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Genieten van de warmste 
9 november ooit gemeten
IJmuiden - Overal in de duinen, rond de stranden en de havens en zelfs in de woonwijken kom je vossen tegen. En heel soms kom je er eentje te-
gen die lekker ligt te luieren en vitamine D ligt te verzamelen, zoals deze maandagmiddag. Het was de warmste 9 november ooit gemeten en dit 
vosje had besloten daar volop van te gaan genieten. Fotograaf Erik Baalbergen had gelukkig, zoals hij het zelf omschrijft, zijn ‘teletoeter’ bij zich 
om het beestje geen schrik aan te jagen. En de vos? Ach, die keek even op toen er ergens een hond begon te bla� en, en ging toen weer verder 
waar ‘ie mee bezig was: genieten van het zonnetje en dromen over kippenboutjes!

Monumentale Slangenmuur 
Beeckestijn vernield
Velsen - Zuid - Afgelopen week-
end is een deel van de monu-
mentale slangenmuur langs de 
kruidentuin op buitenplaats 
Beeckestijn vernield. Grote 
brokken steen zijn van de bo-
venkant afgeslagen. De slan-
genmuur is onderdeel van het 
rijksmonument Beeckestijn, 
wat zowel het huis als het he-
le park met bijzondere elemen-
ten zoals de slangenmuren om-
vat.

Boswachter Eveline Blok van Na-
tuurmonumenten vertelt: ,,Slan-
genmuren zijn heel bijzonder 

en vrij zeldzaam; er zijn er nog 
maar enkele van in Nederland. 
Beeckestijn heeft er twee: één 
rond de kruidentuin en één rond 
de neobaroktuin. Extra verdrie-
tig daarom dat dit zomaar ver-
nield wordt. Slangenmuren zijn 
een luxe element van rijke bui-
tenplaatsen. Door de slingeren-
de vorm wordt de warmte vast-
gehouden, waardoor fruitbomen 
en leifruit extra goed groeit en 
rijpt.”
Natuurmonumenten heeft aan-
gifte gedaan van vernieling. De 
reparatiekosten lopen in de dui-
zenden euro’s en dat werk moet 

door een vakman gedaan wor-
den. Het valt niet onder de verze-
kering, waardoor Natuurmonu-
menten het herstel uit het regu-
liere jaarbudget van Beeckestijn 
moet passen. De losgeslagen ou-
de stenen van de muur worden 
verzameld, zodat de muur straks 
met de originele stenen hersteld 
kan worden. 
Als iemand iets gezien heeft of 
tips heeft omtrent deze vernie-
ling kunnen deze gemeld wor-
den op beeckestijn@natuurmo-
numenten.nl of op www.face-
book.com/beeckestijn. (Foto: 
aangeleverd)

Hond Kuni (11) 
overlijdt na 
eten rattengif
Velserbroek - Hondenbezitters 
moeten tijdens de wandeling 
hun trouwe viervoeter goed in de 
gaten houden. Zaterdag kwam 
de 11-jarige husky Kuni om het 
leven na te hebben gegeten van 
een met rattengif gevulde ham-
burger. Het dier bleek maar liefst 
1200 gram gif in zijn maag te heb-
ben, zo bleek later uit onderzoek. 
Een inwoonster van Velserbroek 
plaatste het bericht maandag op 
Facebook in de groep Prikbord 
Velserbroek. Ze is aangeslagen 
door het overlijden van de hond, 
waarmee ze zelf regelmatig ging 
wandelen. ,,Er is braaksel gevon-
den van een hamburger met kor-
reltjes gif erin. De medewerkers 
van de dierenambulance hebben 
het meegenomen voor onder-
zoek. Het bleek rattengif te zijn.’’ 
De met gif gevulde hamburger 
lag in de nabijheid van de skate-
baan in Velserbroek, maar inmid-
dels doen ook berichten de ron-
de over gifvondsten in Spaarn-
woude en bij de Westbroekerplas. 
Via Facebook wordt door tiental-
len mensen emotioneel op het 
bericht gereageerd. Een bewoner 
meldt dat ook op de Langemaad 
vergif zou zijn aangetro� en. Er 
zou ook aangifte zijn gedaan bij 
de politie, maar een woordvoer-
ster van de politie kon geen aan-
gifte van dit voorval terugvinden.
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Gratis waardebepaling van uw woning:  

VAN WAALWIJK VAN DOORN MAKELAARS 
WADO.NL      0255 - 51 91 09

ZIE ONZE SITE: 
JUTTER.NL/

HOFGEEST.NL

Wintercheck 
Airco check 
APK zonder afspraak E 25,-
Kleine onderhoudsbeurt v.a. E 70,-
Autobanden v.a. E 40,-
Uitlijnen E 35,-
LPG onderhoud v.a. E 50,-
Alle prijzen zijn excl. BTW

Amsterdamsevaart 16-18 • Haarlem
023 533 57 74 • www.ucarauto.nl

GRATIS
GRATIS

ZATERDAG
OPEN!

APK
ACTIE

E 25,-

AIRCO
VULLEN

E 50,-

Onderhoud, reparatie & schadeherstel

Alle modellen auto’s 
en bedrijfswagens

GRATIS APK

keuring bij een grote 

onderhoudsbeurt!

DEZE WEEK IN ONZE KRANT

DUURZAAMHEID
SPECIAL
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Namens gemeente Velsen onderteken-
de burgemeester Frank Dales met 33 
burgemeesters van andere gemeenten 
het Convenant Aanpak Drugslocaties 
Noord-Holland 2020-2025. Ook de poli-
tie Noord-Holland, het Openbaar Minis-
terie Noord-Holland, woningcorporaties 
en woningbouwverenigingen, netwerk-
beheerders, drinkwaterbedrijven, wa-
terschappen, intergemeentelijke sociale 
diensten en omgevingsdiensten sloten 
zich aan. 

Drugsconvenant vervangt het Hennep-
convenant
Sinds 1 november geldt het Drugsconvenant 
in Noord-Holland, waarvan het Hennepcon-
venant voorloper was. Het nieuwe en ver-
ruimde convenant heeft betrekking op zowel 
hennepteelt als op de productie van bijvoor-
beeld cocaïne en synthetische drugs. Ook is 
het onderling uitwisselen van informatie tus-
sen de convenantpartners nu mogelijk. Hier-
mee kunnen hennepkwekerijen en drugslabs 
in de regio nog beter worden opgespoord. 

Krachten bundelen in de strijd tegen 
drugscriminaliteit
Drugscriminaliteit zorgt voor gevaar in 
woonwijken, op bedrijventerreinen en in het 
buitengebied. Vaak gaat dit gepaard met be-
lastingontduiking, uitkerings- en zorgfraude 
en het witwassen van crimineel geld. 

Burgemeester Frank Dales: “Met de nieuwe 
gezamenlijke aanpak willen we onder meer 
het waterbede� ect tegengaan. Bovendien 
was het oude convenant aan vernieuwing toe, 
omdat het tegenwoordig steeds vaker over 
synthetische drugs gaat en niet meer alleen 
over hennep. Beter samenwerken moet lei-
den tot minder overlast, ook in Velsen. Daar-
mee geven we onze jongeren een grotere kans 
om niet in aanraking te komen met drugs”.
Vermoedt u een drugslab of hennepkwekerij?
Bel de politie via 0900-8844 of anoniem via 
0800-7000 als u een drugslab of hennepkwe-
kerij vermoedt. Meer informatie over de ge-
varen van drugsproductielocaties en hoe u ze 
kunt herkennen, vindt u op de website www.
nhdrugsalert.nl.

Velsen strijdt samen met 33 ande-
re gemeenten tegen drugscrimi-
naliteit

Velsen doet mee aan de landelijke cam-
pagne ‘Aandacht voor elkaar’. Met initia-
tieven en persoonlijke verhalen om elkaar 
door deze tijd te helpen. We hebben alle-
maal een verhaal te vertellen over de co-
ronacrisis: over ziekte, onzekerheid en te-
leurstelling. Door verhalen met elkaar te 
delen en naar elkaar te luisteren, kunnen 
we deze gebeurtenissen en gevoelens een 
plek geven. Aandacht hebben voor elkaar 
helpt. Daarom leest u hier aankomende tijd 
verhalen van Velsenaren. U vindt de loka-
le verhalen ook op www.velsen.nl/corona/
aandacht-voor-elkaar. Landelijke verhalen 
vindt u op www.aandachtvoorelkaar.nl/
verhalen.

Diana van Biljouw (35 jaar), manager bij Snap-
Fitness IJmuiden kreeg corona terwijl ze nog 
herstellende was van een longembolie. 

Diana: “Snap  Fitness IJmuiden was net twee 
maanden open toen ik lichte klachten kreeg, 
vooral aan mijn luchtwegen. Ik dacht aan een 
terugval door de longembolie die ik  achter 
de rug had, hoewel de nacontroles in het zie-
kenhuis toch steeds goed waren geweest. Ik 
maakte lange dagen op de sportclub; deed in-
schrijvingen, intakegesprekken, maakte trai-
ningsschema’s voor leden. Het was druk en 
dat is wat je wil, zeker als je net open bent als 
sportclub. De klachten en vermoeidheid ne-
geerde ik. Ik zette mezelf op een zijspoor, dacht 
het komt wel, even doorbijten. Dat had nog-
al wat gevolgen. Ik begon veel te niezen en te 
hoesten, was duizelig, had koud zweet en ril-
lingen en was kortademig. Koorts had  ik niet, 
wel wat verhoging. 
Het weekend voor de lockdown in maart lag 
ik dan toch ziek in bed. Die lockdown was za-
kelijk gezien natuurlijk een gigantische klap; 
leden hadden zich ingeschreven, we bouw-
den iets op, daar maakte ik me zorgen om. Te-
gelijkertijd kwam de lockdown voor mij per-
soonlijk als geroepen. Het gaf ruimte om uit te 
zieken zonder steeds te denken: wie moet het 
overnemen als ik ziek thuisblijf ? Als manager 
wil je klaar staan voor je mensen. De lockdown 
schudde me wakker. Ik moest eraan geloven 
dat ook ik corona kon hebben. Het was de tijd 
dat er nog geen testen beschikbaar waren voor 
iedereen. Maar ik had inmiddels alle sympto-
men. 
Met de ruimte om thuis ziek te zijn, kwam er 
ook ruimte voor angst. Mijn man Gregory en ik 
hebben samen een dochtertje, Jailin Lily van 
anderhalf. Er bestaat geen medicijn tegen co-
rona. Er sterven mensen aan het virus. Laat 
mij niet een van hen zijn alsjeblieft!, dacht ik 
bij iedere hoestbui waarop een bloedneus 
volgde. Codeïne hielp niet. Heel beangstigend. 
Mijn man, nuchter en de rust zelve, nam mijn 

angst serieus, maar 
hielp me er ook door-
heen. Praktisch, door 
een groot deel van de 
zorg voor onze doch-
ter op zich te nemen 
en – we hebben een 
kennel- onze vijf 
honden uit te laten. En door geduldig te zijn en 
op mij in te praten, zodat ik de zeven weken die 
ik op bed lag de moed erin wist te houden. Daar 
ben ik hem dankbaar voor! 
Dat ik het nu vijftien minuten volhoud op een 
crosstrainer is een overwinning. En dan ben 
ik als bodybuilder toch wel heel wat meer ge-
wend. Ik probeer nu in alles beter te luisteren 
naar de signalen die mijn lichaam geeft. Co-
rona heeft al met al veel impact op mijn, ons 
leven gehad. Toch zijn er ook mooie momen-
ten om te koesteren. We waren als gezin veel 
bij elkaar. Dat maakte ons samen nog hechter. 
Jailin Lily en Gregory werden niet noemens-
waardig ziek. Ik was thuis getuige van ver-
schillende, dierbare ‘eerste keer’ mijlpalen van 
onze dochter. We deden samen dutjes, luister-
den liedjes, ik liet haar rollen en kruipen op het 
bed. Ondanks het ziek zijn kon ik zo evengoed 
echt moeder zijn. Het was een heftige periode, 
toch ben ik nu niet meer zo bang als toen ik er 
middenin zat. Ik heb het gehad en ben eruit ge-
komen. Ik ben er nog steeds! Maar ik blijf ook 
realistisch, houd me aan de hygiëneregels en 
anderhalvemetermaatregel. 
Het zou mooi zijn als we het volhouden om be-
gripvol en respectvol naar elkaar te zijn. Niet 
oordelen, maar het gesprek aangaan. Iemand 
die geen mondkapje draagt heeft misschien 
een chronische ziekte die dat onmogelijk 
maakt, of raakt er ontregeld van. Het optimis-
me en saamhorigheidsgevoel van de eerste co-
ronagolf lijken soms te zijn weggeëbd, nu we in 
de tweede golf zitten. Laten we proberen het, 
waar mogelijk, gezellig te houden met elkaar. 

De gemeente Velsen sluit zich vanaf 1 ja-
nuari 2021 aan bij de Belastingsamenwer-
king Gouwe-Rijnland (BSGR). Het college 
van de gemeente Velsen deed onderzoek  
bij drie organisaties met als doel om haar 
belastingtaken onder te brengen. Daaruit 
kwam de BSGR als beste naar voren. 

Lagere kosten en meer gemak voor inwo-
ners
Onze toetreding tot -en samenwerking met 
BSGR vergroot de continuïteit, kwaliteit en 
betrouwbaarheid van de werkzaamheden en 
verbetert de dienstverlening aan inwoners 
en bedrijven. De samenwerking leidt daar-
naast tot lagere kosten voor de gemeente. 
Huishoudens ten zuiden van het kanaal krij-
gen bovendien één gecombineerde aanslag 

voor de gemeente- en waterschapsbelasting. 
Huishoudens in Velsen-Noord blijven twee 
aanslagen ontvangen, omdat zij niet onder 
het Hoogheemraadschap van Rijnland val-
len, maar onder Hollands Noorderkwartier. 

Wethouder Jeroen Verwoort ziet de voorde-
len in één gezamenlijke aanslag: “Het onder-
brengen van de belastingen bij de BSGR heeft 
niet alleen voordelen voor de gemeente.  We 
maken het de meeste  inwoners van de ge-
meente Velsen makkelijker omdat de lokale 
belastingen nu voor veel van onze inwoners 
door één organisatie worden belast. De hef-
fi ng van waterschapsbelasting voor de huis-
houdens aan de zuidkant van het kanaal werd 
al verzorgd door BSGR. Zij krijgen voortaan 
dus nog maar één aanslag.”

Overheveling van belastingtaken 
naar de Belastingsamenwerking 
Gouwe-Rijnland

Verhalen in coronatijd

Verduurzamen van je huis
Geld verdienen door het verduurzamen 
van je huis? Volgens Energiek Velsen kan 
het! Volg de online informatieavonden 
over de fi nanciële voordelen van verduur-
zamen. 

Energiek Velsen biedt gratis online informa-
tieavonden aan met algemene energietips. Ze 

delen nuttige informatie over subsidie- en fi -
nancieringsmogelijkheden en kunnen je alles 
vertellen over het verduurzamen van je huis. 

Meer weten of aanmelden? Kijk op www.
energiekvelsen.nl/informatieavond.
 
Samen gaan we voor een duurzaam Velsen!

Wanneer vergaderen de Wijk-
platforms Velsen
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier 
hiervan is een wijkplatform actief. In on-
derstaande tabel tref u een overzicht aan 
wanneer ze vergaderen. 

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

vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-
groepen. De vergaderingen zijn openbaar. 
Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ 
 Als u een vergadering wilt bijwonen: hier vol-
gen de locaties en vergaderdata voor 2020: 
Vanwege corona is er een beperkt aantal be-
zoekers welkom bij de vergaderingen van 
het wijkplatform. U kunt zich aanmelden via 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/.

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel 
tref u een overzicht aan wanneer ze vergaderen.  
 
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit de betreffende wijk. Zij komen op voor het algemeen 
belang van de wijk, maar zijn geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de gemeente en geven 
daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden heel vaak gevraagd deel te nemen 
aan discussiegroepen. De vergaderingen zijn openbaar. Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/  
 
Als u een vergadering wilt bijwonen: hier volgen de locaties en vergaderdata voor 2020: 
 

Wijkplatform Locatie Tijd Datum 
IJmuiden-Zuid De Spil 19:30 18 november 

 

Vanwege corona is er een beperkt aantal bezoekers welkom bij de vergaderingen van het 
wijkplatform. U kunt zich aanmelden via https://www.wijkplatformsvelsen.nl/. 
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Je eigen droomhuis bouwen in 
Velsen?
Je eigen droomhuis bouwen in Velsen? 
Dat kan! Schrijf je in voor de zelfbouw-
kavels aan de Lagersstraat in IJmuiden of 
de Van Diepenstraat in Velsen-Noord! In-
schrijven kan vanaf nu t/m 22 november 
via www.pioniereninijmuiden.nl. 

“Er is creativiteit én lef nodig om je eigen 

droomhuis te bouwen”, zegt Sebastian Din-
jens, wethouder ruimtelijke ontwikkeling. 
“Want zelf een huis ontwerpen gaat nu een-
maal niet zonder slag of stoot. Ik hoop dat 
alle inschrijvers een kavel naar wens kunnen 
uitkiezen. En ik weet zeker dat Velsen er met 
deze twee locaties weer prachtige droomhui-
zen bij krijgt.”

Twee containertuintjes geplaatst 
in IJmuiden
De raad vroeg om een proef te organiseren 
met een tuintje bij een ondergrondse vuil-
container: een containe rtuintje. In het kader 
van de Nationale Klimaatweken zijn er con-
tainertuintjes geplaatst aan de Kennemer-
laan en de IJmuiderstraatweg in IJmuiden. 
De containertuintjes zijn gemaakt van gere-
cycled plastic en de planten hebben weinig 
verzorging nodig. Het aanleggen van tuintjes 

heeft al in verschillende gemeenten geleid tot 
minder afvaldumpingen naast de vuilcontai-
ners en een mooier en schoner straatbeeld. 
We hopen dat het ook in Velsen een succes 
wordt. 
Heeft u vragen over de containertuintjes? 
Ziet u dat er iets mis mee is? Of weet u een 
goede plek voor een containertuintje? Mailt 
u dan naar afval@velsen.nl 

Vanaf deze week wordt er op de Plei-
adenschool en de Jan Campertschool 
voortaan door HVC afval gescheiden op-
gehaald. Tot nu toe was scheiden van af-
val voor deze scholen duur. Alleen oud 
papier werd gescheiden. Vanuit educatie 
en de voorbeeldfunctie van scholen vindt 
Velsen het belangrijk dat op basisscholen 
afval wordt gescheiden net als in huishou-
dens. Zo dragen basisscholen bij aan af-
valscheiding en milieudoelen.

HVC heeft daarom een educatief afvalpro-
gramma voor basisscholen ontwikkeld. De 
introductiedag met de vuilniswagen kon he-

laas vanwege corona niet doorgaan, maar die 
houden de scholen tegoed. Dankzij alle nieu-
we afvalbakken kunnen de kinderen van ba-
sisscholen De Pleiaden en Jan Campert hun 
afval gescheiden aanbieden. De scholen slui-
ten aan op het bestaande afval inzamelsys-
teem in hun wijk en zoals de kinderen dat 
thuis ook doen. Zo leren de kinderen en hun 
ouders om afval op de juiste wijze te schei-
den. 

Er zijn reeds een aantal basisscholen die heb-
ben aangegeven graag hun afval via HVC te 
willen scheiden. Via afval@velsen.nl kunnen 
basisscholen zich melden.

De Pleiadenschool en Jan Cam-
pertschool scheiden hun afval 

 Nieuw systeem voor straatver-
lichting in Velsen
De straatverlichting in Velsen krijgt, net als 
in andere Noord-Hollandse  gemeenten, 
een nieuw besturingssysteem. De komende 
weken test netbeheerder Liander dit nieu-
we systeem in onze gemeente.

Het nieuwe digitale systeem biedt meer mo-
gelijkheden. Zo kan de straatverlichting in een 
wijk fl exibel eerder aan- of later worden uitge-
zet. Tijdens deze testperiode, die start op maan-
dag 16 november, kan het zijn dat de straatver-

lichting op sommige plekken overdag brandt.

U kunt helpen!
Ziet u overdag ergens straatverlichting bran-
den in Velsen? U kunt helpen door dit zo snel 
mogelijk bij ons te melden. Op die manier kan 
Liander dit nieuwe systeem sneller overal in 
onze gemeente toepassen. U kunt uw melding 
doorgeven via de Slim Melden app op uw tele-
foon, online via velsen.slimmelden.nl of telefo-
nisch via 0255 567200.

Bollen en kruiden voedsel voor 
de bijen
Wethouder duurzaamheid en groen, Sebas-
tian Dinjens, was vandaag aanwezig bij het 
planten van de bollen- en kruidenmengsels in 
Velsen. Nieuw dit jaar zijn de kruidenmeng-
sels. “Hiermee vergroten we de biodiversi-
teit”, aldus de wethouder. Door kruidenmeng-
sels samen met bollen te planten, ontstaat er 
een betere en meer diverse voedselbron voor 
bijen en andere insecten. In het vroege voor-
jaar is het voor insecten vaak lastig om voedsel 
te vinden. De combinatie van bollen en krui-
den verlengt de bloeiperiode waardoor insec-
ten langer stuifmeel en nectar kunnen vinden. 
“Insecten zijn ontzettend belangrijk omdat ze 
zorgen voor de bestuiving van planten, bomen 

en struiken”, aldus de wethouder. “Dankzij 
bijen kunnen wij fruit en groente eten. En met 
het planten van bollen- en kruidenmengsels 
zorgen wij weer dat bijen en insecten meer te 
eten hebben.”(Foto Reinder Weidijk)
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Nieuws van de raad

BESPROKEN IN DE RAAD AGENDA VAN DE SESSIES

BRAK!/Pieter Vermeulen Museum
Het project BRAK! is in 2013 opgezet 
om een science center te realiseren over 
klimaatverandering en biodiversiteit. De 
afgelopen jaren is er veel geld uitgegeven 
aan dit project, maar is er nog steeds on-
zekerheid over de haalbaarheid van deze 
plannen. 
De raad heeft nu besloten dat zij niet 
verder gaat met dit project. Er waren 
nog wel vragen over het behoud van het 
Pieter Vermeulen Museum (PVM) en de 
nieuwe locatie die zij nodig hebben. De 
ChristenUnie heeft 2 moties ingediend 
die zijn aangenomen, één motie om te 
onderzoeken hoe het PVM kan worden 
geherhuisvest en één motie om een re-
kenkameronderzoek te laten uitvoeren 
om lessen te trekken uit dit project.  

Begroting 2021
Afgelopen week stond in het teken van 
de begroting voor 2021. In Velsen zien 
we een tekort ontstaan voor de komende 
jaren door hogere uitgaven en minder 

inkomsten, voornamelijk door uitgaven 
in het sociaal domein. In de begroting 
zitten diverse maatregelen voor bezui-
nigingen. In de vergadering zijn diverse 
aanpassingen voorgesteld door de ge-
meenteraad. Na een lange schorsing 
kwamen de partijen tot één amende-
ment waarin de bezuinigingen werden 
verzacht op publicaties in de Jutter/
Hofgeest, de bezuinigingen op kunst en 
cultuureducatie en kosten voor sport-
complexen worden geschrapt. Na deze 
aanpassingen is de begroting unaniem 
aangenomen. 

Aangenomen Moties
Er zijn diverse moties ingediend. De vol-
gende moties zijn aangenomen door de 
gemeenteraad.
Velsen Lokaal diende een motie in met 
het verzoek om bijverdiensten naast een 
uitkering toe te staan voor mensen met 
een beperking van arbeidscapaciteit. De 
wethouder vraagt wel om extra tijd om 
het lopende onderzoek goed te vertalen. 

D66V wil dat huishoudelijke ondersteu-
ning wordt ondergebracht bij de bijzon-
dere bijstand. Concreet roept D66V het 
college op om met  andere gemeenten, de 
VNG en de Tweede Kamer in gesprek te 
gaan over de huishoudelijke ondersteu-
ning. 
D66V kwam ook met een motie om in 
gesprek te gaan met Stichting Welzijn 
Velsen voor een taakstelling. 

Vanuit de fractie van LGV kwam de op-
roep om bij de VNG en het kabinet aan te 
dringen op extra geld voor jeugdzorg.  
Ook de fractie van PS kwam met een mo-
tie die moet helpen om structureel meer 
geld te krijgen van het rijk voor sociaal 
domein, door aan te sluiten bij het actie-
comité Raden in Verzet. 
Tot slot kwam PvdA met een motie 
waarin het college wordt opgeroepen om 
zich maximaal in te zetten zodat er geen 
jeugd tussen wal en schip beland als ge-
volg van een nieuwe werkwijze.  

Lokaal Klimaatakkoord
De gemeenteraad heeft de ambitie om een Lokaal 
Klimaatakkoord af te sluiten. In dit akkoord staan de 
inspanningen die er geleverd worden om de nationale 
en internationale klimaatdoelen te halen. Dit akkoord 
zal in samenspel met inwoners, organisaties en het be-
drijfsleven worden gesloten. 

Participatie in Velsen
In Velsen mag iedereen meedoen bij het maken van 
beleid of het vormgeven van projecten. De gemeente 
kijkt per situatie naar wat nodig is om iedereen goed te 
betrekken, dit wordt vastgelegd in een nieuw beleids-
kader Participatie. 
In deze sessie worden  de mogelijke participatie-in-
strumenten besproken en komen een aantal voorbeel-
den aan bod. 

Nieuwe Wet inburgering 2021
Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in 
werking, waarmee de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van de inburgering bij de gemeenten ligt. 
Tijdens deze sessie wordt de raad nader geïnformeerd 
over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de 
nieuwe wet, de fi nanciën die erbij komen kijken en de 
regionale ambities en doelstellingen.

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

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

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

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

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

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

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

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

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

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

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 12 november 
2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen op grond 
van de wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Tasmanstraat 22, plaatsen dakopbouw 
(06/11/2020) 118788-2020
 
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 8, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (04/11/2020) 117505-2020

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 59, kappen boom 
(01/11/2020) 116321-2020

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 12, plaat-
sen telescopische antenne (zijgevel) 
(02/11/2020) 116812-2020

Hoofdstraat 177, plaatsen handelsreclame 
(03/11/2020) 117430-2020

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

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij van 
de volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning de beslistermijn heb-

ben verlengd met 6 weken. De datum van 
verzending van de verlenging is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Duinstraat 4, bouwen 4 bedrijfsruimten met 
4 kantoren (03/11/2020) 74359-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 267, verbouwen gebouw 
naar 10 appartementen en 2 parkeergarages 
(03/11/2020) 56914-2020

Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen (zoals col-
lege 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 voor-
zieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-

ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
ennemerlaan 24A, legaliseren splitsen bo-
venwoning in 2 appartementen (05/11/2020) 
50175-2020
Jan Pieterszoon Coenstraat 4, vergroten zol-
derverdieping (05/11/2020) 103484-2020

Velsen-Zuid
Genieweg 46 9000 (brug 511 Spaarnwoude), 
deels vervangen brug (03/11/2020) 100649-
2020

Rijksweg 134, kappen monumentale boom 
(05/11/2020) 114259-2020
Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 2, wijzigen constructie 
(05/11/2020) 67649-2020 

Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 22, kappen 1 boom (achterzijde) 
(05/11/2020) 101473-2020

Driehuis
Hiëronymus van Alphenlaan 5, realiseren aan-
bouw met opbouw (achterzijde) (03/11/2020) 
110227-2020

Besluiten
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Burgemeester en wethouders hebben op 7 ja-
nuari 2020 besloten om de naam  De Veenen 
vast te stellen voor de nieuwe ontsluitings-
weg aan de oostzijde van het spoor in Sant-
poort-Zuid.

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

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

Nadere informatie
Het besluit met bijlage(n) kunt u inzien bij de 
afdeling Informatiemanagement van de ge-
meente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken bij het 
KCC, of via telefoonnummer 0255 567352.

