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Driehuis - Vrijdag werd het eerste 
Historische Informatie Paneel (HIP) 
nieuwe stijl in gemeente Velsen aan 
de gevel van Café Middeloo onthuld. 
Op het paneel is te zien en te lezen 
dat er ter plaatse twee gemeentelijke 
monumenten aanwezig zijn, te 
weten het pand van het café zelf en 
een hardstenen stoeppaal op het 

terras, die vroeger de afscheiding 
markeerde tussen de grond van de 
café-boerderij en het Wijk aan Zeeër 
voetpad. Het initiatief voor deze HIP 
werd genomen door Historische 
Kring Velsen en werd �nancieel 
mogelijk gemaakt door een aanzien-
lijke donatie van ondernemersvereni-
ging Ondernemend3huis en door 

bijdragen van anonieme personen 
met hart voor Driehuis en in het 
bijzonder voor Café Middeloo. De 
onthulling werd verricht door Pia 
Gerrits in het bijzijn van onder 
andere uitbaters Esmée en Bart en 
enige afgevaardigden van Onderne-
mend3huis en Historische Kring 
Velsen.

Eerste HIP bij Café Middeloo
Van links naar rechts Monique Buijsman, bestuurslid van HKV, Pia Gerrits en uitbaters Bart en Esmée. Foto: Rob de Smit

Het is een triest en huiveringwek-
kend verhaal. Nadat de relatie 
tussen Dyon en zijn ex-vriendin op 
de klippen was gelopen, verbleef 
Yara bij haar moeder. Op internet 
beschrijven Roy, Anouk en Pascalle, 
de oom en tantes van Yara, wat er 
begin oktober moet zijn gebeurd. 
,,Ons ‘schoonzusje’ belde dat haar 
dochter, ons nichtje, geen hartslag 
meer had en werd gereanimeerd. 
Yara heeft in het ziekenhuis nog 
vierentwintig uur hard voor haar 
leven gevochten. Aangezien de 
artsen niet direct een oorzaak  
konden vinden is haar dood als 
‘wiegendood’ weggezet.’’ Een 
uitspraak van medium Sarina, met 
wie vader Dyon in contact komt, 
werpt een heel ander licht op de 
zaak. Zij stelt dat het meisje aan een 
overdosis GHB is overleden. Met die 
informatie stapt Dyon naar de 
politie. Vervolgens wordt een onder-
zoek ingesteld. Op 9 november blijkt 

uit onderzoek in een ziekenhuis dat 
er daadwerkelijk een behoorlijke 
dosis GHB in de urine van Yara is 
aangetro�en.
Nu probeert Dyon uit alle macht om 
het lichaam van zijn overleden 
dochter te laten herbegraven. Dat is 
ingewikkeld, omdat er geen sprake 
is geweest van een geregistreerd 
partnerschap. Daardoor werd baby 
Yara automatisch aan haar moeder 
toegewezen. Met behulp van een 
advocaat probeert hij nu iets te 
regelen. Het is zijn ultieme wens om 
het graf in zijn nabijheid te hebben 
en om zelf een mooie grafsteen te 
kunnen laten plaatsen. Niet alleen 
de juridische hulp, maar ook de 
feitelijke overplaatsing, het organi-
seren van een nieuwe uitvaartdienst 
en het plaatsen van een grafsteen, 
vragen om forse bedragen.

Doneeractie
Via de website www.doneeractie.nl 

zijn de familieleden een inzame-
lingsactie gestart. Het streven is om 
voor het eind van dit jaar 20.000 
euro bijeen te krijgen en het heeft er 
alle schijn van dat dit ook gaat 
lukken. Met nog vier weken te gaan 
staat de teller inmiddels op meer 
dan 17.500 euro. ,,Als jonge vader 
greep mij dit verhaal zo aan’’, schrijft 
een man die vijfhonderd euro 
doneerde. Hij meldt dat hij Dyon 
slechts van gezicht kent, maar wenst 
hem veel sterkte toe. Zijn bijdrage is 
het hoogste bedrag dat door één 
donateur is bijgedragen, daarna 
volgen bedragen van 250 en 150 
euro. Ga naar www.doneeractie.nl, 
klik op ‘actie zoeken’ en zoek op tref-
woord ‘ghb’ om de actiepagina te 
vinden. 

IJmuiden - IJmuidenaar Dyon Worst (28) zet alles op alles om zijn over-
leden dochtertje Yara te laten herbegraven in de gemeente Velsen. Het 
lichaam van de baby, die twee maanden geleden overleed na slechts acht 
maanden van het leven te hebben kunnen proeven, ligt nu in een graf in 
Lelystad. De doodsoorzaak: een overdosis van de gevaarlijke drug GHB. 
Familie wijt de dood van het meisje aan haar moeder, met wie Dyon kort-
stondig een relatie had.

Dyon (28) wil lichaam overleden 
baby laten herbegraven in Velsen
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Chocomel
Alle soorten pakken 1 liter

TOT

55%
KORTING 2a

 4.35 - 4.47

3 PAKKEN

m.u.v. Chocomel vers

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

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

AmberJewels
BY RENE POST

36 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
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ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

KOOP EEN NIEUWE!

SLECHTE 
ACCU?

 Dhr Mw

Adres:  Pc: Plaats:

Telefoon:  E-mail:

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

Brantjes Velsen

Benieuwd wat uw woning waard is?
Speelt u wel eens met de gedachte om te verhuizen? De belangstelling voor woningen in uw buurt blijft onveranderd groot. 

Geregeld spreken wij mensen die graag naar uw wijk zouden willen verhuizen. Er zijn namelijk nog steeds veel zoekers op 

de woningmarkt. In de afgelopen jaren zagen we dat de woningmarkt ‘droog kookte’. Zo lang er nog veel zoekers zijn, 

verwachten we niet dat de prijzen van woningen zullen dalen. Hier kunt u uw voordeel mee doen!

Wij zijn u graag van dienst bij de verkoop van uw woning of de aankoop van uw nieuwe woning. We beginnen met een 

mooi aanbod: een vrijblijvende waardebepaling zodat u precies weet waar u aan toe bent. 

VUL UW GEGEVENS IN EN LEVER DEZE VOUCHER AF OP ONS KANTOOR.

VIA DE POST KAN OOK: BRANTJES MAKELAARS, ANTWOORDNUMMER 828, 

1940 VG HEEMSKERK. EEN POSTZEGEL IS NIET NODIG.

LIEVER ONLINE? GA NAAR WWW.BRANTJESMAKELAARS.NL EN VRAAG DAAR DE 

VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN.

Cheque
VOOR EEN VRIJBLIJVENDE 

WAARDEBEPALING VAN
UW WONING
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Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken 

 

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

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

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700   www.koene.nl 
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Beste Velsenaren,
De feestmaand is begonnen. Komend weekend vieren we Sinterklaas, 
aansluitend gaan we de kersttijd in en kort daarna is het alweer 
Oud & Nieuw. Deze feesten draaien om gezelligheid en aandacht 
voor elkaar, maar we zullen ze dit jaar anders vieren dan we ge-
wend zijn. Dat moet, omdat we het coronavirus niet de kans wil-
len geven om op te laaien doordat we elkaar te veel opzoeken.

Komende dinsdag horen we in de persconferentie van het kabinet 
welke regels gaan gelden rond Kerst en Oud & Nieuw. Ik ben daar 
net zo benieuwd naar als jij. De coronacijfers van de laatste 
tijd maken al duidelijk dat we in redelijk kleine kring feest 
zullen vieren. Maar laten we daarbij de mensen niet vergeten die 
niet aan onze tafel zitten. Mensen in onze omgeving die kwets-
baar of eenzaam zijn. Een telefoontje, een bezoekje waarbij je 
uiteraard goed let op coronaveiligheid, kan dan veel betekenen. 
Laten wij er in Velsen voor zorgen dat we er voor elkaar zijn en 
daarbij niemand vergeten! 

Corona Live - woensdag 9 december
Hierover, en natuurlijk over de actualiteit rond corona, wil 
ik het woensdagavond om 20.00 uur met je hebben tijdens Corona 
Live. Zoals je gewend bent via Facebook, maar deze keer zenden 
we ook uit via www.velsen.nl en YouTube. Dit doen we omdat we 
gemerkt hebben dat veel mensen het corona-gesprek graag op een 
ander moment terugkijken. Zo bieden we hier nog meer mogelijkhe-
den voor.

Ik koop lokaal
Met presentator Friso Huizinga ga ik in gesprek over de ‘Ik koop 
lokaal’ campagne die speciaal voor de feestdagen een nieuwe in-
vulling heeft gekregen. Dit brengt jou misschien op goede ideeën 
om jouw feestdagen leuker en lekkerder te maken, en tegelijker-
tijd onze lokale bedrijven het steuntje in de rug te geven dat 
zij verdienen.

Jongeren in coronatijd
Een andere groep waaraan ik in Corona Live aandacht wil beste-
den, zijn onze jongeren. Corona is voor niemand leuk, maar ben 
je jong en wil je er op uit om anderen te ontmoeten, dan zijn de 
regels extra zwaar. Ik begrijp hoe vervelend de beperkingen voor 
hen zijn als het gaat om uitgaan. Daar komt nu het vuurwerkver-
bod bij, dat terecht ingesteld is om onze zorg niet extra te be-
lasten. Iemand die veel met Velsense jongeren werkt, is Javer 
Hannani van Straathoekwerk. Met hem spreek ik over de uitdagin-
gen, en ik ben benieuwd naar zijn inzichten over hoe ook onze 
jongeren op een goede manier door de coronacrisis kunnen komen.

Ik kijk uit naar deze Corona Live, het belooft erg interessant 
te worden. Fijn als jij er woensdagavond 20.00 uur ook bij bent, 
via Facebook, YouTube of onze website www.velsen.nl. Tot woens-
dag!

Jouw burgemeester, Frank Dales

Om verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan, verplicht het kabinet het dragen van 
een mondkapje in publieke binnenruimtes, 
zoals winkels, musea en het gemeentehuis 
vanaf 1 december. Ook in het onderwijs (met 
uitzondering van de basisschool) moet u dan 
een mondkapje dragen. Voor contactberoepen 
geldt de regel zowel voor de klant als de pro-
fessional, zoals de kapper of de rij-instructeur. 

In het openbaar vervoer was een mondkapje 
al verplicht, maar voortaan is dit ook het ge-
val in stations en bij bus- en tramhaltes. De 
mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 
jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, ris-

keert een boete van 95 euro.

Soorten mondkapjes en uitzonderingen
Een spatscherm, ook wel face shield genoemd, 
bedekt de neus en mond niet volledig en geldt 
daarom niet als wettelijk alternatief voor een 
mondkapje. Ook sjaals of zakdoeken mogen 
niet worden gebruikt ter vervanging van een 
mondkapje. Alleen de sto� en mondkapjes en 
wegwerpmondkapjes zijn toegestaan.

Mensen die vanwege een beperking of (chroni-
sche) ziekte geen mondkapje kunnen dragen, 
hoeven geen mondkapje op. U leest meer hier-
over op www.rijksoverheid.nl.

Mondkapjesplicht per 1 december

Taart voor winnaar prijsvraag 
zeesluis!    
Gefeliciteerd, Liesbeth  van de Pieterman! 
Liesbeth was de eerste die de naam Zeesluis 
IJmuiden instuurde. Daarom kreeg ze van 
gemeente Velsen en Rijkswaterstaat  een lek-
kere taart én een uitnodiging voor de ope-

ningsceremonie in 2022. 

In totaal hebben vijf deelnemers die de naam 
Zeesluis IJmuiden hebben ingestuurd  een 
taart ontvangen.

 (Foto Reinder Weidijk )
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Kinderen en jongeren zijn tijdens de corona-
crisis vaker eenzaam. De Kindertelefoon 
kan dan helpen. Dit is een telefoonnummer 
dat kinderen tot 18 jaar mogen bellen als ze 
bang, verdrietig of eenzaam zijn. Dit kan 
elke dag van 11:00 uur tot 21:00 uur. 

Bel gratis en anoniem 0800-0432 of chat via 
kindertelefoon.nl/chat 

Zie je kinderen in je omgeving die wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken? Of die 
even een luisterend oor nodig hebben? Wijs ze 
dan eens op de Kindertelefoon. Wie weet kan 
het ze helpen om zich weer beter te voelen. 

 Chatten of bellen met de 
Kindertelefoon 

Bomen voor Van den Vondellaan 
Driehuis
Afgelopen zomer vonden werkzaamhe-
den plaats aan de Van den Vondellaan in 
Driehuis. De laatste stap is het aanplan-
ten van bomen en groen. De planning is 
dat deze plantwerkzaamheden maan-
dag 7 december starten. In de extra gro-
te plantvakken komen 34 Hongaarse lin-
des te staan. Door de nectarrijke bloemen 
zal deze boomsoort bijen aantrekken. De 
bladeren van deze linde verkleuren in de 
herfst naar goudgeel en blijven tot ver in 
het najaar aan de boom hangen.

De boomspiegels tussen de parkeervakken 
worden beplant met ooievaarsbek en katten-
kruid. In de zomer zorgt dit voor een mooie 
blauwpaarse kleur. Op het midden van de 
vernieuwde rotonde ter hoogte van de Nico-
laas Beetslaan en in de plantvakken langs het 
fi etspad van de rotonde worden vijftien soor-
ten vaste planten en heesters aangeplant. 
De werkzaamheden duren een week. Voor 
het verkeer kan dit enige hinder opleveren. 
Er zijn verkeersbegeleiders aanwezig om het 
verkeer in goede banen te leiden. 

Uitslag fotowedstrijd Herfstig 
Velsen
We vroegen inwoners hun mooiste natuur-
foto in te sturen waarop de herfst in Velsen 
te zien is. Dat leverde 53 inzendingen op met 
geweldige foto’s. Samen met natuurfotograaf 
Ronald van Wijk koos wethouder groen Se-
bastian Dinjens de winnende foto’s uit de tien 
geselecteerde foto’s die kans maakten op een 
cadeaubon. De gedeelde derde prijs is voor 
Ronald van Mansum en Machiel Kraaij en de 
tweede prijs voor Ruud Okker. De winnares 

van de fotowedstrijd Herfstig Velsen is Fen-
ny Ruiten. Zij maakte een prachtige foto in de 
Heerenduinen. Naast de cadeaubon krijgt ze 
een mooie uitvergroting van haar foto.
Wilt u de tien genomineerde foto’s van dicht-
bij bekijken? Tot en met 20 december staan 
ze tentoongesteld in het Raadhuis voor de 
Kunst, Torenstraat 7 in Oud-Velsen. 
Geopend van vrijdag t/m zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. 

Testen zonder klachten
Bent u in nauw contact geweest met iemand 
met corona? Dan kunt u zich ook zonder 
klachten laten testen. Dit kan als het in een 
bron- en contactonderzoek van de GGD naar 

voren komt of als u een melding in de Coro-
naMelder-app krijgt. Meer informatie over 
testen zonder klachten leest u op www.rijks-
overheid.nl

 Verbod carbidschieten
Door het coronavirus is de werkdruk in de 
ziekenhuizen erg hoog waarbij er sprake is 
van een dreigend te kort aan beschikbare 
bedden. Het afsteken van vuurwerk zorgt 
jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisen-
de Hulp, in de huisartsenposten en voor de 
handhavers. Daarom heeft het Kabinet be-
sloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-

2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken 
mag worden. De gemeente Velsen sluit zich 
aan bij het ontzorgen van handhaving en de 
zorg. Daarom heeft de gemeenteraad op don-
derdag 26 november besloten om in Velsen 
het carbidschieten te verbieden. Deze wijzi-
ging wordt opgenomen in de Algemene Plaat-
selijke Verordening Velsen 2019.
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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, teleur-
stelling en hoop. 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.

Lucas Schoonebeek (60 jaar) is manager bij Al-
bert Heijn IJmuiden. Angst en andere emoties, 
gemakzucht, veiligheid en gelukkig ook veel ple-
zier; hij krijgt er dagelijks mee te maken in de 
supermarkt. 

Lucas: ”Als manager krijg je te maken met de 
zorgen van zowel je medewerkers als van je 
klanten. Waar ik eerst kruidenier en mana-
ger was, kreeg ik in coronatijd ook de rol van 
de handhaver, adviseur en vaderfi guur. Co-
rona vraagt in alles om een andere manier 
van werken. Dat geldt onder andere voor het 
inrichten van de ruimte en plannen op welk 
tijdstip de vakkenvullers het beste hun werk 
kunnen doen; in de winkel mogen maximaal 
150 mensen zijn. Verder ben ik veel in gesprek 
met medewerkers en ook met klanten. Men-
sen hebben, zeker in deze tijd, behoefte aan 
een luisterend oor. Onze 175 medewerkers zijn 
tussen de 14 en 64 jaar. De problemen, die zij 
door corona ervaren, verschillen. Sommige 
medewerkers hebben moeite met het langdu-
rig dragen van een mondkapje. Waarop we on-
der andere de diensten hebben ingekort. Ande-
ren voelen zich kwetsbaar in het direct contact 
met klanten. Bijvoorbeeld kassières of vakken-
vullers, of medewerkers die tot de risicogroep 
behoren. Wekelijks ontvangen we 22.000 
klanten. Met elkaar proberen we het veilig én 
plezierig te houden. Het gros van de klanten 
houdt zich aan de coronaregels. Wie dat niet 
doet spreek ik daarop aan, niemand is een uit-
zondering. We laten als supermarkt zien dat 
we achter de regels staan. 

De meeste mensen begrijpen waarom je ze aan-
spreekt op bepaalt gedrag. Maar niet iedereen 
gaat er goed mee om. Het managementteam 
is getraind in omgaan met afwijkend gedrag. 
Vóór corona kwam dat bijvoorbeeld van pas bij 
winkeldiefstal. Nu hebben we groepen jonge-
ren aan te spreken die soms wel met 30 tegelijk 
aankomen vanwege een tussenuur. Ze mogen 
per 5 tegelijk naar binnen, de rest wacht in een 
opgestelde rij buiten. De meesten snappen dat, 
er is maar een enkeling die zegt: ‘Bepaal jij dat?’ 
We hebben met de middelbare scholen contact 
gelegd hierover, om samen tot een oplossing te 
komen. Sommige mensen reageren kribbig als 
ze voor twee pakken melk komen en toch ver-
plicht worden een winkelwagen mee te nemen 
om daarmee afstand te creëren. Ook maak ik 
mee dat klanten onderling ruziën omdat de 
een mondkapje draagt en de ander niet. Vanaf 1 

december is het dra-
gen van een mond-
kapje verplicht, dan 
is het voor eens en al-
tijd duidelijk. Maar…
wat gaat die nieuwe 
fase weer uitlokken? 
Als ik op een dag drie 
keer een vervelende situatie meemaak denk ik 
weleens waarom doen mensen toch zo? 

Gelukkig maak ik dat soort dagen niet vaak 
mee. De meeste klanten kijken heel bewust 
welk gangpad rustig is. Ze nemen waar nodig 
een omweg om bij het gewenste product uit te 
komen. We krijgen complimenten van klanten 
over hoe we het geregeld hebben. Ze zien dat 
handgrepen en -scanners, weegschalen en der-
gelijke meerdere keren per dag grondig worden 
gereinigd. De ruime openingstijden worden 
gewaardeerd en we informeren mensen via so-
cial media over rustige en drukke tijdstippen 
in de winkel. Over het algemeen is het door-
deweeks in de ochtend tussen 07.00 -10.00 uur 
rustig en na 19.00 uur ’s avonds. Na 20.00 uur 
mogen we geen alcohol meer verkopen. Ver-
der proberen we de klant maximaal de ruimte 
te geven door het aanvullen van producten zo-
veel mogelijk in de vroege ochtend te doen en 
tegen sluitingstijd. We zijn tot 22:00 uur open, 
het is niet mogelijk om alles buiten sluitings-
tijd te doen, dan zouden de werkdagen wel heel 
lang worden. Medewerkers zetten zich al meer 
dan 100% in voor hun werk. Het gebeurt dat 
je bij het openen van de winkel drie kassières 
hebt ingepland en er twee a� ellen vanwege 
klachten. Daar hebben we een streng beleid in. 
Bij klachten blijf je thuis. De organisatie zorgt 
ervoor dat je dezelfde dag nog wordt getest en 
de volgende dag heb je de uitslag. Vaak lukt het 
op korte termijn een vervanger te vinden voor 
de zieke. Er is een hoge onderlinge bereidheid 
om elkaar te helpen. Ik ben er trots op dat ze 
dat voor elkaar en voor de klanten over hebben. 

De feestdagen staan voor de deur. Dat zijn 
drukke dagen. Dan is het van nog groter belang 
om gespreid en alleen boodschappen te komen 
doen, een winkelwagen te gebruiken en elkaar 
de ruimte te geven. Daar kunnen we enigszins 
op sturen. Wat zich minder goed laat sturen is 
vriendelijkheid. Wees vriendelijk voor elkaar. 
Dat klinkt misschien cliché, maar vriendelijk-
heid doet iedereen goed!” (Foto Reinder Wei-
dijk )

Verhalen in coronatijd

Dorpsdialoog Driehuis gaat door
Driehuis staat voor een aantal grote uitda-
gingen. Denk bijvoorbeeld aan het overgaan 
naar andere  vormen van energie, de toename 
van het aantal woningen, toenemende drukte 
en het behoud van het groene karakter.
Daarom wordt de Dorpsdialoog Driehuis ge-
organiseerd. Een serie gesprekken tussen de 
gemeente en haar inwoners over de toekomst 
van Driehuis.

Op het plaatje, een roadmap, ziet u welke 

stappen onderdeel zijn van de Dorpsdialoog 
Driehuis. 

