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Tijdelijk overkappingen bij
MKB-ondernemingen
Om ondernemers tijdens de coronacrisis
zoveel mogelijk te ondersteunen, heeft het
college op 3 november 2020 besloten om
tijdelijke overkappingen bij MKB-ondernemingen tot 1 april 2021 te gedogen. Voor
de horeca was deze regeling al eerder van
kracht.

geven dat ze graag een tijdelijke overkapping
bij hun onderneming willen plaatsen. Het college wil hier graag aan tegemoet komen. Zo
wordt het buiten wachten (op gepaste afstand
van elkaar) enigszins veraangenaamd en zullen klanten naar verwachting minder snel geneigd zijn weg te lopen.

Verschillende ondernemers stellen vanwege de coronamaatregelen een maximum
aan het aantal klanten in hun zaak. Hierdoor
kan het zijn dat klanten soms buiten moeten
wachten voordat zij naar binnen kunnen. In
de regenachtige herfst- en winterperiode kan
het buiten wachten ertoe leiden dat mensen
weglopen. Voor ondernemers betekent dit
verlies aan omzet. Verschillende ondernemers (waaronder winkeliers) hebben aange-

Wethouder Jeroen Verwoort maakt zich hard
voor MKB-ondernemers: ‘Naast horecaondernemers hebben onder andere ook winkeliers het zwaar op dit moment. Als we iets kunnen doen om ze hier doorheen te helpen, dan
doen we dat graag. We hopen dat we op deze
manier onze ondernemers in de regenachtige
herfst- en winterperiode wat soelaas kunnen
bieden.’
Meer informatie leest u op www.velsen.nl

Beste Velsenaren,

Toen we afgelopen maart de winter achter ons lieten, werden we
geconfronteerd met de harde realiteit van corona. Na een korte
tijd van verlichting in de zomer, zette half augustus de tweede
golf in. Inmiddels is het november, de dagen worden donker en de
volgende winter komt eraan. En corona bepaalt meer dan ooit ons
leven.
De afgelopen weken steeg het aantal besmettingen snel in Nederland en in Velsen. De maatregelen zijn aangescherpt. Dat was en
is nodig omdat meer besmettingen meer zieke medeburgers betekenen. De ziekenhuizen en de IC-afdelingen lopen vol. Velsen heeft
het zwaar en de mensen in de zorg in het bijzonder.
Een andere Facebook Live Sessie
Het is goed om hierover samen te spreken. Ik kijk altijd uit
naar Facebook Live, waarin we bespreken over waar we samen doorheen moeten. Komende vrijdag om 16.00 uur zit ik opnieuw voor
je klaar. Dit keer doen we het wel net anders. Voorheen sprak je
alleen met mij, nu kun je ook vragen stellen aan wethouder Jeroen Verwoort. Hij gaat over de bedrijven en de cultuur in Velsen. Twee sectoren die zwaar geraakt zijn door corona, en tegelijk zien we juist hier prachtige initiatieven ontstaan.
Corona onderwerpen van nu
Op dit moment zijn de volgende corona thema’s zeer actueel:
Illegale feesten waar we streng tegen optreden. We kunnen ons
deze potentiële besmettingshaarden niet veroorloven. Ik snap wat
er aan ten grondslag ligt: de menselijke behoefte om samen te
zijn. Maar de feesten zelf snap en tolereer ik niet. Hoe kun je
moedwillig zo de regels overtreden en daarmee Velsenaren in gevaar brengen? Dat is asociaal, en strenge handhaving is voor mij
een prioriteit.
Dinsdag hoorden we van het kabinet over verdere maatregelen om
de besmettingen terug te dringen. Musea, theaters, bioscopen en
bibliotheken gaan de komende weken dicht. De groepsgrootte op
straat brengen we terug. Ook hier spreek ik vrijdag graag met
jou over.
We kijken vooruit naar de feestdagen die we anders en beperkter
zullen vieren. Hoe kijk jij hier tegenaan? Welke plannen heb jij
in gedachten, hoe vier jij straks ‘coronaproof’?
We zagen vorige week het fenomeen van de particuliere teststraat
verschijnen in IJmuiden. Wat vind jij van dit initiatief?
Groepen mensen en organisaties in onze gemeenschap krijgen het
steeds zwaarder. De ondernemers en de culturele sector horen
daarbij. In Velsen laten we elkaar nooit vallen. Wat kunnen we
met zijn allen doen om elkaar te ondersteunen?
Mogelijk heb jij nog andere onderwerpen die je wilt bespreken.
Jeroen Verwoort en ik horen het graag van je. Ik hoop dat je
vrijdagmiddag om 16.00 uur inschakelt om er met ons en vele anderen een interessante Facebook Live van te maken. Tot vrijdag!
Jouw burgemeester, Frank Dales

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

Oosterduinweg en Oosterduinplein
Onder de Oosterduinweg en het Oosterduinplein komt nieuwe riolering. Daarnaast is
het de wens van de gemeenteraad dat auto’s
vanaf de Kennemerlaan weer via het Oosterduinplein naar de parkeerplaats achter het
Velserduinplein kunnen rijden. Dit is een
lastige situatie omdat we ook rekening willen houden met de mensen die aan het plein
wonen de bomen die er staan en de parkeer-

mogelijkheden. Een brief aan inwoners van
deze straten, informatie op samenspelvelsen.nl en een ZOOM-meeting met een klankbordgroep heeft veel informatie opgeleverd.
De uitdaging wordt er niet makkelijker op en
er gaat meer tijd overheen dan wenselijk is.
Inwoners zijn hierover via een brief geïnformeerd.
Samenspelvelsen.nl
Op de website samenspelvelsen.nl staan
projecten die interactief met inwoners vorm
krijgen. Betrokkenen die zich aanmelden
blijven ook op de hoogte van de ontwikkelingen rond het project. Ook is het een website
waarop inwoners zelf initiatieven kunnen
plaatsen. Neem gerust eens een kijkje.

Sint Maarten in Velsen
Traditiegetrouw vieren we op 11 november het Sint Maartenfeest in onze regio.
Ondanks de geldende coronamaatregelen ziet de GGD, als onderdeel van de veiligheidsregio Kennemerland, geen aanleiding de viering te verbieden. Zoals het er
nu naar uitziet kan het Sint Maartenfeest
dus doorgaan!

We houden bij de viering wel rekening met
dat wat er leeft onder onze inwoners. Niet
iedereen voelt zich op dit moment prettig
bij veel verschillende mensen die aanbellen.
Toch moet het voor de kinderen vooral een
leuk feest zijn. Natuurlijk houdt iedereen
zich aan de geldende maatregelen. Onderstaand een aantal tips die hierop aansluiten.
Voor de lopers:
• ga in kleine groepjes
• met zo min mogelijk volwassenen
• houd afstand, ook van de kinderen
Voor de uitdelers:
• geef verpakte traktaties
• zet buiten een lampion of windlicht neer,
of hang onderstaande ja-poster op zodat

•
•

de kinderen kunnen zien dat zij welkom
zijn
geef 1,5 meter van de deur aan, bijvoorbeeld met stoepkrijt
corona gerelateerde klachten? Blijf thuis
en doe niet open

Behoort u tot een risicogroep?
• overweeg dan om niet mee te doen en
hang eventueel onderstaande nee-poster bij de deur
Mochten eventuele nieuwe coronamaatregelen consequenties hebben voor de viering van
Sint Maarten dan laten wij dit zo snel mogelijk weten via onze website www.velsen.nl/
sint-maarten-in-velsen. Hier kunt u ook via
een link de posters als pdf bestand downloaden om zelf uit te printen.
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Fotowedstrijd Herfstig Velsen
De herfstkleuren zijn nu volop aanwezig.
Doet u al mee aan de fotowedstrijd “Herfstig Velsen”?

Velsen heeft prachtige plekken waar u volop
van de veranderende natuur in de herfst te
genieten. Deze mooie plekken in Velsen wil
de gemeente graag in beeld laten brengen.

Daarom organiseren we een fotowedstrijd
met als thema “Herfstig Velsen”. Stuur voor
18 november uw foto naar communicatie@
velsen.nl onder vermelding van “Fotowedstrijd Herfst”.
Bekijk onze website voor de voorwaarden:
https://www.velsen.nl/doe-mee-aan-de-fotowedstrijd-herfstig-velsen

Klimaatweken 2020
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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
ie
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ga in gesprek! Zo gaan we samen
voor een duurzaam Velsen!
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De groene bak is alléén voor jouw
gft
etensresten.
jij ervoor
mooijouw
Deen
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bak isBen
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vanaf
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maken wij er groen
gft en
Ben jijgas
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en compost van!
vanaf en maken wij er groen gas
en compost van!

De gemeente Velsen actualiseert de ‘Visie
op Velsen’. Dit is het lange termijn toekomstbeeld dat onze gemeente de afgelopen jaren richting heeft gegeven. Vanwege het coronavirus hebben we in maart
de geplande fysieke toekomstgesprekken
moeten annuleren. Ook nu zijn fysieke
groepsbijeenkomsten niet mogelijk, maar
willen wij wel samen met u bedenken hoe
we deze visie voor de komende jaren kunnen vormgeven. Daarom gaan we de komende weken graag digitaal het gesprek
met u aan.

Dit najaar kunt u op verschillende manieren
uw inbreng delen, bijvoorbeeld met de Visie
op Velsen ansichtkaart die per steekproef
hvcgroep.nl/gft
verspreid wordt onder inwoners of door uw
toekomstwens in te zenden via de website
hvcgroep.nl/gft
samenspelvelsen.nl. Daarnaast bent u van
harte uitgenodigd om mee te praten tijdens
je dan aan want er zijn veel nieuwe pleegou- de digitale toekomstgesprekken. In deze geders nodig.”
sprekken zijn wij benieuwd naar uw antwoord op de vragen: welke ideeën en dromen
De online informatiebijeenkomst vindt heeft u voor de toekomst van de gemeente
plaats op 9 november van 19.30 tot 20.30 uur. Velsen? Welke uitdagingen spelen binnen
Aanmelden kan via pleegzorg@kenterjeugd- uw kern richting de toekomst? En wat kan
hulp.nl.
de kern bijdragen aan de gemeente Velsen als
Op www.openjewereld.nu kun je stap voor geheel?
stap bekijken of pleegouder zijn iets voor je
is. Ieder kind is anders en daarom zijn er een We organiseren één digitaal toekomstheleboel verschillende pleegouders nodig. gesprek per kern:
Jong of oud, samen of alleen, voltijd of deel- • maandag 16 november - Santpoort-Zuid
tijd: er is meer mogelijk dan je denkt.
• woensdag 18 november - Santpoort-Noord

Pleegouder worden iets voor jou?

Benieuwd naar wat jij kunt betekenen voor
een kind? Of wil je gewoon meer weten? Meld
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Wat is uw toekomstdroom
voor Velsen?
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Nederland telt meer dan 23.000 pleegkinderen. Op dit moment wachten zo’n 700 kinderen op een veilige en fijne plek bij een pleeggezin. Wethouder Jeugd Sebastian Dinjens:
“Juist in deze tijd is een veilig thuis harder
nodig dan ooit. Ook in de regio IJmond en
Zuid-Kennemerland zijn er veel te weinig
pleegouders. Daarom organiseren we samen
met pleegzorgaanbieders een digitale informatiebijeenkomst.
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maandag 23 november - Velsen-Zuid
dinsdag 24 november - Velserbroek
woensdag 25 november - Velsen-Noord
dinsdag 1 december - IJmuiden

Mocht u betrokken zijn bij meerdere kernen
bent u uiteraard van harte welkom op meerdere bijeenkomsten.
Alle bijeenkomsten starten om 19.45 uur en
duren tot 21.00 uur. De bijeenkomsten vinden digitaal plaats via Zoom. Na uw aanmelding voor een bijeenkomst ontvangt u de
toegangslink en een handleiding met meer
informatie over hoe u kunt deelnemen.
Aanmelden digitale bijeenkomsten en
meer informatie
Aanmelden voor de digitale toekomstgesprekken kan via samenspelvelsen.nl of door
te mailen naar visieopvelsen@velsen.nl. Op
samenspelvelsen.nl kunt u ook terecht voor
meer informatie over het visietraject.
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Verhalen in coronatijd
Velsen doet mee aan de landelijke campagne ‘Aandacht voor elkaar’. Met initiatieven en persoonlijke verhalen om elkaar
door deze tijd te helpen. We hebben allemaal een verhaal te vertellen over de coronacrisis: over ziekte, onzekerheid en teleurstelling. 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.aandachtvoorelkaar.
nl/verhalen.

Gasten zien genieten van wat je voor ze hebt bereid. Zien hoe ze tevreden hun servet neerleggen.
Dat zit er nu niet in voor Stefan en Evert-Jan van
der Meer. Maar vader (chef-cuisinier) en zoon
(gastheer) weten er ondanks de coronamaatregelen het beste van te maken. Corona kan hen
een hoop afnemen, maar niet het enthousiasme
voor hun vak, het plezier in hun samenwerking
en hun toewijding voor de gasten en de gerechten.
Evert-Jan: ‘De eerste keer dat de horeca op
slot moest, dachten we nog dat het om een
week of twee ging. Dat werden er tien! Gelukkig zat er een aantal feestdagen tussen: Pasen,
Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren. Op die
dagen konden onze gasten gerechten bij ons

afhalen. Dat liep als een trein. Daarom zijn we
sinds de 2e horeca lockdown van woensdag tot
en met zaterdag open voor afhaal. Dat kan tot
19.00 uur. Daarna zijn we opeens vrij! Gekke
gewaarwording, maar het thuisfront weet dat
wel te waarderen.’
Stefan: ‘Op zondagavond stellen we met elkaar
het nieuwe menu samen. Dat mailt Evert-Jan
diezelfde avond nog rond, hij zet het op Facebook en natuurlijk op onze website. Naast
onze vaste gasten weten we zo ook nieuwe
mensen te bereiken. Als bestellingen aan het
begin van de week niet gelijk op gang komen,
maak ik me wel druk, maar zo tegen het weekend komt het toch steeds weer goed. We merken dat het ons echt wordt gegund. We stellen
onszelf dan ook steeds de vraag wat we optimaal voor onze gasten kunnen doen.’
Evert-Jan vult aan: ’We missen het om bij de
tafels langs te gaan; de grappen en gezelligheid met de gasten, het geven van uitgebreid
wijnadvies. Daarom gaan we een stapje verder in onze gastvrijheid. Ik breng weleens opgemaakte borden bij een gast uit onze straat
thuis. Schenk ik ter plekke nog even een wijntje in, op gepaste afstand. Hetzelfde geldt voor
toeristen of werklui die in hotel Prinsenhof
naast ons verblijven. De gerechten bezorg ik
tot in de kamer, biertje erbij en later haal ik
het servies weer op. Gasten missen ons ook,
dat doet wat met je. Laatst kreeg ik een berichtje van mensen die thuis een topavond

hadden met een Van der Meer afhaalmenu. Op de achtergrond hing
een foto van ons team, waren we
er toch een beetje bij! Met elkaar
houden we de lol erin, ondanks
klap na klap.’
Stefan: ‘We hopen dat iedereen
het redt, er goed doorheen komt.
Dat houd je bezig. Hopelijk heeft de sluiting effect en is het niet voor niets, dat zou verschrikkelijk zijn. Evert-Jan zit in het bestuur van

Koninklijke Horeca Nederland
Velsen. Het bestuur heeft breed
horecaoverleg met andere horecaondernemers en de gemeente.
Je zoekt elkaar op. Zo kopen we
samen met Café Middeloo onze
mondkapjes in. Ik verwacht niet
dat we met kerst weer open zijn.
Hopelijk blijft take away mogelijk, zodat we nog enigszins kunnen doen wat
we het liefste doen. En zodat de band met onze
gasten blijft. ‘

Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE SESSIES
Ambitiedocument invoering Omgevingswet
In de Omgevingswet wordt alle bestaande wetgeving over de fysieke leefomgeving gebundeld en vereenvoudigd. Thema’s als gezondheid en veiligheid, maar
ook geluid, natuur en water maken daardoor onderdeel uit van visies en beleid.
De Raad moet een aantal keuzes maken
bij de invoering van de Omgevingswet,
zodat de doelen van de gemeente zo goed
mogelijk worden gerealiseerd. Tevens
kan de raad kiezen waar hijzelf nog over
wil beslissen en welke bevoegdheden de
wethouders krijgen.
Algemene verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
Met een algemene verklaring van geen
bedenkingen wijst de gemeenteraad categorieën van aanvragen aan waarvoor
hij geen goedkeuring meer hoeft te geven
aan het college. Dit verkort de proceduretijd met 4 tot 6 weken. In dit voorstel
staat onder andere dat de gemeenteraad
geen apart besluit meer hoeft te nemen
bij een aanvraag voor minder dan 10 woningen.
Integraal Onderwijs Huisvestingsplan
De afgelopen periode is door de organisatie hard gewerkt aan het Integraal
Onderwijs Huisvesting Plan (IOHP).
In dit plan staat de toekomstvisie op de
huisvesting van scholen. Dit onderwerp is meerdere keren besproken. In
de afgelopen vergaderingen waren ook

schoolbesturen uitgenodigd. Het IOHP
is inmiddels klaar en ligt dus voor ter besluitvorming.
2e bestuursrapportage 2020
Een bestuursrapportage laat zien hoe
de gemeente invulling geeft aan de vastgestelde begroting. Op deze wijze krijgt
de gemeenteraad tijdens het jaar inzicht
in financiële afwijkingen of wijzigingen
in het beleid. In deze rapportage worden de financiële effecten van Corona
op de begroting weergegeven. Tevens is
de stresstest opgenomen die een beeld
schetst van de (financiële) positie van de
gemeente Velsen.
Wijziging APV
In de APV is de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde,
leefbaarheid en veiligheid opgenomen.
In 2016 is gestart met een uitgebreid traject om tot een nieuwe geactualiseerde
APV te komen. In het voorliggend voorstel zijn alle wijzigingen meegenomen
die op dit moment rijp zijn voor besluitvorming. Daarbij gaat het om een aantal
technische wijzigingen, een artikel over
de regulering van het gebruik van lachgas en een ander artikel dat het dragen
van zichtbare uitingen van verboden organisaties (motorclubs) verbiedt.
Tijdelijke wet maatregelen covid-19
De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19,
ook wel de coronawet genoemd, is aangenomen. In deze sessie worden de gevolgen daarvan besproken. De gemeenteraad heeft meer invloed door deze

BESPROKEN IN DE RAAD
nieuwe wet. Er komt een voorstel om het
reglement van orde van de gemeenteraad aan te vullen, zodat de gemeenraad
snel kan handelen bij nieuwe maatregelen rondom COVID-19.
Rapportage verkennend onderzoek
verzelfstandiging Sport
De afdeling Sportzaken maakt momenteel onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie. De gemeente heeft
een verkennend onderzoek laten doen
om te kijken naar de voordelen van andere organisatievormen dan de huidige
vorm. De voorlopige conclusie is dat de
exploitatie van sportaccommodaties en
uitvoering van sportactiviteiten het best
tot hun recht komen buiten de gemeentelijke organisatie. Dit rapport, de uitkomsten daarvan en het vervolgtraject
worden tijdens deze sessie met de raad
besproken.
Ontwikkelingen en analyse jeugdhulp
Het gebruik van en de kosten voor de
jeugdhulp in Velsen zijn sinds 2019 toegenomen. Hiermee is het tekort op het
budget voor jeugdhulp. De gemeente
heeft een analyse laten uitvoeren naar
de trends en ontwikkelingen in de jeugdhulp. De uitkomsten van de analyse bieden richting voor gerichte maatregelen,
voor de korte, middellange en langere
termijn. In deze sessie worden de raadsleden geïnformeerd over deze maatregelen en de planning van de komende
periode.

Benoemingen
Tamara Rutte (LGV) en Patrick de Wildt (Velsen
Lokaal) hebben de eed afgelegd en worden actief als
steunfractielid.
Annekee Eggermont (CDA) is benoemd tot 2e waarnemer bij afwezigheid van het college.
De rekenkamer is uitgebreid met één extra extern lid,
vanwege de continuïteit.
Coördinatiebesluit Missiehuis
Met een coördinatiebesluit kunnen gemeenten het
proces tot besluitvorming versnellen, omdat er dan
een aantal aanvragen parallel verloopt. Dit besluit is
unaniem aangenomen voor de locatie Missiehuis in
Driehuis.
Aanpassing verordening Winkelfonds Velsen
Het winkelfonds helpt winkeliers om te verplaatsen
naar kansrijke winkelgebieden of hun gevel daar te
verbeteren in aanzien. Door de verordening kon niet
iedere aanvraag worden goedgekeurd, daarom deze
aanpassing. Dit besluit is aangenomen.
Co-financiering Stadsschouwburg
De stadsschouwburg maakt aanspraak op steun vanuit een provinciaal noodfonds. Om dit te ontvangen
moet de gemeente ook een financiële bijdrage doen.
De wethouder heeft toegezegd om in januari de voortgang te bespreken. Dit besluit is unaniem aangenomen.
Moties regionale samenwerking
Er zijn twee moties besproken. De motie van D66V
vraagt om in gesprek te gaan met de IJmondgemeenten. De motie van LGV erkent dat de IJmondcommissie stopt en dat de oriëntatie hoe en met wie de gemeente regionaal kan samenwerken moet doorgaan.
De motie van D66V is verworpen, de motie van LGV
is aangenomen.