Bekendmaking

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

•  Hagelingerweg 44 A, 2071 CJ  SANT-
POORT-NOORD

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

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

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

 Verkeersmaatregel

Velserbroek
Dotterbloem 27, plaatsen uitbouw (ach-
terzijde) (03/11/2020) 106785-2020

Wieringer Aak 79, plaatsen dakkapel (achter-
zijde) (03/11/2020) 105161-2020

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning geweigerd voor: 

Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 22 , kappen 1 boom (achterzijde) 
(05/11/2020) 101473-202 
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DCIJ-nieuws:
Piepjonge Youssef 
Laassri stunt opnieuw
Velsen - Bij de jeugd van Dam-
club IJmuiden (DCIJ) wordt mo-
menteel de Champions League 
om het clubkampioenschap ge-
houden. Vanaf 20 november star-
ten namelijk (als de Coronamaat-
regelen het toelaten) de tien gra-
tis kennismakingslessen voor ba-
sisscholieren. Geïnteresseerden 
kunnen zich opgeven via de web-
site van DCIJ. 
In de hoogste groep nam titelver-
dediger Jens Mischke de kopposi-
tie over van Moritz Woestenburg. 
Tamar Out kan komende week op 
gelijke hoogte komen, als zij van 
Storm van den Berg weet te win-
nen. In de B-groep, waarvan de 
winnaar een ticket voor de vol-
gende Champions League krijgt, 
gaat de 6-jarige Youssef Laassri 
(links op foto) verrassend aan kop 
met een honderd procent score. 
Ditmaal klopte hij medekoploper 
Alex Kistemaker. Laassri heeft in 
de laatste ronde genoeg aan een 
punt. 

Bij de senioren behield Krijn ter 
Braake de koppositie. Vanuit een 
�ankopening ruilde hij tegen Jes-
se Bos naar een rustige stand, 

waarin hij een licht overwicht 
had. Met een doorbraak stel-
de Bos een punt veilig. Concur-
rent Martin van Dijk ging voor de 
tweede keer op rij onderuit. Dit-
maal nam hij een ambitieuze om-
singeling tegen Kees Pippel. Pip-
pel wist hem echter te verras-
sen door zichzelf op te sluiten 
en daarmee de schijven aan Van 
Dijks linker�ank buitenspel te 
zetten. Daarna kwam Van Dijk er 
niet meer aan te pas. 

Jacqueline Schouten wist tegen 
Wim Winter het initiatief te ne-
men en een Hoogland-aanval te 
nemen. Met een o�er wist Winter 
een wederzijdse doorbraak te for-
ceren, waarna het voordeel van 
Schouten niet voldoende was 
voor de winst. Tot slot kwamen 
ook Stijn Tuijtel en Cees van der 
Vlis tot een puntendeling. Tuij-
tel pakte het initiatief ten koste 
van een opsluiting aan zijn lin-
ker�ank. Toen hij zich losworstel-
de uit de opsluiting kwam hij tot 
een voordelig eindspel. Van der 
Vlis kon echter met zijn dam Tuij-
tels schijven voldoende opjagen. 
(Foto: aangeleverd)

Velsen -  Op 29 september, pre-
cies op de uitgerekende datum, is  
Chelsey Joy van der Meulen ge-
boren. De bevalling ging zo snel 
dat Chelsey om 04.41 uur thuis in 
Velserbroek geboren is, wat niet 
de bedoeling was. Ze was 46 cen-
timeter lang en woog 3100 gram.
Grote broer Joël is super trots op 
zijn lieve zusje, net als papa Mike 
en mama Denise van der Meulen.
Aangenaam, Chelsey!

Aangenaam!

Aangenaam!

AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!

In deze rubriek stellen we nieu-
we plaatsgenootjes voor. De 
meeste Velsense baby’s zien 
het levenslicht buiten Velsen 
en hun namen komen dus niet 
te staan bij de geboorteaan-
kondigingen van de gemeen-
te Velsen in deze krant. Daar-
om nu de mogelijkheid om uw 
(klein)kind in deze rubriek voor 
te stellen. Stuur een foto uiter-
lijk 4 weken na de geboorte 
naar redactie@jutter.nl. Deel-
name is gratis.

Kledingbeurs gesloten
Velserbroek - Door de corona-
maatregelen is de Kledingbeurs 
in het Kruispunt in Velserbroek 
gesloten. De beurs gaat weer 

open op dinsdagmorgen 24 no-
vember met de kerstkleding met 
grote sortering. Meer informatie: 
023-5384997.

1400 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen

Tweede partij
In de schuur van een woning 
van één van de verdachten is 
een tweede partij illegaal vuur-
werk aangetro�en. In totaal is 
1420 kg illegaal vuurwerk in be-
slag genomen. 
De politie doet onderzoek naar 
de rol en betrokkenheid van de 
verdachten.

Extra alert
De politie is de dagen voor de 
jaarwisseling extra alert op han-
del en het bezit van illegaal 
vuurwerk. 
Illegaal vuurwerk is niet goed-
gekeurd vuurwerk. Vaak zijn de 
lontjes te kort, is het vuurwerk 
beschadigd en zit er teveel kruit 

in waardoor het vuurwerk te 
snel, te hard of in de verkeer-
de richting klapt. Grote kans dat 
iemand ernstig letsel oploopt. 
Niet alleen de afsteker, maar 
ook de omstanders. 
Voorbeelden van bekend il-
legaal vuurwerk zijn strijkers, 
Bengaals vuur, mortierbom-
men, Chinese rollen, lawinepij-
len en Cobra’s. 

Weet of vermoedt u dat er er-
gens illegaal vuurwerk is op-
geslagen of wordt verhandeld? 
Meld dit bij de politie 0900-
8844. Blijft u liever anoniem? 
Bel dan met Meld Misdaad Ano-
niem op 0800-7000. (Foto: Poli-
tie)

Velsen - Op 2 november is rond 11.00 uur een grote hoeveel-
heid illegaal vuurwerk in beslag genomen aan de Middenhaven-
straat in IJmuiden. In een bedrijfspand lagen onder andere vlin-
derbommen en grote �owerbeds opgeslagen. Een 56-jarige man 
uit Heemskerk en een 26-jarige man uit Beverwijk zijn aangehou-
den.
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Velsen is op weg naar een duurzame,  

klimaatneutrale gemeente. We gaan  

anders om met energie en houden reke-

ning met klimaatverandering in een  

circulaire economie vol economische kan-

sen. We consumeren anders en minder, 

denken na over schoon vervoer en her-

gebruiken materialen. Veel inwoners en 

organisaties hebben inmiddels grote stap-

pen gezet. Dit wilden we van 12 oktober 

tot en met 6 november laten zien in de  

klimaatweken. Er is veel meer mogelijk 

dan je denkt en er gebeurt al verrassend 

veel. We willen je aan het denken zet-

ten en we nodigen je uit om in gesprek 

te gaan en om in actie te komen. Veran-

dering bereiken we samen met inwoners, 

instellingen en ondernemers. Stel vragen, 

lees mee, deel ervaring en kennis en ga in 

gesprek. Samen gaan we voor een duur-

zaam Velsen!

Iedereen doet wat!
Samen naar een duurzaam Velsen!
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Klimaat 
 verandering verandering

Schone  
energie

Schone 
lucht

Duurzaam  
vervoer

Steeds meer Velsenaren ontdekken de voordelen van zonnepanelen. Het installeren van zonnepanelen is niet 
alleen goed voor het milieu, maar vooral ook voor je portemonnee. Het hoeft niet altijd zonnig te zijn om te 
profiteren. Ook bij bewolkt weer wek je een deel van je eigen stroom op een duurzame manier op! Nieuwsgierig 
hoeveel jij kan besparen? Kijk op milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen voor meer informatie.

Benieuwd wat  
wij doen om ons 
gemeentehuis  
co2-neutraal  
te maken?

SC
A

N
 D

E 
CODE EN KIJK DE VIDEO!

In verschillende vlogs laten we zien wat er allemaal al gebeurt en wat er nog kan!  
Bijvoorbeeld in onze aankondiging van het Co2-reductieplan dat we opstellen om  
onze eigen gemeente klimaatneutraal te maken!

Klimaat

Klapper

Klimaatvloggers 
Jelle & Dave Foto: dec. 2019

Circulaire 
economie
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Tips om te verwarmen zonder verspilling!
Door slimmer en e�ciënter te verwarmen, verbruik je minder gas. Dat is goed voor het 
klimaat en voor je energierekening! Verwarmen zonder te verspillen? Met deze tips zet  
jij een groene stap in de goede richting! Kijk voor meer informatie op milieucentraal.nl

Duurzaam wonen
Een comfortabele en energiezuinige woning is extra belangrijk nu mensen 
meer tijd in huis doorbrengen. Je bespaart geld op je energierekening en 
draagt tegelijk een steentje bij aan een duurzaam Velsen. Binnenkort kun je 
weer gratis advies en informatie krijgen over duurzaam wonen, energie  
besparen en slim verwarmen.

Informatieavond 
duurzaamheid

Geld verdienen door het verduurzamen van je huis? 

Volgens Energiek Velsen kan het! Volg de online 

informatieavonden over de financiële voordelen  

van verduurzamen. 

Energiek Velsen biedt gratis online informatie-

avonden aan met algemene energietips. Ze 

delen nuttige informatie over subsidie- en 

financieringsmogelijkheden en kunnen je alles 

vertellen over het verduurzamen van je huis. 

Meer weten of aanmelden? 
Kijk op energiekvelsen.nl/informatieavond. 

Duurzame huizen Route
Heb jij al duurzame stappen gezet in je woning? Deel 

je ervaring! Via het platform Duurzame Huizen Route 

delen komende tijd meer dan 1.600 huiseigenaren hun 

ervaringen met duurzaam wonen. Dit jaar kun je tot 15 

december via een videoverbinding in contact komen 

met deze huiseigenaren. De Duurzame Huizen Route 

is een platform vol verhalen over duurzaam wonen. 

Huiseigenaren laten zien hoe zij hun woning duurzamer 

maken en gaan met jou in gesprek.  

 

Subsidies isolatie 

Gevelisolatie is goed voor het milieu, zorgt voor grote 

winst in het verbeteren van het wooncomfort en geeft 

een flinke besparing op je energiekosten. Een investering 

waar je subsidie voor kunt krijgen. De meest voorkomen-

de en makkelijkste manier is spouwmuurisolatie.  

Met isolatiemateriaal laat je gemakkelijk de ruimte tussen 

de binnen en buitenmuur opvullen. Via de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je als wonin-

geigenaar ongeveer 30 procent van de kosten terugvra-

gen wanneer je twee of meer isolatiemaatregelen laat 

toepassen. Deze regeling geldt dit jaar. 

Meer informatie over deze subsidieregeling vind je via  
www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

Sluit alle deuren in 
huis en verwarm  
alleen de ruimtes waar 
je veel bent. Hiermee 
bespaar je gemiddeld 
250 euro per jaar.  
Tip: met een deur-
dranger gaan deuren 
automatisch dicht. 

Zet je thermostaat als  
je thuis bent één graad  
lager dan je gewend bent.  
Daarmee bespaar je  
100 euro per jaar. Als je 
bezig bent, is 19 graden 
vaak warm genoeg.

Verwarm je slaapkamer 
niet. Daarmee bespaar  
je gemiddeld 80 euro  
per jaar. Met een kruik  
of elektrische deken  
warm je je bed lekker op.

Zet je thermostaat ‘s  
nachts op 15 graden, daar-
mee bespaar je gemiddeld 
100 euro per jaar. Maar:  
heb je vloerverwarming?  
Zet je thermostaat dan  
op 17 of 18 graden, anders 
duurt het opwarmen  
te lang.

Zet de thermostaat op  
15 graden als er overdag 
niemand thuis is. Hiermee 
bespaar je gemiddeld  
170 euro per jaar. Bij  
vloerverwarming is het  
advies 17 tot 18 graden.

Als je de thermostaat 
een uur voordat je gaat 
slapen al op 15 graden 
zet, bespaar je gemid-
deld nog eens 20 euro 
per jaar.

Wat is 
een 

warmtenet 
en hoe  

werkt het?
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Meer vragen over duurzaam wonen?   Energiek Velsen en Duurzaambouwloket helpen je graag verder!  

Klimaat
Klapper

1 3 52 4 6

Schrijf je in voor een  
online bezoek of deel 
je eigen verhaal via  
www.duurzamehuizenroute.nl. 

Meer weten over het verduurzamen van je huis? Kijk op energiekvelsen.nl of duurzaambouwloket.nl
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Duurzame energiebox

De winter staat voor de deur. Hét moment  
om te kijken hoe je energie (en geld!) kunt 
besparen. Vraag daarom een gratis energie-
bespaarbox aan! De box zit vol artikelen waar-
mee je jouw energieverbruik omlaag kunt 
brengen, zoals tochtstrips en LED-lampen. 

De box wordt beschikbaar gesteld door  
Energiek Velsen: Een lokale energiecoöpera-
tie en een initiatief van inwoners uit Velsen. 
Energiek Velsen bedenkt mogelijkheden en 
organiseren diverse initiatieven om samen met 
andere inwoners onze huizen en omgeving 
energiezuiniger en (nog) comfortabeler te 
maken. 

Vraag de box aan via 
energiekvelsen.nl/
gratis-bespaarbox

Duurzaam vervoer
Heb jij de elektrische deelauto van MyWheels al eens gebruikt? 
Sinds deze zomer staat de deelauto aan de zijkant van het gemeentehuis. 
Via mywheels.nl kun je tijden reserveren om de auto te lenen. 

De oplaadpaal van de auto staat aan de zijkant van 

het gemeentehuis. Leden van Energiek Velsen - zowel 

bestaande als nieuwe - krijgen korting bij gebruik van 

de elektrische deelauto. 

Schoon vervoer
Wethouder Bram Diepstraten: ‘Velsen is op weg 

naar een duurzame, klimaatneutrale gemeente. Een 

onderdeel hiervan is dat we nadenken over schoon 

vervoer. Inwoners hebben met deze deelauto de optie 

om elektrisch te rijden, zonder zelf een elektrische auto 

aan te hoeven scha�en.’

De deelauto is nu hele dag beschikbaar voor inwoners

Volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid werken de 

meeste medewerkers van gemeente Velsen nu thuis. 

Dit betekent dat er ook geen zakelijke ritten worden 

gemaakt door medewerkers. Daarom zal de auto nu, 

zolang iedereen thuiswerkt, 24/7 beschikbaar zijn voor 

inwoners. 

gratis-bespaarbox

Hoe halen 
we afval op 
in Velsen?
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Meer vragen over duurzaam wonen?   Energiek Velsen en Duurzaambouwloket helpen je graag verder!  

Samen investeren in zonnepanelen
Energiecoöperatie Energiek Velsen wil voor het eind 

van het jaar een tweede gezamenlijk zonnestroomdak 

in Velsen realiseren. De panelen komen op het dak van 

Residentie Huis ten Bilt in Santpoort-Noord. Het dak 

wordt beschikbaar gesteld door de VvE (Vereniging  

van Eigenaren). Energiek Velsen werkt samen met energie 

coöperatie Kennemer Kracht aan  projecten waarbij 

buurtbewoners gezamenlijk profiteren van  

groene energie.

Meedoen kan door te investeren in zonnestroomdelen. 

Een eigen dak is hiervoor niet nodig. Deelnemers delen 

mee in de opbrengst. Een zonnestroomdeel met een 

opwekcapaciteit van 250 Wp (Wattpiek) kost eenmalig 

circa € 300 en heeft een gemiddelde jaarlijkse netto-

opbrengst van circa 220 kWh. Deze stroom is goed- 

koper dan ‘grijze’ stroom.

Deelnemers met een woning in een van  de volgende 

postcodegebieden kunnen meedoen: 1971, 1972, 1974, 

1981, 1985, 1991, 2025, 2026, 2051, 2061, 2071 of 2082.
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Met een 

klein budget je huis 
verduurzamen?  

Overweeg  
spouwmuur-

isolatie.
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‘ Verduurzamen  
doen we samen’

De Bie Buitenwerk is actief in wegenbouw, 

groenvoorziening en rioolwerkzaamheden. 

Directeuren Joke van der Aar en Erik Muller 

hebben een doel: volledig emissieloos in 2030. 

Om dat te bereiken, investeren zij nu al volop in 

duurzame gereedschappen en voertuigen. Pa-

radepaardje is een honderd procent elektrische 

bestratingsmachine. “Dat fossiele brandsto�en 

eindig zijn, weten we allemaal. Je kunt beter 

nu meebewegen, anders speel je zo meteen als 

bedrijf niet meer mee.”

 •  De stap naar duurzaam moet 
je ten eerste dúrven nemen;

 •   Betrek het hele bedrijf bij 
duurzame ontwikkelingen, leg 
het niet van bovenaf op;

 •  Voor opdrachtgevers: selec-
teer niet alleen op prijs,  
maar stel ook duurzame eisen.

TIPS

Scan de code en lees 
het hele verhaal  
van Joke van de Aar

‘ Een regionaal  
warmtenet is  
haalbaar’

Marco van Soerland is manager Warmte bij 

HVC. Hij onderzoekt in de regio waar duurzame 

bronnen beschikbaar zijn, zoals oppervlakte-

water, aardwarmte of restwarmte, en hoe die 

vervolgens ingezet kunnen worden om gebou-

wen te verwarmen. “Het doel is dat iedereen op 

een betaalbare manier van het aardgas afgaat. 

We doen dit om onze maatschappij en de regio 

verder te brengen.”

 •  Blijf niet hopen op de ultieme 
oplossing in de toekomst, ga 
aan de slag met de technieken 
die er nu zijn;

 •  Denk niet te lichtzinnig over 
de aanleg van een warmtenet, 
het kost tijd en heeft impact;

 •  Strooi geen losse projectjes 
uit, maar denk goed na over 
het grotere geheel.a

TIPS

Scan de code 
en lees het hele 
verhaal van  
Marco van Soerland 

Iedereen doet wat!

Nieuwsgierig 
hoe wethouder 
Floor Bal stap  
voor stap zijn  
eigen woning 

verduurzaamt?
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Marco van Soerland 

Joke van de Aar

Marco van Soerland

Wat is jouw verhaal? 
Welke tips wil jij geven? 
Denk mee, deel ervaring en 
kennis en ga in gesprek. 

?

In de komende maanden vertellen 
we een reeks duurzame verhalen!   
Verhalen van inwoners en onder-
nemers die het waard zijn om 
te vertellen. En die anderen 
kunnen inspireren. Het is namelijk 
verrassend wat er allemaal al 
gebeurt en wat er nog meer kan! 
Samen gaan we voor een 
duurzaam Velsen.

De duurzame
verhalen 
reeks
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Tips voor elektrisch koken

Wil je elektrisch koken, ga dan voor 
een inductiekookplaat: die gebruikt 
minder stroom dan andere elektri-
sche kookplaten. Vergeleken met 
gas is er nu nog weinig verschil in 
CO2-uitstoot. Maar als de stroom 
duurzamer wordt, wint inductie het 
van koken op gas.

Ga je verbouwen of neem je een 
nieuwe keuken? Laat dan meteen een 
elektriciteitsdraad naar de keuken 
aanleggen: dan kun je later makkelijk 
overstappen op koken op inductie.

Check of je pannen geschikt zijn voor 
inductie. In de bodem moet een sta-
len laag zitten die magnetiseerbaar 
is. Dit kun je checken met een mag-
neetje. De bodem van de pan hoeft 
niet helemaal vlak te zijn. 

Heb je een pacemaker? Vraag dan aan 
de pacemakertechnicus/cardioloog of je 
op inductie mag koken. Andere vormen 
van elektrisch koken, zoals een kerami-
sche plaat, geven een veel minder sterk 
elektromagnetisch veld en vormen een 
goed alternatief.   

Door slimmer en e�ciënter te verwarmen, verbruik je minder gas. Dat is goed voor het klimaat en voor je energie-
rekening! Verwarmen zonder te verspillen? Met deze tips zet jij een groene stap in de goede richting!  
Kijk voor meer informatie op milieucentraal.nl

‘ Je wil jongeren een 
toekomst gunnen  
op deze planeet’

Het Vellesan College kreeg in 2017 het eerste rio-

thermie-systeem van Nederland, duurzame verwar-

ming én koeling via rioolwater. Rector Marc Boelsma 

vindt dat je duurzame kansen steeds serieus moet 

overwegen. Zelfs als je daarvoor je nek moet uitste-

ken. De school heeft onlangs ook geïnvesteerd in 

energiezuinige verlichting. “We willen ons steentje 

bijdragen. Preach what you teach.”

  •  Niet elke stap hoeft even groot te 
zijn, ook kleine druppels zorgen 
dat de emmer vol komt;

 •  Samenwerking is essentieel,  
sta open voor initiatieven;

 •  Ook interesse in riothermie?  
Het is geschikt voor gebouwen  
met lage temperatuurverwarming, 
zoals vloerverwarming.

TIPS

Scan de code en lees 
het hele verhaal  
van Marc Boelsma

‘ Oplossingen  
komen wel’

Betrokkenheid zit in de aard van de Velsense 

inwoner Jiska Bot. Duurzaam en sociaal gaan 

wat haar betreft hand in hand. Ze heeft onder 

meer haar eigen huis verduurzaamd en helpt 

ook anderen daarbij. Daarmee laat ze zien dat 

duurzaam wonen ook binnen bereik ligt als 

je in een huurhuis woont. “Ik wil zonder spijt 

achterom kunnen kijken, weten dat ik alles heb 

gedaan wat binnen mijn vermogen ligt om de 

wereld een beetje beter te maken.”

 •  Vraag gewoon om tips of hulp 
als iets je niet alleen lukt.  
De meeste mensen vinden het 
leuk om te helpen;

 •  Laten we met z’n allen iets 
minder in de ik-maatschappij 
leven en zorgzaam omgaan 
met elkaar en onze omgeving;

 •  Voor overheden en organisa-
ties: laat je niet te vaak  
weerhouden door mogelijke 
obstakels.

TIPS

Scan de code en lees 
het hele verhaal  
van Jiska Bot

‘ Alles wat je doet om 
te verduurzamen  
is goed’ 

Sebastian Dinjens, wethouder Duurzaamheid, 

is ervan overtuigd dat we onze samenleving 

duurzamer kunnen maken. “Het  begint bij jezelf 

door je af te vragen ‘Welke bijdrage ben ik bereid 

te leveren?’ Alles wat je doet om duurzamer te 

leven is goed. En kan je een stapje extra zetten? 

Nog beter. Daarnaast is het, voor een duurzame 

toekomst, nodig om als samenleving duidelijke 

overkoepelende afspraken met elkaar te maken.” 

 •  Stel jezelf regelmatig de vraag: 
‘Wat ben ik bereid te doen?’

 •  Ga met elkaar in gesprek  
over duurzaamheid in je  
dagelijks leven.

 •  Oordeel niet over elkaar.
 •  Kies een paar dingen die je wel  

kan doen, naast de dingen die je 
niet kan/wil doen.

TIPS

Scan de code en lees 
het hele verhaal van 
Sebastian Dinjens

van Jiska Bot

Marc Boelsma Sebastian Dinjens

 Jiska Bot

1 32 4

Klimaat
Klapper
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Samen gaan we voor een duurzaam Velsen!

Duurzaam ondernemen
Met duurzame bedrijfsvoering kun je kosten besparen. Allereerst door energie te 
besparen en bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie en door duurzaam 
in te kopen. Hiermee draag je bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bovendien 
draagt een duurzaam of groen imago bij aan het succes van jouw bedrijf. 

GreenBiz IJmond
Bij ongeveer 80% van de Nederlandse bedrijven valt er 

nog veel te winnen op het gebied van energiebesparing 

en duurzame opwekking. GreenBiz IJmond is een 

vereniging voor en door ondernemers die kijkt naar 

duurzaamheidskansen voor bedrijven. Ze biedt bedrijven 

onder andere een gratis energiescan aan (uitgevoerd 

door organisatie Klimaatroute). Deze energiescan helpt 

ondernemers bewuster omgaan met hun energieverbruik 

en dus geld besparen. Meer weten over duurzaam 

ondernemen? Kijk op greenbizijmond.nl

Energie-advies
Tijdens de klimaatweken organiseerde GreenBiz IJmond 

met gemeente Velsen een webinar over verduurzaming. 

Wethouder Jeroen Verwoort sprak over uitdagingen in 

coronatijd en de voordelen van het verduurzamen van 

ondernemingen. Deelnemers gingen in gesprek met 

energieadviseurs en kregen antwoord op vragen als: Wat 

komt er uit de energiescans? Hoeveel energie kunnen we 

met elkaar besparen? En welke duurzame maatregelen 

helpen ondernemers om geld te besparen? 

Webinar gemeente Velsen: Aan de slag met CO2
Wil je ook aan de slag met CO2-reductie? Schrijf je in voor het online webinar van  
de gemeente Velsen op 23 november, van 19:30 tot 21:00 en hoor meer over de 
mogelijkheden binnen Velsen.  Aanmelden is mogelijk via duurzaam@velsen.nl

5.700
kilo co2

1.000
kilo co2

4.200
kilo co2

1.700
kilo co2

3.900
kilo co2

3.800
kilo co2

Energie in huis

Vervoer

OverigEten en drinken 

Kleding kopen

Spullen kopen 

29%
19%

19%

8%20%

5%

Wist je dat een Nederlands huishouden gemiddeld zo’n 20.000 kilo CO2 per 
jaar uitstoot? Door zuiniger om te gaan met je spullen of zelf te repareren  
of te recyclen, draag jij zelf je steentje bij in het reduceren van CO2. 
Kijk voor meer informatie op iedereendoetwat.nl

Hoe kan jij je co2 uitstoot verminderen?

Klimaat
Klapper

Save  
the date: 
23 november!

Waarom gaan 
 we stoppen 

met aardgas?
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1 ton CO2 staat voor wel 35 bomen!



Velsen - Bike Totaal Rijwiel- en Scoo-
terpalace A. Donker heeft de collectie 
verder uitgebreid. Vanaf nu zijn de 
elektrische scooters van het merk 
Super Soco hier verkrijgbaar. In de 
showroom staan de eerste twee mo-
dellen, de CUX en de TS, inmiddels 
klaar voor een proefrit. Binnenkort 
komt daar nog een derde model bij.

Het Chinese scootermerk Super Soco 
combineert de Aziatische effi  ciency in 
productie met fraai Europees design. 
Voor de fi rma A. Donker was het een 
bewuste keuze voor dit merk. Martin 
Overmars licht toe: ,,Deze scooters 
zijn niet alleen zeer stijlvol, ze zijn 
ook van uitstekende kwaliteit. Er zit 

een goede motor van Bosch in, dat 
zegt eigenlijk al genoeg.’’ Maar er is 
nog een reden geweest om juist voor 
Super Soco te kiezen. Martin: ,,Deze 
scooters worden geïmporteerd door 
Moteo Nederland en dit bedrijf staat 
bekend om de goede after sales.’’ De 
scooters kunnen ongeveer zeventig 
kilometer rijden op een volle accu. 
Die accu is vervolgens na 3,5 tot 4 uur 
laden weer helemaal vol. Sommige 
modellen kunnen uitgebreid worden 
met een tweede accu, waardoor zelfs 
120 kilometer kan worden afgelegd. 
Kom langs bij Bike Totaal Rijwiel- en 
Scooterpalace A. Donker aan het 
Marktplein 30 te IJmuiden voor een 
proefrit. (Foto: aangeleverd)

Elektrische scooters van 
Super Soco bij A. Donker
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EEN WAARDIGE NIEUWKOMER IN HET TOMOS-ASSORTIMENT

      Tomos 
    Roadie!

NU MET 
€ 200 ,00  KORTING *

OP ONZE VOORRAAD MODELLEN! 

OP=OP!

* Niet in combinatie met andere acties

Personeel Graver
Heb je een passie voor �etsen, ben je representatief, klantvriendelijk en stressbestendig? 
Hou je van aanpakken, afwisselend werk, kun je goed zelfstandig én goed in een team 
werken? Dan verwelkomen wij jou graag in ons team!
 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN FULLTIME / PARTTIME

FIETSMONTEUR M/V 
 VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.ADONKER.NL
Interesse? Mail dan je CV en motivatie naar: info@adonker.nl 
Of bel 0255 514282 en vraag naar Martin
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SUPER SOCO 
DEALER

De elektrische scooter 
Stijlvol en uitstekende 

kwaliteit

Kom vrijblijvend langs 
voor een proefrit!
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IJmuiden - Wat vaker vis op het 
menu? Je hoeft er de deur niet meer 
voor uit! Vishandelaar Nico Waas-
dorp introduceert een gloednieuw 
initiatief om duurzaam gevangen vis 
snel en eenvoudig bij de consument 
in huis te krijgen. Met de Good Fish 
Box en de Bijvangstbox speelt hij han-
dig in op de situatie die is ontstaan 
door het wegvallen van de afname 
van zijn verse vis door horecabedrij-
ven. De boxen kunnen via www.vis-
koop.nl besteld worden.