Tijdens de derde bijeenkomst op 7 december 
die online plaatsvindt, gaan we in gesprek 
over de zorgen die er zij, bespreken en pre-
senteren we wat we te doen hebben, oftewel 
welke opgaven er zijn, en maken we de kern-
waarden concreet.
U kunt zich aanmelden voor deze bijeen-
komst op www.samenspelvelsen.nl

Veilig Sinterklaasfeest vieren
Het Sinterklaasfeest is een mooie traditie 
die ook dit jaar gevierd kan worden. Win-
kelen en boodschappen doen voor het 
feest is dit jaar alleen wel anders:

•  Draag een mondkapje
•  Vermijd de drukte 
•  Winkel alleen
•  Ga naar winkels dichtbij huis 
•  Bestel online als u ziek of in quarantaine 

bent, dat kan vaak ook bij lokale winke-
liers

Houd tijdens het sinterklaasfeest rekening 
met elkaar en met de druk in de zorg:
•  Houd 1,5 meter afstand van elkaar
•  Blijf bij klachten thuis, maar neem gezel-

lig digitaal deel aan het feest 
•  Vier het feest in een klein gezelschap met 

niet meer dan drie gasten per dag
•  Verdeel de pakjesavond over meerdere 

dagen als het gezelschap te groot wordt
 
Een heel fi jne pakjesavond!
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Dit jaar krijgen kinderen bij het inleveren 
van kerstbomen niet alleen 50 cent, maar 
ontvangen ze ook een lootje waarmee 
mooie prijzen te winnen zijn. De kerst-
bomen kunnen op 6 januari 2021 op acht 
plekken in Velsen worden ingeleverd. Deze 
manier van inzamelen vervangt dit jaar de 
jaarlijkse kerstboomverbranding die door 
de coronamaatregelen niet door kunnen 
gaan. De bomen worden in plaats daarvan 
gecomposteerd. 

Vanwege de coronamaatregelen die nu in het 
hele land gelden, kan de kerstboomverbran-
ding in januari 2021 niet doorgaan in Velsen. 
Dit betekent dat alle ingezamelde bomen deze 
keer worden afgevoerd voor compostering. De 
kerstbomeninzameling gaat wel gewoon door. 
Wethouder Bram Diepstraten:  “Om kinderen 
te motiveren zoveel mogelijk bomen in te le-
veren, krijgen ze bij elke kerstboom die wordt 
ingeleverd 50 cent en een lot. Met dit lot zijn 
prijzen te winnen. Er wordt 50 keer een ca-
deaubon van 10 euro uitgeloot en een Super-
prijs van 500 euro. Dit bedrag kunnen kinde-
ren uitgeven aan een uitje met hun klas of aan 
een goed doel.”

Inzamellocaties
De kerstbomen kunnen op 6 januari 2021 van 
12:30 tot 16:30 uur worden ingeleverd op acht 
plekken verspreid door Velsen. 

IJmuiden:
Planetenweg parkeerplaats – bij basisschool 

De Zefi er  Plein ‘45

Santpoort (-Noord en -Zuid):
De parkeerplaats naast sportcomplex de Elta 

Santpoort-Zuid
Burgemeester Weertplantsoen Santpoort-
Noord

Driehuis:
Station Driehuis parkeerplaats 

Velsen-Noord:
Stratingplantsoen 

Velserbroek:
Parkeerplaats bij winkelcentrum Velserbroek

Velsen-Zuid:  
Veldje voor de brandweerkazerne

Spelregels
Kinderen tot en met 15 jaar mogen meedoen 
met de winactie. Uiteraard mag iedereen bo-
men (zonder kluit of kruis) inleveren, maar al-
leen kinderen krijgen dus een lootje en 50 cent 
per boom. Alle voorwaarden van de winactie 
zijn te lezen op velsen.nl/kerstbomenactie. 

Coronamaatregelen
Deze kerstboominzameling organiseren we 
onder voorbehoud van de coronamaatrege-
len. Wanneer blijkt dat de inzameling toch 
niet kan doorgaan vanwege strengere coro-
namaatregelen dan communiceren we hier 

Winactie bij kerstbomen-
inzameling in Velsen!

zo snel mogelijk over. De inzameling verloopt 
coronaproof. De medewerkers maken gebruik 
van een tafel en een visnetje om de lootjes en 
muntjes naar de kinderen toe te schuiven. 

Daarnaast zijn er hekken en afzettingen om zo 
de afstand tussen mensen te kunnen waarbor-
gen. 

Insprekers
Er waren twee insprekers. De eerste inspreker vroeg 
aandacht voor de renovatie van het speelveld bij de A. 
Molletstraat in Velserbroek. 

De tweede insprekers waren 3 leerlingen van basis-
school het Anker. Zij riepen op om een schoolzone aan 
te leggen, zodat de verkeersveiligheid wordt verbeterd. 
De wethouder heeft toegezegd om samen een plan uit te 
werken. 

Actualiteitenuurtje
Fractievoorzitter Sander Scholts (Forza!) stelde vra-
gen naar aanleiding van de spandoeken die pleiten voor 
Zwarte Piet. 
Raadslid Peter Stam (LGV) wilde graag in regionaal ver-
band spreken over het programma Tata steel 2020-2050. 

Integraal Onderwijs Huisvestingsplan
De afgelopen periode is door de organisatie hard gewerkt 
aan het IOHP. In dit plan staat de toekomstvisie op de 
huisvesting van scholen. Over het voorstel zijn de raads-
leden allemaal erg positief. Velsen Lokaal diende hier-
over een motie in voor het verbeteren van de luchtkwali-
teit. Na enige discussie is deze aangenomen. 

Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV)
In de APV is de gemeentelijke regelgeving op het gebied 
van openbare orde, lee¢ aarheid en veiligheid opgeno-
men. Door deze aanpassing komt er onder andere een 
verbod op lachgas, uitingen van verboden organisaties 
(motorclubs) en carbidschieten. Dit voorstel is unaniem 
aangenomen. 

Motie Help scholen vergroenen van schoolpleinen
De motie is een bijzondere motie, omdat het initiatief ligt 
bij de Jan Campertschool in Driehuis. Zij roepen in een 
motie de gemeenten op om onderzoek te doen hoe scho-
len kunnen worden geholpen bij het vergroenen van de 
schoolpleinen. Het voorstel is door alle partijen gesteund 
en omarmd.  

Motie Drive-in stemlokalen
De fractie van D66V diende een motie in voor een onder-
zoek naar drive-in stembureaus. Vanwege de heersende 
pandemie wil D66V dat iedereen veilig moet kunnen 
stemmen. Diverse raadsleden gaven aan dat er al veel 
maatregelen zijn genomen. De motie is verworpen.

BESPROKEN IN DE RAAD AGENDA VAN DE SESSIES

Verordening maatschappelijke ondersteu-
ning
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over hulp bij 
huishouden. Tevens wordt er een nieuw kader 
voorgesteld op basis waarvan zorgindicaties 
worden gedaan. Door deze aanpassingen worden 
de lastenstijgingen getemperd. 

Maatschappelijk vastgoed
De gemeente Velsen heeft veel maatschappelijk 
vastgoed in bezit. Deze gebouwen zijn veelal duur 
voor de gebruiker en voor de gemeente. Voor 
een toekomstbestendige aanpak wordt er een 
voorstel gedaan voor multifunctioneel gebruik 
van een aantal locaties en buurthuis de Spil te 
sluiten. 

Omgevingsvisie - ruimte voor wonen
De omgevingsvisie is een integraal beeld voor 
de leefomgeving in Velsen. Om de omgevingsvi-
sie tot stand te laten komen zijn er verschillende 
themabijeenkomsten, waaronder deze sessies 
over woningbouwlocaties. 

Middelen voor programmaplan samenspel
De gemeenteraad wil meer invloed van inwoners 
op het gemeentelijk beleid. Het programma Sa-
menspel moet daar invulling aan geven. Er wordt 
nu voorgesteld om €175.000 vrij te geven om het 
programma Samenspel uit te voeren. 

Verklaring van geen bedenkingen Nicolaas 
Beetslaan 5-7
Er zijn nieuwe woningbouwplannen voor de 
Nicolaas Beetslaan. Daarvoor moet het huidige 
pand wel worden gesloopt en moet het bestem-
mingsplan worden aangepast. De gemeenteraad 
kan via dit besluit bedenkingen meegeven ten 
aanzien van dit plan. 

DE VISIE VAN DE VVD

Laura Ouderkerken, 
raadslid VVD

Er komt een nieuwe Wet Inburgering 
aan. Dit betekent dat de gemeente Vel-
sen meer taken en verantwoordelijkhe-
den krijgt bij de integratie van nieuw-
komers in de Nederlandse samenleving. 
De gemeente bereidt zich hierop voor. 
Het is namelijk van het grootste belang 
dat mensen zo goed en snel mogelijk in 
staat zijn om actief mee te doen in onze 
samenleving.
 

Nieuws van de raad

U kunt contact opnemen met de VVD fractie via Laura@tendercontrol.nl

VVD Velsen heeft voor een aantal 
punten aandacht gevraagd. Allereerst 
voor de positie van vrouwen en hoe 
we hun bijdrage aan onze samenle-
ving en (economische) zelfstandig-
heid kunnen bevorderen. Ook zij 
moeten mee doen, ondanks dat ze 
vaak uit een andere positie komen. 
 
Wanneer mensen nieuw in onze sa-
menleving komen, worden ze tijdelijk 
‘fi nancieel’ ontzorgd. Er is begelei-
ding op fi nancieel gebied om ze hier 
te laten wennen. Wij zouden mensen 
langer willen laten begeleiden als de 
inburgering niet zo vlot gaat. Zo heb-
ben ze een stimulans om de inbur-
gering te voltooien, voorkomen we 
problematiek op de lange termijn én 
houden we controle over hun fi nanci-
ele situatie wanneer dat nodig is.
 
Meedoen blijft het belangrijkste. 
De werkvloer is de beste plek om de 
taal te leren en te integreren. Hier-
voor zijn echter wel werk- en stage-
plekken nodig. De gemeente moet sa-
menwerkingen aangaan met het 
lokale bedrijfsleven en organisaties. 
Want zij zijn onmisbaar!
 
Meedoen en zelfstandig leven in 
Velsen moet uiteindelijk het doel 
zijn. Dat vraagt een inspanning van 
ons, maar zeker ook van de mensen 
die hier hun leven willen opbouwen. 
Want zonder die wederkerigheid ko-
men we er niet!
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Berich-
ten over uw buurt) op 3 december 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

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

IJmuiden

Kloosterstraat, wijzigen gevel (23/11/2020) 
125377-2020
Trawlerkade 46, plaatsen keramiekoven, schil-
deren gevel, aanbrengen reclame 26/11/2020) 
127150-2020 

Santpoort-Zuid
bosperceel Duinweg of Duivelslaan naast nr. 
perceel 26, kappen 4 bomen (26/11/2020) 
127011-2020
 Velserenderlaan ong. (parkeerplaats Ruïne), 
kappen 3 bomen (26/11/2020) 127054-2020

Santpoort-Noord
nabij Middenduinerweg 80 / Santpoortse 
Dreef, plaatsen ooievaarsnestpaal (22/11/2020) 

124948-2020

Velserbroek
Hofgeesterweg 3, oprichten materieelschuur 
(achterzijde) (23/11/2020) 125065-2020`
Helmkruid 8, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(23/11/2020) 125392-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Ste-
delijk Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255
Verlengen beslistermijn 

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

IJmuiden
Margadantstraat 68, gewijzigd plan bouwen 
bedrijfsunits bouwnrs. 3A en 3B (24/11/2020) 
104500-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 267, verbouwen van winkel 
naar winkel en parkeerplaatsen en 8 apparte-
menten (26/11/2020) 103785-2020

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
Berkenstraat 39, plaatsen dakopbouw 
(24/11/2020) 113420-2020 
Marconistraat 34, wijzigen gebruik 2e verdie-
ping in nagelsalon  (26/11/2020) 114590-2020

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 177, plaatsen van handelsreclame 
(24/11/2020) 117430-2020

Driehuis
Van den Vondellaan 100 (station Driehuis),  
verbouwen station (plaatsen liften en bordes, 
vervangen luifels perronopgang en trap noord-
zijde, verlengen tunnel) (24/11/2020) 74819-
2020

Velserbroek
Westlaan 35, tijdelijk (2 jaar) plaatsen 2 Tiny 
houses (24/11/2020) 78549-2020
Hogemaad 12, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(24/11/2020) 114160-2020 
Kampens Kampje 4, vergroten 1e verdieping 
(24/11/2020) 112227-2020 

Besluiten

Verkeersmaatregelen

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicaptenpar-
keerplaats aan te leggen voor het volgende 
perceel:

• Hyacinthenstraat 31, 2071 PR  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 be-

kend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen  bij het college van burgemeester en wet-

houders van Velsen.

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

Burgemeester en wethouders hebben op 
17 november 2020 besloten om de naam 
Zeesluis IJmuiden vast te stellen voor de 
nieuwe zeesluis in IJmuiden.

Mogelijkheid van bezwaar:

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-
kend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.

nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen.

Nadere informatie

Het besluit met bijbehorende kaart kunt u 
inzien bij het Team Informatie, Domein Be-
drijfsvoering van de gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. U kunt hiervoor een 
afspraak maken bij het KCC, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

Bekendmaking
De gemeenteraad van Velsen maakt be-
kend dat hij op 26 november 2020 heeft be-
sloten:

1.  de verordening tot wijziging van de Al-

gemene Plaatselijke Verordening Velsen 
2019 vast te stellen;

2.  deze verordening daags na bekendmaking 
in werking te laten treden. 

Ter inzage
De volledige verordening kunt u vinden 
op www.o�  cielebekendmakingen.nl   of via 
www.velsen.nl/actueel/bekendmakingen. 
Tevens wordt de verordening gepubliceerd op 

www.overheid.nl. 
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Verkeersmaatregel

Besluit Algemene Verklaring van Geen Bedenkingen

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten om: 

1.  door middel van het plaatsen en verwijde-
ren van verkeersborden A1 en A2 van bij-
lage 1 van het RVV 1990 met zonale toe-
passing als bedoeld in artikel 66 van het 
RVV 1990 een maximumsnelheid van 30 
km/uur in te stellen op de Halkade vanaf 
ca 20 meter ten zuid-oosten van de Krui-
tenstraat tot aan ca. 20 meter voor de aan-
sluiting met de Dokweg;

2.  door middel van het plaatsen van ver-
keersborden B3 en B6 van bijlage 1 van 
het RVV 1990 alsmede de haaientanden 
als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 
de voorrangsregeling te behouden dan wel 
te ondersteunen  op de kruising Halkade-
Visserstraat-uitrit perceel Dokweg 22, 
waarbij bestuurders op de Visserstraat 
en bestuurders van uit de uitrit voorrang 
dienen te verlenen aan bestuurders op de 

Halkade;
3.  door middel van het plaatsen van ver-

keersborden B5 en B6 van bijlage 1 van 
het RVV 1990 alsmede de haaientanden 
als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 
de voorrangsregeling van de uitrit van het 
parkeerterrein  te ondersteunen waar-
bij bestuurders vanaf het parkeerterrein 
voorrang dienen te verlenen aan bestuur-
ders op de Halkade;

4.  door middel van het plaatsen van ver-
keersborden E1 van bijlage 1 van het RVV 
1990 met zonale toepassing als bedoeld in 
artikel 66 van het RVV 1990  een parkeer-
verbodszone in te stellen op de Halkade 
vanaf ca 20 meter ten zuid-oosten van de 
Kruitenstraat tot aan ca. 20 meter voor 
de aansluiting met de Dokweg, inclusief 
het aanliggende terrein ten zuiden van de 
Halkade;

5.  door middel van het plaatsen van ver-
keersborden E6 van bijlage 1 van het RVV 

1990, twee gehandicaptenparkeerplaat-
sen aan te wijzen en de mogelijkheid tot 
uitbreiding van het aantal gehandicapten-
parkeerplaatsen naar totaal vier  gehan-
dicaptenparkeerplaatsen op de Halkade 
tussen de Dokweg en de Kruitenstraat in-
clusief het aanliggende parkeerterrein;

6.  door middel van het plaatsen van ver-
keersborden C17 met aanduiding 6m van 
bijlage 1 van het RVV 1990, het parkeer-
terrein aan de Halkade gelegen tussen de 
Dokweg en de Kruitenstraat gesloten te 
verklaren voor voertuigen en samenstel-
len van voertuigen die, met inbegrip van 
de lading, langer zijn dan 6 meter;

7.  de mogelijkheid 2 parkeerplaatsen te re-
serveren ten behoeve van het opladen van 
elektrische voertuigen door middel van 
het plaatsen van bord E4, zoals bedoeld 
in bijlage I van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990, met onder-
bord met de tekst “alleen om elektrische 

voertuigen op te laden” aan de Halkade 
tussen de Dokweg en de Kruitenstraat in-
clusief het aanliggende parkeerterrein;

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale 
Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen  bij het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen.

Nadere informatie
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publica-
tie van verkeersbesluiten plaats in de digitale 
Staatscourant.

Aankondiging
 Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken ingevolge artikelen 2.10, eerste lid, 
onder c; 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 en 
2.27, eerste lid van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht, artikel 6.5, eerste 
lid en derde lid van het Besluit Omgevings-
recht en artikel 139 van de Gemeentewet 

bekend dat de gemeenteraad van Velsen 
in zijn vergadering van 26 november 2020 
heeft besloten tot een aanwijzing van ca-
tegorieën van gevallen waarvoor geen ver-
klaring van geen bedenkingen van de raad 
is vereist voordat tot afgifte van een omge-
vingsvergunning kan worden gekomen. 

Met een algemene verklaring van geen beden-
kingen wijst de gemeenteraad categorieën van 
aanvragen aan waarvoor hij geen goedkeuring 
meer hoeft te geven. Aanvragen voor een om-
gevingsvergunning, die behandeld worden 
middels een uitgebreide procedure én binnen 
één van deze categorieën vallen, hoeven dan 
niet meer naar de raad. Dit verkort  de proce-

duretijd 4 tot 6 weken. 

Het besluit treedt daags na publicatie in wer-
king. Vanaf heden is het besluit in te zien op 
www.overheid.nl. Wettelijk is bepaald dat te-
gen het besluit geen bezwaar en beroep kan 
worden ingesteld. 

Verordening Bedrijveninvesteringszone Kennemerlaan 2021
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken met inachtneming van artikel 139 
Gemeentewet bekend dat de raad van Vel-
sen in zijn vergadering van 26 november 
2020 heeft besloten:

- de Verordening Bedrijveninvesteringszone
  Kennemerlaan 2021 vast te stellen;
- de Verordening Bedrijveninvesteringszone 
 Kennemerlaan 2021 in werking te laten 

 treden na een positieve uitslag van de 
 draagvlakmeting bij ondernemers in het 
 gebied.

Inwerkingtreding
De Verordening Bedrijveninvestingszone 
Kennemerlaan 2021 treedt in werking na een 
positieve uitslag van de draagvlakmeting in 
het gebied. Deze draagvlakmeting vindt plaats 
in de periode 1 februari 2021 tot en met 26 fe-

bruari 2021. De uitslag van de draagvlakme-
ting wordt op 2 maart 2021 door het college 
vastgesteld en vervolgens bekend gemaakt.

De gemeente Velsen en Stichting BIZ Kenne-
merlaan hebben voorts afspraken vastgelegd 
over het beheer- en onderhoudsniveau van 
de Kennemerlaan. Deze uitvoeringsovereen-
komst wordt op basis van de positieve uitslag 
van de draagvlakmeting ook van kracht.

De oprichting van de BIZ Kennemerlaan is fi -
nancieel mede mogelijk gemaakt door de pro-
vincie Noord-Holland.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

•  een parkeerverbod op te he� en op het 
noordwestelijk gelegen trottoir van het 
Moerbergplantsoen nabij het bankfi li-
aal, door middel van het verwijderen van 
borden E1, en onderborden OB501L en 

OB501R, zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990, met onderborden met tijds-
venster 07:00 – 19:00.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 

van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale 
Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen  bij het college van burgemeester en wet-

houders van Velsen.

Nadere informatie
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publica-
tie van verkeersbesluiten plaats in de digitale 
Staatscourant.

Mededelingen
De gemeenteraad heeft in haar vergade-
ring van 5 november 2020 vastgesteld:

De gemeenteraad heeft in haar vergadering 
van 5 november 2020 vastgesteld:

verordening Onroerende-zaak belastingen 
2021

verordening Roerende woon- en bedrijfsruim-
ten 2021
verordening Hondenbelastingen 2021
verordening Rioolhe£  ngen 2021
verordening Afvalsto� enhe£  ng 2021
verordening Precariobelasting 2021
verordening Toeristenbelasting 2021
verordening Watertoeristenbelasting 2021

Legesverordening 2021
verordening Marktgelden 2021
verordening Standplaatsgelden 2021
verordening Lijkbezorgingsrechten 2021
verordening Parkeerbelasting 2021 
Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening 
Parkeerbelasting 2021

Ter inzage
U kunt de belastingverordeningen inzien bij 
de balie van het gemeentehuis.  De belasting-
verordeningen kunt u ook inzien op www.over-
heid.nl (beleid & regelgeving/lokaal)
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VERSCHIJNT DONDERDAG

VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. 
EN SANTPOORT-N.
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Mobiel 06-33836478 
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel

Directie
Frits Raadsheer 

Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

De aula van het Technisch en Mari-
tiem College Velsen vormden twee 
weken lang het decor voor de 
Escape Room van de Beta & Tech 
Experience. Zo’n 1.000 tweede klas 
vmbo-leerlingen uit de regio 
kwamen tussen 23 november en 4 
december naar IJmuiden om spelen-
derwijs kennis te maken met tech-
niek. Ze ontdekten hoe veelzijdig 
techniek is en welke rol techniek 
speelt in de toekomst.  
In ‘het Huis van Alvara’ werden de 
leerlingen op een spectaculaire 
manier uitgedaagd om met behulp 
van technologie een spannende 
opdracht uit te voeren: De zwaarste 
storm ooit is onderweg naar Neder-
land en met elkaar moeten ze er 
voor zorgen dat het huis op tijd op 
orde is om deze orkaan te overleven.
De Beta & Tech Experience is een 
rondreizende, interactieve techniek-
beleving, waarbij leerlingen in het 
kader van loopbaanoriëntatie zelf 
kunnen ervaren hoe leuk en divers 
techniek is. Het programma is 
ontwikkeld in samenwerking met 
overheid, onderwijs en bedrijfsleven 
en maakt deel uit van het 
programma Sterk 
Techniekonderwijs. 

Open dag
Zaterdag vond de jaarlijkse open 
dag gepland. In verband met corona 
kon men helaas geen leerlingen en 
ouders op school ontvangen. Maar 
daar hadden ze iets op bedacht: ze 
organiseerden een online open dag 
door middel van een webinar. En 

tijdens de weken tot de kerstva-
kantie is het mogelijk individuele 
rondleidingen in te plannen aan het 
einde van de schooldagen.