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

ken en nog veel meer.

14 0255, zonder kengetal.

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

Vanwege de coronamaatregelen is het gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.

• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Infopagina
5 november 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische afspraak maken met één van de
vakspecialisten via 14 0255.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur

per dag een afspraak maken. U kunt
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt

gemeentevelsen |

gemvelsen |

u telefonisch een formulier opvragen, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,

gemeente_velsen

beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl/gepubliceerd.
U kunt zich abonneren op een door u gestelde
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 5 november
2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Westerduinweg 1, gewijzigd plan bouwen
barietdepot voor noodopslag (28/10/2020)
114869-2020
Kromhoutstraat 50A, realiseren snelteststraat (28/10/2020) 115112-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

Velsen-Zuid
Rijksweg 134, kappen monumentale boom
(27/10/2020) 114259-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking
hebben op een bouwactiviteit kunnen
deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer
informatie over welstand: 140255

Santpoort-Noord
Spaarnberglaan
ong.,
kappen
boom
(26/10/2020) 115553-2020
Molenveltlaan 34, uitbreiden begane grond
(zij- en achterzijde) (29/10/2020) 1156792020
Roos en Beeklaan 3, kappen boom
(29/10/2020) 115704-2020

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

Driehuis
Driehuizerkerkweg 22, plaatsen zonnepanelen (25/10/2020) 113430-2020(Gemeentelijk monument)

IJmuiden
Reaumurstraat 6, bouwen woning met inpandige garage (29/10/2020) 82874-2020

IJmuiden
Berkenstraat 39, plaatsen dakopbouw
(25/10/2020) 113420-2020
Petteveltlaan 2, constructieve wijziging
(26/10/2020) 113688-2020
Lange Nieuwstraat 185, aanvragen huisnummer (27/10/2020) 114452-2020
Wilgenstraat 34, vergroten 2e verdieping
(27/10/2020) 114578-2020
Marconistraat 34, wijzigen gebruik deel
woning voor aan huis gebonden beroep
(27/10/2020) 114590-2020

Velserbroek
Hogemaad 12, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(27/10/2020) 114160-2020
Ans Rosendahlstraat 30, plaatsen deurkozijn

(zijgevel) (28/10/2020) 114883-2020

Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 2, wijzigen constructie
(27/10/2020) 67649-2020

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 41, 41A, 41C, uitvoeren civiele werkzaamheden (27/10/2020) 788482020
Driehuis
Driehuizerkerkweg 28, legaliseren hoekdakkapel (27/10/2020) 91815-2020
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Kennemerlaan 171, wijzigen gebruik winkel
naar woning (27/10/2020) 101324-2020
Ingediende aanvragen filmvergunningen
APV artikel 2:7
Velsen-Zuid
‘Opnamen Goede Tijden, Slechte Tijden’ op
18 november 2020 van 08:00 tot 20:00 uur, locaties: Velserbeek (park), Torenstraat, Kerkplein, Meervlietstraat (28/10/2020) 1147542020
Santpoort-Noord
‘Pink Moon’ op 10 en 11 november 2020 van
20:00 tot 05:00 uur, locatie: Rijksweg t.h.v. nr.
541 (28/10/2020) 114977-2020

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende
bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien er
ook een bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is tussen

haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kennemerlaan 143, plaatsen zonnepanelen
(27/10/2020)
107586-2020(Gemeentelijk
monument)
Haringkade 19 B, wijzigen voorgevel
(27/10/2020) 101322-2020
Willebrordstraat ong. (hoek IJmuiderstraatweg), verlengen tijdelijke vergunning (te koop
bord) (28/10/2020)
94718-2020
tussen Volendamkade en IJmondhaven, bouwen nieuw bedrijfspand met antennemast,
buitenopslag, hekwerk (29/10/2020) 847222020
Velsen-Zuid
Stationsweg 61, legaliseren verhogen dak, aan-

brengen zonnepannen, plaatsen dakopbouw
(zijkant) (29/10/2020) 82491-2020
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg ong.(tegenover 124), verlengen tijdelijke vergunning (te koop bord)
(28/10/2020) 94706-2020
Heirweg 2A, plaatsen buitenunit t.b.v. warmtepompinstallatie (29/10/2020) 102491-2020
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 49, kappen boom (noodkap)
(27/10/2020) 111007-2020
Wüstelaan 59, kappen 2 bomen (esdoorn slootkant) (eik voorzijde) (27/10/2020) 986322020
Santpoort-Noord
Valckenhoeflaan 59, oprichten balkon (achterzijde) (27/10/2020) 100771-2020
Hagelingerweg 58A, plaatsen dakopbouw
(29/10/2020) 86251-2020
Driehuis
Middeloolaan 7, vervangen kozijnen en deur

(voorzijde) (27/10/2020) 98576-2020
Driehuizerkerkweg 2 – 8000, plaatsen deur in
bunker (27/10/2020) 107259-2020
Velserbroek
De Weid 14, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en
achterzijde) (29/10/2020) 105288-2020
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 59 A, kappen boom (de eik naast
oprit) (27/10/2020) 98632-2020
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor:
IJmuiden
Kloosterstraat 1, wijzigen gevel (29/10/2020)
100607-2020

Subsidieverordening Winkelfonds Velsen 2020-2022
De gemeenteraad heeft in haar vergadering
van 29 oktober 2020 besloten om de Subsidieverordening Winkelfonds Velsen 20202022 vast te stellen en deze te laten gelden
vanaf 1 december 2020 tot en met 30 juni

2022. Daarnaast is besloten om met ingang
van de datum van inwerkingtreding de huidige Subsidieverordening Winkelfonds Velsen
in te trekken. De tekst van de verordening is
bekendgemaakt via het elektronisch gemeen-

teblad en is opgenomen in de landelijke regelingenbank via www.overheid.nl.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel digitaal een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het

college van Burgemeester en wethouders van
Velsen. Het digitale formulier bezwaarschrift
op www.velsen.nl werkt alleen in combinatie
met inloggen via DigiD.

Inwerkingtreding
De Subsidieverordening Winkelfonds Vel-

sen 2020-2022 treedt onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieverordening Winkelfonds Velsen in werking vanaf 1 december
2020 en geldt tot en met 30 juni 2022.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben op
20 oktober 2020 besloten om de namen Amsterdamstraat en Markenstraat vast te stellen voor de nieuwe straten, en de Cruiseboulevard en de Volendamkade te wijzigen, alle
gelegen op het terrein van Zeehaven IJmuiden B.V.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u

inzien bij het Team Informatie, Domein Bedrijfsvoering, van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt hiervoor een
afspraak maken bij het KCC, of via telefoonnummer 0255 567352.
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Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

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

Vijf lokale ondernemers
bundelen de krachten
Velsen - Het einde van het jaar
nadert en dat is traditiegetrouw
het moment om mensen te verrassen met een relatiegeschenk.
Collega’s, vrijwilligers, zakenrelaties en verder iedereen die het
verdiend heeft, kunnen we onverwacht verblijden met een
zorgvuldig en op maat samengesteld cadeau. Dit jaar is het wellicht meer dan ooit op zijn plaats
om iemand eens extra te verwennen. Vijf lokale ondernemers hebben de krachten gebundeld en
zes mooie pakketten samengesteld.
Een unieke serie relatiegeschenken met een lokaal tintje, elk verpakt in een feestelijke doos. Het
is een bijzonder project van De
Drankenier, Korf Catering, Sportcafé Nol, Santpoorts Bier en Nederlandse Streekwijnen. Zowel
ondernemers als particulieren
zijn hierdoor in de gelegenheid
om iemand te verrassen met een
mooi cadeau voor de feestda-

gen. Al vanaf 42 euro is een mooi
pakket te koop. Ze kunnen direct worden meegenomen, want
zowel bij De Drankenier (Lange Nieuwstraat 193 te IJmuiden)
als bij Korf Catering (Kennemerlaan 88) staan ze inmiddels op
voorraad. Desgewenst kunnen
de pakketten ook bij de ontvangers thuisbezorgd worden. Vraag
naar de speciale voorwaarden
voor de zakelijke markt! Met deze bundeling van krachten willen
de vijf bedrijven iedereen in de
gemeente de gelegenheid geven
om juist nu van een lokaal relatiegeschenk te gaan genieten.
Heeft u vragen? Aarzel niet, de
ondernemers staan u graag te
woord.
De Drankenier (Ron: 06 12336792)
Korf Catering (Cor: 06 25533300)
Sportcafé Nol (Nol: 06 28470659
Santpoorts Bier (Koos: 06
41500696)
Nederlandse Streekwijnen (Patrick: 06 47813104) (Foto: aangeleverd)

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400

Parkeergarage weer
open: het dak eraf!
Haarlem-Noord - Volledig toegankelijk: dat moet als muziek in
de oren klinken van iedere autobezitter die het Marsmanplein in
Haarlem-Noord bezoekt. Drie jaar
lang was het behelpen, maar nu
niet meer. De gratis parkeergarage is 100% hersteld en weer even
ruim en overzichtelijk als voorheen. Met een verwarmde op- en
afrit tegen gladheid en directe liften naar de AH-supermarkt, gaat
u droog over. Ideaal toch, met deze natte en winderige herfstdagen?!

De traditionele kassa blijft ook
bestaan, want AH heeft natuurlijk
ook een sociale functie.
Ook de nieuwe winkelwagenwasstraat wordt positief ontvangen.
De klant wordt bij de deur ontvangen en doorverwezen naar
deze unieke wasstraat.

WWW.PLUSWIJZER.NL

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

Herontdek het Marsmanplein
Veel klanten herontdekken het
prachtige winkelcentrum; je kunt
hier echt voor alles terecht. Er is
een Blokker, Kruidvat, kleding-,
bloemen-, viswinkel, een doehet-zelfzaak, Bruna, een dierenZelfscan en
shop en nog veel meer. De aanwinkelwagenwasstraat bij AH
wezige horeca op en rond het
Uw eigen lokale Albert Heijn plein is door corona en de geis uitgebreid met zelfscan en dwongen sluiting nu aangeweScan&Go en de reacties van de zen op bezorgen en afhalen van
klanten zijn lovend. De persoon- bestellingen. Kijkt u daarvoor op
lijke aandacht van de gastvrou- websites van de betreffende onwen maakt dat de klanten hier dernemers.
al enthousiast gebruik van maken. Voor de kleine boodschap- ,,Graag tot ziens bij Albert Heijn
pen gebruiken zij het liefst een Marsmanplein’’, aldus het persozelfscankassa en voor de grotere neel van deze mooie supermarkt.
boodschappen een handscanner. (Foto: aangeleverd)

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

acht “aquaducten” door.

Al deze buizen leveren met elkaar een apart landschap op. Bovendien zijn de aggregaten, die
de stroom voor deze pompen
snede van een meter, in de kolk leveren, enkele honderden mevan de Kleine Sluis. Het geheel ters westwaarts, bij de Zuidersluis
aan buizen, aggregaten en pom- geplaatst. Ze zijn omheind door
pen op een klein oppervlak levert hekken met geluidwerend folie.
al een indrukwekkend plaatje op. De stroomkabels tussen de agTijdens en na de zware plensbui- gregaten en de pompen volgen
en van begin oktober hebben we het tracé van het fietspad vanaf
de brute kracht van de noodpom- de Zuidersluis naar de Middenpen al kunnen ervaren. Ze leve- sluis en zijn hoog geplaatst, op
ren een bruisende en schuimend een steigerconstructie. Dit “elekkolkende watermassa vanuit de triciteitskabelduct” legt ook weer
sluiskolk tot een eind zeewaarts.
een speciaal accent op het landschap.
In oktober is het tweede noodpompenpark met de resterende Het gebied rond de Steigerweg
pompen op Sluiseiland aange- en de Middensluisweg is door de
legd. De pompen staan op een rij noodpompparken, met pompen,
aan de oever van het binnentoe- buizen, aggregaten en op steileidingskanaal van de Kleine Sluis gers gedragen elektriciteitskaen de Zuidersluis. Het water moet bels, veranderd in een waar surreworden geloosd aan de zeezij- alistisch landschap. Alsof je door
de, in het buitentoeleidingska- een chemische installatie of het
naal van de Middensluis, dus aan decor van een sciencefictionfilm
de andere kant van Sluiseiland. wandelt. En als je je blik of je lens
Daarom wordt het water via acht even tussen de buizen door weet
dikke buizen over het eiland en te wurmen, kom je soms een
de Zuidersluisweg heengeleid. doorkijkje naar iets typisch IJmuiOm bij de huizen op Sluiseiland dens tegen, zoals onze vertrouwte komen moet je voortaan onder de watertoren!

GGD experts bij Nova College
open en eerlijk over corona

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

Een kleine twee maanden geleden schreef ik in deze rubriek
over de noodpompen die in rap
tempo het gebied rond de Kleine
Sluis en Zuidersluis aan het veroveren zijn. Nog even in een notendop: de noodpompen zijn nodig omdat een van de grote bulbpompen van het gemaal afgelopen april defect is geraakt. Uit
voorzorg heeft Rijkswaterstaat
besloten om z’n tweelingbroertje ook uit te schakelen. Om tijdens zware regenval en de komende natte seizoenen de voetjes in een groot deel van Nederland toch droog te houden, wordt
de pompcapaciteit opgevangen
door eenendertig noodpompen.
Tijdelijk, want zodra de bulbpompen weer inzetbaar zijn, zullen de
noodpompen hier verdwijnen.
Afgelopen maanden is het eerste noodpompenpark met zeventien pompen verrezen rond
de Steigerweg bij de Kleine Sluis.
De noodpompen spuien het water via buizen, elk met een door-

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

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij
een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor de
noodpompen op het Sluiseiland.

Velsen - Het Nova College
maakt graag gebruik van het
aanbod van GGD Kennemerland om expertmeetings in de
klassen te houden over corona. Twee geneeskundestudenten komen in de klas en gaan
met de studenten van het Nova
College in gesprek over corona.
De studenten Scheepvaart in
IJmuiden hadden de primeur.

Twee
geneeskundestudenten
(Bradley en Julia) kwamen vorige week woensdag in de klassen op de locatie Kanaalstraat in
IJmuiden om met de studenten
Binnenvaart en Zeevaart in gesprek te gaan over hun coronagedrag. Doel was op een oordeel loze manier bewustwording te creeren en studenten inzicht te geven waarom het zo belangrijk is
om je aan de coronamaatregelen vonden het interessant om inte houden.
formatie over corona nu eens uit
eerste hand van de GGD te horen
Uit de eerst hand
uit de media. Medewerkers GGD
Opleidingsmanager
Anuschka zeiden dat vooral de vierdejaars
van der Tier is enthousiast over de studenten Stuurman alle schepen
manier waarop Bradley en Julia heel goed reageerden. Dit zijn
met de studenten Binnenvaart en examenkandidaten en zij houden
Zeevaart in gesprek gingen: ‘Zeer zich scherp aan de regels want ze
duidelijk en leuk dat het peer to willen dat de examens volgende
peer wordt verteld! Het is voor- maand doorgaan.’
al fijn dat onze studenten op een
positieve manier benaderd wor- Alle vragen beantwoord
den. Niet beschuldigend wat toch De GGD is ook na afloop: ‘Wij hebeen beetje de tendens is richting ben het als heel positief ervaren.
de jeugd op dit moment. De pre- Vrijwel alle studenten deden acsentatie is positief ontvangen. De tief mee. Je merkt dat het een
studenten kregen dingen te ho- groot onderwerp is, waar iederren die zo nog niet wisten en ze een op zijn/haar manier mee be-

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
zig is. Een van de studenten vertelde dat hij het gevoel heeft dat
aan het eind van elke les alle vragen zijn beantwoord en dat dat
waarschijnlijk ook te maken heeft
met de open- en eerlijkheid van
de twee geneeskundestudenten.
Zij willen er graag mee doorgaan,
dus dat is ook een goed teken!’
Voor en door jongeren
De expertmeetings zijn voor en
door jongeren. Experts Bradley
(23 jaar) en Julia (21 jaar) studeren
geneeskunde en doen nu bronen contactonderzoek bij de GGD.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Voor meer informatie communicatie@vrk.nl. (Foto: aangeleverd)
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Coronabeleid: overkappingen
worden tijdelijk gedoogd
Velsen - Zeven ondernemers
hebben in de afgelopen periode een verzoek bij de gemeente ingediend om tijdelijk een
overkapping voor de deur van
hun bedrijf te mogen plaatsen.
Het gaat om bedrijven waar
door de geldende coronabeperkingen minder bezoekers tegelijk worden toegelaten. Mensen moeten dan buiten voor de deur wachten en
als het regent, zouden ze kunnen besluiten om weg te gaan.

Dat kost de bedrijven omzet,
daarom willen ze hun klanten
buiten een schuilmogelijkheid
bieden.
Eerder besloot de gemeente al dat overkappingen bij
horecabedrijven werden gedoogd, dat beleid wordt nu
doorgetrokken naar andere
ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De maatregel geldt in elk geval tot 1
april 2021 en is bedoeld om
bedrijven zo veel mogelijk te

ondersteunen in deze zware
tijd. Initiatieven voor het plaatsen van overkappingen moeten via ondernemersloket@
velsen.nl gemeld worden. Bij
het verzoek moet een ondernemer beschrijven hoe omwonenden zijn geïnformeerd en
moet aangetoond worden dat
er draagvlak voor het plan is.
De gemeente kan, in het belang van de openbare orde en
veiligheid, nadere regels stellen aan het bouwwerk.

Twee jaar Foodtruck DingesGrill in Velserbroek

Jos en Annelies vieren feest met korting

Velserbroek - Het is precies twee jaar geleden dat Jos en Annelies
hun foodtruck DingesGrill openden in Velserbroek. En dat vieren
ze door komend weekend iedereen tien procent korting te geven
bij afhalen.
Velserbroek - De term ‘BN’er’ kent
iedereen. Maar er is ook de ‘BV’er’,
oftewel Bekende Velsenaar. En
als er mensen zijn waarvan beslist iedereen vindt dat hen dit
past, dan zijn het Jos en Annelies.
,,In mijn jeugd, bijna veertig jaar
geleden, ging ik na een avondje
stappen een broodje shawarma
eten bij Jos en Annelies op Plein
1945 in IJmuiden’’, vertelt vaste
klant Marco Mekenkamp. ,,Mijn
leeftijdsgenoten herinneren zich
Grillroom Baba met de lange bar
en op de achtergrond honderden
visitekaartjes. Gasten lieten zo’n
kaartje graag achter – ja, ik ook –
om te laten zien dat je daar vaste gast was.’’

cabeesten, hoewel ze inmiddels
aardig de pensioengerechtigde
leeftijd naderen, op hun lauweren gingen rusten, had het mis.
Precies twee jaar geleden startten ze met de foodtruck DingesGrill in Velserbroek en niet veel
later met Restaurant Ons Ding in
IJmuiden.
,,Wij zijn inderdaad horecabeesten, zoals jij het noemt”, lacht
Annelies terwijl ze vaste klant
Marco op de wat ongemakkelijke afstand van anderhalve meter spreekt. ,,Deze tijd van corona is wat dat betreft voor ons absoluut ellende. Wij missen zo ontzettend het directe contact met
onze klanten, de echte interactie met elkaar. De eerste coronagolf hebben we overleefd. Nu zitten we in de tweede golf, en dat
is zeker niet makkelijk. Maar zolang iedereen ons blijft steunen,
door te bestellen en thuis te genieten van de heerlijke gerechten
die Jos met zorg en liefde bereidt,
hopen we ook deze tweede golf
te overleven.”