Waasdorp zag in de afgelopen maan-
den veel orders wegvallen omdat 
horecabedrijven noodgedwongen de 
deuren gesloten moeten houden. Zelf 
kan hij ook zijn terras in de haven 
van IJmuiden tijdelijk niet exploiteren 
door de beperkingen die de overheid 
heeft ingesteld. Daarom gooit hij het 
nu over een andere boeg. Hij bedacht 
twee boxen met verantwoorde vis. 
Deze boxen worden binnen een et-
maal door het hele land thuisbezorgd. 
Het initiatief kan rekenen op steun 

van de Good Fish Foundation. De se-
lectie die Waasdorp maakte, omvat 
vissoorten die door de Viswijzer wor-
den aangeraden. In de Good Fish Box 
gaat het om gecertifi ceerde ASC- en 
MSC-vissoorten. Het bedrijf beschikt 
al langere tijd over diverse certifi ce-
ringen waaruit blijkt dat duurzaam-
heid hier hoog in het vaandel staat.

Bijvangst
Vis uit de Noordzee die als bijvangst 
aan land wordt gebracht, is vaak wat 
minder populair bij Nederlandse con-
sumenten. Onterecht, meent Nico. 
Hij selecteerde een aantal van deze 
soorten en stopte ze in de Bijvangst-
box, zodat iedereen er thuis mee aan 
de slag kan gaan en zelf kan ontdek-
ken hoe lekker deze vis smaakt. Deze 
vissoorten zijn door de Bijvangst-
wijzer van de Good Fish Foundation 
bestempeld tot ‘Goede Koop’ en met 
de recepten op www.viskoop.nl en 
www.goedevis.nl is het niet moeilijk 
om van een heerlijke vismaaltijd te 
genieten.

Duurzaam gevangen vis uit de 
Noordzee vers thuisbezorgd

Halkade 27
IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 
www.waasdorp.nl

NOORDZEE 
SCHOLFILET

Bestel onze rijkgevulde 
vissalades.ZALMFILET

Kilo 17,50

THUIS GENIETEN

LOKAAL GRATIS THUISBEZORGD

LANDELIJKE BEZORGING 
VERZORGEN WIJ VOOR U
INFO: 06 -20 60 98 31

Alles voor uw 
Fruit de Mer

DE DUURZAME 
VISSPECIALIST IN DE REGIO

WIJ ZIJN MSC, ASC EN BIO 
GECERTIFICEERD

WIJ ZIJN WEER GOED 
BEREIKBAAR MET RUIME 
PARKEERGELEGENHEID EN 
7 dagen per week 
geopend tot 20.00 uur.

KIBBELING 
ACTIE

kilo 19,50 

DE LEKKERSTE 
RELATIEGESCHENKEN, 

VELE COMBINATIES 
MOGELIJK

MESHEFT/
SCHEERMESJES 

kilo9,50 

NOORDZEE 
PELGARNALEN 
VERS kilo9,75 

kilo 19,99 



van gas naar duurzaam

Duurzaamheid wordt vaak in een adem genoemd met 
een warmtepomp. Een warmtepomp is één van de ma-
nieren om een woning of bedrijfsruimte op een duurza-
me manier te verwarmen en in sommige gevallen ook 
te koelen. Het principe van een warmtepomp bestaat 
al lange tijd, maar gezien de goedkopere alternatieven 
voor verwarmingstoestellen in Nederland is er nooit op 
grote schaal gebruik van gemaakt. Door de aandacht 
voor duurzaam verwarmen wordt er steeds vaker 
gesproken over het gebruik van een warmtepomp. 
Doordat warmtepompen nog niet op grote schaal 
gebruikt worden is er ook nog veel onduidelijkheid over 
warmtepompen. In dit artikel proberen wij u een enige 

duidelijkheid te geven over de werking en het gebruik 
van een warmtepomp. 

Lage tempratuur verwarming
Bij de toepassing van een warmtepomp moet met 
meer facetten rekening gehouden worden dan met 
de toepassing van een cv-ketel. In de basis heeft dit 
alles  te maken met het temperatuur niveau waarop 
de warmte wordt geleverd. Een cv-ketel levert warmte 
met een hogere temperatuur ( 60-90 graden). Een 
warmtepomp levert warmte van een lage temperatuur 
(30-55 graden). Wat dit voor verschillende zaken bete-
kent zullen wij hierna heel kort samengevat toelichten. 

Algemeen
Het goed functioneren/toepassen van een warmte 
pomp is een combinatie van het te verwarmen ge-
bouw, de toegepaste bron, toegepaste warmtepomp, 
het afgiftesysteem en de verbruiker. Voor nieuwbouw 
situaties kan men deze zaken van het begin af aan op 
elkaar afstemmen en kan men een all-electric toepas-

sing creëren. Dat wil zeggen dat men geen gas ver-
bruikt.  Bij bestaande bouw is dit complexer en vaak 
kostbaar, men komt dan meestal uit op een combinatie 
van een warmtepomp en een cv-ketel , een zoge-
naamd hybride systeem. We zullen achtereenvolgens 
de verschillende onderdelen nader toelichten.

Het gebouw
Het gebouw of woning moet goed geïsoleerd zijn. Om-
dat een warmtepomp met lage temperaturen werkt, 
is de invloed van koude oppervlakten (enkel glas  en 
niet of slecht geïsoleerde muren en vloeren) van grote 
invloed op het ervaren van comfort. Slechte of geen 

isolatie geeft dus naast extra energieverbruik  ook een 
slecht behaaglijkheid gevoel. Nieuwbouw woningen 
zijn goed geïsoleerd en derhalve goed geschikt voor 
toepassing van lage temperaturen. 

De toegepaste bron
Als bron voor warmtelevering kan men gebruik 
maken van grondwater of lucht. Bij het gebruik van 
grondwater kan men met een open of gesloten bron 
werken. Voor woningen wordt nagenoeg altijd met 
gesloten bronnen gewerkt. Bij een open bron loopt 
het grondwater rechtstreeks door de warmtepomp 
of scheidingswisselaar. Bij een gesloten bron wordt 
gebruik gemaakt van een tussenmedium en wordt er 
geen grondwater verplaatst. De bron moet berekend 
worden (lengte en  diameter) op de benodigde warm-
tebehoefte. Voordeel van het gebruik van grondwater 
is de vrij constante temperatuur van het water. Nadeel 
zijn de kosten van het slaan van een bron. De toepas-
sing van lucht is een goedkopere methode. Het nadeel 
van lucht is dat de temperatuur niet constant is en dat 

in de winter (koude lucht) het rendement terugloopt. 
Ook het geluid kan een nadeel zijn. De ontwikkelingen 
op dit gebied gaan echter snel en de rendementen bij 
lage temperaturen nemen toe.

Toegepaste warmtepomp
Er is een breed pakket aan warmtepompen leverbaar. 
Voor iedere capaciteit en toepassing (verwarmen en 
koelen) is wel een passende warmtepomp te vinden . 
Voorheen waren warmtepompen aan/uit geregeld, te-
genwoordig zijn er ook modulerende warmtepompen 
op de markt. Voorgaande heeft als voordeel dat buf-
fervaten vaak niet meer nodig zijn. Het bereiden van 
warmwater vraagt hogere temperaturen dan normali-
ter door de warmtepomp geleverd wordt. Het maken 
van hogere temperaturen met een warmtepomp gaat 
ten koste van het rendement. In de praktijk wordt vaak 
elektrisch na verwarmd of op een andere wijze warm-
water bereid (bijvoorbeeld met gas). 

Afgiftesysteem
Omdat er bij warmtepompen sprake is van lage tempe-
raturen dient het afgifte systeem, denk aan radiatoren, 
vloerverwarming en luchtverwarming, hierop afge-
stemd te zijn. Om een bepaalde hoeveelheid warmte af 
te geven in een ruimte heeft men bij lagere temperatu-
ren een groter afgifte oppervlak nodig dan bij hogere 
temperaturen. Vloerverwarming is derhalve geschikt 
voor toepassing bij warmtepompen. Radiatoren die-
nen meestal vervangen te worden voor radiatoren die 
geschikt zijn voor lage temperaturen.

De verbruiker
Bij gebruik van een warmtepomp en dus een laag 
temperatuur systeem is het regelgedrag anders dan 
bij een Cv-installatie.  Laag temperatuur systemen 
zijn traag. Men kan niet even snel de temperatuur in 
huis verhogen zoals met een cv-ketel zodat je al snel 
de straling van de hete radiatoren voelt. Opwarming 
gaat geleidelijk en het is daarom niet zinvol om echte 
nachtverlaging toe te passen. Men moet ook rekening 
houden met een groter elektriciteit verbruik. Voorgaan-
de zeker als men elektrisch warmwater na verwarmd. 
Het aanbrengen van zonnepanelen is vaak een goede 
combinatie met warmtepompen. 

Conclusie 
Het toepassen van warmtepompen is goed mogelijk 
als de diverse onderdelen, zoals hierboven beschreven, 
op elkaar zijn afgestemd. Indien dit niet het geval is, is 
het aan te bevelen om stapsgewijs zaken aan te passen 
en te beginnen bij goede isolatie aanbrengen.
Gasservice I Gaswacht is gecerti� ceerd voor het instal-
leren en onderhouden van warmtepompen en kunnen 
u adviseren over de mogelijkheden en de aanschaf van 
warmtepompen. Voor een vrijblijvend advies kunt u 
altijd contact opnemen met Gasservice I Gaswacht via 
0251-245454 of info@gasservice.nl of kijk voor meer 
informatie op www.gasservice.nl 

Wanneer is een warmtepomp zinvol?

SLUIT NU EEN ABONNEMENT AF EN ONTVANG 
DE 1e SERVICEBEURT T.W.V. 75,- GRATIS!

* Dit is inclusief rijtijd, maximaal 1 uur arbeidsloon en exclusief onderdelen en materialen. 
Indien de werkzaamheden langer dan 1 uur duren zal er arbeidsloon berekend worden na het eerste uur.

Sterren Service
Met een abonnement bent u verzekerd van periodiek onderhoud en kunt u gebruik maken van onze storingsservice.

Natuurlijk staan wij ook zonder abonnement voor u klaar om een storing te verhelpen of onderhoud uit te voeren. In dat geval be-
rekenen wij eenmalige kosten, naast het arbeidsloon en de kosten van eventueel gebruikte materialen. Een abonnement is daarom 
vaak voordeliger. Kies uit onze Sterren Service wat het beste past bij uw situatie: hoe meer sterren, hoe uitgebreider het pakket.

www.gasservice.nl

ACTIE





autofabrikanten elektrische varian-
ten van hun vertrouwde modellen. 
Over tien jaar zal het aantal elektri-
sche voertuigen op de weg aanmer-
kelijk hoger liggen dan nu. Maar het 
is niet reëel om daarmee te veronder-
stellen dat de milieuproblemen dan 
de wereld uit zijn. Weliswaar is een 
elektrische auto minder belastend 
voor het milieu dan een auto met een 
benzine- of dieselmotor, maar er is 
nog altijd sprake van een zekere mate 
van vervuiling.

Groene stroom
Als een auto volledig op elektriciteit 
werkt en die elektriciteit wordt ver-
kregen uit wind- of zonne-energie, is 
het rijden in deze auto dan volledig 
CO2-neutraal? Nee, zo simpel ligt het 
allemaal niet. Een zonnepaneel is im-
mers ook niet per definitie CO2-neu-
traal. Het zal namelijk eerst gepro-
duceerd moeten worden. Daarvoor 
zijn fabrieken nodig en die moeten 
gebouwd worden. Kortom, voordat 
je een zonnepaneel kunt installeren, 
hebben allerlei processen plaats-
gevonden die energie kosten. Dat 
wordt natuurlijk daarna weer gecom-
penseerd doordat we nieuwe schone 
energie opwekken, maar het is wel 
een onderdeel van het totaalproces 
dat niet mag worden vergeten. Het-
zelfde geldt voor de productie van 
de auto. Bovendien vereist een elek-
trische auto een goede accu en daar 
komen we bij het volgende probleem. 
Op de eerste plaats zijn daarvoor 
grondstoffen nodig, zoals lithium. 
Het winnen van lithium gebeurt met 
behulp van machines, die ook weer 
CO2 produceren. Bovendien bestaat 
de kans dat uiteindelijk een tekort 
aan deze grondstof zal ontstaan.

Voordelig rijden
Om het aanschaffen van een elek-
trische auto te stimuleren, heeft de 
regering allerlei voordelen gecreëerd. 
Zo is er een subsidie op de aanschaf-
prijs, maar je betaalt bijvoorbeeld 
voorlopig ook geen wegenbelasting 
als je elektrisch rijdt. Om exact te we-
ten hoe de kosten voor elektrisch rij-
den zich verhouden tot rijden in een 
auto met een benzinemotor, moet je 

de maandlasten met elkaar vergelij-
ken. Op basis van de nieuwprijs van 
een auto kun je de afschrijvingskos-
ten berekenen. Dit zijn de kosten per 
maand voor het aanschaffen van het 
voertuig. Door Milieu Centraal werd 
een vergelijking gemaakt op basis 
van een middenklasser en een gemid-
deld aantal kilometers van 11.600 per 
jaar. De afschrijvingskosten bedragen 
voor de elektrische auto in dat ge-
val 383 euro, terwijl de benzineauto 
372 euro per maand kost. Dat wordt 
al meteen gecompenseerd door de 
onderhoudskosten van het voertuig. 
Voor de elektrische auto liggen die op 
48 euro per maand, voor de benzine-
auto op 76 euro. Ook de verzekering 
van de elektrische auto is voordeli-
ger en de kosten voor het laden zijn 
ongeveer twee vijfde van de kosten 
die je normaal gesproken maakt om 
te tanken. Al met al komt de elektri-
sche auto op gemiddeld 530 euro per 
maand uit, terwijl de benzineauto je 
697 euro kost.

Compenseren
Het moge duidelijk zijn dat elektrisch 
rijden voor de eigen portemonnee 
een goede keuze is, zeker op de lange 
termijn. Maar is het dat ook werkelijk 
voor de CO2-uitsloot? Het antwoord 
is ja, maar alleen op de lange termijn. 
Het produceren van een elektrische 
auto gaat gepaard met een hogere 
CO2-uitstoot dan wordt gerealiseerd 
bij de productie van een benzineauto. 
Die extra uitstoot wordt gedurende 
de levensduur van het voertuig ge-
compenseerd doordat er geen sprake 
meer is van schadelijke uitlaatgassen. 
Je moet dan wel eerst veertigduizend 
kilometer rijden, om het breekpunt te 
bereiken. Maar aangezien auto’s over 
het algemeen veel meer kilometers 
rijden, zit je dus uiteindelijk wel goed. 
We moeten ons echter realiseren dat 
het vooral een kwestie van een lange 
adem is om echt het verschil te ma-
ken op het gebied van CO2-uitstoot. 
Dat laatste heeft vooral ook te ma-
ken met het feit dat slechts een zesde 
deel van de totale CO2-uitstoot door 
autoverkeer veroorzaakt wordt. De 
rest kan vooral aan de industrie wor-
den toegeschreven.

Lost elektrisch rijden het 
CO2-probleem op?

We hebben graag veel licht in huis, 
dus geven we de voorkeur aan grote 
ramen. Maar die grote ramen vormen 
ook meteen een grote uitdaging waar 
het de isolatie van het pand betreft. 
Want het glaswerk is een zwakke plek 
op het gebied van warmteverlies. Het is 
immers heel dun en waar de bescherm-
laag dun is, verlies je vaak als eerste 
warmte. Zeker in traditionele bouw, 
waarbij met een enkele glaslaag werd 
gewerkt. Maar ook als je woning voor-
zien is van dubbel glas, is de kans groot 
dat het isolerend vermogen daarvan 
niet optimaal is. Tegenwoordig is er al 
HR+++-glas, dat is een constructie met 
maar liefst drie glasplaten erin.

Van oudsher werden huizen voorzien 
van ramen met een enkele glaslaag. 
Die glaslaag staat dus direct in con-
tact met de buitenlucht, waardoor de 
warmte van binnen snel wordt afge-
koeld. Er moet dus flink worden ge-
stookt om dat te compenseren. Vanuit 
dat besef is dubbelglas ontwikkeld. Een 
kozijn met twee glasplaten op enige af-
stand van elkaar. Die ruimte tussen de 
twee glasplaten wordt opgevuld met 
droge lucht of met een speciaal gas. Ei-
genlijk is de constructie te vergelijken 
met de spouwmuur van het huis. Dat 
is ook een constructie met twee lagen, 
waartussen zich een ruimte bevindt die 
een isolerende werking heeft. In veel 
naoorlogse woningen werd al direct bij 
de bouw dubbelglas toegepast, maar in 
de loop der jaren zijn nieuwe innova-
ties doorgevoerd. Het standaard dub-
belglas uit die tijd wordt nu als matig 
isolerend beschouwd. HR-glas werd 
de nieuwe standaard, de letters HR 
staan hier voor hoog rendement. Het 
glas wordt in dat geval voorzien van 
een minuscule laag metaal, die met 
het blote oog vrijwel niet waarneem-
baar is, maar wel een extra isolerende 
werking heeft. Bovendien wordt bij dit 
type glas de tussenruimte opgevuld 
met edelgassen die beter isoleren dan 
gewone lucht.

U-waarde
De mate waarin dubbelglas isoleert, 
wordt uitgedrukt in de U-waarde. 
Deze U-waarde geeft aan hoeveel 
warmte per vierkante meter en per 
graad temperatuursverschil tussen de 
twee zijden van het vlak doorgelaten 
wordt. Men spreekt daarom ook wel 
van de warmtedoorgangscoëfficiënt. 
Hoe lager de U-waarde is, hoe beter 
het isolerend vermogen van het raam. 
De kosten voor het aanschaffen van 
ramen met een lage U-waarde liggen 
weliswaar hoger, maar dat valt vervol-
gens gemakkelijk terug te verdienen 
door de besparing op de stookkosten. 
Om een indruk te geven van de ver-
schillen: met standaard dubbelglas be-
spaar je ongeveer 6 euro per vierkante 
meter per jaar op je stookkosten ten 
opzichte van enkelglas. Kies je voor 
HR-glas, dan is de besparing 8 euro 
per vierkante meter. Dat bedrag loopt 
op tot 12,50 euro per vierkante meter 
voor HR++-glas. Inmiddels wordt ook 
HR+++-glas toegepast en dat levert 
op jaarbasis een besparing van 13,50 
euro per vierkante meter op. Natuur-
lijk zijn de daadwerkelijke cijfers afhan-
kelijk van vele factoren en wordt uit-
gegaan van de meest optimale situatie.

ZHR-glas
Naast de verschillende gradaties HR-
glas bestaat er ook ZHR-glas. De Z 
staat in dit geval voor zonwerend. 
Dergelijke ramen zijn voorzien van 
een extra zonwerende coating aan 
de buitenzijde. Het voordeel hiervan 
is dat er in de zomer minder warmte 
het huis binnendringt, waardoor het 
koeler blijft. Voor de wintermaanden is 
dat juist weer een nadeel, omdat je in 
mindere mate kunt profiteren van de 
warmte die de zon dan geeft. Om die 
reden wordt ZHR-glas in woningbouw 
niet zo veel toegepast. Wel is deze 
vorm van beglazing handig op plaatsen 
waar buitenzonwering lastig toe te 
passen is, zoals in hoogbouw.

Woningisolatie: 
gewoon dubbelglas is niet 
meer voldoende

DUURZAAM





www.energiekvelsen.nl ipsum dolor 

Wij willen graag iedereen bedanken die tot nu toe heeft 
meegedaan met een van onze acties en zich heeft ingezet voor en 

namens onze energiecoöperatie. Alleen al het afgelopen jaar hebben 
we bijna 1.000 huishoudens weten te bereiken. Ook de komende 
jaren gaan we door om samen Velsen nog duurzamer te maken.

Bij ons kun je o.a. terecht voor:

> meedoen met inkoopacties spouwmuurisolatie en 
zonnepanelen op je huis
> meedoen op gezamenlijk zonnestroomdak in de 
buurt
> gesprek met een energiecoach
> gebruik elektrische deelauto > gebruik elektrische deelauto 
> warmtescan voor je huis

DUURZAAM

Houd je autobanden op spanning
Duurzaam autorijden is niet al-
leen een kwestie van kiezen 
voor elektrisch rijden. Ook het 
goed op spanning houden van 
de autobanden draagt bij aan 
het thema duurzaamheid. Regel-
matig de banden oppompen rijdt 
veiliger en kan je tot honderd 
euro per jaar besparen.

Geef je banden elke twee maan-
den lucht
Zet een tweemaandelijkse her-
innering in je telefoon zodat je 
weet wanneer het tijd is om je 
banden te controleren en lucht 
te geven. Door je autobanden op 
de juiste spanning te brengen, 
rijd je veiliger, zuiniger en scho-
ner.

Meet je bandenspanning met 
koude banden
Het meten van de bandenspan-
ning gebeurt bij voorkeur wan-
neer de autobanden nog koud 
zijn. Heb je langer dan vijftien 
minuten of meer dan vijf kilo-
meter gereden? Tel dan 0,3 bar 
op bij de adviesspanning.

Check de juiste spanning voor 
jouw auto
Controleer wat de juiste banden-
spanning is voor jouw auto. Je 

vindt de bandenspanning op de 
sticker op de deurstijl aan de be-
stuurderskant, aan de binnenzij-
de van het tankklepje of in het 
instructieboekje van de auto.

Wissel op tijd naar winterbanden
Wanneer de temperatuur on-
der de zeven graden daalt, en 
je rijdt op zomerbanden, dan is 
het tijd om deze om te wisselen 
voor winterbanden. Dit is beter 
voor de veiligheid, het milieu en 
je portemonnee. Komen je win-
terbanden na een lange perio-
de weer uit de opslag? Pomp ze 
dan meteen op bij de banden-
wissel.

Kies de beste band
Alle nieuwe banden voor per-
sonen- en bestelwagens heb-
ben een Europees bandenlabel. 
Hiermee kun je het brandstof-
verbruik, de grip van de band op 
nat wegdek en het afrolgeluid 
van banden vergelijken. Kijk op 
www.kiesdebesteband.nl voor 
meer informatie over autoban-
den en het bandenlabel.
 
Meer tips over de juiste 
bandenspanning is op 
www.geefjebandenlucht.nl 
te vinden.



NOORDZEEVISUIT-IJMUIDEN.NL  •  TEL 088-336955  •  INFO@ NOORDZEEVISUIT-IJMUIDEN.NL

VIS UIT IJMUIDEN: EEN GOUDEERLIJK 
PRODUCT UIT ONZE EIGEN VOORTUIN

• VISHANDEL TEL

• DE DOLFIJN

• FISH & SEAFOOD WAASDORP

• DE MEERPLAATS

• APOLLO HOTEL

• PBN

• GRAND CAFÉ STAAL

• GOLFBAAN SPAARNWOUDE

• VAN ES CATERING

• HOKKAI SUISAN

• HOKKAI KITCHEN

• IMKO’S PUUR ZEE

• PLUIJM’S EETBARE WERELD 

• VOOGES

• RESTAURANT PETOSSI

• VISHANDEL JAK

• ESSIES FOODTRUCK

• RESTAURANT IJ-KANTINE

• THE GOOD COMPANION

• IJMUIDEN VIS ONLINE

• GUIJT & HANSEN

• DE BOEREN ROKER

Waar kan je Noordzeevis uit IJmuiden kopen?

IJmuiden - IJmuiden ademt vis. 
Dat deed het vroeger, dat doet 
het nog steeds. Met een eigen 
visafslag, vloot en tal van han-
delsbedrijven behoort IJmuiden 
met recht tot een van Nederlands 
grootste vissersplaatsen. En dat 
al sinds het einde van de 19e 
eeuw. Door jarenlange ervaring 
weten IJmuidense visbedrijven 
als geen ander een authentiek 
en kwalitatief hoogwaardig 
streekproduct te produceren. 
Vrijwel alle disciplines van vangst 
tot verwerking zijn in de haven 
te vinden. IJmuiden heeft een 

boeiend verhaal te vertellen, waarin een echt streekproduct, namelijk Noordzeevis, de 
hoofdrol speelt. 
De Noordzee is een van de schoonste en 
meest gereguleerde zeeën ter wereld is. 
Mede daardoor is de Noordzee rijk aan 
een enorme variëteit aan vis, schaal- en 
schelpdieren.
 
Verantwoorde visserij
De IJmuider vissector doet hard haar 
best om te zorgen voor een duurzame 
industrie. Dit is een continu proces waar 
niet alleen de hele Nederlandse sector aan 
werkt, maar waar internationaal aandacht 
voor is. Dat gebeurt bijvoorbeeld door 
afspraken over quota, rekening houden 
met seizoenen en vernieuwende vangst-
technieken.

Vis van topkwaliteit
De gehele keten in IJmuiden zorgt 
ervoor dat de consument een toppro-
duct op zijn bord krijgt. Dat begint 
al bij de vissermannen, die de zee als 
werkgebied hebben. Maar ook op de 
visafslag, bij de verwerkende handels-
bedrijven en de visspecialist staat de 
kwaliteit van IJmuidense vis hoog in 
het vaandel. Daarbij komt dat de vis 
zo uit de voortuin wordt gevist en 
dus duurzaam en vers is.

MSC-keurmerk
Het Marine Stewardship Council-
keurmerk (MSC) staat op vispro-
ducten die afkomstig zijn uit de 
duurzame visserij. Vis met een MSC-
keurmerk is duurzaam gevangen, met 
beperkte schade voor de leefomge-
ving van vissen en ander zeeleven. 
MSC-vis zoals bijvoorbeeld tong of 
schol wordt niet overbevist, er is weinig bijvangst en de bodem wordt niet beschadigd.
 
Vis met het MSC keurmerk is gegarandeerd duurzaam, omdat de vis door de hele keten 
terug te herleiden is. Daarnaast weet je met het keurmerk niet alleen zeker dat je vis 
duurzaam gevangen is, maar draag je ook bij aan gezonde oceanen.



Plug-in power én ruimte voor 
zeven: het geheim achter de 
praktische Sorento Plug-in Hybrid

Kia Motors verklapte vorige week het 
geheim achter het slimme ontwerp 
van de nieuwe Kia Sorento Plug-in 
Hybrid met drie zitrijen en tot zeven 
zitplaatsen. Met een speciale visual il-
lustreert het merk hoe de lay-out van 
de plug-inhybridetechnologie zorgt 
voor maximale ruimte voor passagiers 
én bagage. De Kia Sorento is een van 
de meest ruime en praktische plug-in 
hybride SUV’s op de markt.

De nieuwe visual laat zien hoe het 
grote accupakket, de brandstoftank, 
de motor en de elektromotor zijn ge-
integreerd in de structuur van de auto 
om riante ruimte voor maximaal ze-
ven passagiers en bagage te creëren.

Intelligente aandrijfl ijn voor maxi-
male binnenruimte
Onder de motorkap van de Sorento 
Plug-in Hybrid bevindt zich een 
krachtige 1.6 T-GDi benzinemotor 
met directe injectie die 180 pk en 
265 Nm koppel produceert. De ben-
zinemotor is geïntegreerd met een 
elektromotor die 67 kW en 304 Nm 
koppel produceert. Het systeemver-
mogen van de krachtigste Sorento tot 
nu toe bedraagt 265 pk.

De elektromotor is tussen de compac-
te brandstofmotor en de transmissie 
gemonteerd.

Dankzij zijn slimme aandrijfl ijn kan de 
Sorento Plug-in Hybrid zowel volledig 
als deels elektrisch rijden en kan hij 
zijn vermogen verdelen over alleen de 
voor- of alle vier de wielen.

De 13,8 kWh lithium-ion-polymeer-
batterij van de Sorento Plug-in Hybrid 
bevindt zich onder de bestuurders- en 
passagiersstoel. Het accupakket zit in-
geklemd tussen de cabinevloer en de 
ondervloer. Het ‘zadelvormige’ batte-
rijpakket is aan de bovenkant van de 
cardanas gesitueerd. Door deze lay-
out neemt het batterijpakket geen 
waardevolle interieurruimte in beslag, 
zoals bij veel andere plug-in hybrides 
wél het geval is.

Het accupakket is voorzien van een 
onafhankelijk waterkoelsysteem voor 
optimaal warmtebeheer bij een hoge 
effi  ciëntie. Dankzij het onafhankelijke 
koelsysteem kan de accu de tempera-
tuur ondanks de beperkte ruimte ef-
fectief regelen.