André Kuipers
Vorige week opende astronaut 
André Kuipers de spiksplinternieuwe 
Smarttechnology Hotspot. Dit is een 
prachtig en zeer geoutilleerd lokaal 
waar bijvoorbeeld robotica- en 
virtual reality lessen gegeven 
worden voor de eigen leerlingen, 
maar in het kader van Sterk Techniek 
Onderwijs ook voor basis- en voort-
gezet onderwijsscholen in de regio.

Meer informatie: 
www.technischcollegevelsen.nl en 
www.maritiemcollegevelsen.nl.

Velsen - Ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen bruist het 
nog steeds bij het Technisch en Maritiem College. De leiding van de 
scholen praat u graag even bij.

Het bruist bij het Technisch 
en Maritiem College Velsen

Astronaut André Kuipers met Frank 
Out, directeur Technisch en Maritiem 
College Velsen. Foto: aangeleverd

Velserbroek - Automobielbedrijf 
Velserbeek is trots op de Mazda CX-5! 
De hoge instap, de hoge trekkracht 
en het hoge afwerkingsniveau 
maken de verwachtingen meer dan 
waar. 
 
De kracht van de vernieuwde Mazda 
CX-5 zit ‘m in verschillende facetten. 
Hij is bijzonder rijk uitgerust. Van een 
groot multimediascherm met Apple 
Carplay tot standaard 19” lichtme-
talen velgen. Diverse veiligheidssys-
temen, LED koplampen en een hoog-
waardige afwerking zijn standaard. 
Ontworpen volgens de stijlvolle 
KODO design, lijkt de Mazda CX-5 
altijd in beweging, ook als hij niet 
rijdt. 
,,Neemt u plaats in de vernieuwd 
Mazda CX-5, dan wilt u niet meer 
uitstappen’’, aldus de medewerkers 
van Automobielbedrijf Velserbeek. 
,,De CX-5 is ontworpen rondom de 

bestuurder, voor optimaal rijgenot. 
Dat vindt u terug in alle details. Van 
het materiaalgebruik in het interieur 
tot aan de smallere spaken van het 
stuurwiel. Alles met het doel de 
eenheid tussen u en de Mazda CX-5 
te vergroten.’’

Naast de �jne rijeigenschappen is de 
Mazda CX-5 met de Skyactiv Techno-
logie krachtig en zuinig. De CX-5 is 
voorzien van de laatste veiligheids-
systemen onder de naam i-Activ-
sense en beoordeeld met een maxi-
male score van vijf sterren door de 
EuroNCAP. 

U leaset de vernieuwde Mazda CX-5 
nu al vanaf € 499. Dus kom snel langs 
voor een vrijblijvende proefrit en 
ervaar zelf de kracht van de 
vernieuwde CX-5. De medewerkers 
van Automobielbedrijf Velserbeek 
zien u graag in hun showroom!

Automobielbedrijf Velserbeek 
is trots op de Mazda CX-5

De vernieuwde Mazda CX-5 is bijzonder rijk uitgerust. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Het coronavirus heeft ons 
land en de wereld om ons heen 
volledig ontwricht. Hoewel het coro-
navaccin binnenkort beschikbaar 
komt, zal het nog geruime tijd duren 
voordat alles weer een beetje 
normaal is. De kerken mogen nog 
beperkt open met 30 bezoekers. Net 
als veel kerken in Nederland verzorgt 
de Baptistengemeente in IJmuiden 
elke zondag om 10.00 uur een 
livestream-uitzending. Het is een 
korte dienst met een preek en circa 
zes liederen. Op deze manier kunnen 
de gemeenteleden de dienst thuis 
volgen.  De dienst kan ook op een 

later tijdstip worden teruggekeken. 
Het bereik van de livestream-uitzen-
ding is onbeperkt. De dienst wordt 
behalve in Nederland ook elders in 
Europa, Canada en Afrika gevolgd. De 
livestream is een geweldig communi-
catiemiddel, en zal ook na de corona-
periode blijven bestaan. Op deze 
manier kan het motto van de Baptis-
tengemeente ‘Uit Hem leven, door 
Hem groeien, en Hem verkondigen 
(IJ)mondiaal’ nog beter vorm worden 
gegeven. Iedereen is van harte 
welkom om de livestream-uitzending 
mee te maken, elke zondag om 10.00 
uur via www.baptistenijmuiden.nl.

Livestream-uitzending bij de 
Baptistengemeente IJmuiden

Dankzij de livestream-uitzending kunnen de gemeenteleden de dienst iedere 
zondag thuis volgen. Foto: aangeleverd

IJmuiden/Velsen-Noord - Frederik 
Ambachtelijke Friet is met de vesti-
gingen IJmuiden en Velsen-Noord 
wederom uitgeroepen tot ‘Beste 
cafetaria’ in de gemeente Velsen. Zij 
hebben daar tevens een klanten-
waarderingscijfer voor ontvangen 
van een 9,5.
In de verkiezing voor de gehele 
provincie Noord Holland hebben ze 
zelfs de tweede en met hun andere 
zaak, Frietsteeg Amsterdam de derde 
plaats weten te bemachtigen.
Als je met drie zaken een eerste 
plaats in Velsen en Amsterdam en 
een tweede en derde plaats in de 
provincie Noord Holland in de wacht 
weet te slepen, dan zegt dit wel iets!
 
Remco en Sem Natzijl zijn echt hele-
maal in hun nopjes met deze mooie 
prijs. Remco: ,,Wij proberen iedere 

dag weer met ons team, de beste 
verse friet, lekkere snacks en 
broodjes te bereiden en als je dan 
zo’n erkenning mag ontvangen, dan 
is dit in deze toch al gekke tijd een 
enorme opsteker, dit is waar we het 
voor doen.’’
 
Sem vult aan: ,,Frederik Ambachte-
lijke Friet is een echte ambachtelijke 
frietzaak en Friet is daarmee onze 
focus. De friet is bij ons super vers, hij 
wordt dagelijks in beide vestigingen 
handmatig gesneden en twee keer 
per dag voorgebakken. Daarnaast 
verkopen wij uiteraard heerlijke 
snacks en broodjes die wij met 
dezelfde zorg en aandacht bereiden.

U vindt Frederik Ambachtelije Friet 
op het Kennemerplein in IJmuiden 
en bij de pont in Velsen-Noord.

Frederik Ambachtelijke Friet 
beste cafetaria 2020 in Velsen

De vestiging van Frederik Ambachtelijke Friet op het Kennemerplein in IJmuiden. 
Foto: aangeleverd

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S ! M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S ! M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S ! M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
MAAK  VAN J E  HU IS 

JOUW DROOMHUIS !
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VERHAALTJE BIJ EEN KABAALTJE

Aangeboden: Namens mijn zoon bedank ik alle vele lieve mensen 
voor de reacties op mijn kaartenactie. Dank u wel. Tel. 0255-512271.

Agnes van Leeuwen plaatste een bedankje, omdat haar 
oproep om een kaart naar haar zoon Vincent te sturen, 
een groot succes is geworden.
,,Er zijn meer dan honderd kaarten naar mijn zoon 
Vincent gestuurd en ik hoor nog steeds de brievenbus 
regelmatig klepperen. Er zijn zelfs mensen, die mij als 

moeder ook een kaartje sturen,” aldus een blij verraste 
Agnes. Vincent heeft de laatste tijd nogal wat tegenslag 
in zijn gezondheid te verwerken gekregen en Agnes 
plaatste een aantal weken geleden een oproep, waarin 
zij lezers vroeg om haar zoon te verrassen met een 
kaartje. ,,Nou, dat hebben we geweten! Elke kaart 
wordt gewaardeerd en doet hem goed. Zijn vrouw 
heeft linten gespannen, waar de kaarten aan worden 
opgehangen. Hij stelt het enorm op prijs en zijn huis-
kamer hangt vol. Elk kaartje bezorgt hem een glimlach 
en dat doet hem goed.” Vincent startte jaren geleden 
zelf een soortgelijke actie voor zijn toen zieke zusje. Wie 
de oproep gemist heeft, maar wel mee wil doen, stuurt 
een kaart aan Vincent, per adres Kleine Pan 9, 1974 SV 
IJmuiden. Kleine moeite, groot e�ect.

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

Door Arita Immerzeel

IJmuiden - Het heerlijk avondje van 
Sinterklaas is bijna gekomen. Van 
oudsher gebruikt Sint graag schoor-
stenen om snoepgoed en andere 
geschenken in te laten glijden. Met 
een hoogwerker in de Dirk 
Hartoghstraat in IJmuiden laat Sint 
zien, dat geen schoorsteen voor hem 
te hoog is. Sint laat weten, dat als je 
een bezoek leuk vindt, dat het nog 

steeds een aanrader is om je schoen 
te zetten. Een mooi lied voor hem 
zingen of een wortel voor zijn paard 
in de schoen stoppen, zal de kans op 
wat lekkers vergroten. Verlanglijstjes 
zijn bovendien nog steeds van harte 
welkom. Vragen staat vrij, al zal Sint 
misschien niet alle wensen altijd 
kunnen vervullen, laat hij de redactie 
van deze krant nog weten. Maar zijn 
best zal hij ook dit jaar weer als 
kindervriend doen.

In IJmuiden geen schoorsteen 
te hoog voor Sinterklaas

Hopelijk zijn de cadeautjes niet breekbaar... Foto: Arita Immerzeel

Velsen - Vorige week stemde de 
voltallige gemeenteraad van Velsen 
in met een motie die ervoor moet 
zorgen dat elke lagere en middelbare 
school een groen schoolplein krijgt. 
Dat is natuurlijk mooi nieuws, maar 
daarmee zijn die er nog niet! Nu 
moeten álle schooldirecteuren er 
nog van overtuigd worden dat de 
scholieren een groen schoolplein 
willen. 
Het Pieter Vermeulen Museum heeft 
daar iets op bedacht. Stuur het 
museum met jouw klas of met jouw 
ouders een brief waarin je beschrijft 
waarom jullie school een groen 
schoolplein verdient. Je mag ook een 
tekening maken waar je jullie ideeën 

voor het schoolplein op tekent. 
Het Pieter Vermeulen Museum gaat 
begin 2021 met jouw schooldirectie 
in gesprek hoe jullie 2021 gaan 
gebruiken voor de aanleg van een 
groen schoolplein. Ze maken ook 
een handig stappenplan en bieden 
ondersteuning om de school op weg 
te helpen.

Wat is het groene voornemen voor 
jullie schoolplein in 2021? Stuur je 
inzending uiterlijk 18 december naar: 
info@pietervermeulenmuseum.nl of 
per post: Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34d, 1985 EL 
Driehuis. Schrijf er duidelijk bij van 
welke school en klas je bent. 

Oproep aan scholen: aanmelden 
voor ‘groen schoolplein’

Door Arita Immerzeel

IJmuiden aan Zee - De stille hoop 
dat afgelopen week weer kon 
worden gewandeld, ge�etst of gevist 
op de Zuidpier, is helaas niet bewaar-
heid. De werkzaamheden op de pier 
lopen door weersomstandigheden 
uit tot in ieder geval vandaag, 3 
december. Er wordt deels op zee 
gewerkt, wat de werkzaamheden 
extra weersgevoelig maakt. 

Om ervoor te zorgen dat de pier ook 
de komende jaren voldoende 
bescherming blijft bieden aan het 
sluizencomplex IJmuiden, versterkt 
Rijkswaterstaat de kop van de Zuid-
pier. De werkzaamheden vinden 
plaats sinds begin augustus dit jaar. 
Een schip transporteert natuursteen 
van onregelmatige vorm naar de 
pier. Vrachtwagens rijden het zoge-
naamde breuksteen verder de pier 
op, waar deze per kraan op hun plek 
rond de vuurtoren gehesen wordt. In 

totaal wordt er 3200 ton asfalt en 
6100 ton breuksteen aangebracht. 
Dat de werkzaamheden langer duren 
dan eerder werd voorzien, betekent 
een lesje geduld voor degenen die 
graag even willen pierewaaien op de 

Zuidpier in IJmuiden. Hopelijk krijgen 
de liefhebbers na vandaag weer 
groen licht. 

Meer informatie is te vinden op 
www.rijkswaterstaat.nl/nieuws.

Zuidpier wederom langer 
afgesloten dan voorzien

Hopelijk krijgen de liefhebbers van pierewaaien komend weekend weer groen licht. 
Foto: Arita Immerzeel

Driehuis - Van woensdag 9 
december tot en met vrijdag 11 
december kunt u bij het Pieter 
Vermeulen Museum een kerstboom 
met kluit uit komen zoeken. Dit kan 
in het kader van de actie Adopteer 
Een Kerstboom. Tussen 9.00 en 16.30 
uur kunnen bomen worden uitge-
zocht en ‘geadopteerd’ en kunt u 

daarmee een bijdrage leveren aan 
een duurzame Kerst. Woensdag 6 
januari 2021 zullen de geadopteerde 
bomen weer worden ingenomen en 
weer terug geplant bij de kwekerij. 

Voor meer informatie: 
www.pietervermeulenmuseum.nl of 
www.adopteereenkerstboom.nl.

Adopteer een kerstboom bij 
het Pieter Vermeulen Museum

Regio - Theo Koster is de nieuwe voorzitter van IJmuiden Port Services. 
Hij volgt Henk Wessel op, die op 24 november deze functie heeft 
neergelegd.

Het voorzitterschap van IJPOS is een 
nieuwe uitdaging die Theo Koster 
enorm aanspreekt. Foto: aangeleverd

Theo Koster (1962) groeide in Sant-
poort op als zoon van een bollen-
kweker. Na zijn studie werktuigbouw 
productietechniek rolde hij de jour-
nalistiek in en heeft hij 15 jaar lang 
ingenieursbladen gemaakt voor 
Wolters Kluwer. Daarna is hij bij het 
FME gaan werken als branchema-
nager van diverse branches in de 
technologische industrie. Op zijn 
LinkedIn pro�el staat dat hij ‘een 

bijdrage wil leveren om innovaties zo 
snel mogelijk te vertalen naar 
toepassingen die leiden tot een 
betere kwaliteit van leven’.

In 2017 startte Theo met zijn eigen 
bedrijf Araneo Magna, vrij vertaald 
‘groot netwerk’. Hij ondersteunt 
bedrijven, overheid en kennisinstel-
lingen op gebied van business deve-
lopment, communicatie en organisa-
tieontwikkeling. ‘Verbinden, Inno-
veren en Organiseren’ zijn daarbij de 
drie sleutelwoorden. Op dit moment 
werkt hij onder andere voor Techport 
en de gemeente Beverwijk, met in 
beide gevallen de opdracht het 
bedrijfsleven te betrekken bij respec-
tievelijk het meerjarenplan van Tech-
port en de plannen voor het 
vernieuwen van de Beverwijkse 
bedrijventerreinen. 

Het voorzitterschap van IJPOS is een 
nieuwe uitdaging die mooi in het 
rijtje past en hem enorm aanspreekt. 
,,Ik vind het �jn om mijn werkerva-
ring en netwerk in te zetten om de 
samenwerkende bedrijven in de 
havens van IJmuiden, Velsen-Noord 

en Beverwijk met elkaar te 
verbinden. Er breken interessante 
tijden aan. Niet alleen op het gebied 
van o�shore-wind, emissieverlaging 
in de maritieme sector en de energie-
transitie in het algemeen, maar ook 
voor de maak- en onderhoudsindus-
trie. Het zal een hele kluif worden om 
zoveel mogelijk werk hier in de regio 
te houden en voldoende mensen 
opgeleid te krijgen. En - hoewel het 
mijn specialisme nog niet is- ik zie 
ook grote uitdagingen voor de 
visserij om moderne technologie 
ingezet te krijgen in de opslag en 
verwerking van vis. Vanuit mijn 
gezonde belangstelling voor het wel 
en wee van de ondernemer verwacht 
ik ook voor deze sector een klank-
bord en verbinder te kunnen zijn.”

Over IJPOS
De ruim dertig bij IJPOS aangesloten 
havengerelateerde bedrijven 
opereren volledig autonoom. Door 
bundeling van krachten, delen van 
kennis en een gezamenlijk communi-
catieplatform is een nuttig netwerk-
platform ontstaan en is het mogelijk 
services in alle disciplines aan te 
bieden. Gezamenlijk bieden zij een 
one-stop-shop voor de visserij, 
scheepvaart, de o�shore-industrie en 
de windmolenparken.

Santpoorter Theo Koster
nieuwe voorzitter IJPOS
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Iedereen die zich met een overleden 
kind verbonden voelt is welkom de 
online herdenking te volgen: vader 
of moeder, broer of zus, opa of oma, 
vriendin of buurvrouw. Het maakt 
niet uit hoe oud het kind was toen 
het overleed of hoe lang het geleden 
is. Ook kinderen die nooit geademd 
hebben, worden herdacht. De bijeen-
komst wordt georganiseerd door 
Stichting Nabestaandenzorg in 
samenwerking met de Oosterkerk en 
Vereniging van Ouders van Over-
leden Kinderen. De muziek wordt 
verzorgd door Rubia Morena.

Programma
De herdenkingsbijeenkomst start om 
18.30 uur en eindigt om 19.30 uur. Na 
het welkomstwoord zal men luis-
teren naar het persoonlijke verhaal 
van Quirine Rooijers. Haar zoon 

Quint overleed op 27 december 2016 
en was 24 jaar. Dominee Egbert de 
Lint spreekt troostende woorden en 
Rubia Morena omlijst de bijeenkomst 
met passende liedjes en muziek. Om 
19.00 uur worden gezamenlijk de 
lichtjes ontstoken en worden de 
namen van de overleden kinderen 
genoemd. Samen met de lichtjes die 
thuis ontstoken worden wordt een 
lint van licht gevormd.
Wilt u een naam laten noemen dan 
kunt u deze doorgeven door te 
mailen naar info@stichting-nabe-
staandenzorg.nl.
U bent van harte welkom om deel te 
nemen aan de online bijeenkomst 
van Wereldlichtjesdag Haarlem. Op 
de website www.stichting-nabe-
staandenzorg.nl staat de link 
waarmee u gemakkelijk in kunt 
loggen.

Regio - Zondag 13 december is het weer Wereldlichtjesdag. Helaas is het 
op het moment niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten, daarom 
organiseert Stichting Nabestaandenzorg dit jaar de herdenking online. 
Deze is via een livestream te volgen. Wereldwijd worden er tijdens 
Wereldlichtjesdag om 19.00 uur kaarsen aangestoken voor alle over-
leden kinderen, zodat er een lint van licht ontstaat. De lichtjes zijn een 
blijk van liefde en gemis, van trots en van tranen.

Wereldlichtjesdag: alle 
overleden kinderen in gedachten

De herdenkingsbijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Vereniging 
Overleden Kind, Sterrenheuvel, gemeente Haarlem en Stichting Nabestaandenzorg. 
Foto: aangeleverd

De Chinese restaurateurs stonden 
destijds in ons land aan de wieg van 
het afhaal- en bezorgconcept voor 
maaltijden. Inmiddels is deze vorm 
van dienstverlening, mede door de 
maatregelen rond het coronavirus, 
overgenomen door veel andere 
restaurants. Brasseries, lunchrooms 
en zelfs cafés houden zich nu bezig 
met het bezorgen van maaltijden. 
Maar Chinees specialiteitenrestau-
rant Chi-Ling gaat nu een stap verder 
en introduceert de party-pan om het 
gevoel van ‘uit eten’ in de eigen 
woonkamer te versterken. De pan 
wordt goed gevuld met pekingeend 
met Chinese champignons, babi 
pangang, king do kai (gepaneerde 
kip in zoetzure saus), ossenhaassaté 
in ketjap en garnalen met kno�ook 
en peper. Dit alles wordt geserveerd 
op een bedje van Chinese nasi.

Zo werkt het 
Van maandag tot en met vrijdag is de 
party-pan (minstens een dag vooruit) 
te bestellen. Per pan wordt een borg 
van veertig euro (contant) gevraagd. 
Het eten wordt geleverd met twee 
opschepspatels. Binnen een week 
dient de pan na gebruik schoon 
geretourneerd te worden. Meer 
weten of direct reserveren? Bel 0255 
512879. Chi-Ling is gevestigd aan de 
Kennemerboulevard 300 te IJmuiden 
(www.chiling.nl).

IJmuiden - Deze kerst heerlijk genieten van een uitgebreide Chinese rijst-
tafel? Dankzij Chinees specialiteitenrestaurant Chi-Ling is thuis ‘uit eten’ 
dit jaar een echte belevenis. Met de speciale party-pan kun je voor 
slechts 65 euro met vier tot zes personen genieten van een heerlijke 
maaltijd, bereid door de topchefs van Chi-Ling en gedurende het gehele 
diner lekker op de juiste temperatuur. Een perfecte oplossing voor een 
gezellig samenzijn met de familie!

Chi-Ling tilt Chinese 
afhaalmaaltijd naar hoger niveau

Met de speciale party-pan kun je voor slechts 65 euro met vier tot zes personen 
genieten van een heerlijke maaltijd. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Maak het u dit jaar met 
de feestdagen heel gemakkelijk door 
het inschakelen van Korf Catering. 
Dit ervaren en bekende cateringbe-
drijf biedt speciaal voor kleine 
groepen verschillende mogelijk-
heden. De diversiteit is enorm; er zijn 
verschillende hapjes voor bij de 
borrel, maar ook luxe voorgerechten-
plateau’s in verschillende smaken. En 
uiteraard de bekende saladeschotels 
met vis en/of vlees, maar ook is er 
een vegetarische versie. 
Bij Korf Catering weten ze wel wat 
lekker is. Speciaal voor de feestdagen 
zijn er verschillende plateau’s met 
hapjes, salades, partypannen, kaas-
fondue, een borrelbox, high tea box 
en desserts.

Nieuw bij Korf Catering & Traiteur 
IJmuiden zijn de dinerboxen, een 
compleet 3 gangen diner, waarbij 
alleen het hoofdgerecht nog even in 
de oven hoeft.
Daarnaast bieden zij een compleet 
gourmetpakket; het enige ingrediënt 
dat je thuis nog nodig hebt, is het 
gourmetstel. 