Het horecaechtpaar startte na
Grillroom Baba diverse restaurants op. Bijvoorbeeld Dinges
aan de Kennemerlaan in IJmuiden. Dat ‘Ding’ in de bedrijfsnaam
werd een blijvertje. Een echt
merk. Denk in Santpoort aan DingeS’poort, het restaurant dat Jos
en Annelies ruim twee jaar geleden verkochten aan een nieuwe
eigenaar, die er logischerwijs zijn Alle horeca heeft het ontzettend
eigen stempel op wilde drukken. moeilijk in deze tijd. Toch willen
Wie dacht dat deze twee hore- Jos en Annelies het tweejarig be-

staan van hun Foodtruck DingesGrill beslist niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. En dat doen
ze met een speciale kortingsactie.
In deze krant staat elders een kortingsbon. Wie deze bon vrijdag 6,
zaterdag 7 of zondag 8 november
2020 inlevert bij zijn of haar bestelling bij de foodtruck aan de
Zadelmakerstraat in Velserbroek,
krijgt tien procent korting op het
totaalbedrag. ,,Twee jaar Foodtruck DingesGrill in Velserbroek
is een mijlpaal”, zo beaamt ook
Jos. ,,Het zijn weliswaar moeilijke
tijden, toch willen wij zo’n unieke gebeurtenis samen met onze
trouwe klanten vieren. En zeker
ook met nieuwe klanten. Dus gebruik de bon en ervaar onze kwa- Velsen - Traditiegetrouw vieren we op 11 november het
liteit”, zo benadrukt hij.
Sint Maartenfeest in onze reAnnelies gaat proberen om per- gio. Ondanks de geldende corosoonlijk in de foodtruck aanwe- namaatregelen ziet de GGD, als
zig te zijn op 6, 7 en 8 november. onderdeel van de veiligheidsre,,Maar lieverds, neem het mij niet gio Kennemerland, geen aankwalijk als ik er niet ben”, zo richt leiding de viering te verbieden.
ze zich direct tot de lezers van de- Zoals het er nu naar uit ziet kan
ze krant. ,,Ik heb onlangs een her- het Sint Maartenfeest dus doorniaoperatie gehad en ben aan gaan!
het revalideren. Hoewel ik iedereen heel erg graag weer wil zien, We houden bij de viering wel rekan er een moment komen dat ik kening met dat wat er leeft onécht moet afhaken en mijn bed- der onze inwoners. Niet iedereen
je moet opzoeken. Maar dan zijn voelt zich op dit moment preter altijd nog altijd de andere ver- tig bij veel verschillende mensen
trouwde gezichten van Dinges- die aanbellen. Toch moet het voor
de kinderen vooral een leuk feest
Grill.” (Foto: archief )

Sint Maarten in Velsen
zijn. Natuurlijk houdt iedereen
zich aan de geldende maatregelen. Onderstaand een aantal tips
die hierop aansluiten.
Voor de lopers:
- ga in kleine groepjes
- met zo min mogelijk volwassenen
- houd afstand, ook van de kinderen

bijvoorbeeld met stoepkrijt
- corona gerelateerde klachten?
Blijf thuis en doe niet open
Behoort u tot een risicogroep?
- overweeg dan om niet mee te
doen en hang eventueel onderstaande nee-poster bij de deur

Mochten eventuele nieuwe coronamaatregelen consequenties
hebben voor de viering van Sint
Voor de uitdelers:
Maarten dan laat de gemeen- geef verpakte traktaties
te dit zo snel mogelijk weten via
- zet buiten een lampion of wind- de website www.velsen.nl/sintlicht neer, of hang bovenstaande maarten-in-velsen. Hier kunt u
ja-poster op zodat de kinderen ook via een link de posters als pdf
kunnen zien dat zij welkom zijn
bestand downloaden om zelf uit
- geef 1,5 meter van de deur aan, te printen.

Drukte in de bibliotheek
Velsen - Vanwege de aangescherpte maatregelen en sluiting
van de bibliotheek vanaf vandaag
voor twee weken, is het deze
week druk in de bibliotheek. Veel
mensen kwamen woensdag nog
snel even boeken halen toen het
nog kon. Bibliotheek Velserbroek
bleef gisteren zelfs tot 18.00 uur
open en Bibliotheek IJmuiden tot
20.00 uur om de klanten (natuurlijk op gepaste afstand en in acht

neming van alle voorzorgsmaat- lefonisch bereikbaar zijn tijdens
regelen) te bedienen.
de reguliere openingstijden. Voor
veel vragen omtrent verlengen
Boekenbrievenbussen
en het lenen van e-books kun je
blijven open en online
ook online terecht op www.bibliis de biblioptheek bereikbaar
otheekvelsen.nl.
Tijdens de sluiting van 5 tot en
met 19 november zullen de bui- Overige diensten zoals de Voorten boekenbrievenbussen ge- leesExpress, BoekAanHuis en
opend blijven. Het is dus nog de taalhuisactiviteiten op locawel mogelijk de boeken in te le- tie zijn voor twee weken opgeveren. Ook zal de bibliotheek te- schort.

Alleen bewoners kunnen stem
uitbrengen in verzorgingshuizen

Opbrengst grotendeels naar Voedselbank Velsen

Van Rixel Kalender 2021:
ode aan ondernemers in coronatijd
Velsen - De nieuwe Van Rixel
Kalender staat in het teken van
ondernemers in coronatijd: Ik
steun lokaal. Voor de 50ste editie zijn foto’s gebruikt uit de serie ‘Vastgelegd’ van Mark Sassen. Van elke verkochte kalender gaat € 10,- euro naar de
Voedselbank Velsen, waar vanwege de coronacrisis steeds
meer aanvragen binnenkomen.

voor de bijzondere fotoserie die
Mark Sassen en Karin van HoutenWijker eerder dit jaar in samenwerking met Citymarketing Velsen maakte. Zij trokken er op uit
om Velsense ondernemers in coronatijd te fotograferen. Het resultaat is een uniek tijdsbeeld dat
wordt gekenmerkt door leegte.
De komst van de kalender valt samen met de start van de feestdagencampagne van ‘Ik koop loLege viskisten, kappersstoelen en kaal’, waarmee de gemeente Velsportscholen vormen het decor sen en citymarketing lokale on-

dernemers steunen. Door de coronacrisis is het belangrijk de cadeaus voor sinterklaas en kerst lokaal in te kopen. Maar ook voor
lekker eten of een leuke voorstelling hoef je de gemeente niet uit.
De Van Rixel Kalender 2021 is vanaf maandag 9 november voor €
15,- te koop bij The Readshop en
De Drankenier in IJmuiden en bij
Van Rixel/VHP Drukkers in Heemskerk. Bestellen kan ook door een
mail te sturen naar info@vanrixel.
nl. (Foto: aangeleverd)

Velsen - Verzorgingshuizen in de
gemeente Velsen zullen bij de
verkiezingen voor de Tweede Kamer niet als locatie dienen voor
een regulier stembureau. Op deze locaties zullen de stembureaus
de status van bijzonder stembureau krijgen. De gemeente vindt
het, vanwege het coronavirus,

te riskant om ook andere bezoekers tot de verzorgingshuizen toe
te laten. Daarom zullen alleen de
bewoners zelf hier hun stem kunnen uitbrengen. Daarvoor wordt
te zijner tijd een specifiek tijdvak
toegewezen. De komende tijd
gaat een externe partij alle stembureaus in de gemeente scannen.

Daaruit moet blijken of alle locaties voldoende toegankelijk zijn
voor mensen met een lichamelijke beperking. Sinds 1 januari vorig jaar is wettelijk geregeld dat
iedereen de stembureaus goed
moet kunnen bereiken. De verkiezingen voor de Tweede Kamer
zijn op woensdag 17 maart 2021.

1 op 5 jongeren denkt aan zelfmoord
Velsen - Eén op de vijf jongeren
in de gemeente Velsen heeft suïcidale gedachten.
Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, die eerder dit jaar
werd uitgevoerd. Het cijfer ligt in
Velsen hoger dan het regionale
gemiddelde. Ook blijkt dat ruim
twee vijfde van alle jongeren in
Velsen prestatiedruk ervaren,
voornamelijk vanuit de ouders en
vanuit school. Opvallend is verder

dat de jongeren hier minder sporten dan elders in het land.
Het aantal Velsense jongeren dat
lid is van een sportclub, ligt iets
lager, maar jongeren die tenminste vijf dagen in de week een uur
of meer bewegen, zijn er zelfs
aanmerkelijk minder. De uitkomsten van de Gezonheidsmonitor Jeugd worden meegenomen
in de ontwikkeling van de regionale en lokale gezondheidsnota.

Daarnaast gaat de gemeente in
gesprek met de GGD om de resultaten nader te bespreken en aanbevelingen en mogelijke aanvullende lokale maatregelen te formuleren.
Naar aanleiding van de uitkomsten van de monitor zal er verdieping plaatsvinden op de thema’s
prestatiedruk, sport, ongewenste seksuele ervaringen, sexting
en suïcide.
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✩
Volgende
thuiswedstrijd:
dinsdagvrijdag
10 november
21.00 uur
SC Telstar
- G0 Ahead
Eagles
Volgende
thuiswedstrijd:
9 februari
20.00
uur Telstar
- Jong
AJAX

Telstar neemt punt mee uit Wijdewormer

Telstar heeft aan de uitwedstrijd tegen Jong AZ één punt overgehouden. In Wijdewormer wordt het uiteindelijk 1-1. De Velsenaren zijn de meeste tijd aan de bal maar alleen Ilias Bronkhorst
scoort. Dat doet hij zes minuten voor het rustsignaal van scheidsrechter Smit nadat zijn ploeg na tien minuten op achterstand
komt door een fout van keeper Jasper Schendelaar.

ker te scoren. De aanvaller schiet
naast. Twee minuten later is het
dan toch gelijk. Shayne Pattynama zet de bal goed voor. Ilias Bronkhorst schiet de bal in de
lange hoek en voorbij Beau Reus
tegen de touwen: 1-1. In de één
minuut extra speeltijd mag Sven
van Doorm weer eens een corner nemen. Ook deze keer kopt
Benaissa Benamar in. Wat een
vrijheid krijgt de verdediger. Deze keer raakt hij de bal niet goed.
Na rust met Sebastian Soto
voor Gyliano van Velzen en bij
AZ Zico Buurmeester voor Tijjani Reijnders plaatst Glynor Plet
de bal over de hele naar Ilias
Bronkhorst. Voordat Sebastian
Soto de bal kan inkoppen plukt
keeper Reus de bal op tijd voor
zijn hoofd weg. In de 59e minuut maakt op de hoek van het
strafschopgebied Yusuf Barasi

een overtreding op Ilias Bronkhorst. De arbiter legt de bal
net buiten de zestien. Sven van
Doorm schiet de bal in de korte
hoek. Beau Reus is op tijd daar
en vangt het leder. Dertien minuten later zet Glynor Plet een
Velsense aanval op. Via Shayne
Pattynama schiet Cas Dijkstra
de bal op het AZ-doel. De keeper redt. De rebound is niet aan
Sven van Doorm besteed. In de
absolute slotfase krijgt Glynor
Plet nog een geweldige kans. Hij
ontvangt de bal van Sebastian
Soto, maar doet te weinig met
de hem geboden kans. Hij mikt
de bal hoog over.

Berkhout), 6. Peer Koopmeiners,
7. Des Kunst (83e min. 18. Fedde de Jong), 8. Tijjani Reijnders
46e min. 17. Zico Buurmeester),
9. Ferdy Druijf (65e min. 20. Millen Baars), 10. Thijs Oosting (65e
min. 21. Soulyman Allouch) en
11. Yusuf Barasi.
Wel op de bank maar niet gespeeld: 16. Elber Evora, 14. Sem
Dirks, 15. Bram Franken en 19.
Richonell Margaret.

nama.
Wel op de bank maar niet gespeeld: 7. Rashaan Fernandes,
10. Daniel Adshead, 15. Redouan Taha, 16. Niels van Wetten,
17. Trevor Doornbusch, 19. Richelor Sprangers, 20. Abdel El
Ouazzane en 27. Roscello Vlijter.

Opstelling Telstar:
1. Jasper Schendelaar, 2. Ilias Bronkhorst (84e min. 43. Yael Liesdek), 4. Benaissa Benamar, 5. Redouan El Yaakoubi, 8.
Sven van Doorm, 9. Glynor Plet,
18. Gyliano van Velzen (46e min.
12. Sebastian Soto), 21. Anass
Najah, 23. Cas Dijkstra (76e min.
28. Welat Cagro), 24. Siebe Vandermeulen en 25. Shayne Patty-

Arbitrage:
Scheidsrechter: de heer N. Smit
Assistent-scheidsrechters:
de
heren M. Janssen en R. Miedema
Vierde official: de heer B. van
Kommer

sponsor en shirtsponsor van Telstar Riwald Recycling haar positie op de borst beschikbaar aan
Support Casper. Heracles Almelo gaf zendtijd op de LED-boarVoor Support Casper is november een bijzondere maand. Naar internationaal voorbeeld organi- digen, maar dat maakt deze ac- ding voor meer aandacht. Beiseert de stichting dit jaar voor het eerst een Alvleesklierkanker Awareness Maand. Dat is nodig, tie misschien juist wel extra bij- de clubs stellen een shirt ter bewant deze sluipmoordenaar kost in Nederland dagelijks aan acht mensen het leven. Om geld in te zonder. We verkopen tickets voor schikking welke geveild zal worzamelen voor de voortgang van het baanbrekende onderzoek naar de behandeling van alvlees- een virtueel stadion, dus de mo- den en waarvan de opbrengst
klierkanker slaat Support Casper deze maand de handen ineen met Telstar. De voetbalclub uit Vel- gelijkheden zijn eindeloos. We gaat naar onderzoek voor effecsen speelt op dinsdag 10 november de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles voor Support Casper én te- kunnen de hele Kuip vol krijgen tievere behandelingen van algen de allesverwoestende tegenstander: alvleesklierkanker. Heel Nederland is uitgenodigd voor – 50.000 tickets voor het goede vleesklierkanker.
deze nu al legendarische wedstrijd, waarvan de kaartopbrengst volledig naar het onderzoek van doel. Dat zou toch geweldig zijn? Op 1 november is de allereerste
Neem dus al je vrienden, familie- digitale collecteweek van SupProf. dr. Casper van Eijck gaat.
leden, buren en collega’s gezellig port Casper gestart. Op de speVirtuele tickets
daar moet verandering in ko- naar nieuwe behandelmethoden mee. Ik ben er zelf ook bij, virtu- ciale website https://supportcaEen voetbalclub die scoort tegen men. Daarom nodigen Support te kunnen blijven financieren.
eel uiteraard. Het wordt een bij- sper.digicollect.nl kan iedereen
alvleesklierkanker? Telstar gaat Casper en Telstar heel Nederland
zondere novembermaand, waar- digitaal collecteren voor onderhet dinsdag 10 november doen. uit om via www.telstarfanshop. De hele Kuip vol
in we alvleesklierkanker breed zoek tegen alvleesklierkanker of
In de wedstrijd tegen Go Ahead nl virtuele tickets te kopen voor Prof. dr. Casper van Eijck, behal- onder de aandacht zullen bren- doneren in een van de bestaanEagles zet de club alles op alles €1,63 per stuk.
de collectebussen.
ve specialist op het gebied van gen!”
om zoveel mogelijk geld in te za- Er is een onbeperkte hoeveel- alvleesklierkanker ook groot
Ook zorgt Support Casper deze
melen voor de voortgang van heid plaatsen beschikbaar, dus voetbalfan en clubarts van Fey- Actiemaand voor onderzoek actiemaand voor meer bekendhet onderzoek van Prof. dr. Cas- iedereen is welkom. Dit is een enoord, is enthousiast over de tegen alvleesklierkanker
heid voor alvleesklierkanker
per van Eijck. V
van de manieren waarop de stunt met Telstar: ,,Telstar is een De bekerclash tussen Heracles door middel van advertising op
oor de circa 3000 mensen die stichting in november 2020 bijzondere club, waar iedereen Almelo en Telstar kreeg op 28 radio, tv en met online bannejaarlijks in ons land de diagno- werkt aan bewustwording van stiekem een beetje fan van is. He- oktober al een speciaal tintje. ring bij diverse lokale omroepen.
se alvleesklierkanker krijgen is de ziekte alvleesklierkanker en laas is het in deze tijd niet moge- Rondom de wedstrijd werd stichhet op dit moment weinig min- het genereren van donaties om lijk om live in het stadion te gaan ting Support Casper in de spot- Over Support Casper
der dan een doodvonnis – en het wetenschappelijk onderzoek zitten en het team aan te moe- lights gezet. Zo stelde wedstrijd- Er is grote vooruitgang geboekt

in de behandeling van kanker,
maar alvleesklierkanker is vooralsnog een doodvonnis. De vooruitzichten voor de jaarlijks circa
3000 patiënten zijn slecht en de
overlevingskansen gering. Prof.
dr. Casper van Eijck, al dertig jaar
als specialist verbonden aan het
Erasmus MC, heeft het tot zijn
missie gemaakt een behandeling voor de ziekte te vinden.

De eerste kans is voor Telstar. In
de 4e minuut neemt Sven van
Doorm een hoekschop. De bal
wordt door Benaissa Benamar
via de grond net naast gekopt.
Zes minuten later loopt Telstar
tegen een knullige achterstand
aan. Jasper Schendelaar gaat in
de fout. Voor Yusuf Barasi is het
een koud kunstje om de 1-0 binnen te schieten. In de 20e minuut speelt Ilias Bronkhorst de
bal naar Sven van Doorm. Op
zijn uithaal heeft doelman Beau
Reus het juiste antwoord. Drie
minuten later wordt een overtreding op Ilias Bronkhorst ge-

maakt. Sven van Doorm neemt
de vrije trap. De kopbal van Benaissa Benamar gaat naast. In
de 27e minuut neemt Sven van
Doorm een vrije trap. Glynor Plet
raakt de bal niet voldoende. Het
leer wordt een makkelijke prooi
voor Beau Reus. Acht minuten
verder is Thijs Oosting dicht bij
een tweede Alkmaarse treffer.
Hij krijgt veel ruimte maar benut
deze niet voldoende. Hij schiet
ruim naast. Met nog acht minuten tot het rustsignaal van de
debuterende arbiter Smit in de
Keuken Kampioen Divisie lijkt
Gyliano van Velzen de gelijkma-

Statistieken:
Opstelling Jong AZ: 1. Beau
Reus, 2. Joey Jacobs, 3. Tijs Veldhuis, 4. Maxim Gullit, 5. Juan Familia-Castillo (65e min. 12. Jorn

Telstar steunt Support Casper

Scoreverloop:
10e min. 1-0 Yusuf Barasi
39e min. 1-1 Ilias Bronkhorst

Gele kaarten:
12e min. Joey Jacobs
90e min. Welat Cagro
90e min. +1 Glynor Plet

Sinds 2015 voert de Stichting
Overleven met Alvleesklierkanker de campagne ‘Support Casper’ om het baanbrekende onderzoek van Van Eijck te financieren en meer aandacht voor de
ziekte te vragen. Doel is uiterlijk
in 2030 een betaalbare behandeling voor elke patiënt te kunnen
bieden. Tot dusver is €11 miljoen gedoneerd, waarmee achttien wetenschappers hard werken aan een behandelmethode.
En met resultaat: viro-immunotherapie lijkt veelbelovend.
Zie voor meer informatie www.
supportcasper.nl.
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Brederode Daltonschool
gaat de ruimte in!