Door de accu laag in het midden van 
het chassis te plaatsen, tussen de 
twee assen, blijft het zwaartepunt 

laag en wordt de gewichtsverdeling 
geoptimaliseerd, wat bijdraagt aan 
het evenwichtige, wendbare en dy-
namische karakter van de Sorento, 
zowel op de weg als off -road.

De 67 liter grote brandstoftank van 
de Sorento PHEV bevindt zich onder 
de vloer onder de tweede zitrij, terwijl 
de 3,3 kW-boordlader zich onder de 
laadvloer bevindt. Door deze positi-
onering behouden passagiers op de 
tweede rij veel beenruimte en een 
comfortabele zitpositie, terwijl de 
laadruimte nog steeds royaal is.

Ruimte voor zeven mét bagage
Dankzij de slimme constructie van de 
aandrijfl ijn biedt de Sorento royale 
ruimte voor maximaal zeven inzitten-
den. Hij heeft daarnaast een van de 
grootste bagageruimtes in zijn klasse 
- tot 809 liter voor uitvoeringen met 
zeven zitplaatsen (met de derde zitrij 
neergeklapt) of 898 liter voor uitvoe-
ringen met vijf zitplaatsen.

De Sorento Plug-in Hybrid biedt stan-
daard riant plaats aan vijf personen 
en een aanzienlijke hoeveelheid baga-
ge. De bagageruimte kan gemakkelijk 
een kinderwagen en een groot aantal 
koff ers of weekendtassen opslokken. 
In zevenzitsmodus biedt de bagage-
ruimte van 175 liter genoeg ruimte 
voor spullen die nodig zijn voor een 
dagje uit met het gezin, zoals een 
picknickmand of een paar weekend-
tassen.

De 50:50 neerklapbare stoelen op de 
derde rij kunnen eenvoudig afzon-
derlijk worden neergeklapt om een   
volledig vlakke bodem te creëren. De 
60:40 neerklapbare tweede zitrij kan 
ook eenvoudig worden neergeklapt 
om nog meer ruimte te creëren voor 
langere, grotere items, zoals sportuit-
rusting of meubels.

De nieuwe Sorento Plug-in Hybrid is 
een van de weinige stekkerhybrides 
op de markt met zeven zitplaatsen en 
riante ruimte. De emissievriendelijk 
rijdende SUV staat vanaf februari 
in de Nederlandse showrooms. De 
prijzen worden binnenkort bekend 
gemaakt. Net als elke andere Kia 
wordt ook de nieuwe Sorento Plug-in 
Hybrid geleverd met 7 jaar of 150.000 
kilometer garantie.

Meer informatie bij automobielbedrijf 
Tinholt, Klompenmakerstraat 43 in 
Velserbroek, www.tinholt.nl. (Foto: 
aangeleverd)

DUURZAAM

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 de-
len meer dan 1.600 huiseigenaren hun 
ervaringen met duurzaam wonen. Dit 
jaar kunt u van 7 november tot 15 de-
cember via een videoverbinding in con-
tact komen met deze huiseigenaren.

De Duurzame Huizen Route is een 
platform vol met ervaringsverhalen 
over duurzaam wonen. Huiseigenaren 
laten zien hoe zij hun woning duurza-
mer maken en gaan met u in gesprek. 
Schrijf u in voor een online bezoek of 
deel zelf uw verhaal via www.duurza-
mehuizenroute.nl. 
 
Bezoek een huis naar wens
Vanwege de maatregelen rondom 
corona gebeurt het bezoek dit jaar on-
line, door middel van videogesprekken. 
Dé kans om eens binnen te kijken bij 
een huis aan de andere kant van Ne-
derland of een huis met een specifi eke 
maatregel. In de loop van de weken 
wordt de lijst met bezoekmogelijk-
heden steeds verder aangevuld. Na 
inschrijving ontvangt u een duidelijke 

instructie over hoe het videogesprek 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 er-
varing is welkom. Of het nu gaat om 
HR++-glas of gevelisolatie of het vol-
ledig aardgasvrij maken van een huis. 
Het deelnemen aan een videogesprek 
is optioneel. Ook enkel als voorbeeld-
woning op de website staan, is waarde-
vol voor anderen die op zoek zijn naar 
informatie en ervaringen. 
 
Noot voor de pers:  Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met:
Daisy Bakker (0251 - 263874 / 06 - 156 
068 50 / dbakker@odijmond.nl)
 
Wenst u geen persberichten meer 
van de Omgevingsdienst IJmond te 
ontvangen, of wilt u dat wij u op een 
andere manier informeren, dan verne-
men we dat graag. 
Volg nieuwsberichten van de Omge-
vingsdienst IJmond ook op 
twitter.com/odijmond
 

Vanaf de bank gluren bij 
de buren dankzij online 
Duurzame Huizen Route





DUURZAAM

IN 4 STAPPEN
UW HUIS VAKKUNDIG GEÏSOLEERD

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

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

INSPECTIE BOREN VULLEN AFWERKEN

ENERGIEREKENING 
OMLAAG
WOONCOMFORT 
OMHOOG

Isototaal  |  Maatlat 25a, 1906 BL Limmen
Tel: 072 - 303 3448  |  info@isototaal.nl  |  www.isototaal.nl
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Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Velsen - Energiek Velsen is een lokale energiecoöperatie en een initiatief 
van inwoners uit Velsen, opgericht in 2013. Wij bedenken mogelijkheden 
en organiseren diverse initiatieven om samen met andere inwoners onze 
huizen en omgeving energiezuiniger en (nog) comfortabeler te maken en 
geld te besparen. Door gezamenlijke projecten zoals zonnedaken, voordeel 
via inkoopacties etc. 

Duurzame coöperatie Energiek Velsen: 
oplossingen van en voor inwoners

Ga mee met de seizoenen
We zien door het jaar heen dat 
mensen zich voorbereiden op de 
seizoenen. De afgelopen tijd heb-
ben we met onze inkoopactie weer 
veel mensen uit Velsen hun spouw-
muur laten isoleren en zij besparen 
komende winter dan op hun ver-
warmingskosten. Onze inkoopactie 
spouwmuurisolatie loopt nog, dus 
aansluiten kan.

Warmtescan met camera van 
buitenaf
Zo zien we ook dat er al heel wat 
aanvragen binnen zijn voor het 
maken van een warmtescan van je 
woning. Wij hebben enkele speci-
ale camera’s en diverse van onze 
energiecoaches hebben een training 
gevolgd hoe deze te gebruiken. Dat 
gebeurt vanaf de stoep, dus buiten 
je woning. Je kunt dit doen als het 
buiten een paar graden boven nul is, 
dus rond de jaarwisseling kunnen we 
er weer mee van start. Met deze op-
name kun je zien waar je huis warm-
te ‘lekt’. De energiecoach kan enkele 
tips geven wat je hieraan kunt doen 
om het op te lossen.

Dus op een vrij makkelijke manier 

helpen we mensen steeds verdere 
stappen te maken en hun woning 
duurzamer te krijgen.

Gezamenlijke zonnestroominstalla-
ties, nu meedoen
Voor mensen die meer eigen groene 
stroom willen opwekken, maar geen 
plaats (meer) hebben voor zonne-
panelen op het eigen dak, is er de 
oplossing om mee te doen in een ge-
zamenlijke zonnestroominstallatie. 
We hebben deze zomer op het dak 
van voormalig autobedrijf Storm-
vogels in IJmuiden een gezamenlijk 
dak aangelegd. Nu staat de inschrij-
ving open op een tweede dak in 
Santpoort-Noord. Deelnemers krij-
gen onder meer de energiebelasting 
terug op hun eigen energierekening 
van hun opgewekte deel. 

Alles wat hierboven staat is terug 
te vinden op de website www.ener-
giekvelsen.nl. 

Wie weet tot ziens! 
(Foto: aangeleverd)
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Opgave gratis advertenties 
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
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foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
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Let op
Nadrukkelijk  maken wij  u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of  tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.jutter.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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COLOFON Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

IJmuider spoorlijn
In 1883 wordt de IJmuider Spoor-
lijn in gebruik genomen. Dit en-
kelspoor is een aftakking van 
de spoorlijn tussen Haarlem en 
Uitgeest. De IJmuider Spoorlijn 
buigt ten zuiden van het Noord-
zeekanaal af naar het westen, 
loopt langs het kanaal en eindigt 
bij het eerste station van IJmui-
den. Dit station staat bij de aan-
legsteiger van de Alkmaar Pac-
ket, niet ver van de sluizen. Men 
hoopt dat passagiers van grote, 
bij IJmuiden aanmerende passa-
giersschepen de trein nemen om 
verder te reizen. Helaas valt het 
aantal treinpassagiers zwaar te-
gen, omdat de meeste schepen 
toch doorvaren naar Amster-
dam. Wel wordt steeds meer vis 
per trein vervoerd. In die eerste 
jaren worden de vissersschepen 
nog aan de kanaaloever ten wes-
ten van de sluizen gelost en is de 
weg naar het station kort. Maar 
na de opening van de vissers-
haven in 1896 moet de vis een 
veel langere weg a�eggen naar 
het station. Tijdens dit ritje door 
IJmuiden “valt” er nog wel ‘ns een 
vissie van de kar...

In plaats van de spoorlijn door 
te trekken richting de kop van 
de haven en vishallen, wordt de 
spoorlijn verlegd. Ten oosten van 
IJmuiden buigt het nieuwe spoor 
iets naar het zuidwesten af en 
loopt door een gegraven geul 
langs de toenmalige zuidgrens 
van IJmuiden naar de vissersha-
ven en vishallen. Het verlegde 
spoor wordt in 1899 in gebruik 
genomen.

Door het verleggen van de 
spoorlijn kruist deze ten oosten 
van IJmuiden de Rijksstraatweg, 
de latere IJmuiderstraatweg. De-
ze weg ligt in het verlengde van 
de Kanaalstraat en loopt door tot 
aan De Heide, dat vanaf 1901 Vel-
seroord heet. Door het verleg-
gen van het spoor ontstaat dus 
een spoorwegkruising. Om de 
rails loodrecht te kunnen kruisen, 
komt er een knik in de voorheen 
rechte Rijksstraatweg. Bij de krui-
sing wordt een treinhalte voor de 
overslag van stukgoederen aan-
gelegd. De stopplaats krijgt de 
naam ‘halte IJmuiden-Oost’. De 
halte ligt immers ten oosten van 
het toenmalige IJmuiden.

Halte IJmuiden-Oost
Vanwege de bouw van ‘Nieuw 
IJmuiden’ in het duingebied tus-
sen IJmuiden en Velseroord 
wordt in 1907 een houten brug 
over de geul en de spoorlijn ge-
bouwd. Nieuw IJmuiden ligt ge-
heel ten zuiden van de spoorlijn, 
en krijgt in de volksmond toe-
passelijk de naam ‘IJmuiden over 
de brug’. Speciaal voor de bewo-
ners van het groeiende Nieuw 
IJmuiden wordt halte IJmuiden-
Oost vanaf begin oktober 1925 
als passagiershalte in gebruik ge-
nomen. Het perron ligt aan de 
noordzijde van het enkelspoor, 
oostelijk van de spoorwegover-
gang. Voor de veiligheid van de 
passagiers worden palen bij de 
bochten rond de spoorwegover-
gang geplaatst. Vooral autobus-
sen krijgen steeds meer last van 
de daardoor nauwere spoorweg-
overgang. Voor de zware auto-
bussen is de spoorwegovergang 
de enige toegang tot IJmuiden; 
de houten brug over de geul is 
niet sterk genoeg.

In 1926 wordt het enkelspoor 
verbreed tot dubbelspoor. De 
halte IJmuiden-Oost krijgt een 
tweede perron aan de zuidzijde 
van het spoor aan de oostzijde 
van de overgang, tegenover het 
bestaande perron. Bovendien 
wordt de IJmuider spoorlijn in 
1927 als een van de eerste lijnen 
in Nederland geëlektri�ceerd.

Door de vernieuwingen rij-
den er veel meer treinen van en 
naar IJmuiden. Hierdoor nemen 
de klachten over de overweg 
toe, vooral omdat de spoorbo-
men vaak en lang gesloten zijn. 
Het personeel bij de halte en de 
spoorwegovergang bestaat uit 
welgeteld één spoorwegwach-
ter. Deze heeft zijn handen vol 
aan de kaartverkoop, de kaart-
controle en -inname, de veilig-
heid rond het station en de over-
gang en de bediening van de 
spoorbomen. Dit levert voor het 
verkeer soms wachttijden van 
tien tot vijftien minuten op. In 
1928 wordt het perron aan de 
noordkant verplaatst naar de 
westzijde van de overgang, zo-
dat de spoorbomen open kun-
nen blijven terwijl de trein bij de 
halte stilstaat. Ter verdere ver-
lichting van de verkeersdruk bij 

de spoorwegovergang wordt 
in 1930 de houten brug over de 
geul vervangen door een beton-
nen brug, zodat ook het zwaar-
dere verkeer de brug kan nemen. 
De nieuwe brug heet vanaf 1931 
Julianabrug.

Halte IJmuiden-Julianakade
Vanaf eind 1926 ontstaat ver-
warring naar aanleiding van de 
naam van de halte. Per 1 no-
vember 1926 wordt Velseroord 
bij IJmuiden getrokken. In de 
volksmond heet voormalig Vel-
seroord al snel ‘IJmuiden Oost’. 
Halte IJmuiden-Oost ligt dus een 
half uurtje lopen westelijk van 
het echte IJmuiden Oost. Met in-
gang van de zomerdienstrege-
ling 1927 wijzigt de naam van de 
halte in IJmuiden-Julianakade – 
met stationscode IJmj – en dat 
van Station Velsen, dat bij IJmui-
den Oost ligt, in Station ‘Velsen-
IJmuiden Oost’.

Tijdens de Tweede Wereldoor-
log krijgt het station IJmuiden-
Julianakade wederom een an-
dere naam. Op last van de bezet-
ter verdwijnen namen die verwij-
zen naar het koningshuis uit het 
straatbeeld. De Koningin Wilhel-
minakade wordt Noorderkade, 
de Julianakade wordt Zuiderka-
de en de Julianabrug wordt Ken-
nemerbrug. Vanaf 24 augustus 
1942 wordt halte IJmuiden-Juli-
anakade omgedoopt tot ‘IJmui-
den-Zuiderkade’. Na de bevrij-
ding worden de oude namen 
weer ingevoerd.

Oversteekplaats
Nadat de NS in 1983 is gestopt 
met passagiersvervoer naar 
IJmuiden, worden de bovenlei-
ding verwijderd en wordt onder 
meer de halte IJmuiden-Juliana-
kade ontmanteld. In de tachtiger 
jaren wordt in het kader van het 
‘Geulplan’ een weg aangelegd 
langs de spoorlijn tussen de Ka-
naaldijk en de Dokweg. Slechts 
een enkelspoor blijft over, waar 
vistreinen tot 1994 en de Ken-
nemerstrandexpres van Lover 
Rail van 1996 tot 1999 gebruik 
van maken. De spoorwegover-
gang blijft bestaan; de spoorbo-
men moeten met een sleutel be-
diend worden. In 1999 wordt de 
IJmuider Spoorlijn opgeheven. 
Het enkelspoor blijft grotendeels 
liggen. 
Vanaf begin 2014 wordt het tracé 
langs het kanaal omgevormd tot 
Wandelpad IJmuider Spoorlijn, 
dat in mei 2015 wordt geopend. 
De oorspronkelijke spoorweg-
overgang bij de Julianakade is 
verworden tot een niet al te veili-
ge voetgangers- en �etsersover-
steekplaats over de weg door de 
geul.

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij 
een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon de mooie ta-
ferelen die IJmuiden biedt. Ter gelegenheid van deze 350ste a�e-
vering van deze rubriek heb ik onlangs op de facebookpagina ‘Ty-
pisch IJmuiden’ een oproep gedaan om onderwerpen aan te dra-
gen. Dat leverde onder meer de suggestie ‘spoorwegovergang Ju-
lianakade’ op. Ik heb het onderwerp iets breder getrokken door 
de naast de overgang gelegen halte IJmuiden-Julianakade mee 
te nemen.

Gastvrij winkelen 
in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Santpoortse 
ondernemers bundelen de krach-
ten en zorgen ervoor dat het win-
kelend publiek, ‘droog’ kan wach-
ten nu er in de winkels een maxi-
maal aantal personen toegelaten 
kan worden.

De ‘leenplu’, je vindt ze vanaf deze  
week voor de ingang van alle on-
dernemers in het winkelgebied. 

Het idee is dat je deze even leent, 
zodat je beschut je boodschap-
pen kunt doen als het regent. Na 
gebruik doe je de plu weer terug 
in een van de bakken, het idee is 
simpel, maar hoe leuk! Winkelen 
in coronatijd vergt veel aanpas-
singen van ons allemaal en op de-
ze manier denken de winkeliers 
weer met hun klanten en gasten 
mee. (Foto: aangeleverd)

Trendy tweedehands 
kleding bij ‘Fiet en zo’
Spaarndam - Tien jaar lang heeft 
Sophie van Aarle in de Haarlem-
se Paul Krugerstraat haar twee-
dehands kledingwinkeltje ‘Fiet 
en zo’ gerund. De hoge huur-
prijs die ze voor het winkelpand 
moest betalen, maakte dat het 
niet meer rendabel was om er-
mee door te gaan. Maar het 
bloed kruipt waar het niet gaan 
kan, dus ‘Fiet en zo’ is terug, maar 
nu in Spaarndam. Wat ooit de 
koeienstal was van de boerderij 
waarin ze woont, is nu een gezel-
lige winkel, waar mooie tweede-
hands dames- en kinderkleding 
verkocht wordt.

Het handelen in tweedehands 
kleding is voor Sophie een pas-
sie geworden. ,,Je moet doen 
waar je blij van wordt’’, vindt ze. 
Dus besloot ze haar winkeltje 
‘Fiet en zo’ een doorstart te ge-
ven. Het concept is simpel. Men-
sen kunnen er hun tweedehands 
dames- en kinderkleding achter-
laten en na verkoop ontvangt de 

inbrenger veertig procent van de 
verkoopprijs. Waar elders alleen 
kleding van topmerken wordt 
ingenomen, accepteert Sophie 
ook kleding van ketens als He-
ma, H&M en Zara. ,,Voorwaarde is 
dat het netjes, schoon en van de-
ze tijd is. Het mag niet ouder zijn 
dan ongeveer twee jaar.’’ Zeker 
voor kinderkleding is dat door-
gaans geen probleem, omdat ze 
er meestal al eerder uitgegroeid 
zijn. Maar ook dameskleding ver-
wisselt meestal relatief snel van 
eigenaar: ,,Soms hebben ze het 
na drie keer dragen wel weer ge-
zien en doen ze het weg.’’ Kleding 
die na zes weken nog in de win-
kel hangt, wordt aan een goed 
doel geschonken. Wie voor wei-
nig geld leuke dames- en kinder-
kleding wil scoren, is van harte 
welkom bij ‘Fiet en zo’ aan de La-
gedijk 9 te Spaarndam. De winkel 
is geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 09.30 tot 16.30 uur. 
Parkeren voor de deur is gratis. 
(Foto: aangeleverd)
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Zwembad De Heerenduinen gesloten
Velsen - De maatregelen die de 
rijksoverheid dinsdag 3 novem-
ber namen tre�en ook de bezoe-
kers, vaste huurders en alle leden 
van de zwemverenigingen van 
zwembad De Heerenduinen. Het 
zwembad is vanaf woensdag 4 
november 22.00 uur twee weken 
gesloten.
Op 3 november liet de Rijksover-
heid nog weten dat er een uitzon-
dering zou worden gemaakt voor 
zwemlessen aan kinderen tot en 
met 12 jaar. Dit is ook gecommu-
niceerd naar de gebruikers van 
De Heerenduinen.  Helaas is de 
dag ernaa gebleken dat dit is te-
ruggedraaid. Ook zwemlessen 
én het diplomazwemmen kun-
nen géén doorgang vinden. (Fo-
to: aangeleverd)

Twee voorstellingen op vrijdag 20 november
Dolf Jansen’s Oudejaars 2020
in Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Wat voor lockdown 
dan ook, Dolf Jansen laat zijn 
traditionele oudejaarsprogram-
ma niet verloren gaan. Met hor-
ten en stoten legt de hoge-
snelheidscabaretier dit najaar 
(voor de 31ste keer!) zijn tour-
nee langs de Nederlandse the-
aters af. Hij was al op tempe-
ratuur toen hij vanaf 5 novem-
ber twee weken niet in de the-
aters terecht kon. Op vrijdag 20 
november pakt Dolf de draad 
weer op. In de Stadsschouw-
burg Velsen speelt hij twee keer 
op één avond voor maximaal 
dertig bezoekers zijn ‘Oude-
jaars 2020’. 
Dolf blikt terug op 2020. Een 
jaar dat begon met stormen, 
bosbranden, een wereldwijd vi-
rus én het verdwijnen van het 
dagelijkse ‘Aan Tafel!’ in DWDD. 
In 80 minuten maakt  Dolf Jan-
sen zijn reputatie van snelle 
denker, rappe prater, filosoof, 
dichter en betrokken en bevlo-
gen theatermaker waar. Met 
een storm van grappen, flarden 
poëzie en improvisaties brengt 
hij 2020 in beeld. Volgens Dolf 
en het RIVM (aldus de cabare-
tier) de grappigste voorstelling 
van het jaar. 

Tickets en meer informatie via 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl. (Foto: Alek)

Teststraat bij IJsbaan gesloten, 
nieuwe locatie in Waarderpolder
Regio - De Haarlemse teststraat 
bij het Kennemer Sportcenter 
naast de ijsbaan is vorige week 
gesloten. Donderdag opende 
de nieuwe teststraat op de Con-
radweg in de Waarderpolder. 
Vooruitlopend op de winter 
en najaarsstormen heeft GGD 
Kennemerland daarmee een 
winterproof locatie gevonden.

Ruim 70.000 personen lieten zich 
testen op de nu gesloten test-
straat. Het grootste deel van de 
mensen was afkomstig uit de re-
gio Kennemerland (ruim 70%). 

Daarnaast zijn er ook veel inwo-
ners uit de regio Hollands Noor-
den (7,5%), Amsterdam (6%) en  
Hollands Midden (5%) getest. 

De teststraat is de afgelopen 
maanden dan ook �ink gegroeid. 
Van 11 geteste personen per dag 
op één straat, naar 600 personen 
per dag op meerdere straten. Na 
de zomervakantie was de locatie 
in Haarlem nagenoeg altijd volle-
dige gevuld. I

Tijdelijk dicht
De nieuwe teststraat op Conrad-

weg 40 is zondag en maandag tij-
delijk gesloten geweest nadat de 
CO-melder afging. Er zijn nu extra 
afzuiginstallaties geplaatst, waar-
na de teststraat weer klaar was 
voor gebruik. 
In totaal konden even ruim 50 
personen hierdoor niet in Haar-
lem terecht op zondag en maan-
dag. Hun afspraken zijn automa-
tisch verplaatst naar Vijfhuizen 
op hetzelfde tijdstip. GGD Kenne-
merland heeft iedereen daar op 
zondag over geïnformeerd per e-
mail en waar mogelijk ook telefo-
nisch.

Nieuwe ideeën over herinrichting 
speelveld Groot Helmduin
IJmuiden - Over de herinrichting 
van het speelveld aan het Groot 
Helmduin heeft op 20 oktober 
een overleg plaatsgevonden tus-
sen het Wijkplatform Zee- en 
Duinwijk en de direct omwonen-
den van het speelveld. Aan de op-
roep om mee te denken over de 
indeling van het speelveld heb-
ben vijf bewoners uit de direc-
te omgeving gereageerd. De be-
staande plannen van het Wijk-
platform - die met wethouder 
Diepstraten zijn besproken - zijn 
ook aan de deelnemers aan dit 
gesprek voorgelegd. 
De bewoners hadden verder-
gaande voorstellen dan in eerste 

instantie met de gemeente, basis-
school De Ze�er en het bestuur 
van SVIJ zijn besproken. Daarop 
heeft het Wijkplatform besloten 
de voorstellen van de bewoners 
te verzamelen en middels een 
brief aan wethouder Diepstraten 
bekend te maken, hetgeen in-
middels is gebeurd. De bewoners 
willen de speelplek graag inrich-
ten als een parkachtige locatie. 
Waarbij niet alleen en speelveld 
voor de kinderen een honden uit-
laatplaats wordt gecreëerd, maar 
een ruimte die wijkgebonden ge-
bruikt kan worden. Waarbij zowel 
voor de jeugd als voor de oude-
re bewoners van de wijk de mo-

gelijkheid wordt geboden om te 
kunnen recreëren. Hierbij wordt 
gedacht aan een ruimte waar een 
aantal paden door komen te lo-
pen, met wat groen en eventueel 
de mogelijkheid om onder ande-
re een jeu de boules baan te cre-
eren. 
Het wijkplatform heeft de wet-
houder verzocht om naar aanlei-
ding van de voorstellen van de om-
wonenden een nieuw plan te la-
ten maken dat beter aansluit op de 
ideeën van de omwonenden. Waar-
bij er vanuit zal worden gegaan dat 
een ruimte voor alle bewoners in 
de directe omgeving wordt gecre-
eerd.  (Foto: aangeleverd)

Suikerbeesten en taai taai 
bij Bakkerij Ben Vreman
Santpoort-Noord - Bij Bakkerij 
Ben Vreman zijn ze er trots op dat 
ze één van de laatste bakkerijen 
zijn die bijna alles zelf maken. Sui-
kerbeesten en ambachtelijk be-
reide taai taai zijn echt lekkernij-
en die onmisbaar zijn voor het sin-
terklaasfeest volgens Ben Vreman.
Al drie generaties worden ze bij 
Bakkerij Vreman op traditione-
le manier bereid. Vooral het gie-
ten van de suikerbeesten is een 
heel gespecialiseerd en tijdrovend 
werk. Heel secuur moet dit gebeu-
ren met suiker en water dat ge-
kookt wordt en in mallen gego-
ten. De vader van Ben deed dit al 
in de jaren 30 en nu gaat de tradi-
tie weer over van vader op zoon.
De vormen van houtsnijwerk, die 
gebruikt worden om de suiker-
beesten te maken, zijn ruim 100 
jaar oud en zijn niet meer te krij-
gen. December is een drukke 
maand voor de bakkers, maar ook 
ieder jaar weer een uitdaging om 
de lekkerste producten te maken. 
Veel tijd wordt daarom ook be-
steed aan het selecteren van de 
beste grondsto�en.

Brood- en Banketbakkerij Ben Vre-
man, Terrasweg 24, 2071BC Sant-

poort-Noord, Tel: 023-5376978.
(Foto: aangeleverd)

Notenboomplein is speelplein
IJmuiden - Nadat de laatste hui-
zen gebouwd waren in het pro-
ject Binnenhaven op het terrein 
van het voormalig Zeewegzie-
kenhuis ontstond er een mooi 
plein. De kinderen kunnen er vei-
lig spelen, alleen was het erg kaal, 
alleen maar straatklinkers.
Bij de bewoners ontstond een 
plan om er stickers aan te la-
ten brengen zoals je ook ziet op 
schoolpleinen. Alleen, deze stic-
kers zijn erg duur.
De bewoners hebben een buurt-
initiatief ingediend bij de ge-
meente en legden het plan voor. 
Speelpleinstickers, die kinderen 
uitdagen om te spelen, bewegen 
en creatief te zijn.
De gemeente stelde het bedrag 
van de speelpleinstickers be-
schikbaar en de buurtbewoners 
moesten met elkaar de aanbreng-
kosten bijeenbrengen.
Binnen een paar dagen was dit 

bedrag bij elkaar. De buurt was 
erg enthousiast. Ook de make-
laars Wado en GenO hebben een 
bijdrage gedaan.
Vorige week zijn de speelplein-

stickers aangebracht. Het ziet er 
vrolijk uit en de kinderen spelen 
enthousiast.
Een prachtig buurtinitiatief. (Foto: 
aangeleverd)

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-1234567

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

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

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-1234567Te koop:

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

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

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

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

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-12345670

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

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

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-1234567

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-36403342

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-123456

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-1234567
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-1234567Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-1234567

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-1234567Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

02511234567Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-36403342

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-1234567Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

Door: Arita Immerzeel

Door: Arita Immerzeel

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

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

Hannie (69 jaar) is erg verdrietig 
sinds de dag, dat zij merkte dat 
het engeltje van haar vaders graf 
verdwenen is. Twaalf jaar geleden 
werd haar 85-jarige vader begra-
ven en vrienden uit Duitsland 
stuurden het ongeveer 25 cm 
hoge engeltje op. Hannie plaats-
te het met dubbelzijdig tape op 
het graf. In al die jaren is dit tape 
pas één keer wat Hannie noemt 
‘plakmoe’ geraakt en door haar 
vervangen. Misschien dat het 
tape nu weer plakmoe is gewor-
den? Vlak voor Hannie het engel-
tje miste, nu een paar weken ge-
leden, heeft het namelijk �ink ge-

stormd. Hannie zocht de hele be-
graafplaats af, keek onder strui-
ken, maar vond niets. ,,Ik hou het 
graf altijd netjes, had net nieuwe 
plantjes gekocht en toen dit. Ik 
ben heel, heel verdrietig. Het was 
een mooi engeltje, roomkleurig. 
Het ligt heel gevoelig. 