Korf Catering besteedt veel aandacht 
aan de kwaliteit en opmaak van de 
gerechten. Ook voor mensen met 
een dieet of voedselallergie kunnen 
zij (bijna) ieder gerecht aanpassen.

De feestelijke schotels en boxen 
kunnen 7 dagen per week worden 
bezorgd, afhalen kan ook tijdens de 
openingstijden van de winkel. 
Tijdens beide kerstdagen zijn bestel-
lingen alleen af te halen.

Naast hun activiteiten op gebied van 

catering, hebben zij sinds dit voorjaar 
een traiteurwinkel geopend aan de 
Kennemerlaan 88.
Hier kunt u terecht voor de lekkerste 
borrelhapjes zoals huisgemaakte 
toastsalades, binnen- en buiten-
landse kaas, vleeswaren, noten, deli-
catessen en cadeaupakketten.
Ieder weekend in december staan ze 
buiten voor de deur met leuke acties, 
waaronder ook met oliebollen in de 

laatste week van het jaar.

Bestellen kan gemakkelijk via de 
nieuwe webshop: shop.korfcatering.
nl. Maar dat is ook mogelijk per 
e-mail of telefoon: info@korfcatering.
nl of 0255-512745.
Even binnen lopen mag natuurlijk 
ook! In de decembermaand heeft de 
traiteurwinkel aangepaste ruimere 
openingstijden.

Korf Catering & Traiteur maakt de komende 
feestdagen wel heel gemakkelijk én lekker!

Cor van Zonderen en Paul Schotvanger van Korf Catering & Traiteur zijn klaar voor de 
feestdagen. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Het gebouw aan de Duinlustparkweg 96 in Velsen, was van 1930 tot en 
met 1942 een joods opvangtehuis ‘Huize Dina’ voor meisjes die thuis niet 
meer door hun ouders verzorgd konden worden. Na de oorlog werd het 
huis een opvanghuis voor kinderen die tijdens de oorlog ondergedoken 
waren of uit de kampen terugkeerden. De ouders van deze kinderen 
waren meestal in Auschwitz of in Sobibor omgekomen.
In 2018 zijn voor dit huis 15 struikelstenen geplaatst ter nagedachtenis 
van de afgevoerde en vermoorde joodse meisjes. Ik heb een overzicht 
foto van de struikelstenen, maar ik zou graag een foto willen hebben van 
de struikelsteen van Schoontje Sister. Is er misschien iemand bereid om 
voor mij  van deze steen een digitale foto te maken? 

Martin Kopuit, mart@kopuit.nl

Oproep: foto struikelsteen Schoontje Sister
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Santpoort - Het in 2019 verschenen 
boek ‘De Santpoortse Korenmolen’ 
van Siebe Rolle is door het Zandhaas-
bestuur ook naar prinses Beatrix 
gestuurd, die immers bescherm-
vrouwe is van De Hollandse Molen. 
Het bestuur ontving van haar een 
leuke reactie, waarin de prinses 
hartelijk dankte voor het boek, en 
zei, dat de uitgave getuigde van veel 

onderzoek en de geschiedenis van 
de molen duidelijk weergaf.

Voor belangstellenden is het boek 
nog te koop, zowel bij boekhandel 
Brederode in Santpoort-Noord, als bij 
korenmolen De Zandhaas, tijdens de 
openingstijden op donderdag, 
vrijdag en zaterdag, van 10.00 tot 
17.00 uur.

De ‘Santpoortse Korenmolen’ 
ook gewaardeerd door Beatrix 

THUIS IN SANTPOORT

Vroeger gingen rooms-katholieke Santpoorters ter kerke in Driehuis of in 
Schoten. Maar Santpoort breidt zich langzamerhand als forenzendorp uit. 
Men krijgt behoefte aan een eigen kerk. En die komt er. Kersverse pastoor 
A. Goossens krijgt de benodigde gelden bijeen om bouwgrond “De hoge 
berg” aan de Frans Netscherlaan aan te kopen. 
In 1932 wordt in een markante bouwstijl de kerk van Onze Lieve Vrouwe 
van Altijddurende Bijstand met bijbehorende pastorie gebouwd, onder 
architectuur van J. Bekkers. De kerk heeft een plattegrond in de vorm van 
een Latijns kruis. Het gebouw heeft scherp uitstekende zijbeuken en een 
laag beginnend steil dak, voorzien van leien.
Het meest opvallende aan de kerk is natuurlijk de met zachtgroen koper 
bedekte toren die vlijmscherp de lucht in priemt. Vandaar de naam Naald-
kerk. In feite loopt men onder deze toren door het godshuis in. De kerk 
heeft echter ook nog aan de achter-
zijde eenzelfde kleinere spits: de 
torens vormen samen als het ware 
“moeder met kind”. Niet gek voor 
een Mariakerk.
De ovaalvorm van de ingang is ook 
in het interieur terug te vinden, bij 
de opgang naar het altaar.
Er worden nog steeds vieringen 
gehouden. Daarnaast is het secreta-
riaat van de fusieparochie H. Fran-
ciscus er sinds kort gevestigd en 
heeft een uitvaartonderneming 
achterin een permanente rouw-
kamer ingericht. Een beeldbepalend 
stukje Santpoort, waar velen mooie 
herinneringen aan bewaren.

Stichting Santpoort
Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

Een baken in Santpoort

Korenmolen De Zandhaas. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Tijdens de week van de 
industriële cultuur was er in de 
Visserhallen een fototentoonstelling. 
Alle activiteiten van die week zijn 
door de verscherping van de coro-
namaatregelen halverwege afge-
broken. Vanwege de grote belang-
stelling en waardering voor de 
expositie gaat deze wederom open. 

Vanaf 4 december is de expositie 
Tussen sluis en Zaan # 2 in de Visser-
hallen wederom te zien. De expo-
sitie is gedeeltelijk vernieuwd en het 
aantal fotografen is uitgebreid van 

13 naar 16. Bekende fotografen als 
Michiel Schierbeek en Dolph Kessler 
hebben met heel indrukwekkend 
werk de expositie versterkt.
 
De foto-expositie gaat over de 
industriële cultuur rond het Noord-
zeekanaal. Te zien zijn foto’s van 
schepen, het werk en het leven in de 
haven, de bedrijfsgebouwen, maar 
ook de keerzijde ervan, de achter-
kant van die gebouwen en de 
vervuiling. 
Vele beelden geven een tweede 
laag, geven meer een interpretatie 

dan een registratie van het gebied.
Een prachtige expositie in een heel 
toepasselijk gebouw. De Visserhallen 
is een vervallen bedrijfspand in oud 
IJmuiden. Waar voorheen plakband 
en kassarollen werden vervaardigd 
is nu het paleis voor de fotogra�e 
gevestigd.

De expositie Tussen sluis en Zaan is 
geopend van 4 tot en met 20 
december. Elke vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Visserhallen, Duinstraat 4, 1975 CD 
in IJmuiden.

Foto-expositie in Visserhallen 
opnieuw geopend

Een foto van Michiel Schierbeek. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Op vrijdag 27 november 
tro�en medewerkers van de politie in 
een woning aan de Kanaalstraat 17 in 
IJmuiden een hennepkwekerij aan.

In Velsen wordt geen productie van 
en illegale handel in drugs getole-
reerd. Deze activiteiten tasten de 
openbare orde en het woon- en leef-
klimaat ernstig aan. Burgemeester 
Dales sloot daarom vrijdag de 

woning waar de hennepkwekerij is 
aangetro�en voor de duur van twee 
maanden op grond van artikel 13b 
Opiumwet.
,,Ik vind het van groot belang dat we 
deze vorm van criminaliteit opsporen 
en aanpakken’’, aldus Dales. ,,Dat 
kunnen politie en gemeente niet 
alleen. We hebben daarbij de ogen 
en oren van onze inwoners hard 
nodig. Daarom roep ik alle inwoners 

van Velsen op om bij de politie te 
melden als u signalen heeft dat in uw 
buurt drugs verhandeld worden of 
een hennepkwekerij of drugslabora-
torium aanwezig zijn.” 

Melden kan via de gewone nummers 
van de politie (0900-8844 of bij 
spoed 112), maar ook via Meld 
Misdaad Anoniem (0800-7000 of 
www.meldmisdaadanoniem.nl).

Hennepkwekerij aangetroffen
in woning aan de Kanaalstraat

,,Afgelopen maanden zijn er diverse 
illegale feesten gehouden in deze 
regio’’, aldus Marianne Schuurmans, 
voorzitter van Veiligheidsregio 
Kennemerland. ,,Aanwezigen 
houden daar geen anderhalve meter 
afstand van elkaar en leven ook de 
hygiënemaatregelen niet na, zoals 
schoon sanitair. Deze feesten zijn dus 
onverantwoord. Het coronavirus kan 
zich er razendsnel verspreiden. 
Onder jongeren tussen de 19 en 29 

jaar doen zich relatief veel besmet-
tingen voor. Dit soort feesten worden 
juist door deze groep jongeren 
bezocht. In het belang van de volks-
gezondheid moeten we dit tegen-
gaan, vandaar ons besluit om het 
gebied rondom de Badweg en IJmui-
derslag in IJmuiden op genoemde 
tijd te sluiten.”

Locaties
Op basis van de noodverordening is 

het mogelijk om gebieden aan te 
wijzen waar mensen niet mogen 
komen en om gebieden aan te 
wijzen waar mensen geen geluidsap-
paratuur bij zich mogen hebben. 
Uitzondering op het verbod geldt 
voor bestemmingsverkeer, passanten 
en personen die werkzaam zijn in de 
gebieden.
Eerder werden voor de Reyndersweg 
in Velsen-Noord, recreatiegebieden 
Spaarnwoude, De Groene Weelde, 
het Haarlemmermeerse Bos en 
Toolenburgerplas en de stranden van 
Zandvoort en Bloemendaal derge-
lijke besluiten genomen om illegale 
feesten tegen te gaan. Daar werkten 
de maatregelen goed en worden 
deze ook voortgezet.

IJmuiden - Het gebied rondom de Badweg en IJmuiderslag was in de 
avond en nacht van 28 en 29 november tussen 21.00 uur en 06.00 uur 
verboden terrein. Dit besluit is genomen omdat er concrete aanwijzingen 
waren dat voor deze periode een illegaal feest werd voorbereid. Het 
besluit paste binnen de maatregelen die de veiligheidsregio Kennemer-
land neemt vanwege het toenemende aantal besmettingen.

Gebiedsverbod ingesteld 
wegens vermoeden illegaal feest
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Om het publiek voldoende gelegen-
heid te bieden tot het houden van 
anderhalve meter afstand tot elkaar, 
koos Gozeling ervoor om dit jaar een 
tent tegen het pand te plaatsen. 
,,Daardoor zijn we van zevenhonderd 
naar duizend vierkante meter 
gegaan’’, licht hij toe. Hij vervolgt: 
,,De mensen hebben dus voldoende 
ruimte om vrij te kunnen rondlopen.’’ 
Het hele pand straalt gezelligheid uit 
en de kerstsfeer is volop zichtbaar. 
Het is nauwelijks mogelijk om de 
gehele collectie te beschrijven. ,,Je 

moet het gewoon zien! Het is meer 
dan ooit, we hebben bijvoorbeeld 
duizenden kerst�guurtjes uit 
Amerika laten komen. Er zijn tegen-
woordig ook �guurtjes van Disney 
voor in de kerstboom en die hebben 
we natuurlijk ook.’’ 
Net als vorig jaar zijn ook de kerst-
huisjes van Lemax en Dickensville 
weer volop verkrijgbaar. 

Kerstboom
Nog geen kerstboom in huis? Geen 
nood! Ook daarin voorziet Welkoop 

uiteraard. Men kan hier terecht voor 
zowel een echte boom als een kunst-
kerstboom in diverse soorten en 
maten. Vervolgens is het een kwestie 
van een thema kiezen en de decora-
ties toevoegen. Daarvoor zijn de 
mogelijkheden eindeloos groot. ,,We 
hebben denk ik wel dertig verschil-
lende thema’s in huis.’’ 

Zoals gebruikelijk zijn ook dit jaar 
weer enkele mooie vitrines ingericht 
met fraaie kersttaferelen, zodat er 
tijdens een bezoek aan de winkel 
veel moois te zien valt om inspiratie 
op te doen. Ook die zijn er in verschil-
lende thema’s. 

Snel even komen kijken dus bij 
Welkoop aan de Hagelingerweg 210 
te Santpoort-Noord.

Santpoort - Zeg je kerstdecoraties, dan zeg je Welkoop. Het bedrijf heeft 
in de afgelopen jaren een grote reputatie opgebouwd met de fantasti-
sche kerstcollectie, die zich nog altijd gestaag uitbreidt. ,,Als wij het niet 
hebben, dan is het er niet’’, stelt bedrijfsleider Sander Gozeling. En dat 
zou best waar kunnen zijn, want dit jaar is de kerstafdeling maar liefst 
driehonderd vierkante meter groter geworden!

Kerstassortiment Welkoop 
dit jaar nog groter

De mogelijkheden om thuis een prachtige kerstsfeer te realiseren zijn bij Welkoop eindeloos groot. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Het parkeren van de auto 
bij IJmuiderslag wordt als het aan het 
college ligt volgend jaar duurder. Er ligt 
een voorstel bij de gemeenteraad om 
het tarief met een kwart te verhogen. 
De maatregel moet ook gelden voor 
het parkeerterrein aan de noordzijde 
van de Heerenduinweg. Daarmee 
worden deze tarieven in lijn gebracht 
met de tarieven die gelden bij 
IJmuiden aan Zee. 
Toch worden de tarieven niet volledig 
gelijkgetrokken. Op de locatie IJmui-
derslag wordt namelijk gewerkt met 

drie verschillende zones, die in tarief 
van elkaar verschillen en waarbij ook 
de maximale parkeerduur onderling 
afwijkt. 
Verder geldt het parkeertarief bij IJmui-
derslag ook niet het gehele jaar door. 
Alleen in het strandseizoen (15 april tot 
15 september) moet op die locatie 
voor het parkeerkaartje betaald 
worden. Bij IJmuiden aan Zee geldt in 
de winterperiode een lager tarief 
(dertig cent per halfuur) en is parkeren 
in de avonduren en tijdens het week-
einde gratis.

Parkeren bij IJmuiderslag 
volgend jaar duurder

Velsen - Tot nog toe was het alleen 
bij klanten en vakpers bekend: Tata 
Steel in IJmuiden heeft de afge-
lopen jaren een bijzondere, gloed-
nieuwe productielijn voor Protact 

gebouwd in de fabriek voor 
verpakkingsstaal. Protact is een 
door Tata Steel ontwikkelde staal-
soort voor verpakkingsstaal, die 
van een beschermende kunststof 

laag wordt voorzien. Protact wordt 
onder meer toegepast in de voed-
selverwerkende industrie (waar-
onder conservenblik). 
,,Wij zijn enorm blij met de hoog-
waardige nieuwe productielijn voor 
het maken van Protact”, aldus 
Simone Vooijs, Director Operations 
Tata Steel Packaging. ,,Met dit stra-
tegisch investeringsproject zorgen 
we ervoor dat ons staalbedrijf ook 
in de toekomst een sterke concur-
rentiepositie heeft op het gebied 
van verpakkingsstaal. Bijzonder aan 
Protact is ook dat we via dit innova-
tieve product onze klanten helpen 
om verder te verduurzamen. Ik ben 
bijzonder trots op de stap die we 
hiermee als bedrijf hebben gezet.” 

Eigen productielijn 
hoogwaardige folie
Wat bijzonder is aan de nieuwe 
productiefaciliteiten is dat Tata 
Steel in IJmuiden niet alleen een 
lamineerlijn (de grootste in zijn 
soort ter wereld) heeft gebouwd 
voor het aanbrengen van de folie 
op het staal, maar ook een eigen 

�lmproductielijn voor het vervaar-
digen van de hoge kwaliteit kunst-
sto�olie. Inmiddels heeft het staal-
bedrijf daar meerdere patenten op. 
De productielijn voor Protact draait 
nu ruim een jaar in IJmuiden en 
met veel succes. De nieuwe instal-
latie heeft een capaciteit van meer 
dan 150.000 ton per jaar. Tot 
vandaag was dit het best bewaarde 
geheim van Tata Steel. 

Voedselveiligheid
De nieuwe productiefaciliteiten zijn 
zodanig ingericht dat ze voldoen 
aan alle eisen die zowel in Europa 
als in de Verenigde Staten worden 
gesteld aan voedselveilige 
productie. Dit betekent ook dat 
medewerkers speciale kleding 
dragen, om te zorgen voor een 
optimale hygiëne in de fabriek.

Voordelen voor klanten en 
verduurzaming samenleving
Protact is een van de meest innova-
tieve staalsoorten voor de verpak-
kingssector. Het unieke product 
heeft meerdere voordelen:

- Klanten hoeven zelf geen 
coatinglaag meer aan te brengen 
op het staal

- Klanten kunnen het aantal 
stappen in hun productieproces 
fors reduceren, waardoor produc-
tiekosten dalen, ze sneller meer 
blikjes kunnen maken en ze hun 
afnemers sneller kunnen 
beleveren

- Extra breedte van het materiaal 
levert voor klanten 15% hogere 
productieomzet op

- Met Protact kan het productie-
proces bij klanten veel duur-
zamer worden ingericht (minder 
energie- en waterverbruik en 
lagere emissies)

- De buitenkant van het materiaal 
is veel beter te bedrukken dan 
andere verpakkingsstaalsoorten

- Het product biedt optimale 
voedselbescherming zonder 
Bisfenol A

- Optimale corrosiebescherming 
voor gebruik in voedselindustrie 
en voor andere toepassingen, 
zoals voor het maken van spuit-
bussen (= langere levensduur)

Nieuwe productielijnen verpakkingsstaal bij Tata Steel

De medewerkers dragen speciale kleding, om te zorgen voor optimale hygiëne in de 
fabriek. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Roos Broek (43) zag voor 
zichzelf aanvankelijk een carrière in 
de modewereld weggelegd. Ze kon 
goed tekenen en besloot de mode-
vakschool te gaan volgen. Uiteinde-
lijk koos ze toch voor een ander vak, 
namelijk de schoonheidsverzorging. 
Hiervoor volgde ze de STIVAS-oplei-
ding en op 21-jarige leeftijd was ze 
gediplomeerd schoonheidsspecia-
liste en visagiste. Inmiddels werkt ze 
al geruime tijd in haar eigen salon. 

Met veel passie en enthousiasme 
voor het vak behandelt ze hier haar 
klanten. Inmiddels is ze ook al acht 
jaar gespecialiseerd in het 
aanbrengen van permanente make-
up. Ze doet dat met oog voor detail, 
rust en nauwkeurigheid, waarbij haar 
tekentalent haar natuurlijk goed van 
pas komt. Roos kan een mooiere 
vorm geven aan de wenkbrauwen en 
zet ook eyeliner en laat je ogen echt 
spreken! Roos: ,,Ik vind het belangrijk 
dat de klant even heerlijk tot rust 
komt en altijd met mooie make-up 
de stoel uit stapt.’’

In haar salon werkt Roos met de 
huidverzorgingslijnen Yellow Rose en 
Lumineus en met de cosmetica van 
Golden Rose. Door haar jarenlange 
ervaring kan ze de klanten ook goed 

informeren en goede make-uptips 
geven. Klanten die door hun werk 
overdag niet in de gelegenheid zijn 
om langs te komen, kunnen even-
tueel een afspraak maken voor 
maandagavond. 

Een behandeling cadeau doen voor de 
feestdagen? Hiervoor heeft Roos 
cadeaubonnen op voorraad! Neem 
voor meer informatie contact op per 
e-mail (roosbroek.beautyspecialist@
gmail.com) of telefoon (06 10232673). 
Voor meer informatie zie www.
schoonheidsspecialiste-roos.nl.

Roos haalt het mooiste 
bij haar klanten naar boven

Roos Broek. Foto: aangeleverd
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Door de redactiepiet

De telefoon gaat. ,,Hallo, met Sint 
Maarten. Oh, ben jij het Sint Nicolaas, 
ouwe reus! Hoe is het met je Nico, 
nog steeds in Spanje? Oh, je bent 
zojuist in Nederland aangekomen. 
Wat zeg je? Je zit zonder snoepgoed? 
Oh jee, wat erg zeg! Je kunt nu alleen 
maar spruitjes uit Amsterdam 
krijgen… Nee, daar ga je niemand 
blij mee maken. Ik lust ze zelf ook 
niet. Je mag blij zijn dat ik na 11 
november nog in het land ben. Waar 
zit je? In Velsen? Ik kom eraan!”

Sinterklaas zit hoofdschuddend met 
zijn handen in het haar achter zijn 
bureau, als Sint Maarten bij hem 
binnenloopt. ,,Een van mijn pieten is 
vergeten het snoepgoed in te laden 
in Spanje”, jammert Sinterklaas.  ,,Ik 
heb geen pepernoten, speculaas, 
marsepein of chocoladeletters, hele-
maal niets! Ik heb zoveel snoepgoed 
nodig, daarvan ligt nooit genoeg in 
de winkels. Ik kan toch niet alle 
kindertjes teleurstellen en zo in de 
steek laten?  Ze verwachten 
vanavond allemaal wat in hun 
schoentje, daar kan ik toch geen 
spruitje in doen? Die zijn voor mijn 
paard, die lust ze wel. Ik vind het zo 
erg. Onze vriend Sint Juttemis heb ik 
ook al om raad gevraagd, maar ik 
wacht al zo lang op zijn antwoord, 
dat komt maar niet. Ik krijg er grijze 
haren van!” 

,,Die heb je al jaren Nico, maar ik kan 
je wel helpen hoor”, antwoordt Sint 
Maarten.  Sinterklaas kijkt Sint 
Maarten vragend aan. ,,Je weet dat ik 

alles van snoepgoed weet, vooral op 
11 november”, zegt Sint Maarten 
lachend met een knipoog. “Bij mij is 
al het snoepgoed er al doorheen 
gegaan en op de 11de aan de 
kinderen gegeven, omdat ze voor de 
deur mijn liedje zongen. Maar niet 
getreurd: er  is een goed bewaard 
geheim om nog aan genoeg snoep-
goed te komen en dat ligt hier in 
Velsen. Je gaat letterlijk snoepgoed 
oogsten Sinterklaas! Daarvoor 
hebben we een beetje hulp nodig en 
moeten we naar landgoed Beeckes-
tijn gaan. Daar woont tijdelijk de 
herfstkoningin, je weet wel, waar jij 
zo verliefd op was. Zij weet wel raad. 
Pak je tabberd en schimmel dan gaan 
we op weg.” 