Santpoort-Zuid - Deze week zijn
alle leerlingen van de Brederode
Daltonschool in Santpoort-Zuid
van start gegaan met het project
“De Ruimte In!”
Tijdens de openingsact waarbij de leerlingen, peuters van Op
Stoom en de leerkrachten aanwezig waren, wilde Professor juf
Sonja de ruimte in met een zelfgemaakte raket. De kinderen
werd gevraagd wat daarvoor nodig was. Dus voorzien van een
duikmasker voor zuurstof, bokshandschoenen om aliens te verslaan, een vergiet als helm, magnetische moonboots, haringen
en touwen om je vast te maken
aan een planeet, een blik soep,
een visnet om sterren te vangen,
een pak melk voor de melkweg
en Flip de Beer in een ruimtepak,
kon de reis naar de ruimte beginnen! Er werd samen afgeteld 10
… 9 … 8 … en wat er toen gebeurde…
Tijdens dit project gaan de leerlingen van groep 1 t/m 8 met elkaar aan de slag om zoveel mogelijk te weten te komen over de
ruimte. Een spannend onderwerp
waar er voor elke leerling iets bijzonders te leren valt. Ook bij onze
BSO van Partou gaan de kinderen
met het onderwerp aan de slag.
Vanuit onderzoeksvragen - die
de kinderen zelf bedenken - worden, in overleg met de meester
of juf, leerdoelen gemaakt. Om
die leerdoelen te behalen maken
de kinderen in groepjes een plan
van aanpak . Vanuit deze plannen
bedenken de kinderen hoe ze
tot een antwoord op hun onder-

zoeksvraag kunnen komen. Omdat de onderzoeksvragen gaan
over elk vakgebied (en meer!) komen alle vakken aan bod. Daarnaast wordt een grote aanspraak
op de creativiteit van de kinderen. Elk talent telt! Er wordt uitgegaan van de eigen interesses, de
kinderen mogen de onderzoekvragen immers zelf bedenken. Dit
zorgt voor verrassende ontwikkelingen en een grote betrokkenheid bij het onderwerp.
De door de kinderen bedachte onderzoeksvragen zijn net zo
verrassend als origineel. Hoe is
de aarde ontstaan? Kan een ster
ontploffen? Wat zijn witte gaten?
Hoe ziet modern ruimtepak eruit? Wat is een sterrenbeeld? Wie
woont er op de maan? Waarom
valt de zon niet op de aarde?
De leerlingen werken een aantal keer per week aan het project. Daarnaast is er zoveel mogelijk aandacht voor bij de andere vakken. Zelfs tijdens de gymles
wordt er naar de maan geklommen, gebalanceerd op een UFO
en naar sterren gemept!
Deze manier van projectmatig
werken past heel goed bij het daltononderwijs. De kinderen werken samen, zijn eigenaar van hun
plan van aanpak, mogen zelfstandig keuzes maken en zijn samen
verantwoordelijk voor wat ze willen leren. Wilt u meer weten over
het daltononderwijs op de Brederode en erachter komen of er plek
is in een bepaalde groep, neem
dan contact op met de school.
Bel 023 5377038 of mail naar info@brederodedalton.nl (Foto’s:
aangeleverd

LEZERSPOST
Raad Velsen volgzaam
Velsen moet flink bezuinigen en het college heeft de gemeenteraad hun mantra meegegeven: “we moeten keuzes
maken”, daarbij voorbijgaand aan het feit dat het college
grotendeels zelf verantwoordelijk is voor de financiële chaos.
Het college heeft nu allerlei bezuinigingen aan de raad voorgelegd; de haalbaarheid daarvan is soms twijfelachtig.
Bijvoorbeeld: het college wil miljoenen bezuinigen op de
Jeugdzorg door “visie en betere sturing”. Is dit haalbaar en
wat betekent dat voor jongeren die zorg nodig hebben: langere wachttijden en minder specialistische hulp?
Ander voorbeeld: de raad wil de lasten voor de inwoners beperken. Toch laat het college de afvalstoffenheffing in 2021
met 13% stijgen omdat de beheerskosten oplopen en de opbrengsten tegenvallen. Het college is hiervoor verantwoordelijk maar schuift de lasten volledig af op de inwoners op
basis van “kostendekkendheid”.
Of neem de forse bezuinigingen op sport, op wijkteams en
kunst en cultuur. Raken die de inwoners dan niet?
De raad in Velsen is volgzaam, weinig kritisch en toont geen
initiatief. Behoud van de coalitie heeft prioriteit boven opkomen voor de inwoners. Wie is eigenlijk de baas in Velsen? Wie
bepaalt de kaders en het beleid? En wie komt echt op voor
de belangen van de inwoners?
R. Wit,
Velserbroek.

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.

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

Aangenaam!

Romandebuut Kees
Postema uit IJmuiden
IJmuiden - Deze week verschijnt
de roman ‘Het meisje op de linoleumvloer’. Het debuut van de
58-jarige IJmuidenaar Kees Postema.
Kees is docent op het NOVA College en de hoofdrol in zijn boek is
niet geheel toevallig weggelegd
voor een leraar. Kees: ,,Het is niet
mijn alter ego in het boek, want
dan had ik mijn vrouw nogal wat
uit te leggen. Puur fictie, maar wel
geschreven met de bagage dat ik
gedurende mijn leven heb meegenomen.’’

Kees schreef eerder als journalist voor verschillende bladen
en werkte mee aan televisieprogramma’s. De laatste jaren ligt de
focus vooral op het schrijven van
verhalen, feuilletons en boeken.
In maart, tijdens de boekenweek,
verschijnt al zijn tweede roman
met de intrigerende titel: ,Van
God mag je stelen’.

Dit is Emma Louise van der Valk. Emma is geboren op 29 september
in het RKZ in Beverwijk. Het eerste wondertje van Marloes Burggraaf
en Arjan van der Valk uit IJmuiden. Ze is geboren met 40 weken en 2
‘Het meisje op de linoleumvloer’ dagen, was bij de geboorte 51 centimeter lang en woog ruim 8 pond.
wordt uitgegeven door Gopher. de trotse opa’s en oma’s zijn Arie en Jenni Burggraaf en Pieter en Jannie van der Valk.
(Foto’s: aangeleverd)
Aangenaam, Emma!

Het verhaal gaat over een leraar
die nogal op zichzelf is en een eigen koers vaart op school. Hij is
heimelijk verliefd op een collega,
maar heeft dat te laat door, waarna hij met behulp van een bijzonder meisje op zoektocht moet.
Het meisje heeft echter niet de
agenda die de leraar heeft.

Asieldier van de week

,,Liefde en dood zijn alom aanwezig in mijn roman’’, aldus de
auteur. ,,Een verhaal met in mijn
achterhoofd het gegeven dat jonge mensen vaak het kind van de
rekening zijn door de situatie van
ouders, familie en vrienden.’’

Volkstuinvereniging scoort
in ‘Natuurlijk tuinieren’
Haarlem-Noord - Volkstuinvereniging ‘Zonder Werken Niets’
op de Van der Aartweg in Haarlem-Noord, tegen Santpoort
aan, handhaaft de hoogste notering in het kader van ‘natuurlijk tuinieren’. ,,Wij zijn zeer ingenomen met het besluit van onze
overkoepelende vereniging, het
AVVN dat wij wederom de hoogste klassificatie hebben behaald’’,
aldus voorzitter Jan Levers. Op
26 september heeft Mascha Jonasse namens AVVN een herbeoordeling van ons tuinpark uitgevoerd in het kader van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Levers: ,,Uit de herbeoordeling is gebleken dat wij voor een
nieuwe periode van 4 jaar het

Keurmerk met 4 stippen mogen
voeren. De verhouding tussen de
totalen van het maximaal te behalen en werkelijk behaald aantal punten bepaalt het percentage op basis waarvan de stippen
verleend worden. Een percentage van 80% of meer betekent (de
maximale) 4 stippen. Tijdens de
herbeoordeling in 2016 behaalden wij een zeer mooi percentage van 86%. Die is nu met 6 procentpunt gestegen naar 92%.’’

Asieldier van de
Velsen - Kleine Kwek mag op
zoek naar een eigen thuis; de grote wijde wereld in. Hij is een ‘kijk
uit de boom’-type in het begin
maar als hij gewend is dan komt
hij graag een knuffeltje halen.
Soms ligt hij liever in zijn eigen
wereldje en trekt zich niks aan
van zijn familie en soms doet hij
rustig mee met een spelletje.

Het Kerbert Dierentehuis zoekt
voor Kwek een thuis bij een andere sociale wat jongere kat, die
hem onder de hoede neemt. Ze
plaatsen hem absoluut niet als
enige kat in huis. Kwek wil later
wel graag naar buiten kunnen.
Kerbert Dierentehuis, Heerenduinweg 8 in IJmuiden, tel. 0888113450. (Foto: aangeleverd)

De vereniging ligt aan de Van der
Aartweg in Haarlem Noord en er
zijn zo´n 140 tuinders die elk ongeveer 300 M2 aan grond beheren. Er is momenteel een wachtlijst van meer dan 30 personen.

Mogelijkheden Europese
subsidie voor Pontplein
Velsen - De gemeente ziet kansen om in aanmerking te komen voor een Europese subsidie voor het opnieuw inrichten van het Pontplein in VelsenZuid. Dat hebben burgemeester en wethouders deze week
aan de gemeenteraad laten weten.

een Europese bijdrage kan worden binnengehaald. Om de urgentie van een nieuw Pontplein
aan te tonen, heeft de gemeente een video laten maken. Die is
op internet geplaatst met de titel ‘Een nieuw veilig Pontplein’.

De boodschap in de video is dat
het nieuwe Pontplein veiliger,
De gemeente voert al gesprek- sneller en duurzamer moet zijn.
ken met regionale partijen over Ook werd deze week bekend
de financiering van het project dat de parkeerplaats ten wesPontplein. De komende we- ten van het Pontplein een opken zal worden bekeken of ook stelplaats voor campers wordt.

Leidingrenovatie in
Santpoortse Hoofdstraat
Santpoort - In de Hoofdstraat is
op diverse plekken het wegdek
verwijderd en wordt er gegraven tot er zicht is op in ieder geval de riolering. De werkzaamheden vinden plaats ten behoeve
van leidingrenovatie. Verkeershinder is er nauwelijks. Er kan

gewoon gereden worden in de
Hoofdstraat, zowel door auto’s als
door fietsers. De werkzaamheden
gaan alleen ten koste van wat
parkeerruimte voor auto’s. Dus
pak de fiets, als je wil winkelen in
de Hoofdstraat, is het advies. (Arita Immerzeel)
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Julia werkt normaal gesproken vanuit het kantoor van de GGD in Haarlem. Onlangs ging ze uit voorzorg ook zelf enige tijd in thuisquarantaine. Haar werkzaamheden voor de GGD kon ze daar gewoon voortzetten.
(Foto: aangeleverd)

Positief getest? Julia (21) begeleidt
mensen telefonisch in het vervolgtraject
Regio - In april werden dagelijks ongeveer 4500 Nederlanders getest op het coronavirus, ruim een
half jaar later is de capaciteit uitgebreid naar zestigduizend personen en zelfs het uitvoeren van negentigduizend tests per dag moet met de nieuwe sneltest haalbaar zijn. Maar elke extra test betekent ook een extra telefoontje om de uitslag te communiceren. Inwoners van de gemeente Velsen worden gebeld door medewerkers van GGD Kennemerland. De organisatie heeft hiervoor een
aantal extra medewerkers in dienst genomen. Eén van hen is de 21-jarige Julia te Velde uit Leiden.
Julia studeert geneeskunde en
behaalde in juni van dit jaar haar
bachelor. Voordat ze aan de coschappen gaat beginnen, zodat
ze uiteindelijk zelfstandig patiëntenzorg kan gaan verlenen, besloot ze een tussenjaar te nemen. Ze vertelt: ,,Ik wilde eigenlijk
als doktersassistente gaan werken. Veel studenten kiezen daarvoor. Maar toen kwam het coronavirus en ik wilde daar iets mee
doen.’’ Julia reageerde in augustus
op een vacature van GGD Kennemerland en werd aangenomen.
Sindsdien reist ze voor haar werk
vanuit haar woonplaats Leiden
naar Haarlem, waar zich het kantoor van GGD Kennemerland bevindt. ,,Twintig minuutjes met de
trein en dan verder met de fiets.’’
Haar taken variëren van het nabellen van geteste personen tot
het assisteren in de testbus, die
rondrijdt in de regio Kennemerland om de coronatest op locatie
te kunnen uitvoeren. Deze maand
start ze ook met het geven van
voorlichting over het coronavirus op scholen. De eerste ervaring
daarmee heeft ze al opgedaan in
IJmuiden, waar ze onlangs de ma-

ritieme opleiding van het Nova wat je moet vragen en hoe je op
College bezocht.
antwoorden moet reageren.’’
Contactonderzoek
Begin oktober stopte de GGD
met het uitvoeren van het bronen contactonderzoek, omdat er
niet meer voldoende capaciteit
was om die taak naar behoren te
kunnen uitvoeren. Het aantal besmettingen steeg daarvoor veel
te snel. ,,Het nabellen van alle
mensen met wie iemand in contact is geweest, kost heel veel tijd.
Het was gewoon niet meer te behappen. Daarom vragen we nu
aan de positief geteste mensen
om dat zelf te doen.’’ Gedurende
de eerste anderhalve maand van
haar werk konden inwoners van
deze regio dus nog onverwacht
een telefoontje krijgen van Julia
met de mededeling dat ze in contact waren geweest met iemand
die positief getest was op het coronavirus. ,,Dat bellen ging me redelijk goed af. Je wordt goed ingewerkt en als je zelf gaat bellen,
zit er iemand bij die meeluistert.
In het begin vond ik het wel spannend, maar als je het een paar
keer gedaan hebt, weet je precies

Overtuigen
Wanneer iemand zich laat testen,
wordt diegene altijd door een
medewerker van de GGD gebeld
zodra de uitslag bekend is. Deze
gesprekken verlopen over het algemeen vrij soepel, de persoon
in kwestie weet immers dat er gebeld gaat worden. Heel anders
ligt dat bij het bellen van mensen
in het kader van het bron- en contactonderzoek. Julia: ,,Ik had soms
iemand aan de lijn die me niet
wilde geloven. Dan kreeg ik de
vraag of ik wel echt van de GGD
was en hoe men dat kon controleren. Eén keer weigerde iemand
om mee te werken, maar ze belde
uiteindelijk de volgende dag terug. Dat was wel fijn, want ik vond
het heel jammer dat ik haar niet
had kunnen overtuigen om mee
te werken aan het onderzoek.’’ Beperkt het onderzoek zich tot Nederland, of wordt er ook over de
grens gebeld? ,,Ik heb het zelf niet
hoeven doen, maar collega’s hebben bijvoorbeeld ook naar Duitsland gebeld. Er wordt ook veel

bron- en contactonderzoek in
het Engels gedaan en we hebben
brieven met informatie in het Engels, Turks en Duits klaarliggen.’’

tijdens de besmettelijke periode,
we vragen of men bijvoorbeeld
naar een museum, restaurant of
sportclub is geweest en we informeren over de coronamelderVragenlijst
app. Ook vragen we hoe iemand
Sinds oktober houdt Julia zich denkt besmet te zijn.’’
niet meer bezig met bron- en
contactonderzoek, maar belt ze Boos
alleen nog met mensen die zich Wanneer uit de testresultahebben laten testen. ,,Voorheen ten blijkt dat er veel besmettinwas ik degene die ze moest ver- gen zijn op één specifieke locatellen wat de testuitslag was, tie, vormt dat voor het team van
maar nu kan iedereen met be- de GGD aanleiding om die lohulp van DigiD zelf inloggen en catie extra onder de loep te nehet testresultaat bekijken. Bijna men. Verder krijgen de personen,
iedereen die ik nu bel, heeft de bij wie het coronavirus is vastgeuitslag al gezien. Alleen bij perso- steld, de opdracht mee om zelf
nen onder de 18 jaar ligt dat an- hun contacten na te bellen en ze
ders, want zij hebben geen DigiD. op de hoogte te stellen van de beIn die gevallen nemen we contact smetting. Werkt iedereen daar alop met zowel het kind als de ou- tijd goed aan mee? ,,Over het alder.’’ Hoe verloopt het telefoonge- gemeen wel. Helaas komt het wel
sprek waarin de testuitslag wordt eens voor dat mensen niet wilbesproken? ,,Het gesprek begint len meewerken. Dat is de keeraltijd met een controle, om te zijde. Ik kreeg iemand aan de lijn
checken of ik de juiste persoon die het allemaal zelf wel zou regeaan de lijn heb. Daarna wil ik als len en onze hulp niet nodig had.
eerste weten hoe het met iemand Soms worden mensen boos omgaat. Had iemand, die positief ge- dat ze niet gestoord willen wortest is op corona, dat verwacht? Is den. Maar we geven niet op na
diegene erg geschrokken? Het is één keer bellen. In zeven van de
belangrijk om het gesprek fijn te tien gevallen krijgen we iemand
openen. We geven de ruimte om direct aan de lijn. Als we mensen
iemand te laten vertellen hoe die- niet kunnen bereiken, proberen
gene zich voelt en welke klachten we het de volgende dag opnieuw.
er zijn.’’ Daarna wordt een stan- In het begin werden mensen ook
daard vragenlijst afgewerkt. We wel eens boos omdat de testuitbespreken wie men heeft gezien slag vertraagd was. Maar dat ge-

beurt nu bijna niet meer, omdat
we een veel hogere testcapaciteit
hebben.’
Voor Julia bestaat het werk bij de
GGD uit meerdere facetten. Ze
spreekt niet alleen de mensen die
getest zijn, ze gaat ook mee met
de testbus om mensen op locatie een coronatest aan te kunnen bieden. ,,De testbus is er voor
mensen die niet naar de testlocatie kunnen komen en voor mensen die heel bang zijn voor een
test, bijvoorbeeld mensen met
een beperking. In de testbus heb
je per persoon iets meer tijd. We
kregen laatst een gehandicapt
meisje in de bus, ze vond het
doodeng en was helemaal overstuur. Ze had geen idee wat haar
te wachten stond. Dat kan ik wel
begrijpen. Het is heel naar als je
niet weet wat er gaat gebeuren.’’
In de ochtend staat de testbus
twee uur lang op een verzamelpunt, daarna worden andere locaties bezocht, zoals een verpleeghuis of individuele personen
aan huis. Zelfs een cruiseschip in
IJmuiden werd onlangs door de
testbus bezocht. Mooie momenten zijn er ook: ,,In Hoofddorp
kwam een man ons een heleboel
van die repen brengen, Snickers,
Mars, enzovoort. Hij vond het fantastisch wat we deden. We hebben ze met handschoenen aangepakt en eerst zorgvuldig ontsmet.’’ (Bos Media Services)
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Containertuintjes moeten
afvaldumpingen tegengaan
Velsen - Er is iets nieuws bedacht
om illegale afvaldumpingen bij
ondergrondse vuilcontainers tegen te gaan.
De gemeente Velsen gaat experimenteren met de zogenoemde
containertuintjes. Een constructie van gerecycled plastic wordt
rond een container geplaatst en
daarin worden plantjes geplant.

Enkele bewoners hadden zich al
gemeld om een dergelijk containertuintje te onderhouden, maar
inmiddels is duidelijk dat de tuintjes weinig verzorging nodig hebben. Daardoor kunnen ze ook geplaatst worden op plekken waar
zich geen vrijwilligers hebben
aangemeld.
Dinsdag zijn de eerste twee tuin-

tjes geplaatst, te weten in IJmuiden aan de Kennemerlaan ter
hoogte van de Jacob van Heemskerkstraat en aan de IJmuiderstraatweg ter hoogte van de Kortenaerstraat.
De tuintjes zullen af en toe naar
een andere container worden
verplaatst. Bewoners kunnen zelf
ook locaties voordragen.

Spoedig overleg met Wijkplatform
over sluipverkeer Velsen-Noord
Velsen-Noord - De gemeente gaat zo snel mogelijk met het
Wijkplatform Velsen-Noord overleggen wat er moet gebeuren om
het sluipverkeer door de wijk terug te dringen. Dat hebben burgemeester en wethouders laten weten aan gemeenteraadslid Peter Stam. Stam had vra-

gen gesteld over het vele sluipverkeer door Velsen-Noord, dat
zorgt voor gevaarlijke situaties in
het dorp en bovendien schadelijk is voor de gezondheid van de
inwoners. Het vele verkeer zorgt
voor extra geluidsoverlast en de
uitstoot van schadelijke stoffen.
Het college erkent de noodzaak

van aanvullende maatregelen en
geeft aan dat het proces door de
coronamaatregelen vertraging
heeft opgelopen. Een goed opgestelde enquête kan volgens het
college een aanvullend hulpmiddel zijn om een keuze te kunnen
maken over een mogelijke oplossing voor het sluipverkeer.

Feestverlichting Santpoort dit
jaar uitgebreider dan voorheen
Santpoort - De maanden november en december zijn voor
de detailhandel gewoonlijk de
drukste maanden. Hoe dat dit
jaar zal zijn, valt af te wachten.
De komende twee weken zal
het in elk geval beduidend rustiger zijn in de Hoofdstraat, nu
de regering opnieuw iedereen
verzoekt om niet de deur uit te
gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Toch proberen de winkeliers van Puur Santpoort er
het beste van te maken. Deze
week werd een begin gemaakt
met het ophangen van de feestverlichting.

poort-Noord. Doordat er meer
leiden zijn, kon ook de feestverlichting dit jaar uitgebreid worden. Hiervoor werd onlangs een
plan gemaakt en inmiddels zijn
de bestelde onderdelen binnen,
dus kon onder leiding van Frank
Korstanje een begin worden gemaakt met het ophangen. ,,Ondanks alle maatregelen van de
overheid proberen we er het beste van te maken. Daarom willen we graag ons centrum positief, warm en aantrekkelijk maken’’, legt bestuurslid Mieke MesSchuurman van Puur Santpoort
uit. Ze noemt het treurig dat de
horecabedrijven de deuren nog
Dit jaar opereren de winkeliers steeds gesloten moeten houden
voor het eerst vanuit de BIZ Sant- en dus niet kunnen meedelen in

Op de
koffie bĳ ...