Omdat het engeltje van polisto-
ne is gemaakt, zal het niet zo snel 
stuk gaan. Soms ben ik bang dat 
het bewust weggepakt is. Daar 
moet ik niet aan denken. Ik hou 
het er liever op, dat het door ie-
mand gevonden is en dat het 
weer terecht komt”, aldus een 
verdrietige Hannie. Tot op he-
den is er echter nog geen reactie 
op haar kabaaltje gekomen. Maar 
wat niet is, kan nog komen. Han-
nie houdt hoop. (Foto: aangele-
verd)

Gevraagd: 
Wie heeft het weggewaaide engeltje 
van mijn vaders graf gevonden 
op de Westerbegraafplaats? Tel: 
06-26474389
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Electric Drive Experience dagen 
bij garage Velserbeek

Villa’s verjaardagsweekend
Velsen - Maandag 16 november 
bestaat Villa Westend 12,5 jaar. 
Om dat te vieren ontvangt ieder-
een tussen 12 en 15 november 
bij bestelling van een etensbox of 
3-gangen menu (nieuw vanaf de-
ze week) een piccolo cava cadeau. 
Villa Westend is niet meer weg te 
denken uit de regio en het 12,5-ja-
rig bestaan zou normaal gespro-
ken gevierd worden met een ge-
zellig feestje. Om er toch een klein 
‘feestje’ van te maken in deze gek-
ke tijd heeft Villa Westend een leu-
ke actie bedacht. Bij bestelling 
van een to go borrelbox, kaasfon-
duebox, mosselbox, hightea-box 
óf een 3-gangen menu ontvang 
je een piccolo cava cadeau om te 
proosten op het 12,5-jarig bestaan. 
Omdat het 12,5-jarig bestaan op 
maandag valt geldt de actie het 
hele ‘weekend’ voorafgaand aan 
16 november (12 t/m 15 novem-
ber). De bestellingen kunnen wor-
den afgehaald bij de to go truck 
maar kunnen ook worden thuis-
bezorgd. 

Nieuw: 3-gangen thuismenu
Vanaf donderdag 12 november 
heeft Villa Westend 3-gangen me-
nu’s toegevoegd aan het to go me-
nu. Voor 29,50 p.p. kun je een selec-
tie maken uit diverse voor-, hoofd- 
en nagerechten. De gerechten zijn 
volledig voorbereid door de chef 
en hoeven thuis alleen nog afge-
maakt te worden met een simpe-

le instructie. Het menu is te vinden 
op de website van Villa Westend. 

Online wijnproeverij
Zaterdagavond 21 november or-
ganiseert Villa Westend in samen-
werking met Dave Sintenie (Cha-
teau 78) een online wijnproeverij. 
De proeverij bestaat uit 6 wijnen 
en 4 bijpassende hapjes en duurt 
circa anderhalf uur. Voor 25 eu-
ro per persoon (vanaf 2 personen) 
kun je deelnemen aan de proeve-
rij. Tickets zijn te koop via info@vil-

la-westend.nl en de wijnen en hap-
jes kunnen worden thuisbezorgd 
of afgehaald bij de to go truck. 

De foodtruck van Villa Westend 
met to go gerechten is vanaf de-
ze week alleen nog geopend van-
af donderdag tot en met zondag 
(10.00 – 20.00). De overige dagen 
zijn de personeelsleden van Villa 
Westend in andere sectoren aan 
het werk, zodat het hele team kan 
worden behouden. (Foto: aangele-
verd)

Velserbroek - Op 20, 21 en 22 
november zijn het de Electric 
Drive Experience dagen bij ga-
rage Velserbeek in velserbroek. 
Op deze dagen kunt u kennis-
maken met onze elektrische 
modellen en kunt u zich laten 
informeren over elektrisch rij-
den.

Elektrisch rijden wordt steeds po-
pulairder. Of het nu gaat om een 
volledig elektrische of hybride au-
to, iedereen wordt steeds enthou-
siaster. Elektrisch rijden is name-
lijk beter voor het milieu, aange-
zien u nauwelijks tot geen CO2-
uitstoot heeft en u kunt vaak pro-
�teren van �inke �scale voorde-
len. 

Een elektrische auto is goedkoper 
in onderhoud en gebruik. Het op-
laden van de auto is voordeliger 
dan brandstof, u betaalt geen we-
genbelasting en zakelijke rijders 
betalen dit jaar nog slechts 8 pro-
cent bijtelling. Daarnaast pro�-
teert nu van Velserbeek subsidie 
tot wel 4.000 euro.
Elektrisch rijden begint bij Vel-
serbeek. Welke duurzame oplos-
sing u ook zoekt, zij hebben ‘m: 
volledig elektrisch, hybride en 
plug-in hybride. Of elektrisch rij-
den voor u al interessant is hangt 
van meerdere factoren af. De spe-
cialisten van Velserbeek willen u 
daarom zo goed mogelijk infor-
meren over alles wat met elek-
trisch rijden te maken heeft, zo-

dat u samen met hen het ideale 
moment kunt bepalen om over 
te stappen. Nu of in de toekomst.

Bent u benieuwd naar de elektri-
sche modellen van Velserbeek? 
Kom dan naar één van de vesti-
gingen:
• Renault aan de Kleermakerstraat 
71, 1991 JL Velserbroek
• Mazda aan de Kleermakerstraat 
63, 1991 JL Velserbroek
• Hyundai aan de Wagenmaker-
straat 2, 1991 JA Velserbroek

Op 20, 21 en 22 november zijn 
het de Electric Drive Experience 
dagen bij Velserbeek. U bent van 
harte uitgenodigd! (Foto: aange-
leverd)

Chocolaterie Noes viert tweejarig 
bestaan met aankomst Sinterklaas

Kook de sterren van de hemel 
voor Kind & Brandwond
Velsen - Rotaryclub IJmond or-
ganiseert voor de derde keer de 
actie kerstbier-met-een-doel. Dit 
jaar is de actie uitgebreid met een 
culinaire kerstbox. De opbrengst 
gaat naar stichting Kind & Brand-
wond. Speciaal voor Rotary heeft 
topchef, kookboekenschrijver én 
enthousiaste ambassadeur van 
Kind & Brandwond Julius Jaspers 
een Culinaire Kerstbox samenge-
steld. Deze box bevat alles wat je 
nodig hebt – een �es Kerstbier, de 
Stoofbijbel van Julius en ingredi-
enten voor risotto – om rond de 
feestdagen de sterren van de he-
mel te koken. Heerlijk voor derde 
kerstdag. De Kerstbox wordt gele-
verd met een �lmpje, waarin Juli-
us uitlegt hoe je de risotto maakt.

Daar doen we het voor
Kinderen met brandwonden wor-
den elke dag aangestaard en krij-
gen vaak kwetsende opmerkin-
gen over hun uiterlijk. Voor deze 
getekende kinderen organiseert 
Kind & Brandwond vakantiewe-
ken en activiteiten. Coördinator 
Marion de Koning: ,,Tijdens die 
weken kunnen de kinderen hele-
maal zichzelf zijn. Je ziet ze onbe-
zorgd plezier maken en helemaal 
opbloeien. Ze krijgen weer zelf-
vertrouwen. Daar doen we het 
voor!” 
,,Omwille van deze kinderen ho-
pen we dat de opbrengst door 
het dak gaat,” zegt Pieter Oost-
hoek van Rotaryclub IJmond. 
Kind & Brandwond draait name-

lijk volledig op vrijwilligers en is 
afhankelijk van donaties. ,,Het is 
mooi als zoveel mogelijk mensen 
de Culinaire Kerstbox bestellen, 
voor zichzelf of als cadeau voor 
vrienden en familie. En natuur-

lijk nodigen we nadrukkelijk be-
drijven uit om hun medewerkers 
en relaties blij te maken met zo’n 
kerstbox en zo bij te dragen aan 
dit prachtige doel.” Bestellen kan 
via www.biermeteendoel.nl.

IJmuiden - Het atelier van Cho-
colaterie Noes bestaat alweer 2 
jaar en heeft al een trouwe scha-
re fans voor de heerlijke handge-
maakte chocolade en marsepein. 
Deze week wordt dat gevierd sa-
men met de aankomst van Sinter-
klaas ergens in Nederland. Nor-
maal zijn ze iedere donderdag 
open maar nu ook komende za-
terdag met mooie aanbiedingen 

zoals marsepein snijbonbons sa-
men met een handgespoten 
schoenletter voor maar 8,50 euro 
en een zakje verse slagroomtruf-
fels voor maar 6 euro. 
De winkel aan de Velserduinweg 
ligt weer vol met bonbons, ge-
spoten en gevulde chocoladelet-
ters, zoals caramel, Licor 43 of de 
bekende Rocky Road Letters. Ook 
leuke cadeauzakjes met choco-

laatjes, hol�guren en roomborst-
plaat, alles wordt handgemaakt in 
het atelier. 

Kom donderdag of zaterdag 
langs in de lekkerste winkel van 
IJmuiden. Met de feestdagen is 
de winkel extra geopend.  www.
chocolaterienoes.nl, info@cho-
colaterienoes.nl. (Foto: aangele-
verd)

Kook de sterren van de hemel met Julius Jaspers en de culinaire kerstbox. 
(Foto: aangeleverd)

Op weg naar een IKC...
Digitale open dag op Het Anker

Velserbroek - De afgelopen tijd 
hebben ze bij de peuteropvang 
op Het Anker gewerkt met het 
thema ‘Wie ben ik?’. Daar hangen 
allerlei activiteiten aan, zoals met 
je blote voeten in bubbeltjesplas-

tic een verftekening maken. Daar-
mee worden de zintuigen ge-
bruikt en geactiveerd, maar ook 
wordt er gewerkt aan de moto-
riek, het tellen (van de teentjes), 
de woordenschat en het aange-

ven van je grenzen (als je niet wilt, 
dan hoeft het ook niet). 
Vorig jaar is De Kleine Reiziger in-
getrokken bij Het Anker. Dat be-
tekent dat ze peuteropvang en 
BSO in de school aanbieden. Ze 
werken toe naar een IKC; een In-
tegraal Kind Centrum. Het mooie 
van een IKC is dat er een door-
gaande lijn van 2-12 jaar is, waar-
bij de school en de opvang (en 
eventueel nog andere partners) 
praktisch en ook inhoudelijk sa-
menwerken met dezelfde visie. 
Komende maandag, 16 novem-
ber, heeft het Anker een digitale 
open dag. Men zal op de websi-
te: www.hetanker-levwn.nl een 
impressie�lmpje van de school 
delen en daarnaast is men tus-
sen 11.00 en 12.00 uur online 
bereikbaar voor een gesprek en 
vragen. De link hiervoor is: ht-
tps://meet.google.com/rjn-mtdj-
gku?authuser=0.
,,We hopen u op deze manier te 
ontmoeten’’, aldus de schoollei-
ding. (Foto: aangeleverd)

Autisme en daten/relatie
Auticafé Kennemerland Thema avond
Regio - Auticafé Kennemerland 
organiseert dinsdag 17 novem-
ber een thema-avond over au-
tisme en daten en autisme bin-
nen een relatie. De bijeenkomst 
vindt online via zoom plaats 
van 20.00 tot 21.30 uur. Het 
Zoom account is van van 19.50 
uur tot 20.15 uur open en wordt 
dan besloten groep in verband 
met privacy, dan kan men niet 
meer deelnemen. Aanmelden 
kan tot 17 november 17.00 uur 
via aanmelden@auticafeken-
nemerland.nl.

Een van de kenmerken van een 
autismespectrumstoornis zijn de 
beperkingen / moeilijkheden in 

de sociale interactie met andere 
mensen. De Theory of Mind stelt 
dat mensen met autisme het las-
tig kunnen vinden om zich te 
kunnen verplaatsen in de gevoe-
lens / bedoelingen van andere 
mensen. Lorna Wing kwam met 
de theorie dat er mensen met 
autisme zijn die het prima vin-
den om alleen te zijn, maar dat er 
ook mensen met autisme zijn die 
wel sociaal contact zouden willen 
hebben maar dat lastig vinden of 
het op een manier doen die ande-
ren ‘raar’ zouden vinden. 
Door ouders worden veel vragen 
gesteld over de toekomst van 
hun kind. Zal deze in de toekomst 
een eigen leven kunnen leiden en 

wel of geen partner en/of kinde-
ren kunnen krijgen. Dit zijn ook 
vragen die mensen met autisme 
zelf kunnen hebben. Birsen Ba-
sar wil graag in deze online lezing 
om haar ervaringen over daten 
en het hebben van een relatie en 
met de bezoekers aan de lezing 
in gesprek gaan. Andere deelne-
mers mogen ook hun ervaringen 
delen.
Birsen Basar is werkzaam bij een 
gemeente, schrijft boeken, geeft 
presentaties, maakt �lms en is 
sinds 2014 NVA-ambassadeur. Zij 
geeft voorlichting over autisme in 
Nederland en Turkije. Elf jaar ge-
leden, op haar 21ste, kreeg zij de 
diagnose autisme.
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Binnenhoofd nieuwe zeesluis 
nu ook voorzien van bovenrolwagen
IJmuiden - Met een geslaag-
de operatie op 4 november is 
de deurkas in het binnenhoofd 
van de nieuwe zeesluis IJmuiden 
voorzien van een bovenrolwa-
gen. Deze bovenrolwagen vormt 
de aandrijving van de sluisdeur 
om deze te openen en te sluiten. 
In maart was al een dergelijke 
aandrij�nstallatie in de deurkas 
van het buitenhoofd geplaatst.
 
Het hijswerk om de bovenrolwa-
gen op zijn plaats te brengen was 
een precisiewerk. Daarom nam 
de hele operatie in totaal circa 8 
uur in beslag. Omdat de installa-

tie 200 ton weegt, waren gunsti-
ge weeromstandigheden, waar-
onder weinig wind een vereiste.
 
Speciaal transport
Met een speciaal transport is de 
bovenrolwagen hangend in een 
drijvende bok aangevoerd vanaf 
de Amerikahaven in het westelijk 
havengebied. Na het positione-
ren van de drijvende bok tegen 
de deurkas van het binnenhoofd 
is de aandrijving (bovenrolwa-
gen) in de deurkas geplaatst. Na 
het inhangen zijn vervolgens de 
rijdekken geplaatst, waar straks 
het verkeer over heen rijdt.

Mooi staaltje techniek
De aandrijving is een mooi staal-
tje techniek met zes hydromo-
toren. De bovenrolwagen komt 
bovenaan de achterzijde van de 
sluisdeur en verplaatst zich over 
een geleiderail met een zogehe-
ten pennenbaan. 

Grote tandwielen, bonkelaars ge-
noemd, grijpen in die baan en 
zorgen zo dat de deur heen en 
weer beweegt. 

De bovenrolwagen heeft een af-
meting van 14 x 7 x 5,5 meter 
(lxbxh). (Foto: Ko van Leeuwen)

Sedumtuintje om verzamelcontainer 
lijkt te werken tegen zwerfvuil
Velsen - Er is iets nieuws bedacht 
om illegale afvaldumpingen bij 
ondergrondse vuilcontainers te-
gen te gaan. De gemeente Velsen 
gaat experimenteren met de zo-
genoemde containertuintjes. Een 
constructie van gerecycled plas-
tic wordt rond een container ge-
plaatst en daarin worden plantjes 
geplant. Vorige week dinsdag zijn 
de eerste twee tuintjes in IJmui-
den aan de Kennemerlaan ter 
hoogte van de Jacob van Heems-
kerkstraat en aan de IJmuider-
straatweg ter hoogte van de Kor-
tenaerstraat. De tuintjes zullen af 
en toe naar een andere container 
worden verplaatst. Bewoners kun-
nen zelf ook locaties voordragen.
Voorlopig oogt het tuintje op de 
Kennemerlaan inderdaad schoon. 
Hoe anders is het gesteld rond an-
dere verzamelcontainers. De se-

dumtuintjes lijken een goed initi-
atief van de gemeente om zwerf-

vuil tegen te gaan. (Arita Immer-
zeel)

Nieuw: online hulpverlening
voor mantelzorgers in Velsen

Velsen - Mijn zorgsituatie geeft 
voldoening maar is ook belastend. 
Hoe sta ik er voor? Hoe stel ik gren-
zen om de 24 uur die in een dag zit-
ten overzichtelijk te houden? De si-
tuatie verandert niet en anderen 
zeggen dat ik zaken moet loslaten, 
maar hoe doe ik dat? 

Centrum Mantelzorg biedt man-
telzorgers vanaf heden de moge-
lijkheid van een online hulpver-
leningsprogramma aan. Je kunt 
zelfstandig en anoniem op het 
door jou gewenste tijdstip aan de 
slag. Voor het aanmaken van een 
account kun je bij het centrum te-

recht voor een vouchercode. In-
teresse? Bel Centrum Mantelzorg 
Socius op 088-8876900 of laat je 
gegevens achter via infomantel-
zorg@soicus-md.nl.
 
Zorgt u voor iemand? 
Door het aanspreken van inwo-
ners in de gemeente Velsen gin-
gen mantelzorgconsulenten op 
zoek naar mantelzorgers op 9 en 
10 november. In het kader van 
de Dag van de Mantelzorg én de 
campagne van het ministerie van 
VWS “Deel je zorg” hebben zij tas-
jes uitgedeeld boordevol infor-
matie. Heb je hen gemist maar 
wil je ook informatie? Bel dan 
met Centrum Mantelzorg van So-
cius 088-887 69 00 of mail naar 
infomantelzorg@socius-md.nl.
 
Mantelzorgers in 
Velsen opgelet!
Staat u ingeschreven bij Centrum 
Mantelzorg (Socius) en heeft een 
uitnodiging gekregen voor een 
�lm in de maand november? 
Deze actie in het kader van de 
Dag van de Mantelzorg is ver-
lengd tot en met 13 december 
2020. Mantelzorgers die al een 
�lm geboekt hadden in de 14 
dagen van de lockdown van de 
Stadsschouwburg door Coro-
na, hebben een mail ontvangen. 
Heeft u vragen? Bel met Centrum 
Mantelzorg 088-8876900 of mail 
naar infomantelzorg@socius-md.
nl.

Door het aanspreken van inwoners in de gemeente Velsen gingen man-
telzorgconsulenten op zoek naar mantelzorgers op 9 en 10 november. 
(Foto: aangeleverd)

Auto rijdt tegen verkeerslicht
op de Rijksweg

Velsen-Zuid - Een automobilist is 
zondag in alle vroegte tegen een 
verkeerslicht gebotst in Velsen-
Zuid. Rond kwart over vijf ging 
het mis in de bocht van de Am-
sterdamseweg naar de Rijksweg 
en eindigde de wagen tegen de 
paal.
Diverse hulpdiensten kwamen 
ter plaatse. Na behandeling door 
ambulancepersoneel hoefde er 
gelukkig niemand mee naar het 
ziekenhuis. De bestuurder is door 
de agenten naar het politiebu-
reau gebracht. De zwaar bescha-
digde wagen is door een ber-
gingsbedrijf afgesleept. De Rijks-
weg richting Velserbroek was 
door het ongeval afgesloten. (Fo-
to: Michel van Bergen)

Velsen - Hoe Sinterklaas dit jaar in 
Velsen aankomt is nog de vraag, 
momenteel zijn ze druk met het 
regelen van voldoende kolen 
voor de stoomboot. Maar tussen-
door kregen wij de kans even een 
telefoongesprek te voeren met 
de Sint. Op 19 oktober heeft de 
Post-Piet via de Facebookpagi-
na Sint IJmuiden een oproep ge-

daan aan alle kinderen uit Velsen. 
Heb jij namelijk altijd al een vraag 
willen stellen aan Sinterklaas en 
zijn Pieten? Dit jaar kun je jouw 
mooie, spannende, knotsgek-
ke, bijzondere vraag mailen naar 
postvoorsinterklaas@sintijmui-
den.nl.  
Sinterklaas zal jouw vraag per-
soonlijk beantwoorden tussen 14 

november en 5 december.
Zodra de Sint is aangekomen in 
het Pietenhuis zal hij de 10 leuk-
ste vragen uitkiezen en deze be-
antwoorden in een video.  
Dit wordt vanaf maandag 16 no-
vember 2020 elke dag uitgezon-
den op de Facebookpagina Sint 
IJmuiden en RTV Seaport. (Foto: 
Patrick Put)

Gastles citymarketeer Friso Huizinga
Velsen - Vrijdag heeft IJmuidens 
citymarketeer Friso Huizinga een 
gastles gegeven op het Vellesan 
College. Hij vertelde onder meer 
hoe je je naamsbekendheid ver-
groot en je imago verbetert.
Aan de hand van een goede pre-
sentatie over IJmuiden werden 
de leerlingen meegenomen in 

het verhaal over IJmuiden en de 
mooie zaken die wij hier allemaal 
hebben. Wat de kracht is van het 
strand, de bossen en duinen en 
het bedrijfsleven.
Friso is er de afgelopen jaren sa-
men met zijn bestuur en de part-
ners van citymarketing in ge-
slaagd  IJmuiden meer op de 

kaart te zetten en de naamsbe-
kendheid bij omliggende steden 
als Haarlem en Amsterdam �ink 
te vergroten.
In deze leuke, inspirerende en in-
teractieve gastles hebben de leer-
lingen op een leuke wijze kennis 
kunnen maken met het werk van 
de citymarketeer.

Geen intocht maar Sint beantwoordt 
vragen van Velsense kinderen
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Waarschuwing restaurant Kop van de 
Haven na overtreding coronaregels
IJmuiden- De Veiligheidsregio 
Kennemerland heeft op 9 novem-
ber het restaurant Kop van de Ha-
ven in IJmuiden een schriftelij-
ke waarschuwing gegeven voor 
het overtreden van de geldende 
noodverordening. Het restaurant 
liet op woensdag 4 november toe 
dat gasten terplekke hun bestel-
ling nuttigden, terwijl dit niet is 
toegestaan.
 
Handhavers
constateerden overtreding 
In de noodverordening is gere-
geld dat men wel eten en drinken 
mag afhalen bij horecabedrijven, 
maar niet ter plekke nuttigen. Dat 
geldt ook voor terrassen bij eet- 
en drinkgelegenheden. Hand-
havers van de gemeente consta-
teerden woensdagmiddag 4 no-

vember dat bezoekers op bank-
jes zaten tegen de gevel van het 
restaurant, en daar aan tafeltjes 
hun bestelling opaten. Ook stel-
den ze vast dat bezoekers in het 
restaurant niet werd gevraagd de 
bestelling elders te nuttigen. Na-
dat de handhavers de bezoekers 
hierop aanspraken, werkten de-
ze zonder problemen mee en ver-
trokken met hun bestelling.
 
Alleen bestelling afhalen 
De huidige coronamaatregelen 
zijn vastgesteld om verspreiding 
van het virus tegen te gaan. Wan-
neer het restaurant geen maat-
regelen treft en de noodverorde-
ning blijft overtreden, zal de vei-
ligheidsregio overgegaan tot be-
stuursrechtelijk handhaven door 
het opleggen van een last onder 

bestuursdwang, met uiteindelijk 
mogelijk sluiting tot gevolg.
Burgemeester Frank Dales: ,,Ik 
weet dat ondernemers het moei-
lijk hebben, zij moeten zich 
steeds aanpassen aan verscherp-
te maatregelen. Het is echter ab-
soluut nodig om ons samen aan 
de maatregelen te houden om 
verspreiding van het virus tegen 
te gaan en corona onder contro-
le te krijgen. Ondernemers heb-
ben hier een belangrijke rol in, 
en ik waardeer het enorm hoe de 
meeste van hen dit goed in de 
praktijk brengen voor onze ge-
zondheid. Het is de eerste keer 
dat dit restaurant een waarschu-
wing krijgt van de veiligheidsre-
gio en ik heb er vertrouwen in dat 
deze ondernemer zich voortaan 
aan de regels houdt”.

Herfsttooi siert Park Velserbeek
Velsen-Zuid - Het is waar, ieder jaargetijde staat het prachtige Park Velserbeek goed. Maar toch, de herfst 
wint het. De prachtige kleuren, het zonlicht dat deze dagen de kleurstellingen nog eens extra accentueert. 
Het is een feestje om hier in dit rustige herfstweer een wandeling te maken. En vooral in deze tijd, een tijd 
waarin we veel te veel binnen zitten, doet een lekkere herfstwandeling wonderen! (Foto: Erik Baalbergen)

Onbewaakte spoorwegovergangen 
Santpoort worden gesloten
Santpoort - ProRail is gestart 
met de asfaltering van de nieu-
we ontsluitingsweg van de wo-
ningen aan de Van Dalenlaan 
120 en 122 en de nieuwe loca-
tie van boerderij Sinneveld. De-
ze werkzaamheden zullen en-
kele weken in beslag nemen. 
Zodra ze zijn afgerond, sluit 
ProRail de particuliere overweg 
bij de garageboxen aan de Van 
Dalenlaan.

Hiermee komt een einde aan een 
proces van vele jaren, waarmee 
ProRail de veiligheid van dit stuk 
spoor aanzienlijk wil verbeteren. 
De overweg aan de Van Dalen-
laan ligt in een �auwe bocht in 
de spoorweg. Daardoor is er maar 
weinig tijd om een aankomende 
trein op tijd op te merken. In de 
loop van de tijd is deze overweg 
beveiligd met onder meer licht-
signalen (ook wel een knipper-
bol genoemd), een veerooster 
en hekken die onlangs nog voor-
zien zijn van elektromotoren. Re-
cent werd bovendien de maatre-
gel ingevoerd om treinen op dit 
traject langzamer te laten rijden. 
Dit alles is niet genoeg gebleken 
om ernstige ongevallen, waarvan 
enkele met dodelijke a�oop en 
veel incidenten waarbij het bijna 
mis ging, te kunnen voorkomen. 
De sluiting past in de aanpak van 
ProRail om in Nederland overwe-

gen op te he�en en zo de veilig-
heid op en rond het spoor te ver-
beteren.

NABO nummer 67
In Nederland zijn honderden Niet 
Actief Beveiligde Overwegen: NA-
BO’s. Bij dit type overweg is geen 
afsluiting door middel van slag-
bomen. De onbeveiligde over-
wegen zijn vaak te vinden in ge-
bieden waar relatief weinig men-
sen het spoor over hoeven te ste-
ken. Dit komt voor bij onverhar-
de wegen en paden. Deze over-
wegen zijn in de regel uitgerust 
met een zogenoemd Andreas-
kruis en waarschuwingsborden, 
maar worden niet actief beveiligd 
met spoorbomen, bellen en licht-
signalen. Bij de Van Dalenlaan zijn 
we weliswaar lichtsignalen toe-
gevoegd, maar bij de zuidelijke 
overweg in Santpoort-Zuid niet. 
Beide overwegen zijn opgeno-
men in het NABO-programma. 
Gebruikers moeten op deze over-
wegen extra alert zijn op nade-
rende treinen en dit kan gevaar-
lijke situaties met zich meebren-
gen. Dat maakt deze overwegen, 
zeker als ze op openbaar toegan-
kelijk terrein liggen, levensge-
vaarlijk. ProRail heeft tot nu toe 
66 van deze 180 NABO’s aange-
pakt. De NABO aan de Van Dalen-
laan in Santpoort-Zuid wordt 
nummer 67. De ambitie is om 

eind 2023 alle openbare NABO’s 
op het reizigersnet te hebben 
aangepakt.

