAIL IJmuiden 
(laatste weekend) en ‘IJmuiden in 
Klare Lijn’ van Eric J. Coolen.
Het museum is geopend op 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. 
De museumkaart is geldig.
Vooraf reserveren is verplicht en 
kan via de website van het mu-
seum. Ook een mondkapje (13+) 
is verplicht in het museum. (Foto: 
aangeleverd)

Scandinavisch bedrijf heeft mogelijk 
interesse in Velsense staalfabriek
Velsen - De Nederlandse tak van 
Tata Steel lijkt in de race te zijn 
voor een overname door het 
Scandinavische staalbedrijf SSAB. 
Zowel de Duitse krant Handels-
blatt als het Amerikaanse Bloom-
berg melden dat op basis van 
anonieme bronnen. SSAB, een 
bedrijf van Zweeds-Finse bodem, 
zouden een overname van Tata 
Steel overwegen als alternatief 
voor het Duitse Thyssenkrupp. Al 
langere tijd bekijkt SSAB de mo-
gelijkheden om het Duitse staal-

bedrijf over te nemen, maar Thys-
senkrupp kreeg recent een over-
namebod van Liberty Steel, het 
bedrijf van Sanjeev Gupta. Bij 
geen van de betrokken partijen 
wilde men ingaan op het bericht.
Eerder dit jaar liet de voorzitter 
van Tata Steel in India duidelijk 
blijken dat de Europese tak van 
het bedrijf in �nancieel opzicht 
rendabel moet zijn, het is niet 
de bedoeling dat het moeder-
bedrijf er geld in gaat pompen 
om het overeind te houden. Tata 

Steel leed in het afgelopen boek-
jaar in Europa bijna een miljard 
euro verlies. Hoe groot het aan-
deel daarvan in Velsen is, moet 
nog blijken uit de jaarcijfers. Ver-
wacht wordt in elk geval dat die 
voor het eerst sinds jaren behoor-
lijk in de min zullen duiken. Een 
overname door het Scandinavi-
sche SSAB zou overigens uitslui-
tend betrekking hebben op de 
staalfabriek in Velsen. In de Britse 
tak van het concern zou men naar 
verluidt geen interesse hebben.
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