Natuurgeneeskundige
Mireille Smit
Vitaliteit en ontspanning van
lichaam en geest? Dan is een
voetreflexmassage een bijzondere manier om aan je gezondheid te werken! Collega Ellen
nam de proef op de som en
ging langs bij natuurgeneeskundige Mireille Smit.

de feestvreugde. ,,Gelukkig zien
we wel veel bedrijvigheid, bedrijven zijn volop bezig met bezorgen afhaalgerechten en de menu’s
die ik langs zie komen, maken me
wel echt blij!’’ Ook de detailhandel in Santpoort spant zich in om
de klanten, ondanks de beperkingen, een aangename winkelbeleving te bezorgen. Sommige winkels blijven wat langer open, om
meer spreiding van de bezoekersstromen te kunnen realiseren. Ook kan hier en daar telefonisch worden besteld, zodat de
verblijfsduur in de winkel tot een
minimum beperkt blijft.
In de komende dagen gaat het
ophangen van de feestverlichting
door. (Foto: André Mes)

Renovatie van de Kennemerlaan
nadert slotakkoord

IJmuiden - Het laatste stukje van de grootscheepse renovatie van de Kennemerlaan is aan de beurt. Hierdoor is de aansluiting met het Marktplein belemmerd voor weggebruikers. Fietsers worden verzocht af te
stappen en lopend over het trottoir hun weg naar huis of winkel te vervolgen. Autoverkeer wordt omgeleid via de Burgemeester Rambonnetlaan. (Foto: Arita Immerzeel)

Het lichaam in balans dankzĳ voetrefl ex therapie
Mireille heeft een mooie salon achter haar huis aan de
Kerkweg 37 te SantpoortNoord. Hier werd ik hartelijk ontvangen voor mijn
behandeling. Mireille begon
met een uitleg over wat voetreflextherapie doet voor
je lichaam. Vijfduizend jaar
geleden was in China en
bij indianenstammen al bekend dat druk uitoefenen
op bepaalde plekken onder
en op de voeten verlichting
van klachten kan geven. Pas
veel later werd dit bekend
in Europa. Voetreflextherapie kan helpen lichaam en
geest in balans te brengen.
Onopgeloste
problemen
kunnen energieblokkades
veroorzaken. Het lichaam
is in balans, wanneer de levensenergie
ongehinderd
kan stromen. Als dat niet het
geval is, kunnen ziekte, pijn
of andere klachten ontstaan.
De voet weerspiegelt ons
hele lichaam; de linkervoet
weerspiegelt de linkerzijde
van het lichaam en de rech-

Mogen wĳ ook bĳ u op de koffi e?

tervoet de rechterzijde. De
inwendige organen vinden
we terug op de voetzool, de
huid, spieren en gewrichten
op de voetrug.
Behalve bloed beweegt ook
energie door ons lichaam.
Deze energie stroomt door
de zogenaamde meridianen,
die de energie afgeven aan
lichaamscellen. Disbalans in
het lichaam is terug te vinden op de corresponderende reflexzone op de voet. Zo
is een pijnlijke knie voelbaar
op de kniezone aan de bovenzijde van de voet. Door
druk te geven op de zone
gaat de energie weer stromen en wordt het zelfhelend
vermogen van het lichaam
gestimuleerd. Hierdoor vermindert of verdwijnt de pijn
op de drukplek en uiteindelijk op de knie zelf. Een
voetreflexbehandeling
of
massage is voor iedereen
toegankelijk, van jong tot
oud. Wat kun je verwachten?
Ontspanning en meer ener-

gie, het herstellen van de
innerlijke en fysieke balansverbetering van de doorbloeding, het stimuleren van
het zelfgenezend vermogen
en het verminderen van
stress en onrust. Ik heb het
ervaren als een zeer aange-

name behandeling! Zelf ook
genieten van een heerlijke
voetreflexmassage? Maak
dan een afspraak via telefoonnummer 06 30152604 of
kijk op www.mireillesmit.nl
voor meer informatie. (Foto:
aangeleverd)

verkoop@jutter.nl
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Week van de Pleegzorg: aandacht voor
veilig thuis nog nooit zo belangrijk

Regio - Het is de Week van de
Pleegzorg. Deze week vraagt
Pleegzorg Nederland aandacht
voor kinderen die geen stabiele en veilige thuissituatie hebben. Juist in deze tijd is een veilig thuis harder nodig dan ooit.
Nederland telt op dit moment
meer dan 23.000 pleegkinderen. Op dit moment wachten
zo’n 700 kinderen op een veilige en fijne plek bij een pleeggezin.

Ook in de regio IJmond en Zuid
Kennemerland zijn er veel te weinig pleegouders. Met de campagne Openjewereld.nu willen
de gemeenten in de IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) en
Zuid Kennmerland (Bloemendaal,
Haarlem, Heemstede, Zandvoort)

samen met alle pleegzorgaanbie- nodig. Jong of oud, samen of alders uit de regio nieuwe pleegou- leen, voltijd of deeltijd: er is meer
ders vinden.
mogelijk dan je denkt.
Veilige plek
Voor kinderen telt iedere dag en
daarom is pleegzorg zo belangrijk. Door het gebrek aan pleegouders is het lastig om een juiste match te maken en te zorgen
voor een vaste, veilige plek. Een
kind heeft een stabiele thuissituatie nodig. Als dat niet bij de eigen
ouders kan, dan is een pleeggezin
een fijne plek om op te groeien en
stelt het een kind in staat om de
gewone dingen te doen zoals ieder ander kind: naar school gaan,
met vriendjes en vriendinnetjes
spelen en sporten. Ieder kind is
anders en daarom zijn er een heleboel verschillende pleegouders

Digitale
informatiebijeenkomst op 9 november
De gemeenten van de regio
IJmond en Zuid Kennemerland
organiseren samen met de pleegzorgaanbieders een digitale informatiebijeenkomst over pleegzorg op 9 november van 19.30 tot
20.30 uur. Geïnteresseerden kunnen deze avond online in gesprek
over dit onderwerp.
Benieuwd naar wat jij kunt betekenen voor een kind? Meld je aan
voor de online bijeenkomst via
pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl.
Op www.openjewereld.nu kun je
stap voor stap bekijken of pleegouder zijn iets voor je is.

Pilot MQ-scan bij OPO IJmond
Velsen - In gemeente Velsen is afgelopen juli het Sport- en Preventieakkoord ondertekend en één
van de eerste projecten die hieruit voortvloeit is een feit. OPO
IJmond gaat een pilot starten met
drie basisscholen om de MQ-scan
af te nemen. Jerry van Akkeren
van SportSupport was een van de
kartrekkers van dit project.
OPO IJmond gaat de pilot starten bij de drie basisscholen samen met de vakleerkrachten. Zij
nemen de testen af en gaan, waar
nodig, in overleg met de groepsleerkracht en de ouders. Daarnaast is er een samenwerking
tussen de vakleerkracht en de
buurtsportcoach van SportSupport. Jerry: ,,Wij stimuleren om de
screening af te nemen en bieden
kennis en ondersteuning om de
kinderen in juiste richting te sturen, waar heeft het kind behoef-

te aan en waar kan een kind naar
toe.”
De MQ-scan is een motorische
screening om te kijken hoe het
staat met de motorische vaardigheden van een kind. Het is belangrijk om dit preventief te onderzoeken zodat er op tijd bijgestuurd kan worden. ,,Het is helaas noodzakelijk bij veel kinderen en daarom is het preventief
screenen zo belangrijk. Als je dit
op jonge leeftijd bij kunt sturen
dan hebben de kinderen hier op
latere leeftijd veel profijt van. Doe
je hier niks mee dan is de kans
dat ze op oudere leeftijd blijven
sporten en bewegen veel kleiner.
Daardoor hebben ze een grotere kans op fysieke aandoeningen
en blijven ze op sociaal vlak vaak
achter omdat ze niet deelnemen
aan sportactiviteiten.”
Als de kinderen gescreend zijn
kunnen ze vervolgens worden

doorverwezen, bijvoorbeeld naar
een kinderfysiotherapeut. Kinde- Raad van Toezicht Bibliotheek Velsen en KunstForm Velsen, van links naar rechts Jürgen Meijboom, Laura van
ren kunnen ook meedoen aan ex- der Wijden, Remco Wijnia, Tjeerd de Kort, Karlijn van Oirschot en Rolf Kooijman. (Foto: Het Portretbureau)
tra sportaanbod buiten schooltijd, wat georganiseerd wordt
door SportSupport. ,,Op 4 plekken binnen de gemeente starten
we met een lessenreeks van 10
weken om de kinderen extra te
laten bewegen.”
Velsen - Tjeerd de Kort vertrekt heeft bereikt. Wij wensen hem geweest bij de oprichting van
Vorig jaar heeft SportSupport per 1 maart 2021 als directeur- veel succes in zijn avontuur in Stichting KunstForm, die een
de scan afgenomen bij een paar bestuurder van Bibliotheek en het buitenland. Het is nu aan groot deel van de werkzaamscholen in Zee en Duinwijk. ,,Na KunstForm Velsen. Zes jaar gele- ons om een passende opvolger heden van het failliete Kunstengesprekken met de GGD, JGZ en den trad hij aan als directeur-be- te vinden, die de ingezette nieu- centrum Velsen overgenomen
Fysiotherapie Maas zijn wij ver- stuurder van Bibliotheek Velsen we koers kan voortzetten.”
heeft. Hij heeft ervoor gezorgd
der gegaan met het optimalise- en vanaf 2018 werd de Stichting
dat er op dit moment een finanren van het extra aanbod en het KunstForm hieraan toegevoegd. Van traditionele uitleen
cieel gezonde organisatie staat
doorverwijstraject. Daarom zijn In de afgelopen periode gaf hij naar participatie bibliotheek
die klaar is voor de uitdagingen
wij ook zo blij dat OPO IJmond leiding aan de voltooiing van Tjeerd de Kort heeft de afgelo- die op haar afkomen.
een grootscheepse transforma- pen jaren een grote rol gespeeld
een pilot gaat draaien.
tie en zette beide organisaties in de transitie van Bibliotheek ,,Het was geen makkelijke beMeer informatie over het Sport- stevig op de kaart in Velsen. De Velsen van een traditionele uit- slissing, maar na alles goed
en Preventieakkoord is te vinden Kort vertrekt volgend jaar met leenbibliotheek naar een parti- overwogen te hebben is dit het
zijn vrouw naar het buitenland, cipatiebibliotheek. Een organi- moment voor mij om te vertrekop sportpasvelsen.nl.
waar hij een nieuw avontuur be- satie die samenwerkt met diver- ken. Ik heb met veel plezier en
gint.
se organisaties op maatschap- inzet de taken volbracht die ik
pelijk, educatief en cultureel bij mijn aantreden had gesteld.
De raad van toezicht betreurt gebied. Hetgeen een platform Ik heb leiding mogen geven aan
zijn vertrek zeer, maar kan niet biedt aan organisaties waar Vel- deze twee mooie organisaties,
anders dan zijn besluit respec- senaren leesplezier kunnen ont- met een fantastisch team van
teren. Remco Wijnia, voorzit- wikkelen, kennis en informa- enthousiaste collega’s. Ik ben
ter: ,,Tjeerd de Kort heeft met tie kunnen halen en met elkaar trots dat bezoekers van alle leefenorm veel energie en inzet een kunnen delen.
tijden kunnen genieten van wat
cruciale rol gespeeld om de Bizowel de bibliotheek als Kunstbliotheek en KunstForm te vor- KunstForm,
Form in deze gemeente biedt
men tot wat ze nu zijn en wij een gezonde organisatie
en trots waar ze nu staan.” Aldus
zijn hem erkentelijk voor wat hij Daarnaast is De Kort betrokken Tjeerd de Kort.

Directeur-bestuurder Bibliotheek en
KunstForm Velsen kondigt vertrek aan

Nieuwe elektronische scoreborden
in Wijkcentrum De Hofstede

Van links naar rechts Jessica van der Woude, praktijkmanager, Ingrid Smit, praktijkondersteuner en Marian Meihuizen, assistente. (Foto: aangeleverd)

Griepcampagne in Driehuis
Driehuis - Huisartsenpraktijk
Driehuis, gehuisvest aan de Driehuizerkerkweg, maakte voor de
jaarlijkse griepcampagne gebruik
van de kerk in het hart van Driehuis, de Engelmunduskerk. Er
werd een middag coronaproof
griep- en pneumokokkenvaccinaties gegeven.

Assistente Marian Meihuizen:
,,Alles liep op rolletjes. Er waren geen wachttijden en afstand
houden was heel goed mogelijk.
Er was een in- en uitgang gerealiseerd, waardoor mensen elkaar
niet tegen konden komen. En natuurlijk had iedereen een mondneusmasker op. We willen dan

ook pater George en vrijwilligers
Peter Starreveld en Ben van Huffel van de kerk bedanken voor de
gelegenheid en ondersteuning,
die zij ons hebben geboden. Het
maakte het mogelijk, om iedereen veilig te vaccineren. Alles
werd in goede banen geleid.” (Arita Immerzeel)

Velserbroek - Het wijkcentrum
de Hofstede heeft twee nieuwe
elektronische scoreborden voor
haar biljartruimte aangeboden
gekregen van het Goede Doelen Fonds van Uitvaartvereniging
Noord-Hollandse Coöperatie. De
scoreborden zijn computergestuurd en voldoen geheel aan de
eisen die de biljartwereld daarvoor momenteel stelt. Donderdag
29 oktober zijn de scoreborden in
het wijkcentrum feestelijk in gebruik genomen. De aanleiding
voor deze schenking is gelegen
in het feit dat op 9 oktober Cornelis (Cor) Hoogland benoemd
is als Lid in de Orde van OranjeNassau. Cor werd daarbij onder
meer geprezen voor zijn langdurige en uitmuntende inzet als
voorzitter van de Uitvaartvereniging Noord-Hollandse Coöperatie. Als geschenk van de Uitvaartvereniging voor zijn jarenlange
diensten heeft Cor als enthousiast biljarter in de Hofstede, gekozen voor deze scoreboorden. Vervolgens heeft hij deze volkomen
belangeloos geschonken aan het
wijkcentrum. Een geste die door
de beheerders van het centrum
maar vooral ook door de biljarters
van de clubs die daar spelen, bijzonder op prijs wordt gesteld. Op
de aangeleverde foto Cor Hoogland bij de nieuwe scoreborden.
(Foto: aangeleverd)
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WVIJ reikt 28
zwemdiploma’s uit
IJmuiden - Op zondag 25 oktober
hebben onder toeziend oog van
een gedelegeerde van de Nationale Raad Zwemveiligheid en de eigen examinator van Watervrienden
IJmuiden 28 kinderen afgezwommen voor hun A, B of C diploma.
Een beetje saai was het wel; geen
papa’s en mama’s, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s die vanaf de tribune de kinderen vanaf afstand een
beetje moed konden toesturen. Niemand om naar te zwaaien. Vanwege de Covid-19 maatregelen was het
niet toegestaan om met publiek af
te zwemmen en sommige kinderen
hadden het daar best moeilijk mee.
Om de ouders op afstand mee te laten genieten van het afzwemmen,
deelde het kader via Whatsapp korte filmpjes van belangrijke momenten en de huisfotografe heeft weer
een enorme hoeveelheid foto’s gemaakt. En samen met alle kinderen
en vrijwilligers is er toch een feestje van gemaakt. Alle A-tjes lagen na

het diplomazwemmen zelfs onder
de ramen te wachten om naar buiten te gaan; het leek wel een schoolreisje.
Eenmaal buiten werden alle kinderen met een enorm applaus onthaald. Ze hadden het dan ook geweldig gedaan en ook de beoordelaar was tevreden over hoe we het
afzwemmen hadden geregeld.
Een groot compliment is er ook voor
de vrijwilligers die het afzwemmen
begeleid hebben. Secretaris Mariska Michel vertelt dat door COVID19
er enorme creativiteit en flexibiliteit nodig is van alle vrijwilligers binnen de vereniging zowel tijdens de
lessen en trainingen als nu bij het
afzwemmen. Dat is zeker een applaus waard en voor coördinator
ZwemABC Sonja Mol is er ook nog
een bos bloemen. Sonja is een ware duizendpoot en als coördinator
heeft ze ervoor gezorgd dat er wederom afgezwommen kon worden.
(Foto: aangeleverd)
Alle 14 trainers één voor één in het zonnetje gezet met een bos bloemen en gefeliciteerd door jeugdvoorzitter Wietze de Jong en hoofd jeugd opleidingen Mike Finch. (Foto`s gemaakt en samengesteld door Patrick Pots)

VV IJmuiden feliciteert geslaagde trainers
Velsen-Zuid - Bijna een jaar geleden heeft de hoofd jeugd opleidingen Mike Finch de KNVBcursus jeugdtrainer geregeld
voor 14 jeugdtrainers. Dit om
het niveau van de jeugdopleiding omhoog te krijgen.
De trainers begonnen vol enthousiasme aan de cursus. Normaal gesproken kan je dan in 3
maanden je diploma hebben.
Onder toeziend oog van de 3
KNVB docenten werd er afwisselend theorie en praktijk gedoceerd. De praktijkbegeleider van de trainers was hoofd
jeugd opleidingen Mike Finch.

Thuis moesten de trainers de
nodige voorbereidingen treffen en deze in de dug out plaatsen. Dit is een digitale omgeving waar de opdrachten in geplaatst werden door de KNVB
en de cursisten.
Leerzaam maar ook zeker inspannend werden de cursusavonden volbracht tot de eerste coronagolf uitbrak en de
cursus werd stilgelegd tot aan
de zomervakantie.
Na de zomervakantie werden
de resterende avonden ingepland en afgewerkt volgens de
nieuwe RIVM maatregelen. Dus

met voldoende afstand tussen
de trainers/docenten en onderling. Zelfs de laatste avond
werd digitaal afgewerkt en
moesten 4 trainers nog de laatste praktijk-oefening afronden.
Maar dat iedereen vol trots geslaagd is blijkt wel uit de uitspraak van Merlijn “dat de motivatie en bereidheid elkaar te
helpen groot was met als doel
allemaal te slagen”. Ook de uitspraak van Martin dat deze cursus ‘de handvatten heeft gegeven om het beste uit zijn
spelers te halen’ is voor de VV
IJmuiden voldoende om in de

toekomst deze cursus opnieuw
aan te bieden aan nieuwe trainers.
Nu bijna een jaar nadat de cursus is gestart kan men met
trots vertellen dat alle 14 trainers geslaagd zijn. Het officiële KNVB-diploma zal op een later tijdstip uitgereikt worden
wanneer een vertegenwoordiger langs mag komen om ze uit
te delen.
Vorige week woensdag werden
de KNVB docenten bedankt
voor de medewerking en voorzien van een bos bloemen namens de VV IJmuiden

SVIJ JO16-1 zit niet stil
IJmuiden - De voorbereiding
voor het seizoen 2020-2021 voor
de begeleiding van SVIJ JO16-1
begon al afgelopen mei. Zij waren voornemens om alle randzaken rondom het team snel op
orde te hebben voordat de eerste trainingen weer zouden beginnen. Zo stond de voorbereiding binnen no time op papier. De volgende stap was het
zoeken naar sponsors voor trainingspakken, trainingskleding
en voetbaltassen. Met al een
aantal toezeggingen van diverse
bedrijven op zak, gingen ze op
pad. Al snel waren ze rond met
een 5-tal sponsoren. Met behulp
van New Sport Challenge uit
Haarlem, Klaver Schilderwerken
uit IJmuiden, Libra Energy BV uit
Velsen Noord, Business Fashion
uit Utrecht en Zebra Uitzendbureau uit IJmuiden werd SVIJ
JO16-1 compleet in het nieuw
gestoken.
Deze sponsoring bleek een motiverende werking te hebben
op het team. Er werd (en wordt)
enorm hard getraind. Dit resulteerde in de groepswinst in het
bekertoernooi. Alle 3 de bekerwedstrijden werden gewonnen.
Was dit een voorbode voor de
competitie? De goede lijn werd
inderdaad doorgezet. Zo werd
onder meer in de IJmuidense
derby Stormvogels JO16-1 met
maar liefst 7-3 verslagen. Helaas vanwege de nieuwe coro-

na-maatregelen is de competitie wederom stilgelegd. Met 10
punten uit 4 wedstrijden gaat
SVIJ JO16-1 aan de leiding. Het
stilleggen van de competitie
betekent natuurlijk niet dat ze
gaan stil zitten. Maar liefst drie
keer per week wordt er fanatiek
doorgetraind.
Maar naast deze trainingen is
ontspanning ook een vereiste. Zaterdag 24 oktober werd er
samen met het talentvolle SVIJ
JO10-1 getraind. Wat een geweldige en gezellige training is
dit geworden. Afgelopen weekend gingen de jongens op pad
in IJmuiden. In een opgezet
competitief spel werden zij ingedeeld in 4 teams. De teams

moesten 15 opdrachten uitvoeren. Per opdracht waren er diverse punten te verdienen. Deze opdrachten moesten binnen
2 uur worden uitgevoerd. Nadat
de 15 opdrachten waren uitgevoerd kwamen de 4 teams snel
terug naar het SVIJ complex om
daar de uitslag te bekijken. Uiteraard ontvingen de winnaars
daar een prijs.
Ondanks deze trainingen en leuke activiteiten hopen we dat de
aankomende periode de corona-besmettingen snel zullen afvlakken. Want voetballen op zaterdag blijft toch het mooiste
wat er is. “Zaterdag is de mooiste dag van de week”. (Foto: aangeleverd)

Thuis in Santpoort

De speeltuin van Santpoort
In augustus 2021 bestaat de
Stichting Speeltuin Santpoort
75 jaar.
In 1946 wilde de pastor van de
Naaldkerk dat katholieke kinderen een eigen speeltuin kregen en niet speelden met onkerkelijken, dat was niet goed voor
hun karakterontwikkeling. Men
vond in dat jaar een geschikt terrein: het “Terraschbosch” bij de
Naaldkerk. Toen het kerkbestuur
in 1955 de huur opzegde, bood
de gemeente het huidige terrein

aan de Valckenhoeflaan aan. In
1958 vond de verhuizing plaats.
Sommige toestellen konden verplaatst worden en er werden
nieuwe aangeschaft. “RK” verdween uit de naam.
Omdat kinderen steeds minder buitenspelen, is het belangrijk dat er ouders zijn die de weg
naar de speeltuin niet vergeten
zijn. De speeltuin is een belangrijke impuls om de alsmaar groeiende bewegingsarmoede onder
de jeugd tegen te gaan.
Tot 2012 was het “de speeltuin

van tante Eef”. Ruim dertig jaar
was Eef Limmen als beheerder
het boegbeeld van de speeltuin.
In de loop der jaren is een aantal
kleine toestellen vervangen. Hoe
goed en gecertificeerd de toestellen ook zijn, verval treedt altijd op.
Het bestuur is trots op de klim/
klauter-ruïne die in 2018 is geplaatst.