Ongelukken en meer wandelaars
Op de overweg aan de Van Dalen-
laan vond twee jaar geleden nog 
een dodelijk ongeval plaats. Ook 
zijn er diverse momenten ge-
weest waarop het bijna mis ging. 
Vaak worden die situaties alleen 
na meldingen van machinisten 
of bewoners duidelijk. Half sep-
tember van dit jaar is er nog een 
aanrijding voorkomen door be-
woners. Sinds het begin van de 
coronacrisis komen meer recrea-
tieve wandelaars naar de omge-
ving van de overwegen in Sant-
poort. Met het gereedkomen van 
de puinverharding van de nieuwe 
ontsluitingsweg afgelopen zo-
mer is het aantal passages van de 
overweg door wandelaars expo-
nentieel toegenomen. De nood-
zaak om de overweg te sluiten 
wordt daarmee extra urgent. 
ProRail wil daarom zo snel moge-
lijk tot ophe�ng van de overweg 
overgaan, na asfaltering van de 
ontsluitingsweg. 

Verwacht wordt dat aansluitend 
de zuidelijke overweg in het 
voorjaar van 2021 kan worden 
opgeheven, als de bedrijfsver-
plaatsing van boerderij Sinneveld 
heeft plaatsgevonden.

Sinterklaasliedjes 
en -hoorspelen van Jingo nu online

Honderdduizenden mensen be-
reikte Jingo destijds met de kin-
dermuziek, die op een heel an-
dere manier werd geprodu-
ceerd dan hoe het tot dan toe 
gebruikelijk was. Cees West legt 
uit: ,,Wij namen de liedjes op 
een rustige manier op. De toon-
hoogte werd aangepast en de 
liedjes werden niet door kin-
deren ingezongen, maar door 
een volwassen damesstem. Ook 
heeft bij ons elk liedje een in-
strumentaal tussenstuk, zodat 
de kinderen uitgenodigd wor-
den om mee te zingen. Het zijn 
daarom geen liedjes van maar 
twintig seconden, ze duren bij-
na twee minuten.’’ De nieuwe 

benadering die door Jingo was 
gekozen, had succes en kreeg 
ook navolging. ,,We hebben 
veel vuurtjes aangestoken. An-
deren raakten door ons geïn-
spireerd. Monique Smit bijvoor-
beeld, heeft later iets soortge-
lijks gedaan. Maar wij zijn altijd 
marktleider geweest en geble-
ven.’’

Het uitbrengen van cd’s is niet 
meer van deze tijd. Over het be-
sluit om het materiaal online 
beschikbaar te stellen, heeft het 
duo wel enige tijd nagedacht. 
In financieel opzicht is het geen 
lucratief project, maar daar gaat 
het Karin en Cees niet om. Het 

zijn de passie voor kindermu-
ziek en de vurige wens dat het 
mooie kinderfeest Sinterklaas 
op zorgvuldige manier in stand 
gehouden wordt, die ervoor 
hebben gezorgd dat ze in de 
bloedhete zomermaanden in 
de studio zaten. De teksten van 
sommige liedjes werden aan-
gepast en ook aan de hoorspe-
len werd geschaafd. Zwarte Piet 
komt niet meer voor, in plaats 
daarvan worden andere Pieten 
benoemd, zoals Lieve Piet en 
Snelle Piet. ,,Dat zie je steeds 
meer in de maatschappij, men 
neemt afscheid van Zwarte Piet. 
Wij hadden trouwens zelf in 
1994 al roetveegpieten!’’

Met trots melden Karin en Cees 
dat niemand anders een ca-
talogus met maar liefst veer-
tig Sinterklaasliedjes presen-
teert. Daar blijft het overigens 
niet bij, want in de nabije toe-
komst zal ook het andere mate-
riaal van Jingo online verschij-
nen. ,,Dan hebben we het over 
zeshonderd tot zevenhonderd 
liedjes.’’ Voorlopig gaat vanzelf-
sprekend alle aandacht uit naar 
Sinterklaas. Op Spotify, iTunes, 
Apple Music, YouTube, Tidal en 
andere diensten zijn de lied-
jes te horen. In de twee hoor-
spelen worden liedjes afgewis-
seld door dialogen en spelsitu-
aties. De belevenissen van Sint 
en de Pieten zorgen ervoor dat 
de (jonge) luisteraars met de 
kindervrienden ‘op stap gaan’ 
en hierdoor op plaatsen komen 
waar normaal gesproken alleen 
de Goedheiligman en de Pie-
ten zijn. Zoek op trefwoorden 
‘Sinterklaasliedjes van Jingo’ of 
scan het icoontje in de Spotify-
app. (Bos Media Services)

Santpoort - Na lang wikken en wegen hebben Karin de Jongh en 
Cees West van Jingo onlangs besloten om dit jaar een uniek Sin-
terklaasproject te realiseren. In de jaren 90 hadden ze zeer veel 
succes met hun zelfgeproduceerde cd’s met kindermuziek en ook 
twee complete hoorspelen in het thema Sinterklaas kregen veel 
belangstelling. De toen uitgebrachte 32 Sinterklaasliedjes wer-
den toekomstbestendig gemaakt en opnieuw opgenomen. Ze 
werden aangevuld met 8 nieuwe liedjes en ook de hoorspelen 
werden volledig opnieuw in elkaar gezet. Al het materiaal is nu 
via de bekende muziekplatforms op internet te downloaden.

Scan het icoontje in de Spotify-app, klik op het foto-icoontje in de zoek-
balk en scan de afbeelding. Ga voor meer informatie naar www.neder-
landsekinderliedjes.nl. (Illustratie: aangeleverd)

Karin de Jongh en Cees West. (Foto: 
Menno Sabel)

Dode bij frontale aanrijding op N202
Velsen-Zuid - Bij een verkeers-
ongeval op de Amsterdamse-
weg (N202) bij Velsen-Zuid is vo-
rige week woensdagmiddag de 
bestuurster van een personen-
wagen, een 34-jarige vrouw uit 
Almere, om het leven gekomen. 
Rond drie uur botste de auto 
frontaal tegen een bestelwagen 
van Albert Heijn.

De vrouw is ter plaatse overle-
den. De passagier raakte zwaar-
gewond en is met spoed naar het 
ziekenhuis vervoerd voor verdere 
behandeling. 
De twee inzittenden van de be-
stelwagen zijn ook met verwon-
dingen naar het ziekenhuis over-
gebracht. Bloedonderzoek moet 
uitwijzen of de bestuurder van de 

bestelwagen, een 31-jarige Am-
sterdammer, onder invloed van 
drugs verkeerde, toen hij bij het 
ongeval betrokken raakte. Een di-
rect na het ongeval afgenomen 
speekseltest wees wel in die rich-
ting. Bij het ter perse gaan van de-
ze krant was het onderzoek nog 
niet afgerond. (Foto: Michel van 
Bergen)
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Inzameling voor de Voedselbank 
door verschillende kerken
Santpoort-Noord/Velserbroek 
- De Naaldkerk en de Dorpskerk 
in Santpoort en het Kruispunt in 
Velserbroek voeren actie voor de 
Voedselbank Velsen. Zoals be-
kend hebben de voedselbanken 
het moeilijk omdat de vraag toe-
neemt terwijl het aanbod vanuit 
de supermarkten afneemt. Door 
corona mogen er ook geen acties 
bij bijvoorbeeld de Deka en Vo-
mar worden gehouden. 
Daarom doen de kerken een be-
roep op u: wilt u helpen?
Dat kan op twee manieren:

1. Lever uw boodschappen in bij 
de Dorpskerk op de Burg. Ensche-
délaan 65, Santpoort op donder-
dag 19 november, van 10.00 tot 
12.00 uur; het Kruispunt, Zon Bas-
tion 3, Velserbroek op donderdag 
19 november, van 10.00 tot 12.00 
uur; de zijingang van de Naald-
kerk, Frans Netscherlaan 12 in 
Santpoort op woensdag 18 no-
vember van 10.00 tot 12.00 uur.
2. Maak een gift over onder ver-
melding van ‘voedselbank’ op 
NL23INGB0000537180 ten name 
van Diaconie Protestantse Ge-

meente Santpoort-Velserbroek, 
Of NL63RABO0145802434 ten na-
me van R.K. Parochie Santpoort. 

Dit zijn de boodschappen die 
vanuit de voedselbank worden 
aanbevolen: houdbare melk/vla 
en toetjes, kaas/roomboter/ei-
eren; pakken vruchtensap, pas-
ta’s/pastakruiden/pastasaus, blik-
jes ragout met bakjes, fruit in blik, 
zonnebloemolie, bak- en braad-
boter, netjes sinaasappelen of 
mandarijnen, was-/schoonmaak-
middelen. (Foto: aangeleverd)

Santpoorter Ed Wigchert in DNA Onbekend

Santpoort - In restaurant De Mei-
erij vonden onlangs opnames 
plaats voor het televisieprogram-
ma DNA Onbekend (AVROTROS). 
De 61-jarige geboren Santpoor-
ter Ed Wigchert werd door pre-
sentatrice Dionne Stax geïnter-

viewd, nadat dorpsgenoot Jac-
queline de redactie van het pro-
gramma had benaderd. DNA-on-
derzoek moet uitwijzen of de in-
middels overleden vader van Ed 
ook de vader van Jacqueline is 
geweest. Er zijn meerdere aanwij-
zingen die dat doen vermoeden. 
Ed: ,,Ik weet haast wel zeker dat 
het zo is.’’
 
Ed Wigchert groeide op in Sant-
poort, maar verruilde deze regio 
jaren geleden voor het Twent-
se Enter, waar hij zich met zijn 
toenmalige echtgenote vestig-
de. Inmiddels is Ed gescheiden 
en verblijft hij, in elk geval tijde-
lijk, weer in Santpoort. Zijn va-
der overleed eerder dit jaar en 
nam vermoedelijk een groot ge-
heim mee de dood in. Ed vertelt: 
,,Een paar maanden geleden liep 
ik met mijn hondje hier in Sant-
poort, toen ik drie vrouwen te-
genkwam. Dat waren Jacqueli-
ne en haar twee zussen. Ze vroeg 
me of ik Ed Wigchert was en zo 
raakten we in gesprek. Jacqueli-

ne was vroeger mijn buurmeisje, 
ze woonde twee huizen verder-
op. Ze is ongeveer twee jaar jon-
ger dan ik ben.’’ De twee waren 

destijds ook elkaars eerste dans-
partner. Ed: ,,Mijn ouders zijn ge-
scheiden toen ik zeven jaar oud 
was. Mijn vader is later hertrouwd 

met een danslerares. Toen ik mijn 
eerste dansles kreeg, was Jacque-
line mijn danspartner. Maar waar-
schijnlijk was ze tegelijk ook mijn 
halfzus, alleen wisten we dat niet.’’
 
Terugdenkend aan zijn jeugdja-
ren vallen er voor Ed steeds meer 
puzzelstukjes op hun plek. ,,De 
oudere zus van Jacqueline was 
destijds mijn vriendinnetje. Als ze 
naar huis ging, bracht mijn vader 
haar weg. Dan bleef hij soms wel 
een half uur weg. Dat vonden we 
vreemd.’’ Even blijft het stil, terwijl 
Ed de hele situatie overdenkt. Dan 
zegt hij, met een snik in zijn stem: 
,,Ik ben verschrikkelijk kwaad op 
hem. Twintig jaar geleden heb ik 
hem gevraagd of ik misschien er-
gens een halfbroer of halfzus had. 
Toen begon hij te lachen. Hij ant-
woordde dat hij dat niet wilde 
vertellen. Dat moest ik maar zelf 
uitzoeken.’’ Ook de moeder van 
Ed denkt dat Jacqueline zijn half-
zus moet zijn. Of het daadwerke-
lijk zo is, zal het onderzoek moe-
ten uitwijzen. Vandaag zal daar-

over in besloten kring alvast dui-
delijkheid komen, want het ver-
volg van de opnames vindt van-
daag plaats. De kijkers zullen ech-
ter nog even geduld moeten heb-
ben voordat het mysterie ontra-
feld is. De uitzending zal naar ver-
wachting begin 2021 te zien zijn. 
(Foto’s: aangeleverd)Ed met Jacqueline, links op de foto.

Feestje in coronatijd... hoe doe je dat?

Vanwege de coronacrisis kon er 
geen normaal feestje plaatsvin-
den, maar de ouders van Tygo Le-
vasier, die zijn zesde verjaardag 
vierde, hebben er toch een heel 
leuk alternatief feestje van ge-
maakt. 

Hun straat, de IJmuidense Din-
kelstraat, werd versierd met bal-
lonnen en zijn zus Sophie maak-
te een mooi spandoek dat tussen 
twee bomen over de straat ge-
spannen werd. Zakjes chips wer-
den vast gemaakt op een hou-
ten pallet. Tasjes met wat lekkers 
stonden klaar. 

Zo werd de ‘Drive Thru’ gemaakt, 
waar familieleden en vrienden 
toch nog even ‘live’ vanuit de auto 
of op de �ets konden feliciteren. 

Zijn moeder Brenda: ,,Tygo was 
zo ontzettend blij en heeft echt 
genoten van deze corona-ver-
jaardag. Nogmaals bedankt lie-
ve familie en vrienden voor alle 
mooie cadeautjes, lieve kaartjes 
en mooie herinneringen!’’

Velsen - Op de oproep van onze redactie om foto’s in te sturen van originele oplossingen om toch 
feestjes te vieren in coronatijd kwam deze week helaas maar één inzending binnen. Terwijl we vorige 
week twee pagina’s vol hadden. Maar we willen het feestje van de zesjarige Tygo niet bederven door 
deze inzending niet te plaatsen..... Insturen is overigens nog steeds mogelijk: redactie@jutter.nl.

Tata Steel en POSCO bundelen 
krachten in hyperloop samenwerking

Staal is essentieel voor de bouw 
van de infrastructuur van een hy-
perloop, waaronder de buizen 
waar het voertuig doorheen zou 
reizen. De enorme stalen buizen 
die nodig zijn voor de hyperloop 
hebben unieke kenmerken in ver-
gelijking met normale buizen. Zo 
moeten de voertuigen zich in een 
omgeving met een lage luchtdruk 
kunnen verplaatsen. Dit vermin-
dert de weerstand en helpt ook 
het energieverbruik tot een mi-
nimum te beperken. Daarnaast 
moeten de buizen een rechtlijni-
ge beweging over lange afstan-
den garanderen.

Technische expertise bundelen
Tata Steel en POSCO gaan hoog-
waardig staal op maat ontwikke-
len voor gebruik in deze buizen 
met een grote diameter – tot wel 
3,5 meter. Daarnaast bundelen de 
partijen hun inspanningen op ge-
bied van onderzoek naar innova-
tieve buisconcepten en -ontwer-
pen.

Ernst Hoogenes, Chief Technical 
O�cer van Tata Steel: ,,Wereldwijd 
hebben hyperloops veel poten-
tie om duurzaam hoge hogesnel-
heidsvervoer in de toekomst te re-
aliseren. Dit maakt dat het bijzon-
der spannende projecten zijn. Op-
lossingen voor duurzaam trans-
port, waaronder deze samenwer-
king, vormen een belangrijk on-
derdeel van het duurzaamheids-
beleid van Tata Steel. Het levert 
een belangrijke bijdrage aan de 
klimaatambities voor een CO2 
vrije toekomst.”

,,We zijn heel blij met deze samen-
werking met POSCO. Door onze 
wederzijdse technische experti-
se te bundelen, kunnen we onze 
inspanningen opschalen en onze 
klanten de innovatieve producten 
bieden die ze nodig hebben om 
succesvol te zijn.”
Dr. Lee Duk-Lak, hoofd van tech-
nische onderzoekslaboratoria bij 
POSCO: ,,POSCO doet al ruim 10 
jaar Hyperloop gerelateerd onder-
zoek naar haalbaarheid, ontwerp 
en de structurele optimalisatie 
van verschillende soorten stalen 
buizen. POSCO heeft optimale sta-
len- en ontwerpoplossingen ont-
wikkeld die bijdragen aan de sta-
biliteit en economische e�ciëntie. 
Dit zal bijdragen aan het realise-
ren van een hyperloop als de mi-
lieuvriendelijke vervoerswijze van 
de toekomst.” (Foto: aangeleverd)

Velsen/Zuid-Korea - Staalfabrikanten Tata Steel en POSCO uit 
Zuid-Korea gaan samenwerken bij het ontwikkelen en testen 
van geavanceerde staalsoorten en buisontwerpen. De innova-
tieve nieuwe buisontwerpen worden gebruikt om een hyperloop 
te creëren – een buis die groot genoeg is om een passagiers- of 
vrachtcapsule op zeer hoge snelheden, maar met een zeer laag 
energieverbruik te verplaatsen.

Noordpier in trek om frisse neus te halen
Velsen-Noord - Prachtig rustig 
herfstweer was het dit weekend 
en menigeen trok er graag op uit. 
Velsen biedt met zijn pieren een 
mooie rauwe attractie om dit doel 
te dienen. Zeker nu er niet meer zo-
veel andere mogelijkheden zijn om 
de zinnen te verzetten. Het week-
end was de Zuidpier echter door 
renovatiewerkzaamheden nog ge-
sloten. Wellicht dat dat ook de re-
den was, waarom bij de Noordpier 

de parkeerplaatsen zondag tot en 
met de allerlaatste plek bezet wa-
ren. Met zicht op een leeg Fortei-
land en een Zuidpier met hekwerk 
en in gebruik zijnde hijskraan om 
de kop ervan te versterken, werd 
er op de Noordpier in ieder geval 
�ink gewandeld, ge�etst, gevist, 
gevogeld en gefotografeerd. In zee 
werd niet gesurft wegens gebrek 
aan wind. Een enkeling begaf zich 
met een SUP board te water. Sup-

pen houdt in, op een bord staan en 
met een peddel je voortbewegen. 

Op de gladde zee was dit dit week-
end een prima bezigheid. Op het 
strand naast de pier werd ge-
speeld, ge�etst en gewandeld, dat 
het een lieve lust was. Een heerlijk 
uitje voor veel mensen, het strand, 
de zee en de buitenlucht. Een heer-
lijk rauw en gezond uitje! (Arita Im-
merzeel)
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Creatieve maandagochtendgroep bestaat 25 jaar

Begin 1995 is het Samen-op-
Weg proces van de gereformeer-
de Bethelkerk en de Nederlands-
hervormde Dorpskerk, beide aan 
de Burg. Enschedélaan, nog in 
volle gang. Ook de jeugdclubs 
werken samen. Jeugdouder-
ling Jantine Hartendorf van de 
Bethelkerk start dan het ‘Bijbels 
wandkleedproject’.
Zij vertelt: “Om de jongeren tus-
sen de 12 en 16 jaar niet alleen 
met theorie bezig te laten zijn, 
vond ik het een goed idee om 
ook de handen te laten wappe-
ren. Ik vroeg aan striptekenaar 
Bert Bus uit Santpoort-Zuid of hij 
een aantal Bijbelverhalen kon uit-
beelden. Bert tekende onder an-
dere de bekende strips ‘Archie, de 

man van Staal’ en ‘Malorix’ over 
de Romeinse nederzettingen in 
Velsen. Hij was meteen razend 
enthousiast en vertelde dat hij al 
langer rondliep met het idee om 
dat te doen.”

Bus is misschien wel geïnspi-
reerd door een andere Santpoor-
ter, kunstschilder Roelof Klein, 
uit Noord. Die maakt samen met 
schrijver Anne de Vries (van het 
boek Bartje) in de jaren vijftig een 
Kinderkleurbijbel. Hoe dan ook, 
de Bijbelse taferelen zien het le-
venslicht en de jeugd staat te po-
pelen om de voorstelling met 
naald en draad uit te werken tot 
een wandkleed.
Kosteres Coba Slings van de 

Bethelkerk raakt gaandeweg bij 
het project betrokken en zegt: 
“Naarmate het kleed vorderde 
werd het voor de jeugd wat te 
lastig. Daarom riepen we de hulp 
in van enkele dames om het kar-
wei te klaren. Toen dat in novem-
ber 1995 gebeurd was wilden ze 
eigenlijk wel doorgaan met hun 
creatieve bezigheden. Jantine en 
ik vonden dat een leuk idee en zo 
ontstond onze groep. Elke maan-
dagmorgen kwamen we in de 
Bethelkerk bij elkaar en maakten 
allerlei producten.”

Na de sloop van de Bethelkerk 
blijft de CMOG overeind en komt 
sinds 2002 bijeen in de Ontmoe-
tingsruimte van de Dorpskerk. 
Naarmate de tijd als een scha-
duw heen vliegt puilen de kerk-
kasten uit. De groep besluit tot 
verkoop van de handgemaak-
te producten over te gaan door 
middel van een Bazaar. Dat moet 
veel publiek trekken dus organi-
seren de dames een grote rom-
mel- en boekenmarkt met Rad 
van Avontuur, een loterij en wat 
dies meer zij. De plaatselijke ne-

ringdoenden helpen de groep 
aan prijzen en opnieuw steekt de 
jeugd de handen uit de mouwen; 
nu om alle spullen, die her en der 
zijn opgeslagen, naar de kerk te 
brengen. 

De netto-opbrengst gaat via de 
stichting Santpoort helpt Madras 
naar India. In die havenstad in het 
Verre Oosten verleent Stephan 
Vidyakar met zijn stichting Uda-
vum Karangal (Helpende Han-
den) hulp aan te vondeling ge-
legde baby’s, verlaten kinderen 

en (geestelijk) gehandicapten 
van jong tot oud. Hij biedt onder-
dak, onderwijs en verzorging en 
helpt jongeren een baan te vin-
den. 
Vidyakar mailt vanuit India zijn 
hartelijke gelukwensen aan ‘the 
Ladies of the Church’ en dankt de 
dames voor hun trouw aan zijn 
stichting. De CMOG heeft in al die 
jaren tienduizenden euro’s kun-
nen overmaken, al dan niet ver-
hoogd door giften van de stich-
ting Wilde Ganzen en andere in-
stellingen. (Foto’s: aangeleverd)

Santpoort – Vorige week vrijdag vierden de dames van de Cre-
atieve MaandagOchtendGroep (CMOG) in Santpoort het 25-ja-
rig bestaan van de groep. De geplande ‘receptie’ is vanwege Co-
cid-19 uitgesteld. Wel kregen de dames thuis een jubileumpre-
sentje aangeboden.

Dames van de CMOG tonen in september 2014 in de hal van de Dorpskerk het quiltkussen, bestemd voor de bank in de hal. Achter van links naar 
rechts: Tine Wiersma, Gurie Stijnman, Lenie van Gend, Wil van der Pijl, Rina Boudesteijn, Loes Keulemans, Fija Borst, Loes Jongenelen, Gerda Waaijen-
berg. Zittend: Jantine Hartendorf, Marian Out, Annelieke Hurkmans, Rietje Reehorst en Coba Slings.

Jantine Hartendorf levert het jubileumpresentje af bij groepslid Cathy 
Versloot.

In ‘t Mosterdzaadje
Ode aan Shaffy en Smirnov zet 
muziek in tegen de strijd in Belarus
Santpoort - Vrijdag 20 novem-
ber om 20.00 uur brengen Fredie 
Kuiper (zang en accordeon) en Jo-
rick Jochims een ode aan het le-
ven van Ramses Sha�y.  Hun op-
treden op vrijdag 13 november 
was al rap volgeboekt waardoor 
veel mensen teleurgesteld moes-
ten worden. Zij krijgen een nieu-
we kans met dit extra optreden.
In december is het alweer 11 jaar 
geleden dat hij is overleden. In 
één van zijn bekendste liedjes 
zingt Ramses zelf: ‘laat mijn lied-
jes nu maar zwerven’. Vanuit die 
gedachte ontstond het program-
ma ‘Ramses in Vogelvlucht’. 
Jorick Jochims ontdekte Ramses 
tijdens zijn opleiding aan Studio 
Herman Teirlinck in Antwerpen. 
De muziek en teksten pasten hem 
als een tweede huid. Het was een 
kans voor hem om het ‘perfec-
te’ zingen achter zich te laten en 
zich als acteur te bekommeren 
om het hart van het lied en dat 
tot kloppen te brengen. Voor Fre-
die speelt Ramses nog altijd een 
belangrijke rol in haar leven. Hun 
samenwerking kreeg lovende re-
censies. 

Sergey Smirnov 
De pianist Sergey Smirnov zet 
een strijdlied in ter ondersteu-
ning van de aanhoudende de-
monstraties in zijn moederland 
Belarus, waar na de verkiezingen 
de zittende president verslagen 
werd maar niet van wijken wil we-
ten. Op zondag 22 november om 
15.00 uur worden de 36 variaties 
op een Chileens strijdlied uitge-
voerd. “¡El pueblo unido jamás 
será vencido!”: ‘Het verenigde 
volk zal nooit worden verslagen!’. 
En daarmee maken we in ‘t Mos-

terdzaadje kennis met de Ameri-
kaanse pianist Frederic Anthony 
Rzewski. Het is een van zijn be-
kendste werken waarin de com-
ponist het tonale thema van het 
socialistische strijdlied bewerkt 
met technieken als  minimalisme 
en serialisme. 
Het is moeilijk lijdzaam toezien 
hoe in het land waar je geboren 
en getogen bent de burgers in 
elkaar worden geslagen en ge-
vangen worden gezet. Advoca-
ten niet toegelaten worden. Jour-
nalisten, musici, acteurs en ra-
diomakers monddood worden 
gemaakt. Sergey Smirnov be-
tuigt zijn steun aan het moedi-
ge volk dat ondanks alles dapper 
en vreedzaam de straat op blijft 
gaan.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, 023-5378625. 
Reserveren: penningmeester@

mosterdzaadje.nl of via de web-
site onder concertagenda: www.
mosterdzaadje.nl. (Foto’s: aange-
leverd)

Eredivisionist HV KRAS/Volendam 
geeft handbal clinic aan jeugd HCV’90
Velsen-Noord/Beverijk - Op za-
terdag 7 november was de twee-
de, van een serie van drie, speci-
aal georganiseerde handbal cli-
nics van de Velsen-Noordse hand-
balvereniging HCV ‘90 in sporthal 
Kinheim. De clinics zijn georgani-
seerd voor de jeugd van HCV’90 
en zijn ook opengesteld voor 
vriendjes en vriendinnetjes om 
kennis te maken met de handbal-
sport. De opkomst bij de twee-
de clinic was opnieuw erg goed, 
mede omdat de competities op 
dit momenteel stil liggen en veel 
kinderen staan te springen om te 
handballen. Door het aanbieden 
van de serie clinics wordt het mo-
gelijk om weken achtereen tien-
tallen kinderen aan het bewe-
gen te houden en geïnteresseer-
den kennis te laten maken met de 
handbalsport.
De deelnemende jeugd, verdeeld 

in twee groepen in de leeftijds-
categorieën 8-10 en 11-14, werd 
getraind door eredivisionist HV 
KRAS/Volendam Dames 1 assi-
stent-trainer coach Christaan Al-
ders en eredivisie keeper Nico-
le Rep. Ook assisteerde eredivi-
sie scheidsrechter Roos van Beek 
de training en werd er dan ook 
tijd besteed aan het enthousias-
meren van de kinderen voor het 
scheidsrechter vak. 
De deelnemers van de clinic heb-
ben zich �ink in het zweet ge-
werkt. Er werden competitiege-
richte spelletjes gespeeld, maar 
ook het positiespel en de afron-
ding kwamen aan bod door mid-
del van veelzijdige oefeningen. 
Voetenwerk, competitie en in 
beweging blijven waren de co-
dewoorden en bovenal stond 
het plezier en meedoen in je ei-
gen kunnen voorop! Het was een 

leerzame en uitdagende middag 
voor de betrokken jeugd. Aan 
het einde werden de trainers ver-
wend door de kinderen met een 
heerlijke traktatie. 

Op 14 november volgt de der-
de clinic in de serie. Dan zal een 
ASM-handbaltraining (Athletic 
Skills Model) worden georgani-
seerd onder leiding van ASM-spe-
cialist Fiona Scherpenzeel. Zij zal 
de nieuwste handbalmethodes 
aanbieden aan de deelnemende 
kinderen. 

Mochten er andere geïnteres-
seerden zijn, tussen de 8 en 14, 
dan is het mogelijk gratis mee te 
doen. Geef je op bij HCV’90 via 
het emailadres: toernooi@hcv90.
nl; Of via de contactgegevens op 
de website www.hcv90.nl; (Foto: 
aangeleverd)
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Colofon

VACATURE TOP 5 NOVEMBER
Vrijwilligers die boodschappen willen doen.  
vac.nr: 2017
Wonen Plus biedt praktische diensten die aansluiten bij de wen-
sen van ouderen. O.a. wekelijks boodschappen doen.

Boekstart, voorlezen voor de allerkleinsten.   
vac.nr: 2016
Voorlezen, coronaproof, prikkelt de fantasie, vergoot de woorden-
schat en is daarnaast ook nog ontzettend gezellig. 