Zo weet Sint Maarten de goedhei-
ligman gerust te stellen. Zal het alle-
maal lukken?
Wat Sinterklaas en Sint Maarten 
echter niet wisten, was dat hun 
gesprek door het open raam 
toevallig werd opgevangen door 
Heksje Halloween, die in het kleine 
huisje in Park Velserbeek woont. Een 
gemene heks die nooit iets goeds in 
de zin heeft.  ,,Snoepgoed oogsten? 
Interessant! Dat is dan niet voor de 
kindertjes, maar allemaal voor mij”, 
grinnikt de heks vals. Ze besluit 
Sinterklaas en Sint Maarten op haar 
bezemsteel te volgen. Oh jee, als dat 
maar goed gaat!

De herfstkoningin
De herfstkoningin blijft altijd maar 
heel kort in Velsen. Ze bezit een 
toverkracht om alle bladeren aan de 
bomen in herfstkleuren te tooien, 

voordat ze van de boom vallen. 
Dat is haar taak en zo doet ze dat ook 
ieder jaar in Velsen, waar ze tijdelijk 
woont vlakbij de vijver op landgoed 
Beeckestijn. Als alle gekleurde 
blaadjes van de bomen zijn gevallen, 
verhuist ze naar andere gemeenten 
om bladeren te kleuren. Gelukkig is 
ze nog net thuis als Sinterklaas en 
Sint Maarten voor haar tijdelijke 
onderkomen staan. De herfstko-
ningin is eigenlijk een mooie en lieve 
fee. Sinterklaas is altijd verliefd op 
haar geweest. Als ze de deur open-
doet en Sinterklaas het verhaal over 
het vergeten snoepgoed vertelt, 
begint hij gelijk blozen. ,,Je hebt nu 
geen snoepgoed meer, maar je bent 
nog steeds een oude snoeperd hoor 
Sinterklaas”, zegt ze lachend, terwijl 
ze hem zachtjes en liefkozend in zijn 
wang knijpt. Gelukkig heeft de 
herfstkoningin een oplossing. Ze 
vertelt Sint Maarten en Sinterklaas 
over een snoepgoedtuin die ze 
moeten aanleggen. Van ieder soort 
snoepgoed moet een stuk in de 
grond geplant worden. Het lekkerste 
snoepgoed haal je natuurlijk gewoon 
bij de winkels in Velsen. ,,Ga dat eerst 
maar doen en kom dan bij me terug”, 
zegt ze en ze sluit de voordeur van 
haar huisje.
Sint Maarten en Sinterklaas gaan 
gelijk op weg en lopen de winkels af 
in IJmuiden, voor één stuk snoep-
goed. Zonder aarzeling helpen de 
IJmuidense winkeliers Sinterklaas en 
Sint Maarten natuurlijk graag. Ze 
worden overal met open armen 
ontvangen. Zo halen ze de lekkerste 
marsepein bij Beeksma Banket, één 
van iedere chocoladeletter uit het 
alfabet bij Noes Chocolaterie en één 
speculaaspop, taaitaai en pepernoot 
bij de Velsense warme bakkers. Van 
alles een enkel stuk, zoals de herfst-
koningin aan hen heeft opgedragen. 

Onopgemerkt van een afstandje 
houdt Heksje Halloween alles sluw in 
de gaten. Wat voor boze plannen zou 
de heks in petto hebben? Weet jij het 
al? 
Met het gekochte snoepgoed keren 
Sinterklaas en Sint Maarten terug bij 

de herfstkoningin. Ze kijkt goedkeu-
rend naar het al het lekkers en zegt: 
,,Mooi, dan gaan we nu naar De 
Smikkeltuin op het Spekkenwegje in 
Santpoort om het snoepgoed te 
planten.’’ 
Zo gezegd zo gedaan. Bij de Smikkel-
tuin zijn ze bezig met snoeien. Ze 
weten niet wat ze zien, als de herfst-
koningin verschijnt, want ze hebben 
nooit geweten dat zij bestond. De 
herfstkoningin legt uit wat er moet 
gebeuren: ,,Al het snoepgoed moet 
worden geplant. Het heeft geen 
water nodig, maar mijn adem om te 
groeien.  Het groeit alleen in het 
schijnsel van avondrood: niet in de 
volle zon of in de regen. Binnen een 
uur hebben jullie dan struiken vol 
snoepgoed.” Haar stem stokt even en 
haar blik wordt ernstig. ,,Er is wel 
even nog een belangrijk dingetje. 
Het snoepgoed kan alleen geplukt 
worden door mensen met een goed 
en warm hart. Als je dat niet hebt, 
verandert het snoepgoed in 
stekende brandnetels.”
Samen met de mensen van De Smik-
keltuin wordt het snoepgoed 
geplant. Met haar toveradem blaast 
de herfstkoningin hier overheen. Er 
gebeurt nog niets, want er is geen 
avondrood. Wat nu? Gelukkig heeft 
de herfstkoningin een oplossing. Ze 
blaast over de staf van Sinterklaas. 
Die begint ineens licht te geven en te 

fonkelen. Daarna blaast ze over het 
paard van Sinterklaas, dat begint te 
zweven. Vol verbazing ziet iedereen 
die toverkracht aan. ,,Stap op je 
paard, rijd ermee door de lucht en 
zwaai met je staf”, draagt de herfst-
koningin aan Sinterklaas op. ,,De 
lucht zal warm en rood kleuren en 
tegelijkertijd zal ook Velsen omhuld 
worden door een warme en magi-
sche gloed van liefde.”
Sinterklaas galoppeert door de lucht 
boven Velsen en zwaait wild met zijn 
staf. Overal waar hij langskomt kleurt 
de lucht pardoes prachtig rood. Hij 
voelt de aangename warme gloed. 
Het snoepgoed begint direct hard te 
groeien en te groeien. Zoveel lekkers! 
Op dat moment vliegt Heksje 
Halloween vanachter de bomen 
vandaan en werpt zich op de 
struiken met taaitaai. De struik veran-
dert direct in taaie en pijnlijke brand-
netels. “Auw, auw”, kermt  de boze 
heks die terstond in een Halloween-
pompoen verandert. Zo kwam de 
boze heks aan haar einde. 

Gelukkig kunnen Sint Maarten, 
Sinterklaas en de medewerkers van 
De Smikkeltuin wel het snoepgoed 
zonder gevaar plukken. De herfstko-
ningin neemt tevreden afscheid, haar 
taak zit erop. Het Sinterklaasfeest is 
gered. Wie weet heb jij ook wel iets in 
je schoen uit de snoepgoedtuin!

Velsen - Wat moet onze redactie nou dit jaar..... geen intocht van onze 
grote kindervriend, geen bezoekjes per trein of mooi versierde auto aan 
onze verschillende gemeentedelen en geen bezoeken aan alle scholen in 
de vroege ochtend van 5 december. Dat vond onze redactiepiet maar 
niets en daarom legde hij zijn oor te luister in het verblijf van de Sint en 
zijn pietjes tijdens hun bezoek aan Nederland. Het volgende verhaal 
kwam hem ter ore..... Veel lees- en luisterplezier.

Sinterklaas en de snoepgoedtuin

Sinterlaas zorgt voor een pachtige rode lucht boven Velsen. Het snoepgoed begint direct hard te groeien. Foto: Erik Baalbergen

Dankzij de Herfstkoningin kregen de bomen in Beeckestijn ook dit jaar weer een 
prachtige herfsttooi. Foto: archief Gelukkig! Het snoepgoed van Sinterklaas is gered! Foto: Pixabay
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Door deze samenwerking blijven 
Vomar en AZ klanten en fans 
verrassen met ludieke acties. Zo 
verrasten ze met Pasen dit jaar 
honderden seizoenkaarthouders uit 
de risicogroep met een paaspakket. 

Dit leverde zo veel enthousiaste reac-
ties op de ze dit met de Kerstdagen 
nog groter optuigen. Vomar en AZ 
delen heel december 1.000 kerstpak-
ketten ter waarde van maar liefst 50 
euro uit aan mensen die door een 

dierbare genomineerd worden. 
Bovendien ontvangen verschillende 
winnaars dit kerstpakket van een 
AZ-speler die het persoonlijk komt 
langsbrengen. Daarbovenop wordt 
ook kans gemaakt op een luxe 
driegangendiner aan huis voor het 
hele gezin. Bereid met de producten 
van Vomar door Niels Hoogeveen, 
chefkok van AZ.  
Meer informatie over de kerstactie 
op www.vomar.nl/feestvoorelkaar.

Vomar denkt mee
,,Vomar is voor ons niet alleen een 
betrouwbare sponsor. Ze proberen 
tijdens de huidige corona-situatie 
echt met ons en onze supporters 
mee te denken”, reageert AZ’s 
Commercieel Directeur Michael 
Koster. ,,We zijn dan ook blij dat we 
de samenwerking de komende jaren 
kunnen voortzetten.”

Samen sterker
Ook Aart van Haren, Algemeen 
Directeur van Vomar verwelkomt de 
verlenging: ,,We zijn inmiddels al 
ruim twee jaar intensief aan het 
samenwerken en het was feitelijk een 
no brainer om het een vervolg te 
geven. AZ en Vomar passen goed bij 
elkaar en we vinden het ook mooi 
om juist nu AZ, dat in een sector zit 
die het zwaar heeft in corona-tijd, te 
ondersteunen. We hebben er 
vertrouwen in dat we er samen 
sterker uitkomen. Bovendien krijgen 
we veel positieve reacties van onze 
klanten. En daar doen we het natuur-
lijk vooral voor.”

Regio - Vomar Voordeelmarkt is ook de komende jaren aan AZ verbonden 
als Strategisch Partner. Het lopende contract is opengebroken en 
verlengd tot medio 2023.

AZ en Vomar verlengen partnerschap 
en vieren dit met fans en klanten

Een toast op de verlenging van de samenwerking. Van links naar rechts: Tim Termaat (AZ), Aart van Haren (Vomar), Chantal Dane 
(Vomar), Frank Jonker (AZ), Michael Koster (AZ), Robert Eenhoorn (AZ). Foto: aangeleverd

Vomar en AZ delen in december maar liefst 1000 kerstpakketten uit aan mensen die 
door dierbaren genomineerd worden. Foto: aangeleverd

Santpoort - De koks Daniël en Tim 
van het Italiaanse Ristorante La Mia 
uit de Hoofdstraat in Santpoort-Noord 
gaan dit weekend overuren draaien. 
Naast hun succesvolle bezorg-restau-
rant, gaan ze voor sinterklaas ook nog 
borrelboxen maken. Deze borrel-

boxen vol met Italiaanse warme en 
koude specialiteiten wordt op vrijdag 
en zaterdag ook nog eens thuisbe-
zorgd of kunnen natuurlijk worden 
afgehaald. Om van het weekend 
lekker te genieten ga je dus naar 
www.la-mia.nl en bestel die box.

Aanstaande vrijdag en zaterdag staan 
de koks tevens in de Hoofdstraat op 
nr. 206 met hun houtoven bij de Itali-
aanse specialiteitenwinkel Pasta Casa 
voor de deur om Flammkuchen te 
bereiden en te verkopen. Flammku-
chen in de smaken: Spek, Zalm en 
Vegetarisch kosten 6 euro per stuk.

Borrelboxen en Flammkuchen 
komend weekend dus naast het 
bezorgen en afhalen van authentieke 
Italiaanse gerechten wat ook gewoon 
doorgaat vanuit het restaurant. Zie 
voor het menu de advertentie 
verderop in deze krant of bestel gelijk 
op www.la-mia.nl waar tevens ook 
een aantal leuke cadeaupakketten 
zijn te vinden. Altijd een goed idee in 
deze tijd: een cadeaupakket van La 
Mia.

Kortom weinig slaap en lekker werken 
voor de koks van La Mia, Daniël en 
Tim.

Dit weekend Flammkuchen
en borrelboxen bij La Mia

AGENDA
VRIJDAG 4 DECEMBER

Marjolein Meijers speelt samen 
met haar vaste begeleiders Onno 
en Walter Kuipers het programma 
‘Tijdloos’  in ’t Mosterdzaadje in 
Santpoort-Noord, 20.00 uur. Reser-
veren: penningmeester@mosterd-
zaadje.nl of via de website onder 
concertagenda: www.mosterd-
zaadje.nl. Foto: Pieter van der Meer

Telstar - Cambuur: 18.45 uur.

ZATERDAG 5 DECEMBER
Zee- en Havenmuseum: zie onder 
‘Exposities’. Vandaag extra: Mari-
tieme ruilbeurs van foto’s van 
iedere tak van de scheepvaart. 
Entree voor de ruilbeurs: 2 euro. 
Aanvang 10.30 uur, einde 13.30 
uur.

ZONDAG 6 DECEMBER
Ds. Sijtze de Bruine wordt als 
nieuwe predikant van de Petrakerk 
aan de Merwedestraat in IJmuiden 
bevestigd in de dienst om 10.00 
uur.

Vioolduo van de 18e eeuw, James 
Hewitt en Xiangji Zeng in ’t 
Mosterdzaadje in Santpoort-
Noord, 15.00 uur. Reserveren: 
penningmeester@mosterdzaadje.
nl of via de website onder concer-
tagenda: www.mosterdzaadje.nl. 
Foto: aangeleverd

MAANDAG 7 DECEMBER
NL-Alert controlebericht rond 
12.00 uur.

Informatiepunt Sociaal Wijkteam 
bij Stichting Buitengewoon aan de 
Galle Promenade 70 geopend van 
15.00 tot 16.00 uur voor vragen 
over wonen, geldzaken, adminis-
tratie, persoonlijke problemen, 
gezondheid enzovoort. Info via 
www.swvelsen.nl of 088 8876970.

Levenslust ‘rouw-apk’, maande-
lijkse bijeenkomst voor iedereen 
die wil (leren) omgaan met rouw 
en verlies door Uitvaartbegelei-
ding Patty Duijn in ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 49 in Santpoort-
Noord, 19.00-21.00 uur. 
Aanmelden: info@levenslust.
online.

Dorpsdialoog Driehuis: de derde 

bijeenkomst van een serie 
gesprekken plaats over de 
toekomst van Driehuis vindt digi-
taal plaats van 19.30 tot 22.00 uur. 
Aanmelden voor de digitale 
bijeenkomst is verplicht en kan via 
www.samenspelvelsen.nl.

DINSDAG 8 DECEMBER
De opstappers, wandelgroep voor 
mensen met een haperend brein, 
start 10.30 uur bij ontmoetings-
centrum Zeestroom aan het 
Zeewijkplein 262 te IJmuiden. Info 
via oc.zeestroom@zorgbalans.nl of 
06 52516734/06 82681507.

The Hague Stringtrio met ‘Celebra-
ting Women’ in ’t Mosterdzaadje in 
Santpoort-Noord, 15.00 uur. Reser-
veren: penningmeester@mosterd-
zaadje.nl of via de website onder 
concertagenda: www.mosterd-
zaadje.nl. 

WOENSDAG 9 DECEMBER
Online informatieavond Ichthus 
Lyceum in Driehuis, 19.30 uur. 
Aanmelden: www.ichthuslyceum.
nl.

DONDERDAG 10 DECEMBER
Zingen met soep voor 60-plussers 
in Driehuis. Aanmelden via info@
koelproductions.nl of 0255 755243.

EXPOSITIES
Foto-expositie Tussen sluis en Zaan 
in de Visserhallen, Duinstraat 4 in 
IJmuiden, geopend tot en met 20 
december op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Hoogovensmuseum in Velsen-
Noord open op zaterdag en 
zondag van 10.30 tot 16.00 uur. Tot 
einde jaar expositie 70 jaar Breed-
band. Informatie en aanmelden 
via: www.hoogovensmuseum.nl.

Museumhuis Beeckestijn open op 
donderdag, zaterdag en zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 
euro. Tickets uitsluitend online via 
www.museumhuizen.nl. Foto: 
Arjan Bronkhorst

Zee- en Havenmuseum is open op 
zaterdag, zondag en woensdag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie 
Naar zee, schilderijen van Fred 
Boom en IJmuiden in klare lijnen 
van Eric J. Coolen. 4 speurtochten/
escapespel. Reserveren vooraf en 
mondkapje (13+) verplicht via 
www.zeehavenmuseum.nl. Ook 
een mondkapje (13+) is verplicht.

Recreatieboerderij Zorgvrij: Schil-
derijen van Jolanda Hartzema t/m 
3 januari en de expositie Spieken. 
Open: dinsdag tot en met zondag 
11.00-17.00 uur. www.informatie-
boerderijzorgvrij.nl.

Flammkuchen in de smaken: Spek, Zalm en Vegetarisch kosten 6 euro per stuk. 
Foto: Bigstock
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Nieuw ‘werkpaard’ voor de IJRB

Burgemeester Dales: ,,De vrijwilligers 
van de reddingsbrigade zijn van groot 
belang voor onze kustplaats. Ik ben 
fan geworden, omdat ik onder de 
indruk ben van wat de reddingsbri-
gade doet voor onze inwoners, de 
badgasten uit de regio en toeristen. 
De medewerkers zijn er niet alleen 
voor de veiligheid, ze zorgen er ook 
voor dat jij je welkom voelt op onze 
stranden. Een visitekaartje om trots op 
te zijn. Ik ben blij dat onze gemeente-
raad het geld voor deze nieuwe auto 
beschikbaar heeft gesteld, en wens de 
IJmuider Reddingsbrigade er veilige 
kilometers mee toe.
Voorzitter Van den Goorbergh: ,,We 
noemen deze vierwielaangedreven 
ambulance van Toyota ons nieuwe 
werkpaard. Dit paard komt precies op 
het goede moment want de voor-
ganger was echt aan vervanging toe, 

en natuurlijk willen wij ook het 
komende strandseizoen van betekenis 
zijn voor iedereen op het strand en in 
de directe omgeving. Deze ambu-
lance, die we zelf ontwikkeld hebben 
en die speciaal voor ons gemaakt is, is 
noodzakelijk omdat de reguliere 
ambulances van de veiligheidsregio 
het strand niet op kunnen. Minstens 
zo belangrijk als de nieuwe 4WD, vind 
ik de samenwerking met de gemeente 
die al tientallen jaren hecht is en die 
we nog hechter maken. De reddings-
brigade professionaliseert en dat zien 
we terug in het structureren van onze 
samenwerking. Binnenkort leggen we 
onze afspraken vast in een dienstver-
leningsovereenkomst. Die verwacht ik 
begin 2021 met de burgemeester te 
kunnen ondertekenen, dat is de 
volgende mijlpaal om naar uit te 
kijken.” 

IJmuiden - Vrijdag 27 november overhandigde burgemeester Frank Dales 
o�cieel de sleutels van een nieuwe ‘fourwheeldrive ambulance’ aan Sven 
van den Goorbergh, voorzitter van de IJmuider Reddingsbrigade. Deze 
handeling bevestigt de uitstekende relatie tussen de gemeente en deze 
vrijwilligersorganisatie die zo belangrijk en beeldbepalend is op de 
stranden van gemeente Velsen.

Burgemeester Frank Dales overhandigt de sleutels aan Sven van den Goorbergh. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - De gasten van De Zonnebloem afdeling IJmuiden West zijn verrast 
door een Sinterklaaspresentje in de vorm van een chocoladeletter, die voor-
zien was van een gedichtje van de Sint. Vanwege de Coronapandemie zijn de 
activiteiten van De Zonnebloem op dit moment niet mogelijk en was dit een 
leuke manier om weer even met alle gasten persoonlijk contact te hebben. De 
chocoladeletters zijn beschikbaar gesteld door de DEKA Velserbroek. De 
gasten waren blij verrast met deze leuke, lekkere attentie. Foto: aangeleverd

Sint verrast gasten De 
Zonnebloem IJmuiden west

TYPISCH IJMUIDEN

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 een van 
de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze 
a�evering aandacht voor Zeesluis IJmuiden.

Door Erik Baalbergen

Simon Vissering, de bedenker van de naam 
IJmuiden, heeft er ruim 130 jaar na zijn overlijden 
weer een wapenfeit bij: hij is indirect bedenker van 
de helft van de naam van de grootste zeesluis ter 
wereld. Vorige week dinsdag maakten Velsens 
wethouder Jeroen Verwoort en de directeur van 
Rijkswaterstaat Nienke Bagchus gezamenlijk in een 
videoboodschap de naam van onze nieuwe sluis 
bekend: Zeesluis IJmuiden.

Naamgevingscampagne
In juli dit jaar organiseerden de gemeente Velsen en 
Rijkswaterstaat een naamgevingscampagne. Het 
publiek werd opgeroepen om namen in sturen en 
gaf massaal gehoor aan deze oproep met ruim vijf-
duizend inzendingen. Naast ludieke namen als De 
Irma Sluis en De Sluizenmoeder zijn er ook serieu-
zere namen aangeleverd. Uit alle inzendingen 
maakte de naamgevingscommissie van de 
gemeente Velsen een eerste selectie. Vervolgens 
stelde een jury bestaande uit “nabije buren van de 
zeesluis” hieruit een top 5 samen. Uiteindelijk heeft 
het college van B&W Velsen de naam ‘Zeesluis 
IJmuiden’ gekozen. Deze naam is vijf keer ingediend 
en de indieners hebben een taart met de naam 
ontvangen. De eerste inzender van deze naam mag 
aanwezig zijn bij de opening van de zeesluis in 2022.

Aandacht
Zelden heeft de bekendmaking van een naam tot 
zoveel grappen in de media en op de social media 
geleid. Zelfs nieuwslezers op een landelijke zender 
konden hun lachen niet onderdrukken tijdens het 
nieuwsitem met de titel “Zeesluis IJmuiden: Grote 
hilariteit om uitkomst naamverkiezing”, waarin het 
hoogtepunt van de videoboodschap werd vertoond. 
Nog dezelfde dag speelde het satirisch online 
nieuwsmagazine De Speld in op de bekendmaking 
met de kop: “IJmuidense wethouder noemt pasge-
boren baby ‘Pasgeboren Baby’”. De kersverse en 
trotse vader deelt daarin mede: “Pasgeboren Baby is 
kerngezond! Mijn vrouw Mijn Vrouw en ik zijn dolge-
lukkig.”. Jeroen Verwoort kan de aandacht en humor 
rond de naamgeving wel waarderen, getuige de 
reacties op zijn facebookpagina.