Vlis zich nog net te verdedigen.
Tot slot pakte Nicole Schouten
tegen Klaas de Krijger haar eerste punt van het seizoen. Na een
moeizame opening wist ze de
stand te kantelen. De Krijger wist
met een offer toch nog naar remise te ontsnappen.
Bij de jeugd zijn de wedstrijden
om het clubkampioenschap be-

gonnen. Moritz Woestenburg,
die zich op het nippertje plaatste, begon goed met een overwinning op Storm van den Berg.
Jens Mischke en Tamar Out kwamen tot remise. In de B-finale verrasten Alex Kistemaker en
Youssef Laassri met overwinningen op Zion Nibte en Malak El
Abbassi.

Stichting Santpoort
Tekst: Pim Boer
Foto: Florian van der Horst

DCIJ-nieuws: Krijn ter Braake terug aan kop
Velsen - In de onderlinge competitie van Damclub IJmuiden
(DCIJ) is het momenteel stuivertje wisselen aan kop. Koploper
Martin van Dijk trof Stijn Tuijtel,
die het dit seizoen wat rustiger
aan doet, maar niet aan niveau
heeft ingeboet. Van Dijk werd
met een onevenwichtige stand
opgezadeld en belandde na een

tijdelijk offer van Tuijtel in een
eindspel waarin hij alleen maar
schijven kon weggeven. Daarom
gooide hij maar de handdoek in
de ring.
Concurrent Krijn ter Braake profiteerde deels van deze misstap.
Tegen nummer drie Max Doornbosch ging hij mee in de “Doornbosch-variant”. Ter Braake ont-

week de valkuilen van Doornbosch en leek naar een gewonnen stand toe te werken. Met
een tijdelijk offer wist Doornbosch zich echter nog te redden.
Ter Braake gaat nu aan kop, maar
heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan Van Dijk. Kees Pippel
klom ook na een overwinning op
Jacqueline Schouten. Schouten

besloot Pippel aan beide kanten vast te zetten, terwijl Pippel
het centrum veroverde. Toen de
opsluiting aan Schoutens linkerkant verbroken werd, had Pippel
een vrije doortocht naar dam.
Jesse Bos voerde vanaf de opening de druk op tegen Cees van
der Vlis. Na een grote ruil kwam
Bos heel ver, maar wist Van der
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Feestje in coronatijd..... hoe doe je dat?
Velsen - Vorige week plaatsten we een oproep op de voorpagina van onze krant. Een feestje vieren
in coronatijd, hoe doe je dat? Een kinderverjaardag, een huwelijk, een 50-ste verjaardag, een trouwdag, alle groots opgezette plannen moeten helaas voorlopig de prullenbak in. Verschrikkelijk jammer natuurlijk, maar het spreekt ook de creativiteit aan. En dat veel Velsenaren een originele oplossing hebben gevonden voor een alternatief feestje, bleek wel uit de vele inzendingen die wij mochten omntvangen. Op deze pagina enkele feestjes die in coronatijd hebben plaatsgevonden en geleid hebben tot onvergetelijke herinneringen. Heeft u ook een leuke oplossing gevonden? Mail ons:
redactie@jutter.nl. (Alle foto’s: aangeleverd)

Jente Goede werd afgelopen dinsdag 9 jaar. Het feestje dat ze voor haar verjaardag een paar weken geleden samen met haar eveneens jarige neefje Noah zou vieren viel in duigen. Maar afgelopen zondag werd
de schade dubbel en dwars ingehaald. In de Reigersbossenlaan in Zeewijk stonden even voor elf uur 15
versierde auto’s klaar om al toeterend om beurten een cadeautje bij de jarige af te leveren. De ‘feestgangers’ in de verjaardagsfile werden voorzien van allerlei lekkers om het wachten te veraangenamen en het
blij verraste koppie van de vooraf niets vermoedende jarige maakte het feest voor iedereen onvergetelijk.
Brenda Giliam-van der Maesen
stuurde onze redactie een foto
en verhaaltje over de verjaardag
van haar moeder, Truus van der
Maesen.
,,Dit jaar was de verjaardag van
mijn moeder uiteraard anders
dan anders. Geen borrel met
haar broers en zusters en vele
vrienden, geen buffet, maar quality time met haar twee dochters en kleinkind. Wij namen mijn
moeder voor haar 78ste verjaardag mee voor een picknick op afstand op een idyllisch grasveldje.
Ieder op een eigen kleedje. Het
was prachtig weer. We hingen
slingers op in de bomen, dronken champagne en aten taart en
aardbeitjes. We haalden mooie
herinneringen op van vroeger
en genoten van elkaar. Af en toe
voer er een bootje langs en mijn
moeder wuifde ze toe alsof ze de
koningin was. Maar dat was zij
natuurlijk ook, want zij was ECHT
jarig!’’

Op 31 maart waren Rob en Joan Koelemeijer 50 jaar getrouwd. ,,Wij zijn 28 februari in Velserbroek komen
wonen’’, vertelt Joan. ,,Hebben ons op het pleintje op de Hogemaad voorgesteld via een A4-tje en later ben
ik alle buren een half flesje wijn gaan brengen met een briefje erbij, of ze op 31 maart om 19.30 uur op gepaste afstand met ons wilden proosten. Gelukkig hebben de meeste buren hier gehoor aan gegeven. Er is
een spandoek gemaakt en we kregen bloemen, kaarten en dergelijke. En een nieuwe buur heeft foto’s gemaakt . Daar ben ik dankbaar voor, we hebben toch nog iets feestelijks kunnen ervaren in deze tijd.’’ Op de
foto naast het bruidspaar hun dochter, schoonzoon en kleindochter.

Cees en Nel Sintenie uit Santpoort waren in juli 50 jaar getrouwd en Nel bereikte in september de 70-jarige leeftijd. Op 13 september hadden ze een groots feest willen vieren met hun familie en vrienden. Helaas
ging dat niet door. Om het niet zo maar voorbij te laten gaan hebben hun kinderen Cees en Nel verrast om
in de buitenlucht een mooie fotosessie te maken. Cees: ,,50 jaar heet een ‘gouden’ huwelijk maar wat wij
daar vooral ‘goud’ aan vinden zijn onze kinderen en kleinkinderen waar we ongelofelijk veel van genieten.’’
Ze hebben de fotosessie afgesloten met een picknick en natuurlijk geproost met champagne. Alles Corona proef natuurlijk.
Joran van der Stoep werd 20 september 18 jaar. ,,Wij wilden hem een
verjaardag bezorgen om nooit te vergeten en dan in positieve zin wel
te verstaan’’, vertelt zijn moeder Mattanja. ,,Onder de noemer ‘making
good memories in strange times’ hebben wij onze familie gevraagd of
we met onze jarige Joran langs mochten rijden voor een verjaardagswens. Joran wist van niks en dacht gewoon naar zijn werk te gaan op
de dag voor zijn verjaardag. Wij hadden geregeld dat hij vrij was. In alle vroegte hebben we de auto versierd en toen hij naar zijn werk wilde
hebben we hem verrast. We mochten bij iedereen langskomen en hebben buiten bij iedereen een felicitatie ontvangen. De één had vlaggen
opgehangen, de ander ballonnen en weer een ander had een taartje
geregeld. Hij is door iedereen met cadeautjes verrast en wij hadden
voor iedereen een goodie bag gemaakt om uit te delen. De zon scheen
volop en het werd werkelijk een dag met een gouden randje. Één om
nooit meer te vergeten. Wat heeft hij genoten en wij met hem mee.’’

In de Jan Pieterszoon Coenstraat wapperde maandag een spandoek aan het hekwerk van de speeltuin.
Stevig bevestigd, want het doek doorstond de stormachtige windstoten goed. ‘Reinier 30 jaar’ lezen we.
Tijd voor een feestje, maar de vraag is: hoe dan? Hoe heeft Reinier dat feestje gevierd? Misschien lezen we
het volgende week in deze rubriek. redactie@jutter.nl.
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Op 31oktober is Roemer van de
Merwe 7 jaar geworden! De dag
startte met een tafel vol cadeautjes en kaartjes, vooraf werden
er al presentjes langsgebracht.
Na al een deel uitgepakt te hebben werd er een bezoek gebracht
aan de opa’s en oma’s, die waren
losgegaan op slingers en ballonnen voor de jarige én er was zelfs
een wapperende vlag. De taart
brachten ze mee en ook een borreltas, voor later, met wijn, kaas en
zoutjes. De tantes, ooms, nichtjes
en neven ontvingen per post wat
lekkers voor bij de koffie. Bij thuiskomst lagen er nog meer kaarten
en pakjes op de mat of werden
langsgebracht. Tijdens een digitale borrel mocht Roemer nog meer
cadeaus uitpakken. Toen was er
een heuse friettafel en aten Roemer, zijn broer Coenraad en ouders Berit en Colin veel te veel
ijs. De disco moesten ze hierdoor
overslaan! Moe en voldaan ging
de jarige naar bed. Hij gaf zijn bijzondere verjaardag een dikke 10!

Gerda Dijkstra uit Santpoort-Noord was in april jarig. Ze vertelt: ,,Mijn verjaardag heb ik bij De Rijp op het
water met een fluisterbootje op gepaste afstand gevierd. Als grote verrassing kwamen mijn kinderen met
hun kano ons tegemoet varen, en we hebben in het riet genoten van koffie met heerlijke moorkoppen.
Ondanks die nare coronatijd, een ontroerende dag met een goud randje.’’
Meike Wubs is 25 oktober 14 jaar
geworden. ,,Meike is een meisje met een verstandelijke beperking’’, schrijft haar moeder Anke.
,,Ieder jaar kijkt ze erg naar haar
verjaardag uit. Zo ook dit jaar,
maar toen kwam corona en dat
bracht alles in de war. Hoe ga je
dit uitleggen en hoe maak je er
toch een hoogtepunt van?’’
Anke heeft via Facebook een oproepje geplaatst met de vraag of
mensen Meike met een kaartje
wilden verrassen. ,,Nou dat heeft
ze geweten, ze heeft 58 kaarten
gekregen, zelfs van mensen die
wij niet kennen en wat was ze blij
hiermee.’’
Thuis hebben Meike en haar familie de verjaardag in kleine kring
gevierd met eigen gezin en een
oom en tante.
Op het dagcentrum Duinhuis
in Haarlem waar Meike doordeweeks altijd naar toegaat is haar
verjaardag dubbel en dwars gevierd, odoende is haar verjaardag toch een groot feest geweest.

Beschikbaar gesteld door Kadogalerie

50-jarige in deze rubriek maakt
kans op een mooi cadeaupakket
Velsen - Een 50-jarige in de familie- of vriendenkring? En voor
hem of haar ondanks corona geen groot maar een origineel ‘feestje’ georganiseerd? Stuur een foto en verhaaltje naar redactie@
jutter.nl en maak kans op een leuk cadeaupakket voor de jarige
beschikbaar gesteld door Christina Broesder van de Kadogalerie.

Voor Rosalie Giliam, die dit jaar 15 werd, organiseerde haar familie als verrassing een defilé in de straat. Om
de vijf minuten kwamen vrienden, familie en buren geheel uitgedost met toeters en bellen langs om de jarige op anderhalve meter afstand te feliciteren, waarbij zij werden getrakteerd op een corona proof gebakken minitaartje. Dat Rosalie achteraf zei dat ze dit een van de leukste verjaardagen vond, zagen haar ouders als een groot compliment.

alleen voor Abraham of Sarah,
maar ook in thema’s als ‘golfsport’
of ‘koffieleut’. Uiteraard wordt de
pakbon niet meegestuurd als het
cadeau rechtstreeks naar de ontvanger wordt verzonden. Zo blijft
Juist in deze moeilijke tijd is een levert de goederen dus nu uit ei- de inhoud tot het laatste moment
extra blijk van waardering na- gen voorraad, binnen één of twee een verrassing. In plaats daarvan
tuurlijk zeer welkom. Want al kun- werkdagen is de bestelling dan heeft de afzender de mogelijknen we verjaardagen en jubilea bij de klant in huis.
heid om een kaartje met een permomenteel niet vieren, een casoonlijke boodschap te laten bijdeau geven kan natuurlijk nog Vrijwel iedereen vindt het leuk voegen.
steeds. Door het rechtstreeks bij om een cadeau te geven of te Meer weten? Ga naar kadogalede ontvanger thuis te laten be- ontvangen. Het vinden van een rie.nl en bekijk het gehele assorzorgen, hoef je er bovendien zelf origineel cadeau is echter vaak timent.
de deur niet voor uit. De in Sant- een hele opgave. De grote winpoort wonende Christina Broes- kelketens bieden vaak allemaal Win een pakket
der is gespecialiseerd in het zoe- hetzelfde aan en als je dan eens Omdat veel mensen dit jaar Abraken naar originele, niet-alledaag- creatief uit de hoek wilt komen, ham of Sarah zien en dat heuglijse cadeautjes. In haar winkel Ka- zul je een andere bron moeten ke feit niet groots kunnen vieren,
dogalerie vind je altijd iets leuks aanboren. Kadogalerie biedt in mag deze krant twee cadeaupakvoor elke gelegenheid.
dat geval uitkomst. Het assor- ketten van Kadogalerie weggeven.
timent is zeer veelomvattend. Het betreft eenmaal het pakket ‘SaTwaalf jaar geleden startte Chris- Naast bijzondere geschenken, rah, wat een kanjer’ en eenmaal
tina Broesder haar bedrijf vanuit zoals bijzondere wijnfleshou- het pakket ‘Abraham sportieveling’.
haar eigen woning, terwijl ze haar ders, schootkussens met leuke Vertel hoe de jarige dit feestje op
parttime administratieve baan in designs, diverse modelauto’s en een alternatieve manier heeft geloondienst gewoon behield. Die nog veel meer aparte zaken, zijn vierd en stuur een foto naar redacbaan heeft ze intussen vaarwel er ook compleet samengestelde tie@jutter.nl en wie weet.... krijgt hij
gezegd. Tegenwoordig drijft ze pakketten in diverse thema’s. Niet of zij dit pakket thuisgestuurd.
haar bedrijf vanuit een pand in
de Haarlemse Waarderpolder. In
de raaksHalle aan de Drossestraat
2 te Haarlem is een deel van het
assortiment te vinden, want hier
huurt Christina een deel van het
winkeloppervlak. Samen met
een groep andere ondernemers
maakt ze gebruik van het store
in storeconcept. Wie het complete assortiment wil bekijken, kan
op kadogalerie.nl terecht. Toen
Christina aan haar winkelavontuur begon, was de markt totaal
anders. Ze vertelt: ,,Destijds had
ik nog geen artikelen op voorraad. Als er een bestelling binnenkwam, ging ik de artikelen
pas zelf bestellen. Dat zou nu niet
meer kunnen. De mensen willen
alles nu snel in huis hebben.’’ Ze

HOE GAAT HET MET …

Ruim acht maanden geleden werd in Nederland de eerste coronabesmetting vastgesteld. Een onzekere periode volgde en inmiddels lijkt het erop dat
we weer terug zijn bij af. Het aantal besmettingen is weer fors toegenomen
en maatregelen worden aangescherpt. Veel ondernemers zijn de vorige klap
amper te boven en vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf. Hoe staan
de zaken ervoor in Velsen? We maakten een rondje langs diverse bedrijven
om te horen welk effect de coronacrisis tot nu toe op hun activiteiten heeft
gehad en hoe ze omgaan met de geldende beperkingen.
Eigenaar Henk Koning (rechts) en collega Kyle Idsinga (links) van Volendammer Vishandel Molenaar op de Cepheusstraat IJmuiden vinden het goed te
doen in de viswinkel!
De mondkapjes liggen toonbaar op de
balie en er hangen duidelijke borden
met daarop de instrucies omtrent
hygiëne en afstand. Henk: ,,Voorheen
deden wij alles prijzen op gewicht, dat
doen we nu niet meer, we hebben vaste prijzen. Door alle maatregelen laten
wij ook niet meer dan drie mensen
in de viswinkel binnen. Zodra de vis
gebakken moet worden vragen wij de
klanten bij de bestelling direct te betalen en buiten te wachten. Wanneer de
bestelling klaar is zetten wij dit op het
uiterste puntje van de balie zodat de
delijk maar merkt wel dat iedereen er beklanten dit zelf kunnen meenemen.’’
grip voor heeft. ,,Uiteindelijk zitten we met
Henk vindt het eigenlijk klantontvrien- z’n allen in hetzelfde schuitje!’’

even kan de drukte
in de supermarkt
en komen daardoor
terecht bij de plaatselijke groenteboer,
kaasboer, bakker of
slager.’’

Eigenaar Bert van der Linden van Slagerij Bert van der Linden op de Kennemerlaan zegt dat het toch wel drukker
geworden is sinds de coronatijd. ,,Mensen vermijden als het

Bert heeft ‘kuch-balieschermen’ aangebracht. Ondanks dat
het drukker wordt
is het niet nodig om
in de winkel ‘politieagent’ te spelen,
volgens Bert. ,,De
mensen bewaren
netjes afstand.’’

Fred Slim, eigenaar van Fred Slim Automobielbedrijf en sliminautos.nl op de James
Wattstraat in IJmuiden, laat weten dat hij
hier en daar kleine aanpassingen heeft moeten doen maar gelukkig niet heel ingrijpend.
Veel stickers en waarschuwingen zijn inmiddels aanwezig in de garage. Een wachtruimte
heeft hij tijdelijk opgeheven. Via de website
kunnen mensen een APK of reparatie melden. ,,Als klein bedrijf is het in deze tijd goed
om flexibel te zijn, dit in tegenstelling tot de
grotere bedrijven’’, zegt Fred. ,,Wij halen
inmiddels zelf de auto bij de mensen thuis
op en brengen ‘m terug wanneer het klaar
is. Dit alles om zoveel mogelijk contact te
vermijden. De beperkingen zijn voorlopig
nog goed te doen.’’
Wel denkt Fred dat er een totale Europese
lockdown aan zit te komen. ,,Blijven opletten en afstand houden’’, is zijn devies.

open gebleven maar er kwam
uiteindelijk per dag hooguit
1 klant binnen voor het vervangen van een batterijtje, en
ja dat zet geen zoden aan de
dijk.’’ Dus begonnen ze zich
toch wel zorgen te maken. In
mei/juni dit jaar trok de klandizie behoorlijk aan. ,,Waarschijnlijk door het vakantiegeld’’,
zegt Sandra met een knipoog.
,,Hierdoor hebben we de winkel kunnen opknappen, er ligt
bijvoorbeeld een gloednieuwe
laminaatvloer in wat de ruimte
Robin Juwelier op de Planetenweg in IJmuiden bestaat
weer heerlijk opfrist. Ondanks
25 jaar. Daarvan is Sandra de Graaf nu zelf 6 jaar eigecorona zien wij de toekomst
naar, samen met haar man Ton.
hoopvol tegemoet, samen
sterk en ons verstand erbij
Sandra: ,,De eerste golf was erg zwaar, we zijn toen wel houden!’’