Fitte chau�eurs voor St. Kledingbank IJmond.  
vac.nr: 2015
Kledingbank IJmond is voor mensen die onder het bestaansmini-
mum leven. De stichting werkt zonder subsidie.

Bestuurslid en Penningmeester Zonnebloem Santpoort.  
vac.nr:2014
De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een fysieke beper-
king. Wij zoeken een bestuurslid en nieuwe penningmeester. 

Chau�eur(s).  
vac.nr: 2008
Voor onze woonvorm zoeken wij een chau�eur om bewoners van 
en naar de dagbesteding te rijden in Krommenie

Voor meer vacatures en informatie kunt u op dinsdag van 12.15 
tot 15.15 uur en op woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 
uur terecht bij: Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr.10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Niet alléén met kerst, 
vraag een gast aan tafel
Om verspreiding van corona tegen 
te gaan zijn veel (groeps)activitei-
ten stop gezet. Dit heeft nadelige 
gevolgen, vooral voor mensen die 
alleen wonen. Voor ouderen, maar 
ook voor jongere mensen, die thuis 
werken en daarnaast geen of wei-
nig sociale activiteiten hebben. De 
kerstborrels en -diners die de Kerst-

periode zo gezellig maken zullen dit 
jaar niet doorgaan. Daarom heeft 
Stichting Welzijn Velsen het initia-
tief genomen om met het project 
‘Niet alleen met Kerst’ te gaan be-
ginnen. Voor het project zijn we op 
zoek naar gastgezinnen die het leuk 
vinden om een kerstdiner te delen 
met een gast. Een gastgezin stelt 

tijdens de kerstdagen (kerstavond, 
1ste of 2de kerstdag) een plekje be-
schikbaar aan de eettafel voor ie-
mand die het niet leuk vind om de 
kerstdagen alleen door te brengen. 
Een gastgezin kan ook bestaan uit 
iemand die zelf alleen woont, een 
ouder echtpaar of een alleenstaan-
de ouder met kinderen, gastgezin is 

Gym voor senioren
De Brulboei - Nu de overheid ie-
dereen weer oproept om voor-
al binnen te blijven en beweeg-
activiteiten in groepen zijn afge-
last, is het voor senioren van Vel-
sen weer een uitdaging om toch 
in beweging te blijven. Daarom 
is speciaal voor onze senioren 
een serie gymnastiekprogram-
ma’s opgenomen. 

SWV brengt in samenwerking 
met RTV Seaport de komende 
tijd deze serie op de televisie. 
Het programma Seniorengym 

duurt ongeveer 20 minuten en 
wordt dagelijks om 11.00 uur 
uitgezonden op de televisie via 
RTV Seaport, Ziggokanaal 40, en 
via de website www.rtvseaport.
nl. 

De Seniorengym bestaat uit acht 
lesjes van ongeveer 20 minuten. 
De rustige oefeningen kunnen 
zittend op een stoel worden ge-
volgd, zodat iedereen mee kan 
doen. 
De lessen worden gegeven door 
Irene Kraak, gymleraar senioren.

Het Terras - Kunt u genieten van 
een potje Rummikub met een ge-
zellig gesprek? Vanaf dinsdag 1 de-
cember start onder leiding van sta-
giaire Jamey een Rummikubclub bij 
Dorpshuis het Terras. Deze club zal 
elke dinsdag van 13.30 uur tot 15.00 
uur bij elkaar komen voor een potje 
Rummikub. Spreekt u dit aan, meld 

u dan bij Het Terras; 023-3031228. 
Er is plaats voor maximaal zestien 
personen, dus wacht niet te lang. 
De Rummikubclub is een samen-
werking tussen de Seniorenvereni-
ging Velsen en Dorpshuis het Terras 
van SWV. Kosten 2 euro per keer. Lo-
catie: Dorpshuis het Terras, Dinkgre-
velaan 17, Santpoort-Noord.

Rummikub met Jamey

Het Terras - In deze periode moe-
ten we veel thuis blijven en dan 
is het des te leuker om een goed 
boek te lezen. Waar haal je dan 
een boek vandaan nu de bibli-
otheken vaak dicht zijn. Woon 
je in Santpoort-Noord? Dan kun 
je een boek halen bij Dorpshuis 
het Terras aan de Dinkgrevelaan. 
Want daar staan al een tijdje twee 
kistjes met boeken voor de deur. 
Nu deze weken er veel activitei-
ten niet doorgaan hebben we 

onze collectie buiten uitgebreid 
en nog een aantal extra boeken 
neergelegd. Normaal kun je bin-
nen uit onze boekenkast wat uit-
zoeken, maar dat kan op dit mo-
ment niet. Loop gerust even 
langs en kijk of er wat bij zit. De 
boeken staan van maandag t/m 
donderdag, van 9.00 t/m 16.00 
uur meestal buiten. Het kan zijn 
dat we er een keer niet zijn, dan 
probeert u het gewoon later nog 
een keer.

Haal een boek

Terug op RTV Seaport 
‘Radio Home Alone’
Veel mensen zijn opnieuw aan 
huis gebonden. Tijdens de eerste 
Lock Down heeft Stichting Wel-
zijn Velsen in samenwerking met 
de lokale omroep het initiatief ge-
nomen voor een gezellig infor-
matief programma. Dit initiatief 
wordt nu herhaald. 

Tijdens het programma worden 
interviews gehouden met men-
sen die hun steentje in deze moei-
lijke tijd bijdragen. Het wordt een 
luchtig programma waarvoor luis-

teraars een verzoeknummer kun-
nen aanvragen via telefoonnum-
mer 0255-577922 tijdens het pro-
gramma of mailen naar: nieuws@
rtvseaport.nl 
Uitzending is op dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur (herhaling 
donderdag van 10 tot 12 uur) 
Woensdagavond van 19.00 tot 
21.00 uur (herhaling vrijdag van 
14 tot 16 uur) RTV Seaport is te 
beluisteren op de radio via kabel 
en FM 107.8 en via internet www.
rtvseaport.nl/live-radio.

Stichting Welzijn Velsen 
Postbus 142
1970 AC IJmuiden

dus een breed begrip!
Met het project ‘Niet alléén met 
kerst’ probeert Stichting Welzijn Vel-
sen geslaagde koppelingen te ma-
ken, zodat beide partijen kunnen 
terugkijken op een mooie kerst. 
Gastgezinnen kunnen zich aan-
melden door te bellen naar Janne-
ke Cluistra in Dorpshuis het Terras, 
tel: 023-3031228 of door te mailen 
naar Judith de Ruyter mail: deruy-
ter@welzijnvelsen.nl 
Na aanmelding volgt een gesprekje. 
Als er een match is gevonden gaan 
beide partijen op de ko�e voor een 
kennismaking, waarna de eventue-
le uitnodiging voor een kerstdiner 
volgt. 

Telefoonnummer: 0255 548548 
E-mail: info@welzijnvelsen.nl 
Website: www.welzijnvelsen.nl

Anita Willemse weet het goede gevoel perfect te ‘bottelen’

Hoe Tante A met passie werkt vanuit het hart voor de zorg

Anita Willemse: ,,Ik ben nu twee 
jaar professioneel coördinerend 
begeleider gehandicaptenzorg. 
Via de zijstroom ben ik in de zorg-
sector terecht gekomen. Oor-
spronkelijk had ik een P&O-achter-
grond binnen de zakelijke dienst-
verlening. Zes jaar geleden heb 
ik voor mezelf besloten een dag 
minder te gaan werken en me op 
die dag in te zetten voor mensen 
met een beperking op een woon-
locatie van een zorginstelling. Dit 
deed ik iedere vrijdag bij woon-
locatie Philadelphia bij mij in de 
buurt. Ik ben daar op een open 
dag gewoon eens naar binnenge-
stapt. Ik kreeg daar zo’n goed ge-
voel bij: het was een totaal ande-
re wereld en ik was meteen om. 
Van daaruit zijn alleen maar mooie 
dingen en initiatieven ontstaan.’’

Megasucces
Anita probeerde de eerste paar 
weken dat zorgdeel in haar da-
gelijks leven te integreren. ,,Als ik 
bijvoorbeeld boodschappen ging 
doen, nam ik een van de bewo-

ners van de woonlocatie mee. Of 
ik nam ze mee naar het voetbal of 
naar het strand met de hond. Dat 
soort dingen, ik vroeg gewoon wie 
er zin had om mee te gaan. Het 
werd eigenlijk alleen maar drukker 
en de vraag werd steeds groter, 
want iedereen wilde wel mee. Om 
dit te plannen in een of twee da-
gen was eigenlijk te weinig.  Daar-
naast kosten de uitjes ook geld. Zo 
ontstond het idee om met de be-
woners van de woonlocatie zelf 
creatieve dingetjes te maken en 
deze te verkopen, zodat van de-
ze opbrengsten hun eigen uitjes 
ge�nancierd konden worden. Je 
kunt dan denken aan beschilder-
de drank- en wijn�essen, kaarsen 
en dergelijke. Ik probeerde het 
goede gevoel van deze met pas-
sie en creatief gemaakte artikelen 
te ‘bottelen’. Het zijn zogenaamde 
‘goed gevoel sets’. Die maakten zij 
gewoon bij mij thuis aan de keu-
kentafel in groepjes van twee of 
drie. We verkochten deze produc-
ten op verschillende plekken zoals 
de woonlocatie, maar ook op bij-

voorbeeld markten. Dit werd een 
megasucces en kreeg zo’n staartje, 
dat er zelfs een keer een TV-ploeg 
van SBS 6 kwam �lmen.

Professioneel de zorg in 
en begeleiden
Naar aanleiding van de TV-op-
name werd Anita gevraagd om 
dit professioneel te gaan doen 
op de dagbesteding die nieuw 
werd geopend.  Om daar meteen 
de mensen te begeleiden en om 
een HBO-opleiding medewerker 
maatschappelijke zorg 4 hiervoor 
te gaan volgen. Anita: ,,Ik hoefde 
daar niet lang over na te denken: 
ik heb mijn baan opgezegd en 
ben gestart. Ik ben gaan werken 
en leren in de zorg en deed de op-
leiding van vier jaar in 1,5 jaar. Dat 
was best wel pittig, maar hier ligt 
mijn hart. Ik heb hier geen secon-
de spijt van gehad. Na acht maan-
den ben ik gaan werken op een 
woonlocatie, maar dat was wel 
een andere tak van sport. 
Ik heb toen bedacht om de scha-
kel te zijn voor zowel cliënt als stu-
denten in de zorg. Ik ben er zelf te-
genaan gelopen tijdens mijn op-
leiding dat er geen werkbegelei-
der is als je in opleiding bent, daar 
is een enorme behoefte aan. Zo-
doende ben ik Tante A begon-
nen dat in beide behoeftes van cli-

ent én zorgpersoneel in opleiding 
voorziet.’’

Plantjes en Meer
Één dag per week, op donder-
dag, is Tante A met cliënten actief 
in De Leefwinkel/Plantjes & Meer 
gelegen aan de Binnenweg 151 
in Heemstede. Haar cliënten ma-

ken hier schilderijen, ‘Good mood 
giftsets’ van beschilderde drank- 
en wijn�essen, kaarsen en heerlij-
ke smoothies en gezonde snacks. 
Leuk om te geven, leuk om te krij-
gen. ,,De opbrengsten worden ge-
bruikt voor activiteiten met cliën-
ten uit de zorginstelling en een 
deel van de inkomsten gaat direct 

naar de cliënt zelf, zodat ze erva-
ren dat hun inspanningen en crea-
tiviteit beloond worden. Eigenaar 
Wendy Zwart van Plantjes en Meer 
was ook gelijk enthousiast over dit 
initiatief”, aldus Anita Willemse.

Meer informatie op: www.tante-A.
nl, of per e-mail: info@tante-A.nl. 

Heemstede - Anita Willemse richtte Tante A op en focust zich op 
het ondersteunen en ontwikkelen van mensen met een verstan-
delijke beperking. Met passie en creativiteit richt Anita zich op de 
client zelf, op praktische ondersteuning van zorgcentra, maar ook 
op opleiding en ontwikkeling van zorgpersoneel en -studenten. 
Hoe dit allemaal is begonnen vertelt Anita zelf.

Anita Willemse (links) en Wendy Zwart. (Foto: Bart Jonker)
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CO2-uitstoot minder hard 
gedaald dan aantal vluchten

De afname in vliegtuigbewe-
gingen van en naar luchthaven 
Schiphol als gevolg van de we-
reldwijde coronacrisis was gro-
ter dan de afname van de bijbe-
horende CO2-uitstoot. In maart 
tot en met september 2020 wa-
ren er 67% minder vliegtuig-
bewegingen van groot ver-
keer dan in diezelfde periode in 
2019. De CO2-uitstoot ging ech-
ter met maar 55% omlaag. Het 
verschil tussen het aantal vluch-
ten en de gerelateerde CO2-
uitstoot was vooral groot in de 
maanden mei en juni. Er werden 
toen 85% minder vliegbewe-
gingen geregistreerd, terwijl de 
CO2-uitstoot met ‘slechts’ 64% 
afnam: een verschil van 21 pro-
centpunt. In de maanden juli tot 
en met september kromp dat 
gat geleidelijk naar minder dan 
5 procentpunt.

,,In eerste instantie verbaasden 
we ons over deze resultaten”, 
vertelt Bram Peerlings, betrok-
ken bij het NLR-onderzoek. ,,Uit 
eerdere studies weten we dat 
het overgrote deel van lange 
vluchten het grootste aandeel 
CO2-uitstoot veroorzaakt. Van 
alle vluchten van en naar lucht-
havens in Europa zijn de 20% 
langste vluchten bijvoorbeeld 
verantwoordelijk voor 70% van 
de uitstoot. We hadden het idee 
dat intercontinentaal verkeer 
sterker zou zijn afgenomen dan 
vliegverkeer binnen Europa en 
dat de reductie in CO2-uitstoot 
daardoor juist groter zou zijn. 
Dat blijkt toch niet het geval.”

Vrachtvluchten
De onderzoekers zagen dat ef-
fect voor zowel het passagiers- 
als vrachtvervoersegment. In 
totaal groeide het aantal vracht-
vluchten, vooral naar Azië en 
Noord-Amerika, van maart tot 
en met september met 8%, re-
sulterend in bijna 11% meer 
CO2-uitstoot ten opzichte de-
zelfde periode in 2019. ,,Volle-
dig tegen de trend van afne-
mende vraag naar luchtvervoer 
in”, benadrukt Peerlings. ,,Als je 
verder meeneemt dat KLM haar 

Boeing 747 Combi’s, toestellen 
die naast passagiers ook vracht 
op het hoofddek vervoeren, 
sinds april effectief als gespeci-
aliseerde vrachttoestellen heeft 
ingezet, laat dat segment zelfs 
een groei zien van 14% in vluch-
ten en 24% in CO2-uitstoot”, vult 
hij aan. ,,Daar bovenop komt ei-
genlijk ook nog een bijdrage 
van extra vluchten waarbij er 
vracht in de cabines van pas-
sagiersvliegtuigen is vervoerd. 
Vanwege gebrek aan data daar-
over hebben we die echter niet 
als vrachtvlucht aan kunnen 
merken en dus beschouwd als 
passagiersvlucht.”

Ondanks dat het aantal vluch-
ten met toestellen die bedoeld 
zijn voor passagiersvervoer in 
tegenstelling tot vrachtvervoer 
wel fors daalde (minus 69%), 
zorgen ook hier gemiddeld lan-
gere vluchten voor een beperk-
tere afname in CO2-uitstoot (mi-
nus 63%). 

,,Vluchten naar Aziatische en 
Afrikaanse landen dichtbij Euro-
pa, zoals Turkije, Marokko, Egyp-
te en Israël namen sterk af. Ver-
re bestemmingen, zoals Taiwan 
en Zuid-Korea, bleven echter op 
peil of namen licht toe. Daar-
door werden vluchten naar die 
werelddelen gemiddeld langer 
en werd daarmee ook de gemid-
delde uitstoot per vlucht hoger.”

Uitstoot per passagier
Waar de totale uitstoot daalde, 
zorgde een lager aantal passa-
giers per vlucht voor een ho-
gere CO2-uitstoot per persoon. 
Uit cijfers van het CBS over de 
periode maart tot en met mei 
blijkt dat de bezettingsgraad 
van vluchten van en naar de vijf 
grootste Nederlandse luchtha-
vens ongeveer halveerde. Daar-
mee is de uitstoot per passa-
gierskilometer nagenoeg ver-
dubbeld. 

Voor de gehele Europese markt 
noteerde brancheorganisatie 
IATA een iets lagere afname: 
zo’n 40% van maart tot en met 

mei en bijna 30% van maart tot 
en met augustus. ,,Het is aan-
nemelijk dat die trend ook voor 
Nederland geldt”, stelt Peer-
lings. ,,Dat betekent dat de uit-
stoot per passagier weer wat is 
gedaald ten opzichte van eer-
der dit jaar. Desalniettemin is 
het brandstofverbruik per per-
soon significant hoger dan voor 
de crisis.”

Vlootvernieuwing
Waar deze onderzoeksresulta-
ten laten zien dat de milieu-im-
pact van de luchtvaart minder is 
afgenomen dan mogelijk werd 
verwacht, keek NLR ook vooruit 
naar de te verwachten impact 
van snellere vlootvernieuwing. 
Veel oudere toestellen staan nu 
aan de grond en enkele maat-
schappijen hebben aangegeven 
dat sommige daarvan niet meer 
terugkeren in de operatie. 

Peerlings: ,,Als we alle vluchten 
in de periode maart tot en met 
september 2019 nogmaals uit-
voeren, maar dan in een situa-
tie waarbij de oudste toestellen 
vervangen zijn door een nieu-
were generatie scheelt dat ruim 
4% in CO2-uitstoot.” Bij vervan-
ging door de aller-modernste 
toestellen neemt dat percenta-
ge verder toe.

Martin Nagelsmit, voortrek-
ker op het gebied van duurza-
me luchtvaart als programma-
manager Elektrisch vliegen en 
afdelingsmanager Milieu- en 
Beleidsondersteuning bij NLR: 
,,Deze analyses laten zien dat 
er flink meer nodig is voor een 
groen herstel dan de momen-
teel in gang gezette uitfase-
ring van toestellen uit de jaren 
80 en 90. Inzet van de laatste 
generatie vliegtuigen zou daar 
verder aan bij kunnen dragen, 
maar vergt forse investeringen 
en is bovendien nog niet ge-
noeg om aan internationale kli-
maatdoelen te voldoen. Al die 
andere manieren, zoals de inzet 
van duurzame brandstoffen, hy-
bride-elektrische toestellen en 
vliegen op waterstof, hebben 
dan ook onze volle aandacht. Zo 
werken we iedere dag, samen 
met partners aan de Duurzame 
Luchtvaarttafel, aan innovaties 
die bijdragen aan klimaatneu-
trale luchtvaart in 2050.” (Credits 
grafiek: Koninklijke NLR)

Regio - Tijdens de coronacrisis is de totale CO2-uitstoot door 
vluchten van en naar Schiphol minder gedaald dan het aantal 
vliegtuigbewegingen. Dat blijkt uit eigen onderzoek van het Ko-
ninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Een for-
se verlaging van het aantal reizigers per vlucht zorgt bovendien 
voor een toegenomen uitstoot per passagierskilometer.

Brandweer nodig zonder spoed?
Regio - Is er geen sprake van een 
levensbedreigende of acuut ge-
vaarlijke situatie, maar heeft men 
wel hulp van de brandweer no-
dig? Dan kan sinds deze week 
telefoonnummer 0900 0904 ge-
beld worden. Dit nummer is lan-
delijk in gebruik. Het nummer 
is in het leven geroepen om het 
alarmnummer 112 te ontlasten 
en alleen voor levensbedreigen-
de situaties beschikbaar te hou-
den. Net als het alarmnummer is 
ook 0900 0904 dag en nacht be-
reikbaar. Na het inspreken van 

de plaatsnaam wordt de beller 
doorverbonden met de regiona-
le meldkamer van de brandweer. 
Voorbeelden voor het gebruiken 
van dit nummer zijn het melden 
van een boom die over de open-
bare weg ligt en voor verkeers-
hinder zorgt, een waterlekkage 
waardoor straten blank komen te 
staan of een vermoeid paard dat 
niet meer zelf uit de sloot kan ko-
men. Zeker bij storm- en water-
overlast kan dit nummer helpen 
om 112 vrij te houden voor nood-
situaties. (Foto: aangeleverd)

Eenzaamheid onder ouderen 
versterkt door corona

Eenzaamheid is een probleem 
van alle leeftijden. Van de Ne-
derlandse bevolking geeft 
43% aan eenzaam te zijn. Hier-
van voelt 10% zich ernstig of 
zeer ernstig eenzaam. Het per-
centage eenzamen neemt toe 
met het ouder worden. Van de 
85-plussers voelt bijna twee der-
de (63%) zich eenzaam. (Bron: 
Volksgezondheid en zorg.)

,,Op slot in mijn kamer’’
Teresa Takken is als geestelijk 
verzorger verbonden aan het 
Centrum voor Levensvragen 
(CvL) in Noord-Holland. Nu het 
aantal besmettingen weer op-
loopt en de coronamaatregelen 
aangescherpt worden, merkt ze 
dat ouderen opzien tegen de 
mogelijke beperkingen. There-
sa: ,,Geen bezoek van kinderen, 
de kleinkinderen niet meer kun-
nen knu�elen; de eenzaamheid 
van de eerste lockdown was 
heftig. De verpleging heeft het 
te druk voor een langer praat-
je en veel ouderen krijgen geen 
bezoek van een geestelijk ver-
zorger. Mensen van in de ne-
gentig zeggen letterlijk tegen 
mij: ‘Alsjeblieft, niet weer op slot 
in mijn kamer!’ Ze willen hun 
laatste dagen in vrijheid kun-
nen leven.”

Ook Marjo van Bergen is geeste-
lijk verzorger bij het CvL en ziet 
dat corona eenzaamheid verer-
gert. Marjo: ,,Bij veel problemen 
zoals rouw, verlies of scheiding 
speelt eenzaamheid een rol. Co-
rona versterkt deze problemen. 
De gevoelens van eenzaam-
heid bij bijvoorbeeld terminale 
patiënten of mensen die in de 
rouw zijn, worden in deze peri-
ode zwaarder.”

Geestelijke verzorging cruci-
aal
In het begin van de coronaperi-
ode zagen de geestelijk verzor-
gers bij het CvL de vraag naar 
ondersteuning afnemen. Marjo: 
,,Net als de huisartsenpraktijken 
en ziekenhuizen zagen wij dat 
mensen zich minder meldden 
voor begeleiding. Het was heel 
stil op ons telefoonnummer. In 
de lockdown werd bezoek in 
verzorgingshuizen aan banden 
gelegd en ook in de thuissitu-
atie was contact beperkt mo-
gelijk. Veel mensen dreigden in 
eenzaamheid te sterven. Vanuit 
de huisartsen en de Netwerken 
Palliatieve Zorg kwam de op-
roep dat mensen in hun laat-
ste levensfase geestelijke ver-
zorging moeten kunnen krij-
gen. In de Tweede Kamer zijn 
hier vragen over gesteld. Dat 
heeft ervoor gezorgd dat gees-
telijke verzorging nu op de lijst 
van cruciale beroepen staat. Een 
terminale patiënt heeft recht op 
geestelijke begeleiding.”

Schaamte
Rondom eenzaamheid hangt 
veel schaamte en eenzaamheid 
doorbreken is lastig. 

Marjo: ,,Er is bijna niemand die 
van zichzelf zegt eenzaam te 
zijn. Mensen vermijden dat echt 
voor elke prijs. Eenzaamheid zit 
in je eigen beleving, de waarde-
ring van je relaties met andere 
mensen. Als het je niet lukt om 
die relaties met mensen te ma-
ken, dan ga je denken dat dit 
misschien wel aan jezelf ligt. 
Dat jij niet leuk of goed genoeg 
bent. En omdat het in het verle-
den niet gelukt is om relaties op 
te bouwen, wordt nieuw sociaal 

contact vermeden.” Ook Teresa 
ziet ouderen gebukt gaan on-
der de taboe van eenzaamheid. 
Teresa: ,,De generatie tachtigers 
en negentigers zijn groot ge-
bracht met: ‘Los het zelf op’, die 
gaan niet op zoek naar hulp. Dat 
was nou eenmaal de tijdsgeest 
toen. Ze spreken zichzelf steeds 
toe: ‘Kom op nou!’ En: ‘Niet kla-
gen maar dragen!’ Terwijl het 
heel normaal is om je eenzaam 
te voelen.”

Luisteren en niet weglopen
Eenzaamheid verhelpen is niet 
een kwestie van meer contact, 
wel van diepere relaties. 
Teresa: ,,Mensen hebben een 
grote behoefte om echt ge-
hoord en gezien te worden. Je 
hoeft hun problemen niet op te 
lossen, maar zijn al geholpen als 
ze hun problemen kunnen de-
len en kunnen ventileren. Ik laat 
ze vloeken, uit de baan vliegen 
en God de schuld geven. Ik luis-
ter, loop nooit weg en oordeel 
niet. Het mooie is dat hierdoor 
een intense ontmoeting ont-
staat.”

Marjo: ,,Het is niet iets van con-
tacten toevoegen, roeren en het 
is klaar. Het gaat om dat diepe-
re contact, waarin je echt praat 
over de dingen die er voor jou 
toe doen. Eenzaamheid komt 
voort uit dat mensen vroeger 
ergens beschadigd zijn in het 
contact leggen met zichzelf, an-
deren of het geheel waartoe 
ze willen behoren. In mijn ge-
sprekken ervaren mensen weer 
hoe het is om op een dieper ni-
veau het contact aan te gaan. 
Iedereen komt ergens in het le-
ven eenzaamheid tegen. Om 
de eenzaamheidsproblematiek 
aan te pakken moeten we er-
kennen dat eenzaamheid lastig 
te doorbreken is en als dat niet 
lukt, dit niet aan jezelf ligt. En 
heb vertrouwen dat het waard 
is om diepere relaties aan te 
gaan.’’

Regio - Eenzaamheid is een probleem van alle leeftijden maar 
speelt met name onder ouderen. Maatschappelijk hulpverleners 
zien door corona de eenzaamheidsproblematiek verergeren. In-
woners van Noord-Holland kunnen voor vragen rondom een-
zaamheid, rouw, verlies of scheiding terecht bij het Centrum voor 
Levensvragen voor erkende begeleiding.

Wintertijd = inbraaktijd
Maak het inbrekers niet te makkelijk

Van november tot en met februari 
vinden jaarlijks de meeste wonin-
ginbraken plaats. Met het Donke-
re Dagen O�ensief zet het minis-
terie van Justitie en Veiligheid, sa-
men met het Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV), Politiekeurmerk, gemeen-
ten en politiekorpsen, extra in op 
woninginbraakpreventie. Want 
elke inbraak is er nog een teveel. 
De campagne maakt woningeige-
naren alert op het verhoogde in-
braakrisico in de wintermaanden 
en het belang van goede beveili-
ging van de woning. 

De campagne start op European 
Focus Day, de dag tegen wonin-
ginbraken op 21 oktober, met on-
der meer het gratis webinar ‘Maak 
het inbrekers niet te makkelijk’.

Kun je zelf als bewoner iets doen 
om de inbraakkans te verkleinen? 
,,Zeker! Met een paar simpele 
maatregelen maak je het voor in-
brekers al een stuk moeilijker om 
binnen te komen”, stelt Susanne 
Schat, adviseur woninginbraken 
bij het CCV. ,,Het begint bij je ei-
gen gedrag, zoals alle ramen en 
deuren op slot doen en een lichtje 
aanlaten als je weg bent.” 
Ze wijst daarbij op het belang van 
kwalitatief goed hang- en sluit-
werk. ,,Wanneer de sloten, gren-
dels en scharnieren in een woning 
aan het Politiekeurmerk Veilig Wo-
nen (PKVW) voldoen, neemt de 
kans op inbraak al aanzienlijk af.”

Meer tips op 21 oktober
Maar er is meer; hoe zit het met 
‘smart locks’, digitale deurbellen 

en wat houdt het Politiekeurmerk 
nou eigenlijk in? 
Bewoners krijgen antwoord op 
deze vragen tijdens het gratis 
webinar ‘Maak het inbrekers niet 
te makkelijk’ op 21 oktober van 
19.30 tot 20.30 uur. Tijdens dit 
webinar worden bewoners volle-
dig worden bijgepraat door Sy-
bren van der Velden, landelijk co-
ordinator woninginbraken bij de 
nationale politie en CCV-advi-
seur Susanne Schat. Ze behande-
len onderwerpen als de inbraak-
cijfers in de buurt, de veiligheid 
van smartlocks, het bereiken van 
inbraakwerendheid met het Poli-
tiekeurmerk, het testen van hang- 
en sluitwerk en de digitale deur-
bel. Deelname is gratis. Bovendien 
maken deelnemers kans op een 
digitale deurbel. 