Na zo’n naamgevingscampagne en de nodige span-
ningsopbouw in de videoboodschap is het natuurlijk 
eerst even slikken bij de openbaring van zo’n niet-
creatieve maar wel voor de hand liggende naam als 
‘Zeesluis IJmuiden’. Critici klagen op social media dat 
de naam niet strookt met de bij de campagne 
geldende voorwaarde: “De naam moet internatio-
naal bruikbaar zijn (vermijd ‘sch’ en ‘g’).” Die ‘sch’ en ‘g’ 
zitten inderdaad niet in de naam, maar hoe zit het 
met de ‘IJ’ en de ‘ui’? 
Ach, de naam IJmuiden heeft zich – ongeacht de 
internationale onuitspreekbaarheid – al bijna 150 
jaar weten te handhaven in deze wereld en is diep 
geworteld in zeevaartkringen. Dan kan dat ‘Zeesluis’ 
er ook nog wel bij! Anderen vragen zich af of zo’n 
hele naamgevingscampagne wel nodig was. Het 
voordeel van deze aanpak is dat er – zonder dat er 
een duur reclamebureau aan te pas is gekomen – 
een klinkende naam is gekomen. De naam ‘Zeesluis 
IJmuiden’ voor ’s werelds grootste zeesluis en de hele 
ophef rond de naamgeving zijn uiteindelijk goed 
voor de naamsbekendheid van IJmuiden. Onze city-
marketeer Friso Huizinga maakt ook geen punt van 
de nieuwe naam, hoewel hij het liefst natuurlijk wel 
letterlijk een punt voor IJmuiden ziet staan: Zeesluis 
.IJmuiden!

Sluisnamen
Hoe lang gaat zo’n sluisnaam eigenlijk mee? De 
geschiedenis leert ons dat vóór 1930 altijd luchtigjes 
werd omgegaan met sluisnamen. De eerste sluizen 
bij de opening van het Noordzeekanaal werden 
gemakshalve als de ‘Noordzeesluizen’ aangeduid, 
met de ‘kleine sluis’ en de ‘groote sluis’. Tegenwoordig 
zijn dit de Kleine sluis en Zuidersluis. De huidige 
Middensluis, in 1896 geopend als grootste ter wereld 
in zijn soort, heette jarenlang gewoon ‘nieuwe 
groote sluis’ of ‘Groote Sluis’. Pas bij de opening van 
de Noordersluis ruim dertig jaar later kreeg de 
Middensluis haar huidige naam. Begin 1930 stelde 
de minister van Waterstaat de namen van de schut-
sluizen bij IJmuiden o�cieel vast als (van zuid naar 
noord): ‘Kleine sluis’, ‘Zuidersluis’, ‘Middensluis’ en 
‘Noordersluis’. Zeesluis IJmuiden komt nu dus het 
rijtje versterken, tussen Middensluis en Noordersluis 
in.

What’s in a name? Ik kan in elk geval het herden-
kingsbordje uit 1930 ter gelegenheid van de 
opening van de Noordersluis straks in 2022 gewoon 
weer opnieuw gebruiken! 
De randtekst meldt immers: “Opening van de 
grootste sluis ter wereld. Ymuiden. Holland”, zonder 
sluisnaam. Alleen de datum nog even bijwerken...

De Zeesluis IJmuiden, momenteel nog volop in aanbouw, gezien vanaf halte Casembrootstraat langs de voormalige 
IJmuider spoorlijn. Foto: Erik Baalbergen

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

✩ 
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 4 december 18.45 uur SC Telstar - Cambuur

Door Marja Korbee

Voorafgaande aan alle duels in de 
Keuken Kampioen Divisie wordt ter 
nagedachtenis aan het overlijden 
van Diego Armando Maradona één 
minuut stilte in acht genomen. Zo 
ook in Utrecht. 

In de 6e minuut neemt de thuisclub 
de leiding. Telstar neemt een corner 
en leidt balverlies. Jong FC Utrecht 
schakelt snel om. Via Velanas en 
Lonwijk komt uiteindelijk Hilterman 
aan de bal. De spits is eerder bij de 
bal dan keeper Schendelaar en 
glijdt de 1-0 binnen. Tien minuten 
later is daar het eerste wapenfeit 
van Telstar. El Yaakoubi schiet de bal 
recht in de handen van doelman 

Nijhuis. In de 21e minuut wordt de 
gelijkmaker gescoord. De bal uit 
een vrije trap van Van Doorm wordt 
door Soto raak gekopt. Zestig tellen 
later breekt Telstar over de 
linker�ank uit. Uiteindelijk is het 
Van Doorm die schiet. De bal vliegt 
een meter naast. In de 25e minuut 
zet Pattynama de bal voor. Daniel 
Adshead schiet in. De bal eindigt in 
de handschoenen van Nijhuis. 

Rond het half uur is daar bijna de 
2-1 maar Hilterman stuit op Schen-
delaar. In de 34e minuut plaatst de 
thuisclub een counter. Mamengi 
kopt het ronde speeltuig naast. Vijf 
minuten later neemt Jong FC 
Utrecht een vrije trap. De bal wordt 
uit de Velsense zestien gekopt. 

Boussaid heeft de vrijheid om de 
hoek uit te zoeken. Ook hij vindt 
Schendelaar op weg naar de 2-1. 
Twee minuten verder is ook Lonwijk 
dicht bij de tweede Utrechtse 
tre�er. Zijn inzet eindigt op de lat. 
De laatste kans van de eerste helft 
is voor Telstar. Een goede indivi-
duele actie van Van Velzen gaat 
daaraan vooraf. Uit de draai schiet 
de aanvaller op het doel. Keeper 
Nijhuis moet gestrekt en tikt de bal 
over de lat.

De tweede helft is nauwelijks één 
minuut onderweg en de thuisclub 
moet met tien man verder. 
Mamengi belet invaller Liesdek de 
doorgang en krijgt voor deze actie 
een rode kaart. Vijftien minuten 
later staat Telstar ook met tien man. 
Ter hoogte van de middenlijn gaat 
Soto met een gestrekt been het 
duel in. Deze onbesuisde actie 

Drie punten tegen Jong FC Utrecht
Op sportcomplex Zoudenbalch speelde Telstar maandagavond niet 
sprankelend maar nam wel de drie punten mee naar Velsen-Zuid. Jong FC 
Utrecht werd met een nipte 1-2 nederlaag aan de zegekar gebonden.

Glynor Plet zorgde voor de winnende 
goal. Foto: Bos Media Services

De oerbasis voor kerst is verjaging van het boze en begroeting 
van het licht. Vertaald naar nu:  we bezweren Covid-19 en 
verwelkomen alles wat we pré corona gewend waren. We komen 
weer in beweging, vinden elkaar en vieren als nooit tevoren het 
leven in volle glorie. Dit is wat wij ons allen wensen. 
Maar ook voetbal zoals het was, mopperen en  vriendschap 
langs de lijn, slechte ko�e in de rust en een derde helft waarin 
we onoverwinnelijk zijn.

Heb een vrolijk en heerlijk ruikend kerstfeest 
met Frankie Number Six!
Hèt parfum met bijpassende shampoo, handsoap en shower gel 
in een super de luxe geschenkdoos met een te gekke verrassing. 
Voor slechts € 69,63 inclusief btw en exclusief verzendkosten 
behoeden wij jou voor Kerststress! 
Niet langer op zoek naar het ultieme kerstcadeau, wij hebben 
het!

Bestellen 
Het meest fantastische cadeau om te geven én om te krijgen. De 
wereld is toe aan positiviteit en de heerlijke geur van Frankie 
Number Six - Limited X-Mas Edition. Wacht niet langer. Wees dat 
licht in deze donkere dagen en bestel deze unieke set om het 
jaar op heerlijke wijze af te sluiten. Wees Frank, wees fris. Frankie 
Number Six, laatste man, eerste keus!
Bestellen kan via www.telstarfanshop.nl.

Frankie Number Six keert terug met limited edition
Het ultieme kerstcadeau: Hèt parfum met bijpassende shampoo, handsoap en shower gel in een super de luxe geschenkdoos. Foto: aangeleverd

levert hem een rode kaart op. In de 
69e minuut countert Jong FC 
Utrecht naar de andere kant van 
het speelveld. Het schot van 
Velanas is een makkelijke prooi 
voor Schendelaar. In de 86e minuut 
komt Telstar aan de leiding. Liesdek 
trekt mee ten aanval. Hij zet de bal 
prima voor. 
Plet kopt bij de tweede paal de 1-2 
binnen. In de slotfase zetten de 
jonge Utrechters Telstar een aantal 
keren te kijk maar de Velsense club 
houdt stand.

Opstelling Telstar: 1. Jasper Schen-
delaar, 2. Ilias Bronkhorst, 4. 
Benaissa Benamar, 5. Redouan El 
Yaakoubi, 6. Frank Korpershoek (46e 
min. 43. Yaël Liesdek), 8. Sven van 
Doorm (78e min. 7. Rashaan 
Fernandes), 10. Daniel Adshead 
(72e min. 23. Cas Dijkstra), 12. 
Sebastian Soto, 18. Gyliano van 
Velzen (78e min. 9. Glynor Plet), 21. 
Anass Najah en 25. Shayne 
Pattynama.
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Driehuis - Dit weekend heeft de 
jeugd van RKVV Velsen getraind als 
een echte prof. De voetbalschool van 
ex-prof voetballer Danny Muhl (AZ, 
Vitesse) gaf op uitnodiging van RKVV 
Velsen een uitgebreide voetbalclinic, 
met aandacht voor techniek, tips en 
tricks maar vooral: plezier. Behalve 
de nieuwe voetbal skills zijn de 

jonge voetballers van Velsen zo ook 
een hele leuke ervaring rijker.

Ook aan de oudere jeugdteams was 
gedacht: voor hen werd er een voet-
volley toernooi georganiseerd. De 
alweer 98 jaar oude club komt, ook 
in corona tijden, nog altijd �t en 
springlevend voor de dag.

Bij RKVV Velsen gaan prestaties en 
plezier hand in hand. Sinds er door 
de coronabeperkingen geen 
wedstrijden tegen andere clubs 
mogelijk zijn is het extra belangrijk 
om �t te blijven en elkaar positief te 
blijven uitdagen. 
De trainers en vrijwilligers van de 
club uit Driehuis zetten daarom in 

deze periode elke week een extra 
tandje bij. 
Zo kan elk jeugdteam bij RKVV 
Velsen tweemaal per week op goed 
niveau trainen onder leiding van een 
eigen, enthousiaste en gediplo-
meerde trainer. Daarnaast worden 
elke zaterdag trainingen, onderlinge 
wedstrijden en toernooitjes op het 

sportcomplex van de hoofdklasser 
aan de Wol� en Dekenlaan gespeeld. 
Op die manier zorgt de club ervoor 
dat zodra de competities weer 
beginnen, alle jeugdteams nog veel 
beter getraind dan voorheen voor de 
dag zullen komen.
Meer informatie: www.rkvv-velsen.
nl.

Trainen als een prof bij RKVV Velsen
De jeugd van RKVV Velsen blijft, ondanks dat de competitie stil ligt, lekker �t. Foto: Dennis Gouda

Velserbroek - Vorige week werd Turn 
en Trampolinevereniging TVIJ blij 
verrast met een cheque van 600 euro 
van de Rabobank. Dankzij onze oud-
trainster Marissa Kalkman werd TVIJ 
getipt dat de Rabobank lokale 
verenigingen in deze rare tijden met 
een �nanciële bijdrage wilde 
verrassen. De penningmeester van 
TVIJ, Astrid van der Putte, heeft deze 
tip meteen opgevolgd. 

Waar TVIJ het geld aan gaat besteden 
moet het bestuur in overleg met de 
trainers nog bedenken, wellicht leuk 
om het bij het bedrag te leggen dat 
door de enthousiaste leden met de 
Grote Clubactie binnengehaald is en 
dat het bestuur gaat uitgeven aan 
nieuwe materialen. 

Enorm blij is de vereniging met deze 
steun van de Rabobank!

TVIJ blij verrast met 
600 euro van de Rabobank

Gerard Louwerse van de Rabobank reikt de cheque uit aan penningmeester Astrid 
van der Putte. Foto: Leanne van der Putte

IJmuiden - Op de koude zondag-
middag van 29 november werden 49 
kinderen die af mochten zwemmen 
om 14.50 uur bij de VelserZwemVer-
eniging in  het zwembad afgegeven. 
Door de Coronamaatregelen was het 
niet toegestaan om publiek binnen 
te laten en hoe triest is het dat je niet 
aan je ouders en grootouders mag 
laten zien wat je in de voorliggende 
weken hebt beoefend en geleerd.

Het gehele opleidingstraject was 
door de pandemie al genoeg 
verstoord geweest. Vanaf maart was 
het opleiden weken opgeschort 
geweest , net voor de zomervakantie 
mochten de kinderen weer 4 weken 
gaan oefenen en in het najaar werd 
na het proefzwemmen dus net voor 
het afzwemmen het bad weer 
gesloten. Twee weken voor het 
afzwemmen mocht er weer gelest 
worden werden de puntjes op de i 
gezet.  
De 21 kinderen voor A waren:  Giano 
Agus, Melany Bijl, Defne Kutlu, Tygo 
Levasier, Ties Hoogenberk, Dunia 
Sarwary, Daniel van Gerven, Thijmen 
de Mik, Dahné Ferket, Remas Shatat, 
Rivano Mangoentinojo, Rosalie Café, 

Rital en Sidal Kurdia, Jurre de Weers, 
Quinn van der Zwan, Selim Mahfouz, 
Sarah Salentijn, Salma El Abbassi en 
Majd Hamadeh.

B-diploma
Voor het B diploma stonden 20 
kinderen op de rol en 1 voor het B 
certi�caat. Deze kandidaat was al 
maanden de pijn in de buik van 
meester Berend, voor de corona 
zwom hij ‘met twee vingers in de 
neus’ door het beroemde gat maar 
bij de hervatting vond hij het gat 
waarschijnlijk te klein en kwam hij 
ook weer steeds ervoor boven water. 
Hij zou deze middag dus voor het 
certi�caat gaan. Maar hij kreeg het 
licht te zien of misschien wel 
kieuwen, in één keer vanaf de kant 6 
meter onder water en door het gat! 
Meester Berend sprong een gat in de 
lucht, hij had zijn doel bereikt. 
Samen kregen de volgende kinderen 
het B-diploma: Maud Kwant, 
Mohamad Hamadeh, Fatima 
Hamadeh, Shams Altamimi, Roef 
Remmers, Silvie Klinge, Job 
Hageman,Sara Darri, Julia Joon, Mike 
Post, Bram Heeremans, Feline de 
Ruig, Dex Paap, Evi Lettenmeijer, 

Milo van Os, Ruben de Jong,Sanne 
van den Bos, Jens van den Belt, 
Jamilla Jawson, Desmond van 
Vloten.

Zwemveilig-diploma
Maar 7 kinderen behaalden het 
zwemveilig-diploma, het bewijs dat 
je de zwemsport goed beheerst en 
dat je klaar bent voor het veilig 
recreëren  in het water met uitzon-
dering van de zee en water met stro-
ming. Dit waren: Mohamad Alre�, 
Ties Piersma, Liam van der Geest, 
Sieb Zwaan, Tess de Boer, Carmen 
van Delft en Milah Hoekstra

Bij al deze kinderen zwom ook een 
60-jarige af voor het B-diploma: 
Walid Kais, ook hij heeft laten zien 
dat zwemmen en het behalen van 
een diploma voor iedereen haalbaar 
is. Hij is 2 jaar geleden bij VZV 
gekomen en heeft er zijn draai 
gevonden, heeft plezier in het 
zwemmen gevonden en is daarnaast 
een welkome hulp bij het lesgeven 
als leerlingen de Nederlandse taal 
niet geheel machtig zijn. 

Allemaal pro�ciat!

VelserZwemVereniging kon weer 
een afzwemsessie organiseren

Allemaal geslaagd! Pro�ciat! Foto: aangeleverd

Velsen-Noord - De spoorwegover-
gang op de Grote Hout of Koningsweg 
in Velsen-Noord is tot en met vrijdag 
18.00 uur afgesloten. In opdracht van 
Tata Steel is er noodzakelijk onder-

houd aan de overgang. Het is een 
ingrijpende klus en dit betekent dat de 
spoorwegovergang vijf dagen hele-
maal is afgesloten. Verkeersgebruikers 
(ook �etsers) worden omgeleid.

Spoorwegovergang dicht

IJmuiden - Op zondag 6 december 
zal ds. Sijtze de Bruine als nieuwe 
predikant van de Petrakerk worden 
bevestigd en intrede doen.
De Petrakerk bevindt zich aan de 
Merwedestraat in IJmuiden en is een 

samenwerkingsgemeente van de 
CGK en GKV.
De dienst begint om 10.00 uur en in 
verband met het coronavirus er zal 
rekening gehouden worden met de 
RIVM richtlijnen.

Bevestiging nieuwe predikant
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Velsen - Al jarenlang verkoopt de 
muziekvereniging Soli in december 
huis-aan-huis hyacintenbollen in de 
gemeente Velsen. Deze traditie wil de 
muziekvereniging  ondanks de coro-
nacrisis niet verloren laten gaan. Voor 
uw veiligheid en de veiligheid van de 
leden komen ze dit jaar helaas niet bij 
u aan de deur.
Toch willen ze graag iedereen de 
mogelijkheid bieden om de mooie 
(kerst)hyacinten, in de kleuren roze, 
wit en blauw te kopen en de vereni-
ging in deze moeilijke periode (zonder 
inkomsten uit optredens) te onder-
steunen. Dit kunt u vanaf nu online 
doen via: https://winkel.soli.nl! Als u 
bijgaande QR-code scant komt u ook 
op deze pagina. 
Met het invoeren van uw bestelling 
en/of gift en na het afronden van de 

betaling kunt u kiezen uit één van de 
afhaalpunten in uw woonkern, waar u 
uitsluitend op zaterdag 12 december 
tussen 9.30 en 14.30 uur de bestelde 
hyacinten kunt ophalen. Bij bestel-
lingen boven de 10 euro komen ze uw 
bestelling (op veilige afstand) thuisbe-
zorgen (binnen de gemeente Velsen).

Hyacinthenactie Soli

Regio - Tijdens een voorlichtingsbij-
eenkomst over borstkanker van het 
Spaarne Gasthuis krijgen belangstel-
lenden informatie over hoe borstvoe-
ding werkt. Zo leer je hoe je kunt zien 
wanneer je baby honger heeft, hoe je 
je baby aanlegt en hoe je weet of je 
baby genoeg gedronken heeft. Ook 
wordt besproken wat je kunt doen 
als het geven van borstvoeding niet 
loopt zoals je had gehoopt. Ze geven 
veel praktische informatie en laten 
�lmpjes zien. Er is volop ruimte om 
vragen te stellen. Zo kun je een 
goede start maken met het voeden 
van je baby.
Vanwege de landelijke richtlijnen van 

het RIVM over het coronavirus lukt 
het niet om echt bij elkaar te komen. 
Daarom wordt de bijeenkomst digi-
taal aangeboden. belangstellenden 
moeten zich wel aanmelden. na 
aanmelding krijgt u een aantal dagen 
voor de bijeenkomst een mail met 
daarin de gegevens over het 
inloggen en deelnemen via Zoom.
De bijeenkomst is op dinsdag 15 
december van 19.30 tot 21.30 uur. 
Aanmelden via het formulier op de 
website www.spaarnegasthuis.nl.
Vragen? Bel de afdeling patiënten-
voorlichting op telefoonnummer 
(023) 224 2060 of stuur een e-mail 
naar info@spaarnegasthuis.nl.

Informatiebijeenkomst 
over borstvoeding (digitaal)

Bianca: ,,Het komt veel voor dat leer-
lingen zich tijdens de pauze vervelen. 
Niet iedere school beschikt over een 
ruim schoolplein en materialen die 
uitdagend genoeg zijn, en met een 
klein duwtje in de juiste richting en 
een beetje extra inspiratie bereik je 
dan al snel wat. De Move Mates, de 
speelpleincoaches van groep 7 dus, 
bedenken spellen en activiteiten 
voor alle kids om aan mee te doen en 
ze proberen iedereen op het school-
plein zoveel mogelijk bij hun activi-
teiten te betrekken. Voor wie wil, 
want niks is verplicht. Daarnaast is 
het ook een mooie manier om 
pesten tegen te gaan, want iedereen 
mag meedoen.’’

Praktijklessen
De school bepaalt zelf hoeveel leer-
lingen van groep 7 en/of groep 8 
worden opgeleid tot Move Mate. Na 
eerst een introductieles volgt dan 
een reeks praktijklessen, die worden 
afgesloten met een stageperiode. Na 

a�oop ontvangen de deelnemers 
een certi�caat, en vanaf dat moment 
kunnen zij in kleine groepjes aan de 
slag op het schoolplein, desgewenst 
gebruikmakend van spellenkaarten 
met daarop per spel de benodigde 
materialen en belangrijkste 
spelregels. 
Adrie: ,,In feite leren we de Move 
Mates in relatief korte tijd hoe ze 
moeten lesgeven, en dat pakken zij 
keer op keer razendsnel op! Het is 
geweldig hoe zij zich ontplooien: hoe 
je voor een groep staat, hoe je iets 
kort en duidelijk uitlegt en hoe je 
handelt als er bijvoorbeeld ruzie 
ontstaat. Bovendien leren ze met een 
geheel nieuwe verantwoordelijkheid 
om te gaan.’’

Groter bereik
,,Het Move Mates-programma’’, licht 
Bianca toe, ,,biedt een goed alterna-
tief voor de tussenschoolse opvang 
(TSO) die de buurtsportcoaches al 
jaren op diverse scholen verzorgen. 