Wabo, uitgebreide procedure, beschikking uitkijkpunt
Voorhavendam (cluster 56)
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een
beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) heeft afgegeven.
De beschikking betreft het realiseren van uitkijkpunt Voorhavendam.
Het betreft een beschikking ten behoeve van de aanleg en het
gebruik van een nieuwe zeesluis te IJmuiden (het project Nieuwe
Zeesluis IJmuiden). De nieuwe zeesluis dient ter vervanging van
de Noordersluis, welke zijn technische levensduur heeft bereikt.
Naast de scheepvaartfunctie dient de zeesluis tevens als primaire
waterkering voor een groot deel van Noordwest-Nederland.
Aanvrager: OpenIJ EPC v.o.f.
Zaaknummer: 9613104
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking.
Provinciale coördinatieregeling van toepassing
Op grond van artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) worden besluiten die nodig zijn ter
verwezenlijking van het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden door de
provincie Noord-Holland gecoördineerd. Deze coördinatie vindt
plaats op grond van het vaststellingsbesluit van het inpassingsplan
Zeetoegang IJmond van Gedeputeerde Staten van 22 september 2014
en de wijzigingsbesluiten van 16 juni 2015 en 24 november 2015.
De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de uitgebreide
voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.31, derde lid, van de
Wro van toepassing is.
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang
van de dag na publicatie gedurende zes weken, van 6 november
tot 19 december 2020, ter inzage op loket.odnzkg.nl onder
bekendmakingen en (digitaal) bij:
- provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak,
via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440);
- gemeente Velsen, Dudokplein 1 te Velsen.
In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de
Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd
niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom
desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact
opnemen met gemeente of provincie over alternatieve mogelijkheden
van inzien.
Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u
gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of
telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.
Beroep
Als u belanghebbende bent bij de beschikking, kunt u binnen
zes weken na de dag waarop deze beschikking ter inzage is gelegd
een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan
wel uw zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar voren hebben
gebracht, of goede redenen hebben om dat niet te hebben gedaan.
Beroepschriften moeten zijn ondertekend en bevatten minstens uw
naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen uw beroep is gericht en de gronden van uw beroep.
U moet indien mogelijk een kopie van deze beschikking meesturen.
Op deze beschikking is tevens afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de
Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich
mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden
opgenomen, en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer
kunnen worden aangevuld.
In spoedeisende gevallen kunt u een voorlopige voorziening vragen
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u
beroep heeft ingesteld. Voor het instellen van beroep en het vragen
van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan daarover
meer informatie geven.
Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de
brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’
downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene
informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op
telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).
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Van beton naar vogelparadijs
Regio - Beton eruit, oase erin. Vogelhospitaal Haarlem in
Haarlem-Noord timmert aan de
weg voor het milieu. Ook andere gasten zoals insecten, kleine
zoogdieren en mensen zijn welkom in het paradijs.

Caprera sluit ongewoon seizoen af
met ruim 25.000 bezoekers
Regio - Toen half mei duidelijk
werd dat het Bloemendaalse
openluchttheater open mocht
voor maximaal 260 bezoekers,
heeft de organisatie razendsnel een volledig nieuw corona-proof zomerprogramma geprogrammeerd. Met 120 kleinschalige voorstellingen en concerten trok het theater tussen
juli en september toch ruim
25.000 bezoekers. Dit staat in
schril contrast met de aantallen van andere jaren, maar met
een gemiddelde bezettingsgraad van 95% spreekt de organisatie toch van een bescheiden succes.

len: ,,We zijn heel trots dat we dit
hebben kunnen doen voor ons
publiek. Veel mensen hadden al
maanden binnen gezeten en je
kon merken dat ze ontzettend blij
waren om er weer eens uit te zijn.
Juist doordat we een openluchttheater zijn hebben wij een veilige omgeving kunnen creëren,
waar mensen toch even onbezorgd konden genieten van cultuur en natuur.”

jeugdtheatervoorstellingen zijn
gepresenteerd in samenwerking
met de Toneelschuur. Nieuw waren de aansluitende kinderworkshops die aansloten op de voorstelling en met groot enthousiasme ontvangen werden.

Het klinkt als uit een vers uit Genesis: een inheemse tuin vol nectargevende en vruchtdragende
beplanting plus twee bloemenweides. Met een hoge biodiversiteitswaarde door een grote variatie bomen, struiken en bloemen die zo lang mogelijk nectar
en vruchten produceren.
Takkenrillen, fikse houtstukken,
kale zandplekken en broedkasten bieden nestgelegenheid aan
insecten, vogels en kleine zoogdieren. Een deel van het perceel
wordt afgeplagd en ingezaaid
met een biologisch inheems
bloemrijkmengsel. De erfgrens
krijgt een verhoogde houtsingel
en een door plaggen gevormde
wal met inheemse struiken. De
geveltuintjes zijn voorzien van
plezierig groen voor fauna evenals de kale plekken in de vogelbosjes.
,,Met vreugde schenken we dit
‘all-inclusief
vijfsterrenverblijf’
aan de natuur,” vertelt secretaris
Nancy Bromet. ,,Zo’n 250 vierkante meter beton is eruit, afkomstig
van de voormalige mest- en materiaalopslag aan de Vergierdeweg en 10 geveltuinen.”
Initiatiefnemer en coördinator,
vrijwilliger Linda, voormalig natuurgids bij het IVN en fanatiek
hobbyist thuis: “Ik vind het leuk
om op meer plekken biodiversiteit te realiseren. Het hospitaal is
een uitgelezen kans.” Met de se-

Volgend seizoen?
Hoe het programma er volgend
jaar uit zal zien kan Van Piggelen
nog niet zeggen. ,,Een groot deel
van onze shows is doorgeschoHet beste van Nederlands bodem ven naar volgend seizoen. Of het
Caprera wilde in de crisistijd tegen die tijd weer verantwoord
graag iets betekenen voor de di- is om met 1300 mensen in een
recte omgeving. Daarom stelden theater te zitten, weet ik niet. Geze hun theater open voor de eind- lukkig hebben we dit seizoen al
musicals van 15 lokale basisscho- laten zien dat we een mooi aanIn april leek het nog een ramp- len. Ook het reguliere program- gepast programma op een veilizalig jaar te worden voor Capre- ma werd in eerste instantie opge- ge manier kunnen organiseren.
ra. Met een somber bericht werd bouwd rondom ‘lokale’ artiesten Dus hoe het ook verloopt, Caprede bezoekers meegedeeld dat Chef’Special en Veldhuis & Kem- ra zal ook in 2021 een bijzonder
alle voorstellingen geannuleerd per, die respectievelijk 19 en 14 programma presenteren.”
of verzet werden. Enkele weken voorstellingen speelden in Caprelater kreeg de organisatie toch ra. Al gauw werd dit aangevuld
groen licht om open te gaan; bin- met andere grote namen uit de Steun van het publiek
nen de 1,5 meter afspraak was er popmuziek, klassieke muziek, ca- Ten slotte wil Van Piggelen iederbaret- en theaterwereld. Allemaal een bedanken voor de vele donaruimte voor 260 bezoekers.
van eigen bodem. Van Piggelen: ties en steunbetuigingen die het
Looproutes en boomstammetjes ,,Artiesten waren erg enthousiast theater ontvangen heeft. ,,Het
Na enkele weken keihard werken om te komen spelen in Caprera. is hartverwarmend om te merwas het openluchttheater klaar Voor velen hun eerste optreden ken hoeveel mensen Caprera een
om corona-proof de deuren te sinds de lockdown. De meesten warm hart toe dragen in deze
openen. Kaarten voor voorstel- speelden twee of drie keer op een moeilijke tijden. Dit heeft ons de
lingen werden verkocht in set- dag en hadden een aangepast of kracht gegeven om door te gaan
jes van twee, drie of vier. Op het akoestisch programma, dat per- en, ondanks de steeds weer verterrein waren looproutes aange- fect aansloot bij de nieuwe om- anderende maatregelen, een digeven en op de tribunes werden standigheden.” Voor de jongste vers programma in elkaar te zetplaatsen afgezet met boomstam- bezoekers bouwde Caprera een ten voor zoveel mogelijk menRegio - De Provinciale Stametjes. Directeur Lode van Pigge- speciaal jeugdtheater, waar 21 sen.” (Foto: Jaap Kroon)
ten van Noord-Holland hebben de Omgevingsverordening
NH2020 vastgesteld. Nieuw is
dat 32 landschappen zijn aangewezen als ‘Bijzonder ProvinRegio - Als er in een stad meer mensen besmet raken door Coro- maatschappelijk in te zetten. In ciaal Landschap’. Dit zijn landna, komen er via de ontlasting meer sporen van COVID-19 terecht de nationale afvalwatermonito- schappen waarop we extra zuiin het riool. Door deze virusgehalten te volgen in rioolwater, krij- ring werken veel partijen samen nig zijn vanwege hun bijzongen we niet alleen meer zicht op de bestaande infecties in een om met elkaar te doen wat no- dere eigenschappen en waarde
stad, maar ook beter grip op de besmetting op langere termijn. dig is. Het is noodzakelijk en ur- voor mens en dier.
Dankzij het monitoren van rioolwater kunnen we bij wijze van gent om beter te weten waar inspreken iedere winter weten waar mensen in welke regio extra fecties met COVID-19 zijn en hoe Gedeputeerde ruimtelijke ordealert moeten zijn. Bij alle zuiveringen in Rijnlands gebied wordt de verspreiding verloopt. Een ning, Cees Loggen: ,,Noord-Holwekelijks gemonitord.
adequaat monitoringsstysteem is landers willen graag woonruimte,
niet alleen voor de huidige pan- maar ook dat onze mooie groeMetingen RIVM
RIVM, waar het onderzoek naar demie van belang, maar ook een ne leefomgeving behouden blijft.
De methodiek die het RIVM han- de hoeveelheid generisch mate- goede voorbereiding op toekom- Hierin de balans vinden is onze
teert laat zien dat je genetisch riaal plaatsvindt. Dit gebeurt met stige pandemieën. Dit voor bor- opdracht als provincie. We hebmateriaal van corona kunt aan- een speciale (PCR) methode, die ging van de waterkwaliteit en ben dit vertaald naar regels in
treffen in afvalwater. Iedere week vaststelt hoeveel genetisch ma- voor verbetering van de collectie- de omgevingsverordening. Wat
worden er op 300 zuiveringen in teriaal er in het monster is aan- ve gezondheid.
nieuw is, is dat we grotere aanNederland, binnen Rijnland 19 getroffen. Deze informatie wordt
eengesloten landschappen op
stuks, monsters genomen van uiteindelijk verwerkt in het lande- Veiligheid medewerkers Rijnland een eenduidige manier bescherIn afvalwater komen virussen en men. Dit is in de plaats gekomen
het binnenkomende rioolwater. lijke coronadashboard.
bacteriën voor. De medewerkers van het beschermen van allerlei
Wekelijks wordt gedurende 24
van Rijnland voorkomen altijd al gebieden met veel verschillende
uur met een monsternamekast Samenwerking
automatisch een monster geno- Op een zuivering zijn veel bac- dat ze in direct contact met afval- regels.
men van het binnenkomende ri- teriën en virussen aanwezig in water komen, daarvoor gebrui- De landschappen die we nu met
oolwater.
het afvalwater. Er lopen ook an- ken ze ook persoonlijke bescher- de omgevingsverordening beDit 24-uursmonster wordt sa- dere onderzoeken naar antibio- mingsmiddelen. De medewer- schermen zijn - naast onze namengevoegd, gemengd en zo tica en medicijnresten, waarvoor kers lopen dan ook geen extra ri- tuurgebieden - de meest bijzonontstaat er een monster dat re- afvalwater een goed medium is. sico om met het Coronavirus be- dere landschappen van Noordpresentatief is. De monsters wor- Rijnland vindt het belangrijk om smet te raken.
Holland. Landschappen waar we
den in een fles afgevoerd naar het zich samen met andere partijen
trots op zijn. Deze landschappen

Wat het riool vertelt over Corona

cretaris werd eind 2019 een subsidie-aanvraag ingediend waarbij
ook jeugdinzet beoogd was. Het
‘Betrekken bij Groen Fonds’ van
provincie Noord-Holland, de J.C.
Ruigrok Stichting en een anonieme donor schonken de benodigde financiën.
,,Door corona is het nu moeilijk
veel jeugd erbij te betrekken,”
vertelt Linda. ,,Daarom zijn we
onlangs begonnen met onze eigen vrijwilligers.” De beheerders
zijn trots: ,,Hopelijk doet goed
voorbeeld goed volgen,” zeggen
ze. ,,Niet alleen kunnen schoolklassen hier een educatieve rondleiding krijgen, ook is dit een
prachtige rustplek voor onze vrij-

willigers en bezoekers maar het
draagt bovenal bij tot een gezondere leefomgeving doordat het
fijnstof afvangt en geluiddempend is terwijl bomen en struiken
schaduw geven, warmte absorberen, zuurstof produceren,
vocht in de bodem vasthouden
en de atmosfeer verkoelen.”
Over bezoekmogelijkheden volgt
te zijner tijd meer informatie. Het
opvanggebied omvat: Haarlem,
Bloemendaal, Overveen, Heemstede, Bennebroek, Vogelenzang,
Aerdenhout, Bentveld, Zandvoort, Spaarndam, Velsen, Hoofddorp, Nieuw-Vennep en de Bollenstreek. (Foto: aangeleverd)

Nieuwe omgevingsverordening
beschermt 32 bijzondere landschappen

overstijgen vaak de gemeentegrenzen en zijn onvervangbaar.
Door ze te beschermen kunnen
Noord-Hollanders en bezoekers
van de landschappen blijven genieten en blijft Noord-Holland
een aantrekkelijke plek om te wonen.”

Het is aan gemeenten, woningcoöperaties of andere initiatiefnemers om plannen te maken die
passen binnen deze regels. De
provincie geeft dan aan (bijvoorbeeld via een zienswijze) of plannen voldoen aan de omgevingsverordening. Om ontwikkelingen die zijn toegestaan goed in
Kwaliteit behouden
te passen in het landschap, is een
Per landschap is aangegeven wel- leidraad toegevoegd aan de omke ecologische, landschappelijke, gevingsverordening.
cultuurhistorische of aardkundige
waarden aanwezig zijn. Dit noe- Omgevingsverordening
men we de ‘kernkwaliteiten’ van In de Omgevingsverordening
het landschap. Voorbeelden hier- NH2020 zijn regels samengevan zijn het leefgebied voor wei- voegd op het gebied van natuur,
devogels, waterlopen en verkave- milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimlingsvormen in oude polders, de te en water. De provincie wil ontopenheid en de vergezichten in wikkelingen als woningbouw en
het landschap of een bijzonde- windenergie mogelijk maken en
re opbouw van de ondergrond. het waardevolle Noord-Hollandse
Zie als voorbeeld de omschreven landschap beschermen. De 21 nu
kernkwaliteiten voor Alkmaarder- geldende provinciale verordeninmeer en omgeving.
gen zijn samengevoegd tot 1 verordening. Hierdoor is het makkePlannen maken
lijker geworden om te zien welke
Om te zorgen dat Noord-Holland regels waar gelden. Bij de omgeeen mooie provincie blijft om vingsverordening zit een digitate wonen, werken en je vrije tijd le kaart waarbij de regels direct
door te brengen, is in de omge- in beeld komen op een specifievingsverordening vastgelegd dat ke locatie.
de kernkwaliteiten van de 32 bij- De nieuwe verordening gaat half
zondere landschappen niet aan- november 2020 in. (Foto: Provingetast mogen worden.
cie Noord-Holland)
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Vrijwillige energiecoach vergroot
actiebereidheid woningeigenaren
om te verduurzamen
Regio - Huiseigenaren nemen sneller energiebesparende maatregelen na een bezoek
van een vrijwillige energiecoach, zo blijkt uit kwalitatief
onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, uitgevoerd door I&O Research.
Met de tips uit het persoonlijke
gesprek met de energiecoach
versnellen huiseigenaren hun
plannen om bijvoorbeeld de
woning te isoleren of zonnepanelen te plaatsen.

tere wereld. Ze zetten hun kennis
over en ervaringen met energiebesparing graag in om klimaatverandering tegen te gaan en
huiseigenaren te inspireren, zo
blijkt uit het onderzoek. Op dat
punt vinden de coach en de woningeigenaar elkaar. “Huiseigenaren lopen vaak al rond met ideeën
om te verduurzamen en vinden in
de energiecoach een klankbord.
Door het enthousiasme en de bevestiging van de coach komen de
plannen in een stroomversnelling en gaat de huiseigenaar eerder tot actie over”, aldus Marlon
Mintjes van Milieu Centraal.

de huiseigenaar neemt of welke
vragen er nog leven. Enkele partijen faciliteren hier momenteel
al wel in en zien ook dat dit werkt
en wordt gewaardeerd. Nazorg is
voor woningeigenaren een goede stok achter de deur om aan de
slag te gaan en het opent nieuwe mogelijkheden om (verder) te
verduurzamen.

Belangrijke rol
in de energietransitie
Met hun enthousiasme en versnellende werking kunnen enerGemeenten hebben een opgagiecoaches en organisaties die
ve om de bestaande woningenergiecoaches opleiden en invoorraad van het aardgas te krijzetten een belangrijke rol vergen. Steeds vaker worden hier- Aandacht voor nazorg
vullen in de energie- en warmvoor ook energiecoaches inge- Het aanbieden van nazorg aan tetransitie en daarmee van grote
zet: vrijwilligers die langs gaan bij woningeigenaren na een advies- waarde voor de gemeenten zijn.
woningeigenaren voor een per- gesprek kan mogelijk tot meer Hiervoor is goede samenwerking
soonlijk adviesgesprek over ener- impact leiden. Uit het onder- tussen de gemeenten, coaches
giebesparende mogelijkheden in zoek blijkt dat woningeigena- en verschillende partijen noodhun woning.
ren, maar ook coaches en partij- zakelijk.
en die coaches inzetten hier be- Het rapport wordt aan gemeenVanuit gedeelde passie
hoefte aan hebben. De rol van de ten; VNG en het ministerie van
en interesse
coach stopt nu vaak na het eer- BZK gepresenteerd. Zij kunnen
Vrijwillige energiecoaches willen ste bezoek. Zo weten de gemeen- met de aanbevelingen aan de
zichzelf graag nuttig maken en ten en energiecoaches niet welke slag om de energiecoaches nog
een bijdrage leveren aan een be- energiebesparende maatregelen effectiever in te zetten.