Meer informatie en aanmelden: 
www.hetccv.nl/webinarinbraak-
preventie.

Tips om inbraak te voorkomen
• Geef je woning een bewoonde 

indruk. Gebruik tijdschakelaars 
en bewegingssensoren.

• Sluit ramen en deuren en doe al-
les op slot. Ook als je alleen even 
boodschappen gaat doen of de 
hond uit gaat laten.

• Laat sleutels nooit aan de bin-
nenkant van de deur zitten.

• Leg waardevolle spullen uit het 
zicht.

• Start een buurtpreventiegroep in 
jouw buurt.

• Weekendje weg? Licht de buren 
in, zodat zij een oogje in het zeil 
kunnen houden.

• Bel direct 112 bij verdachte si-
tuaties. De politie komt liever 
te vaak dan te laat. Snel alarm 
slaan, betekent een grotere kans 
om de inbrekers te pakken. (Fo-
to: CCV)

Regio - Binnenkort gaat de wintertijd weer in. Voor veel Neder-
landers staat de ingang van de wintertijd voor een uur extra sla-
pen. Maar waar veel huiseigenaren geen rekening mee houden, is 
dat wintertijd gelijkstaat aan inbraaktijd. De donkere dagen ge-
ven inbrekers meer tijd om ongezien hun slag te kunnen slaan. De 
hoogste tijd dus voor bewoners om de juiste preventiemaatrege-
len te nemen om het inbrekers niet te makkelijk te maken.
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MKB versnellingsprogramma GO!-NH 
vanaf 2021 terug in nieuwe vorm

Sneller starten met bouwen
kan met stikstofvrije woningbouw
Regio - Woningbouwprojecten 
die last hebben van de stikstofcri-
sis kunnen sneller starten als men 
de juiste maatregelen neemt. 
Door hergebruik van materiaal, 
de inzet van elektrische machines 
en door slimme bouwlogistiek 
neemt de uitstoot bijvoorbeeld al 
�ink af. Dat staat in een handrei-
king waarin de provincie Noord-
Holland in kaart bracht hoe ge-
bouwd kan worden met minima-
le stikstofuitstoot.
In werksessies is onder leiding 
van stichting C-creators met ge-
meenten en vertegenwoordigers 
uit de bouwsector gewerkt aan 
een handreiking. Hierin staan de 
mogelijkheden om zowel tijdens 
de bouw als tijdens de bewoning 
de uitstoot van stikstof terug te 
brengen. De uitstoot en vervol-
gens neerslag van stikstof in na-

tuurgebieden is een belangrijke 
rem op de (woning-)bouw. ,,We 
staan voor een enorme woning-
bouwopgave in Noord-Holland. 
De versnelde productie van be-
taalbare woningen heeft daarom 
onze volle aandacht. Deze hand-
reiking helpt gemeenten en bou-
wers daarbij. Zo zorgen we er sa-
men voor dat de woningbouw op 
gang blijft”, aldus gedeputeerde 
Cees Loggen (Wonen).

Stichting C-creators zet zich in 
voor de overgang naar en op-
schaling van een circulaire econo-
mie en begeleidt circulaire bouw-
projecten met kennis en experti-
se. Imme Groet (C-creators): ,,De 
handreiking laat zien dat de aan-
pak in bijna alle gevallen vraagt 
om maatwerk. Het is daarnaast 
belangrijk te kijken naar maatre-

gelen die bouwproject-overstij-
gend zijn, zoals het toepassen 
van bouw- of mobiliteitshubs.”

Win-win-win
De maatregelen uit de handrei-
king dragen ook nog eens bij aan 
verduurzaming van de woning-
bouw. Denk bijvoorbeeld aan het 
gebruik van natuurlijke of herge-
bruikte materialen en zogenoem-
de bouwhubs, waarbij alle bouw-
materialen aan de rand van de 
stad samenkomen om vervolgens 
e�ciënt te worden ingezet. ,,Om-
dat we bij stikstofvrije bouw te-
gelijk werken aan energietransi-
tie en circulaire bouw, hebben we 
mijns inziens een win-win-wín-si-
tuatie. Ik hoop daarom dat elke 
gemeente bekijkt wat nu en in de 
toekomst mogelijk is”, aldus Log-
gen.

Regio - Het MKB-versnellings-
programma GO!-NH van de pro-
vincie Noord-Holland keert van 
2021 tot en met 2023 terug met 
twee extra programma’s. Die 
zijn bedoeld om de ontwikke-
ling van duurzame innovaties 
van MKB-bedrijven te ondersteu-
nen. De bestaande GO!-NH Acce-
lerator wordt aangevuld met de 
programma’s GO!-NH Growth en 
GO!-NH Scale. Daarnaast komen 
er extra masterclasses in de GO!-
NH Academy. De trajecten vullen 
elkaar aan doordat ze zich ieder 
op een andere fase van de inno-
vatie richten. Op deze manier kan 
meer maatwerk worden geleverd 
in de ondersteuning van bedrij-
ven. Bedrijven kunnen zich vanaf 
26 november inschrijven voor de 
nieuwe programma’s via de web-
site van GO!-NH.
 
Zita Pels, gedeputeerde Circu-
laire Economie: ,,Het stimuleren 
van innovatieve ideeën op het 
gebied van duurzaamheid is een 
van de belangrijkste aandachts-
punten bij de provincie Noord-
Holland. Want alleen met deze 
innovaties kunnen we onze doe-
len om in 2050 volledig circulair 
en klimaatneutraal te zijn, beha-
len. Dat we nu met GO!-NH ook 
bedrijven gaan helpen die al veel 
verder zijn met hun duurzame 
werk en de potentie hebben een 
grotere markt te bedienen, is dan 
ook goed nieuws in deze tijden 
van transitie.”
 
GO!-NH Accelerator
De GO!-NH Accelerator is een in-
novatieversneller. Deze richt zich 
op startups en MKB’ers die wer-
ken aan duurzame innovaties, 
waarvan het product of de dienst 

zich nog in de ontwikkelingsfase 
bevindt. In een programma van 
drie maanden wordt met work-
shops en onder begeleiding van 
coaches en experts gefocust op 
marktvalidatie en het zoeken 
naar de juiste ‘problem-solution 
�t’. GO!-NH Accelerator start in 
maart 2021.
 
GO!-NH Growth
Het GO!-NH Growth program-
ma is voor startups en MKB’ers 
die zich in een verdere fase be-
vinden. Zij hebben al tractie door 
omzet uit (enkele) klanten en/of 
lopende pilots. Tijdens dit pro-
gramma wordt de onderneming 
klaargemaakt voor groei door in 
te zoomen op herhaalbaarheid 
en schaalbaarheid. Door middel 
van groei-experimenten wordt 
er gezocht naar een goede ‘pro-
duct-market �t’ en wordt er toe-
gewerkt naar een ‘scale-up �t’. De 
teams krijgen drie maanden on-
dersteuning van coaches en ex-
perts en doorlopen een intensief 
programma van workshops en 
deepdives. GO!-NH Growth start 
in maart 2021.
 
GO!-NH Scale
Het GO!-NH Scale traject is ge-
richt op scale-ups en MKB’ers die 
goed ontwikkeld zijn in hun hui-
dige markt en klaar zijn om hun 
innovatie op te schalen naar 
nieuwe markten of gebieden. 
In dit traject verkennen bedrij-
ven op welke nieuwe markten 
ze gaan focussen en wat daar-
bij komt kijken. GO!-NH Scale be-
reidt de organisatie voor op �inke 
groeisprongen door het uitwer-
ken van een goede ‘go-to-market’ 
strategie en individuele begelei-
ding door experts. Dit program-

ma duurt zes maanden en be-
vat individuele coaching en acht 
workshops. GO!-NH Scale start of-
�cieel in juni 2021.
 
GO!-NH Academy
Met de GO!-NH Academy kan op 
een laagdrempelige manier ken-
nis gemaakt worden met GO!-NH. 
Gedurende het hele jaar zijn er 
masterclasses waar ondernemers 
(gratis) aan deel kunnen nemen. 
Deze masterclasses zijn te volgen 
in voorbereiding op een GO!-NH 
programma of gewoon los.

Consortium
Het GO!-NH programma wordt 
in opdracht van de provincie 
Noord-Holland uitgevoerd door 
een consortium van Innomics 
en Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland-Noord.  Innomics orga-
niseert innovatie en versnelling 
bij MKB-bedrijven, grote onder-
nemingen, multinationals en in-
dustrieën. Top down, door mid-
del van het faciliteren van inno-
vatie strategie en het begelei-
den van transformatie. Bottom 
up, door het concreet versnel-
len en innoveren van teams met 
een nieuwe skillset, mindset en 
toolset. Het Ontwikkelingsbe-
drijf Noord-Holland Noord (NHN) 
is een uitvoeringsorganisatie van 
gemeenten in Noord-Holland 
Noord en provincie Noord-Hol-
land. 
NHN helpt ondernemers bij hun 
investeringen in de regio NHN. 
Het GO!-NH programma biedt 
een mooie uitbreiding op het 
dienstenpakket van NHN, waar-
mee ondernemers en start-ups 
in Noord-Holland Noord nog be-
ter worden ondersteund bij hun 
groei en ontwikkeling.

Vogelhospitaal dicht vanwege vogelgriep
Regio - ,,Helaas gaat ons hek tij-
delijk dicht voor het publiek!” 
vertellen de beheerders van 
het Vogelhospitaal in Haarlem-
Noord. ,,De uiterst besmettelij-
ke vogelgriep is een bedreiging 
voor onze opgenomen vogels 
en wij willen een sluiting door 
de NVWA voorkomen.”

De beruchte ‘aviaire in�uenza’ 
breidt zich steeds verder uit, ook 
in deze omgeving. Er worden va-
ker en meer dode watervogels 
aangetro�en. Sinds 23 oktober 
2020 geldt een ophokplicht voor 

alle commerciële bedrijven die 
pluimvee houden in Nederland.
Om het besmettingsrisico te be-
perken kan het publiek zelf tijde-
lijk geen gewonde of zieke vogels 
naar de Vergierdeweg 292 bren-
gen. Wie een zieke of gewonde 
vogel wil helpen, kan de dieren-
ambulance bellen. Overdracht 
verloopt via contact met zieke 
dieren of hun uitwerpselen. De 
plaag treft met name hoender-
achtigen en watervogels, maar 
kan gemakkelijk overspringen 
naar andere soorten. Sommige 
vogels sterven direct na de eer-

ste besmetting. Het advies luidt: 
,,Raak nooit een dode of verzwak-
te watervogel met blote handen 
aan. U kunt de dierenambulance 
bellen voor het ophalen van ver-
zwakte vogels.” Dode vogels kun-
nen ook door Spaarnelanden op-
gehaald worden als ze niet op pri-
vé-terrein liggen.
Telefoonnummer voor gemeente 
Velsen: Dierenambulance Velsen, 
tel.: 0255-533239. Alleen door het 
hospitaal te vrijwaren van de vo-
gelgriep kan zij haar eigen pa-
tiëntjes in de opvang bescher-
men. (Foto: aangeleverd)

Fotowedstrijd: 
‘Ik hou van de Noordzee, omdat...’
Regio - Stichting De Noordzee 
bestaat dit jaar veertig jaar! Al 
die tijd heeft de stichting zich 
volop ingezet voor een scho-
ne en gezonde Noordzee. De 
organisatie grijpt het jubileum 
aan om samen met iedereen de 
schoonheid van de Noordzee te 
vieren. Dat gebeurt in de vorm 
van een fotowedstrijd.
De zon die in zee zakt, de blik 
van een brutale meeuw of een 
spelend kind met warrig haar. 
Er worden op het strand talloze 
prachtige foto’s gemaakt. Doe 
mee aan de fotowedstrijd met 
jouw mooiste Noordzeestrand-

foto en win ter ere van veertig 
jaar Stichting De Noordzee een 
workshop op het strand. 
Foto’s moeten uiterlijk op zon-
dag 15 november binnen zijn. 
Iedereen mag één keer mee-
doen. De inzender van de al-
lermooiste foto wint een work-
shop op het strand met een ma-
rien ecoloog en een strandafval-
expert. Voor vijf inzenders ligt 
bovendien een boek over de 
Noordzee klaar. De winnende 
foto blijft in eigendom van de 
maker, maar zal wel te zien zijn 
op de website en andere media-
kanalen van de organisatie.

Workshop: Aangespoeld 
verpakkingsmateriaal? 
Nee, natuur!
De winnaar van de wedstrijd 
gaat samen met de afval- en na-
tuurexperts van Stichting De 
Noordzee op pad, om meer te 
leren over zowel de prachtige 
Noordzeenatuur als het afval op 
het strand. 
Zo leert men bijvoorbeeld de ei-
kapsels van een wulk herken-
nen. Bij deze workshop houdt 
men rekening met de richtlijnen 
omtrent het coronavirus. Op 30 
november is de winnende foto 
bekend.

Trouwe donateurs 
van KNRM in het zonnetje gezet
IJmuiden - Op 11 november 
2020 bestaat de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maat-
schappij 196 jaar. Sinds 1824 
worden mensen in nood op 
zee gered door vrijwilligers en 
wordt de KNRM in stand gehou-
den door donateurs. Daarom 
eert de KNRM op 11 november 
alle donateurs die op dat mo-
ment 25, 40, 50, 60, soms 70 en 
zelfs één 80 jaar, donateur zijn.
 
Donateurs kregen bij de KNRM 
de titel “Redders aan de wal”. Een 
geuzennaam, die nu met trots 
door de donateurs wordt gedra-
gen. Hun betrokkenheid is net zo 
groot als de redders op zee zelf. 
En hoewel de Redders aan de 
wal niet de zee op hoeven, dra-
gen zij in belangrijke mate bij aan 
het succes van bijna 200 jaar red-

dingswerk. Als dank daarvoor 
worden de donateurs, die de 50 
jaar donateurschap bereiken, uit-
genodigd voor een huldiging op 
een reddingstation.
 
Dit jaar geen grijze, natte, glun-
derende hoofden
Normaal gesproken worden de 
trouwe donateurs na het opspel-
den van een jubileumspeld mee-
genomen aan boord van de red-
dingboot voor een vaartocht op 
zee. Vanwege de coronamaat-
regelen zijn boothuizen en red-
dingboten momenteel uitslui-
tend toegankelijk voor beman-
ningsleden tijdens een daadwer-
kelijke alarmering. Bovendien is 
de KNRM voorzichtig met de ge-
zondheid van jubilarissen, die 
vaak op leeftijd zijn. Daarom krij-
gen deze donateurs de speld de-

ze keer thuisgestuurd en houden 
zij het gevoel een echte varende 
redder op zee te zijn tegoed.
 
De vrijwilligers zullen de natte, 
grijze, glunderende hoofden dit 
jaar missen, want de betrokken-
heid van de donateurs spreekt 
boekdelen uit de verhalen die 
ze vertellen over hun motivatie 
om zo lang donateur te zijn. Ve-
len hebben gevaren bij de koop-
vaardij, binnenvaart of marine. 
Maar ook het bezit van een ple-
zierjacht, een indrukwekkende 
redding in de omgeving, een va-
rend familielid of puur de bewon-
dering voor de vrijwilligers kun-
nen de reden zijn geweest om het 
zeewaardige goede doel te steu-
nen. De KNRM is enorm dankbaar 
voor deze trouw en betrokken-
heid. (Foto: aangeleverd)
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Het Franse levenslied, oftewel het chanson, heeft door de eeuwen heen een grote 
rol in Frankrijk gespeeld. Het muzikale genre wordt bepaald door de versterking 
van de oude of moderne Franse taal met een poëtische inslag en sterke melodie-
en. De oudste chansons dateren uit de middeleeuwen en werden vaak door rond-
trekkende troubadours vertolkt. Het oudst Franse lied is waarschijnlijk Çantilène 
de sainte Eulalie’ tevens de eerste Franse literaire tekst uit de negende eeuw.  De 
oudst gezongen aria stamt uit de 15de eeuw en is ‘Carillon de Vendôme’. 

Door de geschiedenis heen zijn vele chansons en hun vertolkers, 
de chansonniers en chansonnières, wereldberoemd geworden en 
hebben zij  geschiedenis geschreven. Met recht behoren zij toe 
tot het Frans cultureel erfgoed. Daarbij was het leven van sommi-
ge chansonniers echter niet altijd rozengeur en maneschijn. Hun 
leven werd nog weleens geflankeerd door een zwart randje: een 
hard gelag en schaduwzijde van de roem. Het Franse chanson 
werd vroeger door straatzangers op straat gezongen of in niet al 
te denderende etablissementen. Toen het genre geleidelijk aan 
populairder werd en zich de opkomst van de platenindustrie vol-
trok in de twintigste eeuw, kregen deze artiesten met hun werk 
letterlijk en figuurlijk een podium. Het epicentrum van de Franse 
chansoncultuur ligt voornamelijk in Parijs. In het beroemde thea-
ter de Olympia, heilige grond voor de chansonniérs, hebben ve-
len hun muzikale voetstapjes liggen. Chansonniers hoefden na-
tuurlijk niet alleen uit Frankrijk te komen. Veel mooie chansons 
en artiesten komen uit andere Franssprekende gebieden.  Denk 
bijvoorbeeld aan België, Canada, Luxemburg of zelfs Zwitser-
land. In deze Pluswijzer belichten we in het kort enkele beroem-
de chansonniers en chansonnières. 

Edith Piaf
Wie chanson zegt, zegt Edith 
Piaf. Edith Piaf wordt be-
schouwd als de moeder van 
het hedendaagse chanson. Piaf 
werd in 1915 in Parijs geboren 
als dochter van een kroegzan-
geres en een acrobaat. Ze werd 
opgevoed door haar groot-
moeder die oorspronkelijk uit 
Marokko kwam en in Norman-
dië een bordeel uitbaatte. 
Op haar vijftiende maakte Piaf 
haar debuut als straatzangeres. 
Ze werd zwanger van een Parijse koerier en kreeg op haar zeven-
tiende een dochter, die twee jaar later overleed aan hersenvlies-
ontsteking. 
Zij werd op twintigjarige leeftijd als zangeres ontdekt door een 
nachtclubeigenaar en in 1936 trad zij voor het eerst op in het 
theater. Piaf was bij publieke optredens erg nerveus. De nacht-
clubeigenaar moedigde haar aan om desondanks door te gaan. 
Hij gaf haar de bijnaam ‘La Môme Piaf’ (De kleine mus).  
In de oorlog schreef ze ‘La vie en rose’. Na de oorlog trad ze over-
al in Europa op. Haar tragische leven wordt gekarakteriseerd in 
de vertolking van scherpe ballades die met hartverscheurende 
stem wordt gebracht. 
De bokser Marcel Cerdan was dé grote liefde van Piaf. Cerdan 
was gehuwd en had drie kinderen. Edith Piaf was zijn maîtresse. 
In 1949 overleed Cerdan door een vliegtuigongeluk. Piaf kwam 
haar verdriet moeilijk te boven. Toch huwde zij daarna nog twee-
maal.  Piaf overleed op 47-jarige leeftijd aan een inwendige bloe-
ding in Zuid-Frankrijk op 10 oktober 1963.
Piaf wordt beschouwd als de grootste Franse chansonnière die 
Frankrijk ooit gekend heeft. Ze heeft ook Charles Aznavour ont-
dekt en begeleid. 

Charles Aznavour
Charles Aznavour werd op 22 
mei 1924 geboren als zoon 
van Armeense ouders. Zijn ou-
ders verbleven, in afwachting 
van een visum voor de Verenig-
de Staten, op doorreis in Pa-
rijs, maar vestigden zich in die 
stad na zijn geboorte. Al vroeg 
introduceerden Aznavours ar-
tistieke ouders hem in de we-
reld van het theater. Op ne-
genjarige leeftijd begon Chah-
nour (Charles) met acteren en 
dansen.  Zijn grote doorbraak 
kwam toen de zangeres Edith 
Piaf hem hoorde zingen en hem op tournee meenam door Frank-
rijk en de Verenigde Staten.
Aznavour is een van de bekendste Franse zangers. Van hem 
zijn in de loop van zijn carrière 180 miljoen platen verkocht. Hij 
bracht meer dan honderd albums uit en speelde in zestig films. 

Hij heeft meer dan duizend lie-
deren en musicals geschreven 
waarvoor hij veelal zelf de mu-
ziek componeerde. Bijna al zijn 
liederen gaan over de liefde.
Aznavour zong in verschillen-
de talen: Frans, Engels, Duits, 
Spaans, Italiaans, Portugees, 
Russisch en Armeens. Grote 
hits zijn onder meer: ‘La Bo-
hème, ‘La Mamma’, ‘She’ en 
‘The Oldfashioned way.’ Hij 
trad tot op hoge leeftijd op en 
overleed op 1 oktober 2018. 

Gilbert Bécaud 
Gilbert Bécaud ((1927-2001) was een Frans zanger, componist 
en acteur. Zijn bijnaam was Monsieur 100.000 Volts vanwege 
zijn tamelijk energieke optredens. Zijn bekendste hit in Neder-
land is ‘Nathalie’ (1964), een liefdeslied waarin ook de hoop uit-
gesproken wordt dat de tijdens de Koude Oorlog ontstane (ideo-
logische) muren tussen het Oosten en het Westen ooit afgebro-
ken worden. Gilbert Bécaud ligt begraven op de beroemde Parij-
se begraafplaats Père Lachaise.  

Mireille Mathieu
Piaf was door haar overlijden voor eeuwig in het hart van de 
Fransen gesloten. De Fransen zochten daarom in de jaren zestig 
een vervangster die deze chansontraditie kon overnemen.  Er wa-
ren veel talentenshows waar velen werk van Piaf vertolkten. Mi-
reille Mathieu (Avignon 22 juli 1946) werd ontdekt op 21 novem-
ber 1965, naar aanleiding van zo’n show waar zij Edith Piaf inter-
preteerde. Ze won de wedstrijd en werd zeer populair in Frank-
rijk en in het buitenland.  ‘La demoiselle d’Avignon’, zoals haar 
bijnaam luidt, vierde in november 2005 haar 40-jarige zangcar-
rière in de Olympia, waar zij op 24 november een ‘ruby record’ 
ontving voor de verkoop van 122 miljoen albums in de hele we-
reld sinds haar debuut. 

Jacques Brel
Jacques Brel  was een Belgische chansonnier, componist en tekst-
schrijver. Hij werd geboren in 1929  in de Brusselse randgemeen-
te Schaarbeek en woonde lange tijd in Brussel. Jacques Brel be-
schouwde zichzelf als een Franstalige Vlaming. Hij groeide uit in 
de jaren zestig tot een internationale ster met dichterlijke en ge-
voelige chansons zoals  ‘Ne me quitte pas’. Vanwege zijn tevens 
politiek getinte liedjes die hij vol verve bracht, waar hij zich afzet-
te tegen de Vlaamse gevestigde orde, de kerk en burgerlijkheid 
werd Brel door menig Vlaams politicus als ‘enfant terrible’ ge-
zien. Toch zong Brel ook in het Vlaams en hield hij van Vlaande-
ren, maar was wars van de Vlaamse burgerlijkheid. Brel was ge-
trouwd en hield er een turbulent leven op na met minnaressen, 
drank en roken. Hij sliep weinig en overleed op 9 oktober 1978 
in Bobigny. 

Dalida 
Iolanda Gigliotti, bekend als 
Dalida, werd in 1933 in Caïro  
geboren. Ze komt uit een Itali-
aans gezin dat in Egypte woon-
de, werd in 1954 tot Miss Egyp-
te verkozen en draaide verschil-
lende films in Caïro. Ze woon-
de vanaf 1954 in Frankrijk en 
had haar eerste succes als zan-
geres met de het liedje ‘Bambi-
no’ in 1956. In 1967 deed ze met het Sanremo festival in Italië 
mee met het liedje ‘Ciao Amore’, dat geschreven was door de 
Italiaanse zanger én haar verloofde Luigi Tenco. Het liedje werd 
tweede en dat kon Tenco niet verkroppen. Hij pleegde diezelf-
de avond in Sanremo zelfmoord. Verscheurd door verdriet deed 
Dalida een kleine maand later ook een zelfmoordpoging, maar 
zij werd op tijd gevonden. Ze zette haar carrière voort in Frank-
rijk, vestigde zich in Parijs in Montmartre waar ze tot het eind van 
haar leven woonde. 
In de jaren zeventig had ze veel succes met haar Franse chansons 
en haar kenmerkende Italiaanse accent. Zo had ze met Alain De-
lon een korte affaire en de hit ‘Paroles Paroles’ in 1973 en had ze in 

1975 de eerste Franse discohit met ‘J’attendrai’, oorspronkelijk 
een liedje uit de jaren dertig. 
Na enkele ongelukkige liefdes en kortstondige relaties en een 
niet vervulde kinderwens pleegde Dalida in de nacht van 2 op 3 
mei 1987 zelfmoord. Ze liet een briefje achter met de tekst: ‘Het 
leven is voor mij ondraaglijk geworden, vergeef mij’. Ze ligt be-
graven op de begraafplaats van Montmartre. In Montmartre na-
bij haar woning is het pleintje Place Dalida als eerbetoon naar 
haar vernoemd. Dalida wordt in Frankrijk na Edith Piaf als een de 
succesvolste chansonnières beschouwd.  

Julien Clerc 
Paul Alain August Leclerc werd geboren in 1947 en groeide op 
in Parijs. Op zesjarige leeftijd begon Leclerc piano te spelen. Hij 
nam de artiestennaam Julien Clerc aan en in mei 1968 bracht 
hij zijn eerste album uit, dat de Académie Charles Cros Record 
Award won.  
In 1969 trad Clerc voor het eerst op in het Olympia als openings-
act van een concert van Gilbert Bécaud. Van mei 1969 tot fe-
bruari 1970 speelde hij in de zeer succesvolle Parijse uitvoering 
van de musical Hair. Zijn grote hits zijn onder meer ‘Hélène’,  ‘Ce 
n’est rien’ en ‘This melody’. Dit laatste nummer leverde hem zelfs 
een nummer 1 notering op. 

Gérard Lenorman
Gérard Lenorman (echte naam Gérard Aumard), is een Frans zan-
ger en tekstschrijver die in 1945 in Normandië werd geboren. 
Hij is de zoon van een onbekende Duitse soldaat en een Fran-
se moeder.  
Op twaalfjarige leeftijd schreef hij het nummer ‘Le Vagabond’. 
Zijn eerste album kwam uit in 1968. Gedurende de jaren ‘70 
en het begin van de jaren ‘80 was hij erg succesvol in Frankrijk. 
Zijn ‘La Ballade des gens heureux’ wordt als een van de mooiste 
chansons beschouwd allertijden. Andere hits zijn ‘Voici les clés’ 
en ‘Si j’’etais président’. Dat laatste nummer ging over een presi-
dent zijn voor kinderen. De politieke ondertoon van dit nummer 
viel niet in goede aarde bij de toenmalige Franse president Mit-
terand en leidde tot enige ophef. 
Toen hij pas op 36-jarige leeftijd ontdekte dat zijn vader een on-
bekende Duitse soldaat was, schreef hij het nummer ‘Warum 
mein Vater’. Hij schreef ook het boek ‘Je suis né à vingt ans’ (Ik 
ben geboren op twintigjarige leeftijd). 

Céline Dion
Céline Dion (1968) komt oor-
spronkelijk uit Quebec/Montreal 
in Canada. Als twaalfjarig meis-
je bezocht ze met haar moeder 
een manager uit de platenwe-
reld. Diegene nam een hypo-
theek op zijn huis om de carriè-
re van Céline Dion te financie-
ren, omdat hij onvoorwaarde-
lijk in haar talent geloofde. Cé-
line Dion brak door met de inzending ‘Ne partez pas sans moi’.  
voor het Eurovisie Songfestival in 1988, waar ze uitkwam voor 
het (tevens deels Franstalige) Zwitserland. Ze won dit festival met 
slechts een punt verschil. Céline Dion is nog steeds een van de 
grootste zangeressen ter wereld en zingt in het Frans en Engels. 

(Uit diverse bronnen)

Bart Jonker 

Café de Paris

Franse chansons, poëtische 
weerspiegelingen van hart en ziel 
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