Het betekent weliswaar dat je vooraf 
een aantal maanden intensief bezig 
bent (met opleiden) binnen één 
school, maar daarna kunnen de 
Move Mates zelf aan de slag. Zo 
bereiken we uiteindelijk veel meer 
scholen en zijn wij dus veel breder 
inzetbaar voor de hele gemeente.’’

Win-win-win-win-situatie
Bianca: ,,Door het Move Mates-traject 
zie je dat de oudere en jongere 
kinderen elkaar gaan herkennen en 
heel enthousiast gaan begroeten en 
knu�elen zelfs! Soms worden ze met 
gejuich onthaald als ze het school-
plein opkomen. Het creëert een 
saamhorigheidsgevoel dat er 
normaalgesproken op zo’n basis-
school niet is.’’
Adrie: ,,Je ziet de Move Mates in hun 
persoonlijke ontwikkeling groeien en 
met alles wat ik ze aanreik gaan ze 
direct aan de gang. Het geeft plezier 
en zelfvertrouwen en dat maakt dit 
programma goed voor de school en 
voor de jongere kinderen op het 
schoolplein, maar ook voor de Move 
Mates zelf en natuurlijk voor ons als 
trotse buurtsportcoaches.’ ‘

Meer informatie over het Move 
Mates-project is te krijgen bij 
SportSupport Kennemerland: 
023-5260302, www. sportsupport.nl.

Velsen - Het programma Move Mates van Stichting SportSupport Kenne-
merland leidt kinderen uit groep 7 op tot speelpleincoach. Zij leren om 
zelfstandig spellen en leuke beweegactiviteiten te organiseren voor de 
jongere kinderen op het schoolplein tijdens de pauze. Buurtsportcoaches 
Adrie Engel (33) en Bianca van Geldorp (26) zijn als Move Mates-opleider 
voor Stichting SportSupport Kennemerland actief in de gemeente 
Velsen, onder andere op basisscholen De Toermalijn (Driehuis) en De 
Hoeksteen (Velserbroek).

Met Move Mates meer plezier
en beweging op het schoolplein

De Move Mates op basisschool De Toermalijn in Driehuis. Foto: archief SportSupport 

AANGENAAM

Velsen - Op dinsdag 7 oktober om 01.20 uur is Emma Anna Lauren na 41 
weken zwangerschap in het Spaarne Gasthuis in Haarlem geboren. De 
trotse ouders zijn Linda Vogel en Paul Kleinenbroich. Emma is een 
prachtig lief meisje dat bij de geboorte 3620 gram woog. 
Ze is de eerste kleindochter van opa Henny en oma Anja Vogel, en opa 
Ronald en oma Fenna Kleinenbroich. En Emma heeft zelfs nog vier over-
grootmoeders en een overgrootvader! 
Aangenaam, Emma!

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

Velsen - Op 26 november was het de 
laatste werkdag van ambulance-
verpleegkundige René Paleari. Hij 
gaat genieten van z’n prépensioen. 
Z’n hele werkzame leven is de Velser-
broeker actief geweest als verpleeg-
kundige, de laatste 19 jaar als ambu-
lance-verpleegkundige voor het 
Witte Kruis op post Velsen/Heems-
kerk. René heeft zich daarnaast ook 
ingezet als reanimatie-trainer en 
trainde o�shore-medewerkers. 
Als lid van het Bedrijfs Opvang Team 
is René vele malen een luisterend oor 
geweest voor collega’s die een 
emotioneel beladen hulpverlening 
hadden verleend. 

Door de huidige coronamaatregelen 
laat het afscheidsfeestje nog even op 
zich wachten. Dat gaan zijn collega’s 
op een later tijdstip inplannen, 
wanneer dit weer mogelijk is. In 2021 
hopen zij samen het glas te he�en 
om te proosten op z’n René mooie 
loopbaan als zorgheld. 

Afscheid van een zorgheld

Zijn collega’s hopen volgend jaar een passend afscheid voor René Paleari te kunnen 
organiseren. Foto: aangeleverd
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LEZERSPOST

Vorige week een mooie foto op de voorpagina van de Jutter|Hofgeest. 
Een erg leuk initiatief en een mooie uitstraling hoor maar in hoeverre 
strookt dit met de duurzame en CO2-neutrale plannen van de Gemeente 
Velsen? Had men daar vanuit de Gemeente Velsen bijvooreeld geen 
zonnepanelen-project of een ander alternatief kunnen aanreiken? 

Sander Nieuwenhuis

Twaalfduizend lampjes op gevels Plein 1945

IJmuiden - Het bestuur van Platform 
Zee- en Duinwijk heeft burgemeester 
Frank Dales uitgenodigd voor een 
werkbezoek aan Zeewijk. De reden 
om de burgemeester uit te nodigen 
betreft de ontstane vuilstortplaats op 
de hoek van de Doornberglaan en de 
Spinnenkoplaan. Het wijkplatform 
wil het inmiddels langslepende 
probleem bespreekbaar maken met 
de burgemeester om het alsmaar 
durende probleem op te lossen. De 
containers worden niet op tijd 
geleegd en mensen zetten alles wat 
zij kwijt willen naast de containers. 
Waardoor er een ongewenst milieu-
probleem ontstaat en het aanzicht 
van de omgeving meer en meer op 
een vuilstort gaat lijken.
Na de opening van het winkelcen-
trum Zeewijk Passage, ruim 2 jaar 
geleden, zijn tijdelijk bovengrondse 
containers geplaatst op de 

genoemde locatie. De containers 
konden niet meer terug naar de 
oorspronkelijke locatie omdat daar 
kabels waren gelegd, overigens 
zonder instemming van de 
gemeente. 
Inmiddels worden er door gemeen-
teambtenaren gesprekken gevoerd 
met de eigenaren van het winkelcen-
trum, maar daar zit absoluut geen 
schot in. Het is tijd dat de gemeente 
er een tandje bij gaat zetten. De 
bewoners uit de omgeving en het 
Wijkplatform hebben al veel te lang 
gewacht, vindt men. Voorzitter Alex 
van der Molen van het wijkplatform: 
,,Het lijkt ons nu wel eens goed dat 
de burgemeester kennisneemt met 
wat er leeft in de wijk. We moeten af 
van het beeld dat Zeewijk het afvoer-
putje van de gemeente is. Wij maken 
ons grote zorgen over de verloede-
ring van onze mooie groene wijk.’’

Uitzichtloos vuilcontainer-
probleem in Zeewijk

IJmuiden - Op donderdag 26 
november in de vroege ochtend was 
er een enorme verrassing voor alle 
ju�en en meesters van basisschool 
de Origon. In de lerarenkamer stond 
een heerlijke mand vol met fruit en in 
de grote hal hing een heel groot hart. 
Dit hart werd gevormd door prach-
tige kleine versierde hartjes met 

hartverwarmende teksten en teke-
ningen van alle leerlingen! De ouders 
wilden de leerkrachten op deze 
manier bedanken in deze turbulente 
tijden.
,,Wat een enorme betrokkenheid van 
onze ouders en leerlingen’’, aldus het 
team van de origon in een reactie. 
,,Dank jullie wel allemaal’’.

Ouders bedanken de juffen
en meesters op de Origon

Santpoort - De jongens van de 
RA159 St.Radboud kunnen dit jaar 
door de corona niet met z’n allen de 
straat op om hun kerststukjes te 
verkopen.  Maar niet getreurd, de 
kerststukje worden dit jaar ook 
gemaakt en op bestelling bij de 
inwoners binnen de gemeente 
Velsen thuis gebracht. 
Alle jaren maken de jongens van de 
RA159 zelf kerststukjes om hun acti-
viteiten te kunnen bekostigen. De 

Rowans zijn jongens in de leeftijd 
van 15 tot en met 18 jaar. Zij gaan elk 
jaar op expeditie: meestal een meer-
daagse trektocht door een berg-
achtig gebied in het buitenland.

Vanaf nu kunt u bellen als u kerst-
stukjes wil bestellen en thuis bezorgd 
wil krijgen met Douwe IJntema, 
06-31351531. Per e-mail bestellen 
kan ook: douweijntema@outlook.
com. Vermeld in de mail uw naam, 

adres, woonplaats en telefoon-
nummer en de hoeveelheid kerst-
stukjes die u wilt bestellen. Bezorging 
van de kerststukje zal gebeuren op 4, 
5 en 6 december. Ook 11,12 en 13 
december zal er worden bezorgd als 
er nog voorraad is. Bestellingen 
boven de 3 stuks worden ook door-
deweeks bezorgd. De kerststukjes 
kosten 5 euro per stuk. De  kerstactie 
is de grootste actie van de RA159 en 
is welbekend in en nabij Santpoort.

Kerststukjes van de RA159 St. 
Radboud dit jaar op bestelling

Door het jaar heen doen de Rowans acties om hun jaarlijkse expedities te kunnen bekostigen. Dit zijn acties zoals een 
darttoernooi, de jaarlijkse kerstactie waarbij zij langs de deuren gaan om hun zelf gemaakte kerststukjes te verkopen en nog veel 
meer. Foto: aangeleverd

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

Jaren geleden was 5 december op de Marnixschool een 
extra spannende dag. Niet alleen voor de kinderen, 
maar zeker voor de leerkrachten. Er was een brief 
gekomen van Sinterklaas zelf! Geadresseerd aan de 
kinderen van school. Hierin kondigde de Sint aan, op 5 
december de Marnixschool ‘s ochtends te bezoeken. 
Ook stond het tijdstip van aankomst vermeld: half 
negen.
De Goedheiligman liet echter in een aparte brief aan 
het team weten, geen vervoer te hebben.
Aan ons de taak, daar een oplossing voor te vinden. Er 
kwamen allerlei suggesties los. Een vader van school 
had een manege. Daar konden we een paard lenen. 
Een andere vader had een motor met zijspan. De man 
zou dan als Piet de motor besturen, met Sint in het 
zijspan. Er kon een brandweerauto geregeld worden.
Het team koos voor het paard. Wij vonden, dat Sint per 
paard moest aankomen bij school en dan door de 
poort het schoolplein op rijden. We zagen het helemaal 
voor ons.
Incognito kwam de goede man op school om te horen 
wat de plannen waren.
De Kindervriend werd heel stil bij het horen van ons 
idee van het paard. Het bleek, dat deze Sint nog nooit 
op een paard had gezeten. Maar hij wilde het wel 
proberen. De eigenaar van het rijdier bood aan, om 

verkleed als Piet, mee te lopen. 
Er werd �ink geoefend en uiteindelijk lukte het de oude 
baas te blijven zitten. De eigenaar had het dier goed in 
de hand. Helaas ... het paard steigerde bij de laatste 
oefening op straat. De Sint-to-be, zakte van het paard 
af en riep: ,,Dit doe ik niet!” Er moest een alternatief 
gezocht worden. 
Een collega bood aan om Sint ‘thuis’ met zijn auto op te 
halen en bij school af te zetten.
Op de ochtend van 5 december vormden alle kinderen 
op het schoolplein een erehaag. We zongen Sinter-
klaasliedjes en wachtten in spanning op de komst van 
de Sint. Maar om half negen was de Sint er nog niet. 
De collega die de Goedheiligman zou halen …..liep 
nog rustig op het plein!
Ik liep naar het hek bij de poort. Daar klonk zachtjes: 
‘Pssst ... Pssst’. Om de hoek stond Sinterklaas in vol 
ornaat, in een portiek gedrukt. De collega was vergeten 
hem op te halen. De schoondochter was snel met Sint 
achterop de �ets, naar school gereden.
Lopend kwam de Goedheiligman het plein op.

Vol verwachting klopte ons hart
41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester 
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte 
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren 
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen 
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan 
ook niet bij voor deze 68-jarige IJmuidenaar. Met 
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de 
Jutter/Hofgeest. Deze week: ‘Vol verwachting 
klopte ons hart’.

Met een hart vol hartjes bedanken de ouders de leerkrachten. Foto: aangeleverd
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Coronapatiënten Spaarne 
Gasthuis eerder naar huis

Hoewel de piek van de tweede coro-
nagolf voorbij lijkt te zijn, liggen in 
het ziekenhuis nog steeds veel coro-
napatiënten. Ondanks de inspanning 
van alle betrokken partijen, kan dit 
leiden tot problemen in de keten 
voor coronazorg maar zeker ook voor 
de reguliere zorg. Daarom is deze 
samenwerking tussen de verschil-
lende zorgaanbieders opgezet.

Thuis verder herstellen
Het doel van deze samenwerking is 
om een beperkte groep coronapati-
enten vervroegd met zuurstof en 
medicatie naar huis te ontslaan 
waarbij de huisarts en de thuiszorg-
organisaties nauw samenwerken om 
de zorg aan deze patiënten te 
verlenen. In de regio Kennemerland 
gebeurt dit door Zorgbalans, in de 
regio Haarlemmermeer door Amstel-
ring Wijkzorg. Ivo van Schaik, voor-
zitter raad van bestuur van het 
Spaarne Gasthuis: “Dit is niet alleen 
heel �jn voor de patiënt, maar ook 
voor het ziekenhuis waar we zo meer 
capaciteit overhouden voor andere 
ernstig zieke patiënten en de regu-
liere zorg beter op peil kunnen 
houden”. 

De patiënt en zijn mantelzorger 
krijgen in het ziekenhuis duidelijke 
uitleg over het gebruik van zuurstof 
thuis, van de medicijnen en de 
meegegeven persoonlijke bescher-
mingsmiddelen. De zuurstof wordt 
bij de patiënt thuis geleverd. 

Ondersteuning huisartsen
Zonder ondersteuning van de huis-
artsen in de regio en hun construc-
tieve samenwerking met specialisten 
in het ziekenhuis, zou dit project niet 
op deze manier van de grond zijn 
gekomen. Ron Peters, huisarts in 
Velsen-Zuid: “Voor de huisartsen blijft 
de kwaliteit van de reguliere zorg 

uiteraard van het grootste belang. 
Wij kunnen die zorg blijven geven 
naast deze extra zorg voor coronapa-
tiënten die thuis herstellen. De huis-
arts neemt iedere dag contact op 
met de patiënt, mantelzorger of wijk-
verpleegkundige. We bekijken het 
zuurstofgehalte, bloeddruk, tempera-
tuur en hoe benauwd de patiënt is. 
Deze waarden houdt de patiënt of 
zijn mantelzorger zelf bij.”

Meten = weten pakket
Thuiszorgorganisatie Zorgbalans 
heeft hiervoor speciale ‘Meten = 
weten’ pakketten samengesteld. In 
dit pakket zit meetapparatuur voor 
de monitoring van het zuurstofge-
halte en de hartslag, de temperatuur, 
bloeddruk en het bloedsuikerge-
halte. Samen met De Compaan, een 
tablet waar de waardes automatisch 
naartoe worden gestuurd. Via De 
Compaan is het mogelijk dat de huis-
arts en indien nodig een arts van het 
Spaarne Gasthuis de monitoring op 
afstand doet. Ook kunnen de huisarts 
en thuiszorgorganisaties contact 
hebben met de patiënt door middel 
van beeldbellen. 

De cliënt bepaalt zelf welke zorgver-
lener de meldingen via De Compaan 
ontvangen of inzage krijgen in de 
metingen. Hij behoudt dus zoveel 
mogelijk zelf de regie. 

Inge Veenstra, directeur Wijkzorg bij 
Zorgbalans: “Onze samenwerking 
met ziekenhuis, huisartsen en 
Amstelring is veelbelovend, ook voor 
de toekomst. De gecombineerde 
zorg thuis met ondersteuning van 
het ‘Meten = weten’ pakket is vooruit-
strevend. Een slimme toepassing van 
technologie met de juiste combinatie 
van fysieke zorg en beeldscherm-
zorg. En dat kan gelukkig in corona-
tijd op deze manier ook thuis.”

Regio - Coronapatiënten van het Spaarne Gasthuis die stabiel en voor het 
grootste deel hersteld zijn, mogen voortaan iets eerder naar huis. In 
nauw overleg met de crisisteams van de huisartsen uit de regio is een 
samenwerking opgezet tussen het Spaarne Gasthuis, huisartsen en thuis-
zorgorganisaties Amstelring en Zorgbalans. Zo wordt de drukte in het 
Spaarne Gasthuis als gevolg van corona verminderd en kan de reguliere 
zorg zo normaal mogelijk doorgaan.

Het Meten=Weten pakket van Zorgbalans om thuis je waardes te meten
Foto: RAP Fotogra�e

Santpoort - Op vrijdag 11 december 
om 20.00 uur zijn de cellist Joachim 
Eijlander en de dudukspeler Kadir 
Sonuk te gast in ‘t Mosterdzaadje. 
Een duduk is een Armeens dubbel-
riet blaasinstrument. Het programma 
‘Dark Fire’ is een ontmoeting tussen 
Europese muziek en muziek uit Klein-
Azië. Uitgevoerd wordt o.a. werk van 
de Turkse componist Ahmed Saygun. 
Maar ook Arabisch beïnvloede 
Spaanse muziek, een Azerbeidzjans 
lied en Theodorakis. 
‘Dark Fire’ gaat over de kracht die vrij-
komt bij de ontmoeting met de 
onbekende wereld. Joachim Eijlander 
maakte een nieuwe cd onder deze 
noemer. Geen presentatieconcerten 
deze tijd, maar wél was hij veelvuldig 
op radio 4 te beluisteren. Net als voor 
alle musici is in deze periode het 
gebrek aan optredens voor publiek 
erg deprimerend. Als docent aan het 
conservatorium in Rotterdam ziet hij 
ook de problemen bij zijn studenten. 
Daarom komt Joachim in januari 
wéér in ‘t Mosterdzaadje met een 
concert samen met zijn studenten. 

Tesla Pianotrio
Op zaterdag 12 december om 15.00 
uur is in ‘t Mosterdzaadje een extra 
concert ingelast. Het Tesla Pianotrio 
met Nataša Grujić – viool, Isabel Vaz 
– cello en  Daniel Kool – piano voert 
werk uit van Schumann ( Piano Trio 
nr 2), Debussy ( Piano Trio in G groot) 
en Rachmaninov (Trio Elegiaque nr 
1). In november werd het concert van 
Isabel Vaz samen met de Portugese 
pianist Vasco Dantes geannuleerd. 
Nu een inhaalslag, maar dan met 
haar trio dat een oorstrelend 
programma gaat uitvoeren.
Isabel Vaz (Portugal) soleert geregeld 
bij Europese orkesten. Ze heeft een 
vaste aanstelling bij het Noord 
Nederlands Orkest en leidt een actief 
kamermuziek leven. In Faro is ze 
artistiek leider van een internationaal 
kamermuziekfestival. 
Nataša Grujić (Belgrado) is een trots 

lid van verschillende orkesten. 
Muziek is voor haar het hoogste 
goed om in een wereld met zo veel 
grenzen, grenzeloos te kunnen 
communiceren.  
Daniël Kool won vele prijzen in 
Nederland en internationaal. Zij spel 
wordt om helderheid en diepgang 
geprezen. 

Pianist Hugo Mathis
Op zondag 13 december om 15.00 
uur maakt de pianist Hugo Mathis 

zijn debuut in ‘t Mosterdzaadje. Een 
hemelbestormend jong Frans talent 
dat dit jaar cum laude afstudeerde in 
Birmingham. Op zijn programma 
staan Robert Schumann (Kreisleriana) 
en de 6e sonate van Sergey 
Proko�ev. 
Sonata no.6 in A Major opus 82 van 
Proko�ev is de eerste van de drie 
oorlogssonates en werd voor het 
eerst uitgevoerd op 8 april 1940 in 
Moskou. Hugo Mathis had de eer 
geselecteerd te worden om deze 
sonate te spelen voor de wereldbe-
roemde pianist, pedagoog en Proko-
�ev kenner Boris Berman. 
Schumanns Kreisleriana is een zeer 
dramatisch werk en wordt door 
sommige critici gezien als een van 
zijn beste composities. Schumann 
zelf noemde het zijn favoriet. In de 8 
delen wisselen dromerigheid en 
uitbundigheid zich contrastrijk af. 
Hugo Mathis brak zijn carrière als 
tennisser af om zich als 20 jarige 
geheel te wijden aan de piano. En 
met groot succes.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord, 023-5378625. reser-
veren: penningmeester@mosterd-
zaadje.nl of via www.mosterdzaadje.
nl.

‘Dark Fire’, Pianotrio en 
Oorlogssonate in ‘t Mosterdzaadje

Isabel Vaz. Foto: aangeleverd

Hugo Mathis is volgens kenners een hemelbestormend Frans talent. Foto: aangeleverd

Velsen - Zestien gemeenten in Noord-Holland deden vorige week mee aan de campagne ’Orange the World’. Daarmee 
laten ze zien achter de de boodschap te staan dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is. Om de campagne te ’laten 
zien’, was het gemeentehuis in Velsen vorige week woensdagavond oranje verlicht. Ook ging de de speciale Orange the 
World-vlag in top. Foto: Erik Baalbergen

Gemeentehuis kleurt oranje





De biologische alcohol in dit unieke parfum is afkomstig uit granen en ook de bloemmelange is 
van biologische kweek. De bladeren van de bloemen worden koud geperst. Op deze wijze wordt 

Puzzel mee en win één van de drie JAY Organic Eau de Parfums
Biologische producten worden steeds gewilder. Dat dit ook kan voor de geur die je als vrouw 
gebruikt bewijst JAY, een 100% biologisch parfum made in Amsterdam, met een verleidelijke 
bloemengeur. JAY Organic Eau de Parfum opent met frisse en sprankelende topnoten van 
fruitige sinaasappel, framboos en neroli. Het hart ontluikt een weelderig boeket van sinaas-
appelbloesem, jasmijn en gardenia, hetgeen zorgt voor een ultiem vrouwelijke en verleide-
lijke indruk. De basis is gera�neerd, sensueel en warm dankzij geurnoten van honing, 
patchouli en zoete noten.