Twintigste Natuurwerkdag
gaat in Noord-Holland niet door

Regio - Vanwege het stijgende aantal besmettingen met het
coronavirus heeft Landschap
Noord-Holland besloten om dit
jaar de Landelijke Natuurwerkdag 2020 in Noord-Holland af te
lasten. In voorgaande jaren werkten er tussen de 1.000 en 1.500
vrijwilligers op zo’n 65 verschillende locaties. De Natuurwerkdag is altijd op de eerste zaterdag
van november. Dit jaar zou er ook
politie, maar ook voor de hulpbe- op de dag ervoor en erna gewerkt
worden wegens het 20-jarige juhoevenden!
bileum.
Uiteenlopende achtergronden
De groep van mensen die verward Programmamanager Betrekken
gedrag vertonen is divers. Het kan bij Groen Nienke Kwikkel: ,,Wij
gaan om personen met een (licht) vinden het niet verantwoord om
verstandelijke beperking, demen- een evenement te organiseren
tie, een psychische aandoening, of
levensproblemen zoals schulden of
verlies van dierbaren. Het gaat om
problemen die de grip op het leven
(dreigen) te verliezen en die daarom zorg of ondersteuning nodig
kunnen hebben, maar deze niet altijd zelf opzoeken. Juist daarom is
het goed als mensen meer naar elkaar omkijken, en vanuit die zorg
voor een ander een melding doen. Regio - Afgelopen augustus
vonden er op Schiphol 1883
nachtvluchten plaats, waarDekking netwerk
De meeste gemeenten (ruim 90%) van 839 vakantievluchten.
zijn inmiddels via een regionaal of Vluchten die, in coronatijd,
lokaal meldpunt aangesloten op overbodig of zelfs gevaarlijk
het landelijk meldpunt. Het minis- zijn en die prima overdag geterie is met de 24 gemeenten die vlogen kunnen worden omnog niet zijn aangesloten in ge- dat er dan voldoende ruimsprek om dit zo snel als mogelijk te te is op Schiphol. Natuur en
regelen, en ondersteunt hen hierbij Milieufederatie Noord-Holland roept verkeersminister
waar nodig.
Van Nieuwenhuizen op nachtvluchten te stoppen en ze te
Bereikbaarheid lokale
verplaatsen naar de dag.
en regionale meldpunten
Sommige meldpunten zijn 24 uur
per dag bereikbaar, maar de mees- Uit onderzoek van To70, in opte meldpunten zijn bereikbaar tij- dracht van Natuur en Milieufedens kantooruren. Belt iemand deratie Noord-Holland, blijkt
met zorgen na de openingstijden dat in augustus van dit jaar
van een meldpunt, dan kan de bel- 1883 nachtvluchten plaatsvonler op werkdagen tot 21.00 uur den, van en naar Schiphol. Dit
worden doorverbonden met MIND
Korrelatie. Mind Korrelatie biedt
een adviesgesprek aan waarin bellers informatie krijgen over welke
stappen zij zelf kunnen ondernemen en waar ze hulp kunnen krijgen als ze dat graag willen. De beller kan er na sluitingstijd vaak ook
voor kiezen om bij het meldpunt
een voicemailbericht in te spreken,
waarna hij tijdens de openingstijden van het betreffende meldpunt
wordt teruggebeld. Dat is afdoende, omdat het niet om acute hulpvragen gaat. Daarvoor is het nummer 112.

Nieuw landelijk meldnummer
zorgwekkend gedrag: 0800 1205
Regio - Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft onlangs tijdens een
digitale bijeenkomst het nieuwe landelijke meldpunt voor zorgwekkend gedrag gelanceerd. Het meldpunt is gratis bereikbaar
via nummer 0800 1205. Via dit meldpunt kunnen mensen, die
zich zorgen maken over een naaste, in contact komen met zorgverleners in de buurt. Daarmee kan een melding bij het meldnummer het begin zijn van hulp waar behoefte aan is. Het gaat
over niet-acute zaken: bij acute crisis of gevaar is zoals gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar, of de lokale crisisdienst van de
GGZ.

waar mensen meedoen aan een
activiteit waarbij ze het virus zouden kunnen verspreiden. Dit ondanks de voorzorgsmaatregelen
die de locatieleiders treffen.”
Landschap Noord-Holland benadrukt het belang van vrijwilligerswerk. Want wat niet iedereen
weet, is dat wekelijks duizenden
vrijwilligers hun handen uit de
mouwen steken om de natuurgebieden in onze provincie te onderhouden. Dat doen ze samen
met andere natuurorganisaties
en recreatieschappen in NoordHolland, maar ook bij vrijwilligersgroepen die een natuurgebied in hun buurt beheren. Daar
mogen we als samenleving bij-

zonder trots op zijn.
Nienke Kwikkel: ,,We zien dat in
deze bijzondere tijd steeds meer
mensen buiten actief bezig willen
zijn. Liefst dichtbij, in hun groene
leefomgeving. De Natuurwerkdag is elk jaar een dag om samen
te zagen, harken, snoeien en de
handen uit de mouwen te steken in de frisse lucht. Dat is gezond en bovenal help je de planten, dieren en maken we samen
Noord-Holland mooier. We kijken
daarom uit naar de 21ste editie in
2021, in afwachting van betere tijden!”
Meer informatie: www.natuurwerkdag.nl. (Foto: Maarten van
Cleef )

Oproep Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

Stop de nachtvluchten en
verplaats deze naar de dag

Blokhuis is blij met het meldpunt:
,,Mensen die zich zorgen maken
over het gedrag van iemand anders, bijvoorbeeld een naaste of
een buurman, kunnen dit meldpunt bellen. Denk bijvoorbeeld aan
mensen die verward gedrag vertonen, niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen, in een vervuild huis
wonen of veel problemen hebben
en dreigen af te glijden. Het kan
gaan om een oude overbuurman
die steeds vaker met blote voeten
op straat loopt en al een paar keer
de sleutels van de voordeur blijkt
te zijn vergeten; misschien is hij dement aan het worden. Of denk aan
iemand die door oplopende schulden enorm in de problemen komt,
depressief raakt en dakloos dreigt
te worden. Om maar een paar
schrijnende voorbeelden te noemen. Vaak gaat het om personen
die door een stapeling van problemen zoals schulden, psychische
problemen of het verlies van dierbaren, gebeurtenissen waardoor
mensen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen.”

nummers doorschakelt, kan daarvoor de oplossing bieden. Overigens wijst de staatssecretaris erop
dat het meldpunt niet in de plaats
komt van andere mogelijkheden
die er zijn om met dit soort situaties om te gaan: ,,Het meldpunt
biedt een extra mogelijkheid om je
zorgen te uiten en advies in te winnen. Afhankelijk van de situatie kun
je verschillende dingen doen. Het
is mooi als mensen ook zelf proberen contact te maken met de mensen in de buurt waar ze zich zorgen over maken, of met naasten
van diegenen; of zelf een buurtregisseur of een wijkteam benaderen. Het is zeker niet de bedoeling
dat persoonlijk contact met buurtbewoners voor alle situaties wordt
vervangen door een telefoontje
met het meldpunt.”

Melding vormt
begin van hulptraject
Het meldpunt is een landelijk doorschakelnummer, dat bellers doorverbindt met een het lokaal meldpunt in de wijk, stad of regio. Meldingen worden op lokaal niveau
Rol van het landelijk meldpunt
opgepakt; het kan gaan om bijHet meldpunt is een vervolg op het voorbeeld het geven van advies en
advies van het toenmalige ‘Scha- als nodig om het regelen van hulp
kelteam Personen met Verward voor degene, over wie de melding
gedrag’ onder voorzitterschap van wordt gedaan. Zo kan een melding
Onno Hoes. Naasten of omwonen- van verward gedrag het begin zijn
den weten vaak niet waar ze met van een hoognodig hulptraject.
hun zorgen over een verward per- Bijkomend effect dat verwacht
soon terecht kunnen. Regionale en wordt, is dat de politie minder vaak
lokale hulpnummers zijn immers in actie hoeft te komen, omdat de
niet altijd even bekend. Eén gra- lokale hulpverlening toegankelijtis landelijk nummer, dat naar die ker wordt. Niet alleen fijn voor de

Website
Tegelijk met het landelijke meldpunt is ook de bijbehorende website www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl gelanceerd, met bijvoorbeeld ervaringsverhalen van mensen die ook een melding hebben
gedaan en degenen die de telefoon bij een meldpunt aannemen.
Ook zijn adviezen te vinden over
manieren hoe het beste om te
gaan met verschillende typen zorgwekkend gedrag. (Foto: aangeleverd)

is 55 procent van het aantal in
dezelfde periode in 2019. Daarmee stijgt het aantal nachtvluchten procentueel sneller
dan het aantal vluchten overdag. De slaap van bewoners
onder de vliegroutes werd gemiddeld 60 keer per nacht verstoord.
Sijas Akkerman, directeur van
de Natuur & Milieufederatie
Noord Holland: ,,Dit is in tegenspraak met eerder gedane beloftes door minister Van Nieuwenhuizen en Schiphol om de
geluidshinder in nacht met prioriteit te verminderen. Bovendien ging het in augustus om
839 Europese vakantievluchten (Point To Point bestemmingen). Juist in crisistijd is een ongestoorde slaap van extra groot

belang”.
In augustus hadden ook 353
Transit vluchten in de nacht een
Europese bestemming. ,,Ook
hiervoor geldt in onze ogen
dat deze vluchten van de nacht
naar de dag verplaatst kunnen
worden. Zeker gezien het beperkte aantal intercontinentale vluchten waarop aansluiting
wenselijk is en de ruimte die
overdag beschikbaar is.”
Natuur
en
Milieufederatie
Noord-Holland roept daarom
Van Nieuwenhuizen, Schiphol,
KLM, Transavia, TUI, Corendon
en Easyjet op nachtvluchten
binnen Europa (vrachtvluchten en intercontinentale vluchten uitgezonderd) te stoppen of
eventueel te verplaatsen naar
de dag.

Laatste biomarkt van dit seizoen

Haarlem-Noord - Op 7 november is alweer de laatste BioMarkt
van dit jaar. De markt vindt plaats
in de Haarlemmer Kweektuin op
de Kleverlaan 9.
De markt is tussen 10.00 en 15.00
uur. Je kunt er terecht voor aller-

lei biologische, glutenvrije, veganistische, lokale of duurzaam
geproduceerde producten.Zoals groente, brood, gebak, kaas,
worst, jam, honing, wijn, bier,
olijfolie en azijn, kruiden, handgemaakte cadeautjes, veganis-

tische ham, empanadas en nog
veel meer lekkere producten.
Het is behalve voor je zaterdagse boodschappen op de markt
ook een gezellige plek om coffee to go te drinken. (Foto: aangeleverd)
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Informatiebijeenkomst over de
effecten van bestraling bij borstkanker
Regio - Het Spaarne Gasthuis organiseert dinsdag 10 november
een digitaal te volgen informatiebijeenkomst over de effecten van
bestraling bij borstkanker.
Deze informatiebijeenkomst is
voor mensen met borstkanker en
hun naasten. U krijgt uitleg over
het nut en noodzaak van bestralen bij borstkanker. Ook de vroe-

ge en late bijwerkingen van bestraling worden besproken. Er is
ruime gelegenheid om uw vragen te stellen. Spreker is R. Kalisvaart, Physician Assistant afdeling
radiotherapie AVL
Vanwege het coronavirus wordt
deze bijeenkomst digitaal via het
platform Zoom aangeboden. Als
u zich aanmeldt bij het Inloophuis

Kennemerland via info@inloophuiskennemerland.nl of (023) 888
5367 ontvangt u een mail met
daarin de gegevens over het inloggen en deelnemen via Zoom.
De bijeenkomst is van 15.30 tot
17.00 uur. Meer informatie: Patiëntenvoorlichting
Spaarne
Gasthuis, (023) 224 2060 of het inloophuis.

Omgevingsdienst IJmond
nog schoner de weg op
Regio - ,,Dit zijn ze dan, 7 Renault Zoe’s en een Nissan Leaf. En vergeet ook onze elektrische Nissan-bus niet.’’ Trots staan directeur
Bert Pannekeet en facilitair medewerker Rick Sinkeldam bij het
volledig elektrische wagenpark van de Omgevingsdienst IJmond.
Een bewuste keuze, die past bij een organisatie waar het bereiken en in stand houden van een veilige en duurzame leefomgeving tot de kern van het werk hoort.

kun je met de brake-stand weer
kilometers opwekken. Dan is het
gewoon een sport om tijdens de
rit zo weinig mogelijk elektriciteit
te gebruiken.’’

De elektrische auto’s staan bij de
Omgevingsdienst niet op zich.
Rick Sinkeldam vertelt: ,,Onze au- slagpunt tussen de 30.000 en Voor zakelijke ritten en bedrijfstopool reed al op CNG, schoon 50.000 kilometer.
bezoeken kunnen de medeweraardgas. Maar het kan natuurlijk
kers ook kiezen om op de eleknog schoner. Voor de aanschaf Elektrisch rijden is even wennen. trische fiets te stappen en kan
van nieuwe auto’s zijn we niet Allereerst omdat het geen scha- iedereen gebruik maken van de
over één nacht ijs gegaan. We wil- kelauto’s zijn, maar je met een au- OV-fiets.
den een slim en duurzaam be- tomaat rijdt. Remmen en ‘gas ge- Bert Pannekeet licht toe: ,,Mosluit nemen. Met de aanschaf van ven’ doe je alleen met je rechter- menteel staan de bedrijfsbezoedeze auto’s is dat gelukt. Zo kun- voet. En word je bij een benzi- ken vanwege corona op een laag
nen we de CO2 voetafdruk van de neauto gewaarschuwd door het pitje en werken de meeste colleOmgevingsdienst nog verder ver- hardere geluid van de motor als je ga’s vanuit huis. Maar normaal gekleinen.’’
harder rijdt. Dat is iets waar je bij sproken kun je dus ook zelf een
Omgevingsdienst IJmond rijdt een elektrische auto zelf goed op duurzame afweging maken, hoe
zo’n 20.000 kilometer per auto moet letten, want de motor is en je naar een afspraak gaat. Is het
per jaar. Er zijn veel verschillende blijft stil. ,,Dat je stil rijdt, merk je niet zo ver en hoef je niet allerlei
studies en berekeningen als het ook aan de omgeving’’, lacht Rick. spullen mee te nemen, dan pak
gaat om het omslagpunt, wan- ,,Met name fietsers en voetgan- je lekker de fiets of e-bike. Wordt
neer een elektrische auto schoner gers horen je echt minder snel de afstand te groot, omdat je bijis voor het milieu dan een benzi- aankomen. Daar moet je reke- voorbeeld meerdere afspraken
neauto. Dat heeft onder meer te ning mee houden.’’ Nog een leuk achter elkaar hebt, of omdat je
maken met hoe de elektriciteit weetje is dat je zelf invloed hebt apparatuur mee brengt, dan staat
in een bepaald land wordt opge- op hoe duurzaam je rijdt. ,,Met de de elektrische auto voor je klaar.’’
wekt. In Nederland ligt het om- kortere ritten in het stadsverkeer (Foto: aangeleverd)

Rode Kruis schaalt hulpverlening
ook in Kennemerland verder op
Regio - Het Rode Kruis heeft
het nationale actieplan COVID-19 herzien, omdat we
merken dat de noden onverminderd hoog zijn en in deze tweede golf de druk op de
zorg toeneemt. De coronahulpverlening wordt overal in
Nederland verder uitgebreid
en opgeschaald.

soneel te ondersteunen. Daarnaast is het Rode Kruis 125 keer
uitgerukt om begeleid vervoer
te verzorgen met een speciaal
daartoe ingerichte bus. Circa
25 mensen hebben regelmatig
telefonisch contact via het Let
op Elkaar burgerhulpprogramma en de telefonische belcirkels. Verder hebben Rode Kruis
vrijwilligers zo’n 80 keer boodIn het district Kennemerland schappen gedaan voor buurthebben vele tientallen vrijwilli- genoten.
gers zich in de afgelopen maanden ingezet voor diverse coro- Voor de komende periode zal de
na-gerelateerde ondersteuning vraag naar hulp alleen maar toevan zowel zorginstellingen als nemen, we verwachten wederindividuele mensen met een om nodig te zijn om de enorhulpvraag. Vrijwilligers van het me druk op de zorginstellingen
Rode Kruis Kennemerland werk- in de regio enigszins te verlichten zo’n 4000 uur in een van de ten met een flexibele poule van
teststraten, verzorg-, verpleeg- vrijwilligers die diverse niet-meen ziekenhuizen om zorgper- dische taken op zich kunnen ne-

men. Het Rode Kruis werft momenteel tientallen nieuwe vrijwilligers en leidt hen op om
klaar te zijn wanneer de nood
aan de man is.
Machiel Pouw, Coördinator
Noodhulp: ,,Het is geweldig dat
we als Rode Kruis kunnen ondersteunen in deze tijden. We
zijn er voor iedereen die in nood
verkeert, of dat nu een zorginstelling is of iemand die thuis in
quarantaine is.
Het Rode Kruis staat klaar overal in Nederland! Ik roep mensen die hulp nodig hebben op
om de telefoon te pakken en
onze hulplijn te bellen via 0704455888. Schaam je niet om
hulp te vragen. Want je hoeft
het niet alleen te doen.” (Foto:
aangeleverd)

Informatiebijeenkomst over borstvoeding

Vanaf de bank gluren bij de buren
dankzij online Duurzame Huizen Route
Regio - Een comfortabele en energiezuinige woning is extra belangrijk nu mensen meer tijd in huis doorbrengen. Maar hoe
krijgt u dat voor elkaar? Via het platform Duurzame Huizen Route delen meer dan 1.600 huiseigenaren hun ervaringen met duurzaam wonen. Dit jaar kunt u van 7 november tot 15 december via
een videoverbinding in contact komen met deze huiseigenaren.
De Duurzame Huizen Route is
een platform vol met ervaringsverhalen over duurzaam wonen.
Huiseigenaren laten zien hoe zij
hun woning duurzamer maken
en gaan met u in gesprek. Schrijf
u in voor een online bezoek of
deel zelf uw verhaal via www.
duurzamehuizenroute.nl.
Bezoek een huis naar wens
Vanwege de maatregelen rond-

om corona gebeurt het bezoek
dit jaar online, door middel van
videogesprekken. Dé kans om
eens binnen te kijken bij een huis
aan de andere kant van Nederland of een huis met een specifieke maatregel.
In de loop van de weken wordt
de lijst met bezoekmogelijkheden steeds verder aangevuld. Na
inschrijving ontvangt u een duidelijke instructie over hoe het vi-

deogesprek in zijn werk gaat.
Zelf ervaring delen
Heeft u al duurzame stappen gezet? Deel dan ook uw ervaring via
www.duurzamehuizenroute.nl
en meld uw woning aan als voorbeeld. Elke ervaring is welkom. Of
het nu gaat om HR++-glas of gevelisolatie of het volledig aardgasvrij maken van een huis. Het
deelnemen aan een videogesprek is optioneel. Ook enkel als
voorbeeldwoning op de website staan, is waardevol voor anderen die op zoek zijn naar informatie en ervaringen. (Foto: aangeleverd)

Regio - Ben je zwanger en wil je
borstvoeding gaan geven? Dan
is de digitale informatiebijeenkomst over borstvoeding georganiseerd door het Spaarne Gasthuis een prima start! Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst op
17 november krijg je informatie
over hoe borstvoeding werkt. Zo
leer je hoe je kunt zien wanneer je
baby honger heeft, hoe je je baby
aanlegt en hoe je weet of je baby genoeg gedronken heeft. Ook
bespreken ze wat je kunt doen als
het geven van borstvoeding niet
loopt zoals je had gehoopt. Deskundigen geven veel praktische
informatie en laten filmpjes zien.

Er is volop ruimte om vragen te
stellen. Zo kun je een goede start
maken met het voeden van je baby.
Vanwege de landelijke richtlijnen
van het RIVM over het coronavirus lukt het niet om echt bij elkaar te komen. Daarom wordt de
bijeenkomst digitaal aangeboden. Dit kan men doen in samenwerking met JGZ Kennemerland
via het programma Zoom. Hiervoor moet u zich wel aanmelden.
Heeft u zich aangemeld voor de
bijeenkomst over borstvoeding?
Dan sturen de organisatoren u
een aantal dagen voor de bijeen-

komst een mail met daarin de
gegevens over het inloggen en
deelnemen via Zoom.
Datum: dinsdag 17 november
2020, 19.30-21.30 uur.
Locatie: via Zoom
Aanmelden
Wil je de bijeenkomst bijwonen?
Schrijf je dan in via het formulier
op de website www.spaarnegasthuis.nl.
Vragen
Bel de afdeling patiëntenvoorlichting op telefoonnummer
(023) 224 2060 of stuur een mail
naar info@spaarnegasthuis.nl.

Geestelijke steun in de coronacrisis
Regio - Veel mensen maken zich
grote zorgen over de risico’s en
gevolgen van het coronavirus.
Deze tijd met veel onzekerheden en onduidelijkheden raakt
ons allemaal. Het roept vragen op
die raken aan de zin van ons leven: denk aan de angst om ziek te
worden, het isolement, mogelijke
herinneringen aan de oorlog en
vooral de eenzaamheid waar we
noodgedwongen in zitten.

Meestal kun je met vragen terecht bij je eigen vertrouwde netwerk van familie, vrienden, collega’s of een (geloofs)gemeenschap. Als zo’n netwerk echter
ontbreekt, of als je allemaal in die
onzekerheid zit en niet aan die
vragen toe komt, dan kun je een
beroep doen op een geestelijk
verzorger.
Het delen van vragen, gedachten en gevoelens, kortom je hart

luchten kan helpen. Geestelijk
verzorgers bieden daarbij ondersteuning.
Aan deze gesprekken zijn geen
kosten verbonden.
Met vragen over geestelijke verzorging thuis kan contact opgenomen worden met MomenTaal,
telefoon 06-30510423 en overlegt men om te kijken wat mogelijk is. Zie ook: www.momentaal.com.