Mail de oplossing voor woensdag 9 december naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal  1. iemand die een bank bestuurt; 7. specialist in een
ziekenhuis; 12. duw (stoot); 13. grasmaand; 14. tentoonstellings-
gebouw in Amsterdam; 15. westerlengte (afk.); 17. boterton; 19.
hoofd van een moskee; 21. muzieknoot; 22. verwaande houding;
24. kroegbaas; 27. toiletartikel; 28. kraaiachtige vogel; 30. Sociaal
Economische Raad (afk.); 31. een zekere; 32. Griekse zuilen-
gang; 33. loofboom; 35. kleine kuip als zitbad; 37. familielid; 38.
waddeneiland; 41. zwarte kleverige stof; 42. schoon en netjes;
44. deel van voet; 46. luizenei; 47. eskimohut; 48. toezicht hou-
den; 49. in het wild levend knaagdier; 50. melkklier; 52. aan-
spreektitel van een vorst; 54. ondergrondse ruimte in een
gebouw; 56. transient ischaemic attack (afk.); 58. gekonfijte schil
van een onrijpe citrusvrucht; 61. roem; 62. bijnaam van een
boeing 747; 64. klap; 65. wild zwijn; 67. laagte tussen twee ber-
gen; 68. Bart’s Neverending Network (afk.); 70. hoofdstad van
Letland; 72. wiel; 73. iemand die filmt voor een film; 76. duinheu-
vel; 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. strook grond langs een
rijweg; 79. Arabische vorst; 81. lidwoord; 82. kookgerei; 83. plaats
in Drenthe; 84. vordering; 86. openbaar ambtenaar; 87. wilddief.

Verticaal  1. bodyguard (portier); 2. niet parkeren (afk.); 3. keu-
kenmeester; 4. land in Azië; 5. rugtas voor soldaten; 6. telwoord;
7. klant (vaste koper); 8. land in Azië; 9. mannetjesschaap; 10.
bolgewas; 11. schminker; 16. meisjesnaam; 18. snel (soort); 20.
Chinese vermicelli; 21. soort vloerbedekking; 23. vensterglas; 25.
ladder; 26. ondeskundige; 27. mooi (welgevormd); 29. gemeente-
lijk ambtenaar; 32. verkoper van geneesmiddelen; 34. beneden
deel van een gevel; 36. niet verschijnen of nakomen; 37. Noorse
muntsoort; 39. losbandig drinkgelag; 40. lengtemaat; 42.
geslachtsdeel; 43. groot soort hert; 45. oude lap; 46. buitendijks
land (landtong); 51. Europeaan; 53. alcoholische drank; 54. bode
voor het bezorgen van pakketten; 55. verdriet; 56. fijn weefsel; 57.
Zweedse popgroep; 59. vrouwelijk dier; 60. etalage-inrichter; 62.
spijtig (helaas); 63. slecht mens; 66. beroep (ambt); 67. manne-
tjesbij; 69. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 71. de
schepper; 73. oud Nederlands betaalmiddel; 74. Europese hoofd-
stad; 75. inwendig orgaan; 78. uitroep van afkeer; 80. plaats in
Brazilië (afk.); 82. personal computer (afk.); 85. Nederlandse poli-
tieke partij (afk.).

de etherische olie gewonnen. Deze wordt 
verdund met water en alcohol. Dit geeft een 
heerlijke intense geur beleving.
 
JAY is verkrijgbaar in drie inhoudsmaten (10 
ml, 30 ml en 50 ml) via diverse drogisterijen. 
 
Meer informatie via www.vedax.nl
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Vader, moeder en dochters in 1923. 
Foto: Noord-Hollands Archief

Het fotodocument is in meerdere 
opzichten bijzonder en biedt een 
nieuw inzicht in het jonge leven 
van de verzetsstrijder. Op de foto’s 
is te zien hoe Hannie opgroeit 
vanaf vlak na haar geboorte in 
1920 tot in de jaren dertig, dus ver 
voordat zij toetrad tot en deelnam 
aan het georganiseerd verzet 
tijdens de Duitse bezetting. 
Bijzonder waardevol is dat een 
aantal foto’s zijn voorzien van date-
ringen en annotaties.
 
Een van de belangrijke aspecten 
van het fotoalbum is dat Hannie 
vooral te zien is in gezinsverband 
met haar ouders Pieter Schaft, 
leraar op de Rijkskweekschool, en 
Aa�e Talea Vrijer en met haar 
oudere zusje Annie. De moeder 

heeft kiekjes in het album geplakt 
van de familie in Haarlem bij het 
spelen thuis, bij een uitje aan zee in 
Zandvoort, bij familie in Den Haag, 
met grootouders, ooms en tantes. 
Op de laatste bladzijden zijn foto’s 
van de herbegrafenis ingeplakt. 
Deze zijn later door de achternicht 
van Hannie Schaft toegevoegd, die 
het album naar het Noord-Hollands 
Archief heeft gebracht. Zij trof het 
fotoalbum in 2000 aan bij het leeg-
halen van het huis van een over-
leden oom.
Er was zo goed als geen beeldma-
teriaal bekend van Hannie en haar 
familie uit haar jeugdjaren. Die 
leegte is door deze aanwinst 
opgevuld. 

Het album is digitaal beschikbaar 

op de website van het Noord-
Hollands Archief.

Regio - Hannie Schaft is hét symbool van het Nederlandse verzet. Het 
Noord-Hollands Archief heeft over haar tijd als verzetsstrijder veel 
materiaal. Maar beeldmateriaal over haar kinderjaren ontbrak nog. 
Van een direct familielid heeft het Noord-Hollands Archief 75 jaar na 
Hannie’s dood het album van haar baby- en kinderjaren verworven.

De kinderjaren van Hannie Schaft –
De ontdekking van een uniek familiealbum

IJmuiden - Een uitbundig feest kon 
het, met alle beperkende maatre-
gelen, natuurlijk niet worden. Toch 
wilde Stichting Philadelphia aan de 
Radarstraat, waar zich de nieuwe 
locatie Stadspark bevindt, iets doen 
voor de omwonenden. Afgelopen 
vrijdag werd daarom glühwein en 
chocolademelk geschonken, terwijl 
DJ Dylan zorgde voor een vrolijke 
(peper)noot voor de bezoekers. Hij 
had zich voor deze gelegenheid als 
Piet uitgedost en ook enkele andere 
Pieten waren van de partij om de 
aanwezigen te vermaken.

Een vrijdagmiddagborrel voor bewo-
ners en omwonenden van de woon-
locatie Stadspark, dat is wat men 
voor ogen had. Dylan, zelf bewoner 
van deze locatie, legt uit: ,,We willen 
mensen laten weten waar we als 
bewoners voor staan en dat we ons 
steentje bij willen dragen aan de 
samenleving.’’ Het idee voor een klein 
themafeestje was snel geboren, maar 
van een massale bijeenkomst kon 
natuurlijk geen sprake zijn. De richt-

lijnen van het RIVM waren leidend. 
Op de locatie lieten zich wat ouders 
en familieleden van cliënten zien. 
Ook enkele bewoners uit het nabij-
gelegen �atgebouw De Komeet 
kwamen erop af. ,,Iets soortgelijks 
willen we elke laatste vrijdagmiddag 
van de maand gaan doen’’, vertelt 
Dylan. Hij is erg enthousiast over het 
verloop van deze eerste editie.

Maandelijkse vrijdagmiddag-
borrel bij woonlocatie Stadspark

DJ Dylan is erg enthousiast over de 
eerste editie van de vrijdagmiddag-
borrel. Foto: aangeleverd





Van bibliothecaresse naar Het Parool
Anna Maria Geertruida Schmidt wordt in 1911 te Kapelle gebo-
ren en is een dochter uit een Zeeuws domineesgezin. Zij werkt ja-
renlang als bibliothecaresse. Ze begint pas echt met schrijven op 
haar 35e. In een televisie-interview uit de jaren negentig met Is-
cha Meijer gaf ze aan dat ze haar leven met publiciteit en inter-
views pas later begon. “Ik was wat dooiig, voor die tijd was ik 
net een boomstam bedekt met mos”, vertelt ze. Gedurende de 
Tweede Wereldoorlog sluit ze zich aan als journaliste bij de on-
dergrondse krant Het Parool. Na de bevrijding stort ze zich op ca-
baretliedjes. In 1947 schrijft ze onder meer voor het journalisten-
cabaret ‘De Inktvis’ in Amsterdam en blijft ze in Het Parool vers-
jes en verhalen voor kinderen schrijven, waaronder Jip en Janne-
ke. In die tijd ontmoet ze via Het Parool in 1947 illustratrice Fiep 
Westendorp, die met haar onmiskenbare eigen stijl jarenlang de 
tekeningen van Jip en Janneke en latere kinderboeken zou gaan 
verzorgen. Annie en Fiep Westendorp (1916-2004) hadden na 
hun eerste ontmoeting al direct een goede klik met elkaar en 
werden vrienden voor het leven.    

“Ik denk dat ik wel een hekel heb aan volwassenen”
Opmerkelijk was dat juist volwassenen ook de kinderschrijfsels 
van Annie zo konden waarderen. Al deze werken werden ver-
zameld in de bundels ‘Het fluitketeltje’ (1950) en ‘Jip en Janne-
ke (1953). Ivo Niehe stelde in een interview met haar dat ze wel 
dol op kinderen moest zijn, omdat ze zulke succesvolle kinder-
verhalen schreef. “Helemaal niet”, antwoordde ze toen, “Ik hoef 
niet specifiek dol op kinderen te zijn. Nou ja, ik zal ze niet schop-
pen als ik ze tegenkom, maar ik ben niet speciaal dol op kinde-
ren. Nee, het is denk ik dat ik meer het kind ben in mezelf. Maar 
ik denk dat ik wel een hekel heb aan volwassenen”, verklaarde 
Annie M.G. Schmidt toen. 

Annie maakte in de latere jaren furore met musicals als ‘Heer-
lijk duurt het langst’ (1965) en radio- en televisieseries die ze 
schreef, zoals ‘De familie Doorsnee’ (1952-1954), ‘Pension Hom-
meles’ (1959) en natuurlijk de bekende serie met hoofdrolspeel-
ster Hetty Blok: ‘Ja zuster, nee zuster’ (1967). Annie schreef lied-
jes en musicals vaak samen met componist Harry Bannink. Ze 
schreef ook diverse teksten voor cabaret en blijspelen. Annie 
M.G. Schmidt werd zo de publiekslieveling van Nederland. Met 
gedichten schrijven stopte Annie even, door de geuite kritiek van 
schrijver Adriaan Morriën, die openlijk verklaarde dat hij “de ge-
dichten vond tegenvallen en ‘onnodige poëzie’ vond.”
In 1986 werden al haar gedichten en liedjes verzameld in de bun-
del ‘Tot hier toe’. 

In 1991 stopte Annie M.G. Schmidt met schrijven omdat ze bij-
na blind was en haar laatste toneelstuk ‘We hebben samen een 
paard’ slechte kritieken ontving. Na een val in januari 1994 kreeg 
ze een heupoperatie en moest ze revalideren. Ze besloot toen 
een aantal zaken rondom haar levenseinde zelf in de hand te ne-
men. Zo verzocht ze Harry Bannink de begrafenismuziek voor 
haar te schrijven. In 1995, na haar 84ste verjaardag, werd ze ‘s 
ochtends dood in haar slaapkamer aangetroffen. Een arts stelde 
vast dat ze aan een hartstilstand was overleden. 

Ophef over Jip en Janneke 
Annie M.G. Schmidt was misschien wel een van de grootste 
schrijfster die Nederland gekend heeft. Een uniek en veelzijdig ta-
lent met een groot en divers oeuvre, dat innig en voorgoed in het 
hart van vele Nederlanders is gesloten. Ze was onlangs nog in het 
nieuws door de uitspraken van Utrechts Statenlid Julie d’Hondt, 
die de verhalen van Jip en Janneke ‘te rolbevestigend en ouder-
wets’ achtte en ‘niet meer vond passen in deze tijd’. Dit leidde tot 
flinke ophef en deed menig kritiek en emotie oplaaien. Niet voor 
de eerste keer overigens: deze uitspraken werden ook al in femi-
nistische kringen gedaan in de jaren zeventig.  
 
Juist roldoorbrekend 
In het tegenlicht van de resterende en hardnekkige verzuiling in 
Nederland was Annie juist haar tijd vooruit en een taboe- en rol-
doorbrekend persoon die met haar werk kritisch de barricaden 
opklom. Wars van burgerlijkheid nam ze absoluut geen blad voor 
de mond en schreef ze on-omfloerst hoe ze over bepaalde za-
ken dacht.  Zo schreef ze voor de musical ‘Foxtrot’ het liedje ‘Sor-
ry dat ik besta’, vertolkt door Willem Nijholt, waar ze het taboe 
van openlijke homoseksualiteit in liefdesliedjes aan de kaak stel-
de. Met zinsneden als: “Nooit is er een lied gezongen, over de 
verboden kus, van Romeo en Julius, want daar zijn we nog niet 
aan toe: taboe, taboe.” 
Een ander voorbeeld is de sketch ‘Kunstmatige inseminatie’ voor 
Wim Sonnevelds theatershow met Ina van Faassen in 1969. Een 
gedurfd en gewaagd onderwerp voor die tijd dat Annie tekstu-
eel op luchtige en satirische wijze op schrift durfde te zetten. En 
wie kent niet het liedje ‘Vluchten kan niet meer’ van Frans Hal-
sema en Jenny Arean? Geschreven voor de musical ‘En nu naar 
bed’ (1970-71) in de toenmalige tijdsgeest van politieke spannin-
gen die de Koude Oorlog met zich meebracht. Annie schreef dat 
vluchten geen zin meer had, je was namelijk nergens veilig. De 
enige oplossing was de liefde (het vluchten bij elkaar). 
Met haar nuchtere instelling en haar eigenwijze en soms grimmi-
ge schrijfstijl wist Annie M.G. Schmidt als geen ander de holheid 
van frasen en pretenties, alsmede maatschappelijke kwesties im-

mer weer origineel of met een humoristisch en luchtig randje 
aan te kaarten. Dit deed ze op meesterlijke wijze. Met haar oeu-
vre heeft ze een grote maatschappelijke bijdrage geleverd en ons 
een waardevolle en leerzame schat aan literair erfgoed nagela-
ten, die gekoesterd dient te worden voor de generaties die ko-
men gaan.   

Bart Jonker

(Met dank aan Wombat B.V. Diverse bronnen, o.a.: ’Onze litera-
tuur vanaf 1916’ door Piet Calis, TV-interview met Ischa Meijer en 
het TV-interview uit de TV-show met Ivo Niehe.) 

Misschien wel Neerlands meest bejubelde schrijfster met een onbegrensde fanta-
sie: Annie M.G. Schmidt. Wie is er niet opgegroeid met Jip en Janneke, Pluk van 
de Petteflat en Dikkertje Dap? Annie schreef niet alleen voor kinderen, maar ook 
voor volwassenen. Toneelstukken, gedichten, liedjes, cabaret, noem het maar. 
Voor grote artiesten als Wim Sonneveld, Willem Nijholt, Frans Halsema, Wim Ibo, 
Hetty Blok, Conny Stuart en Jenny Arean. Harry Bannink componeerde de meeste 
muziek voor haar liedteksten. 

Annie M.G. Schmidt: eigenwijs icoon 
met een onvergetelijke fantasie 

Annie M.G. Schmidt.

Illustratrice Fiep Westendorp. Foto aangeleverd door Wombat B.V.
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De coronacrisis raakt ondernemers 
hard in hun bedrijfsvoering. Veel 
gemeenten spannen zich gelukkig 
in om de pijn van de maatregelen te 
verzachten. Er kwamen speciale 
loketten, gemeenten bieden �nan-
ciële steun zoals uitstel van belas-
tingen, horeca mocht terrassen 
uitbreiden, er werd meegedacht en 
meegewerkt om winkelgebieden op 
een veilige manier aantrekkelijk te 
houden, enz. In deze editie van ons 
onderzoek is daarom een speciale 
coronamodule opgenomen.

Niet de papieren werkelijkheid
Uniek aan de verkiezing van MKB-
Nederland is dat het niet om de 
papieren werkelijkheid gaat: het is 
geen studie van collegeprogram-
ma’s of beleidsnota’s. Het gaat om 
de mening van de ondernemer, om 
de beleving van de gemeentelijke 
dienstverlening. Wat er op papier 
goed uitziet, kan in de praktijk 
namelijk toch tegenvallen of 

andersom. Een hoge OZB-he�ng 
maar voortre�elijke voorzieningen 
voor ondernemers kan de voorkeur 
hebben boven een omgekeerde 
situatie. Krijg je als ondernemer 
‘waar voor je geld’?

Die MKB-vriendelijkheid kan ook 
blijken uit zaken als kortere proce-
dures bij noodzakelijke uitbrei-
dingen, een betere bereikbaarheid 
van bedrijventerreinen, meer 
kansen voor mkb’ers bij gemeente-
lijke en regionale aanbestedingen, 
telefonische of digitale bereikbaar-
heid, de snelheid van betalen, de 
hoogte van de lokale lasten, 
vergunningverlening of beleid voor 
starters, enz.

Positieve prikkel
MKB-ondernemers zijn cruciaal voor 
de lokale economie, werkgelegen-
heid en leefbaarheid, en moeten bij 
vragen kunnen rekenen op 
adequate hulp van hun gemeente. 

MKB-Nederland wil met de verkie-
zing MKB-vriendelijkste gemeente 
colleges van B&W, raadsleden en 
ambtenaren op een positieve 
manier prikkelen om een scherpe 
blik op belangen van ondernemers 
te laten houden.

Het grootschalige onderzoek van 
MKB-Nederland - dat dit jaar zijn 
zesde editie beleeft - wordt uitge-
voerd door onderzoeksbureau 
Lexnova en stoelt op vier pijlers: de 
tevredenheid van ondernemers in 
de gemeente, het imago van de 
gemeente, communicatie en beleid 
met betrekking tot het MKB en de 
hoogte van de gemeentelijke lasten. 
Hieruit volgt uiteindelijk een lande-
lijke ranglijst. Er is daarnaast een 
aparte prijs voor de beste van de 40 
grootste gemeenten. Voorjaar 2021 
zal bekend worden wie zich de 
MKB-vriendelijkste gemeente van 
Nederland mag noemen. 
De afgelopen twee edities was dat 
het Overijsselse Rijssen-Holten. Bij 
de steden stond Almere vorige keer 
bovenaan. 
Ondernemers kunnen op www.
mkbvriendelijkstegemeente.nl de 
vragenlijst invullen.

Regio - Wordt Velsen dit jaar de MKB-vriendelijkste gemeente van Neder-
land? Ondernemers kunnen weer hun stem uitbrengen voor de MKB-
vriendelijkste gemeente van Nederland, een initiatief van MKB-Neder-
land. Om de twee jaar draait het uitsluitend om de vraag: wat doet de 
gemeente voor het lokale bedrijfsleven? En doen ze dat goed?

Stembus geopend voor de 
MKB-vriendelijkste gemeente

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, heeft het bord voor de winnende gemeente al klaar. Foto: MKB Nederland

Regio - In Galerie Bloemendaal op de 
Bloemendaalseweg 46 is een nieuwe 
expositie te zien tot en met 25 

december. De galerie is open op 
vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 
17.00 uur. 
De exposanten zijn: Martine 
Lemmens met textiel objecten en 
installaties. Beeldhouwer Karel 
Gomes. Ineke Hezemans met kera-
miek. Haar glazuren maakt ze 
volgens een eigen recept. Al haar 
vormen draait ze in een ver�jnde 
vormentaal.
Gea Snijders, goudsmid. Voor haar 
sieraden gebruikt ze voornamelijk 
goud en zilver al of niet gecombi-
neerd met edelstenen of parels in 
strakke of organische vormen. Uw 

oude sieraad kan ze  ook omtoveren 
tot een nieuw sieraad. 
Joke Hoogendoorn. Maakt sieraden 
van parels en edelstenen die ze uit 
China haalt. 

Afrikaanse maskers, o.a. uit Mali 
(West Afrika) van de Dogon, een 
bevolkingsgroep, die bekend staat 
om zijn kleurrijke, gemaskerde 
dansen en ceremonies en hun monu-
mentale architectuur. Verder is werk 
te zien van Marion van Harreveld, 
collages, Kuno Grommers, geënsce-
neerde fotogra�e en Floor de Bruyn 
Kops, schilderijen.

Kunst kleurt de decembermaand in 
Galerie Bloemendaal

Winterlandschap van Floor de Bruyn 
Kops

Door Henk de Reus

Frank la Croix van het Ruiterhuys 
legt het uit. ,,De horeca is al een 
tijdje in lockdown en dit zal waar-
schijnlijk tot half januari duren. De 
situatie is niet leuk, maar we 
begrijpen het wel. Het is vervelend 
als je bedrijf plat ligt, maar het kan 
altijd erger. Denk maar aan de 
mensen die corona hebben. We 
hebben ontzettend veel respect 
voor de zorgmedewerkers die dage-
lijks aan de bedden van de corona-
patiënten staan en al hun liefde in 
hun werk leggen. Ze staan dag en 
nacht klaar en draaien soms zestig 
uur per week. We hebben wel een 
keer voor ze geklapt, maar daarna 
bleef het stil.” 

Lied
,,De medewerkers binnen ons 
bedrijf zien elkaar door de lockdown 
ook haast niet meer”, zegt La Croix. 
,,Je verliest daardoor de binding met 
elkaar. Het leek ons een leuk idee 
om speciaal voor de IC-zorgmede-
werkers van het Rodekruiszieken-
huis en van de Noordwest Zieken-
huisgroep een kerstlied op te 
nemen en ze zo een hart onder de 
riem te steken. Het gaat om 65 
medewerkers in Beverwijk en 190 
medewerkers in Alkmaar. 
De tekst van het lied is geschreven 
door onze dochter Emma en de 
muziek is van de band Band aid 
(Ebola song). Naast Emma doen mijn 
vrouw Nikki, schoonvader Henny 
Huisman, de collega’s Astrid en 
Bianca en ikzelf mee. Henny’s 
moeder Emma (91) en mijn moeder 
hebben in de videoclip een �guran-
tenrol. Het lied vertegenwoordigt 
een boodschap van de horecamede-
werkers aan de zorg en is terug te 
zien op Spotify, Youtube en op de 
site van het Ruiterhuys.”  

Kerstpakket
Naast dit gebaar bedachten de 
medewerkers van het Ruiterhuys 
nog een andere mooie geste voor 
de IC-zorgmedewerkers. La Croix: 
,,Nu Kerstmis niet op de gebruike-
lijke manier gevierd kan worden 
stellen we gratis kerstpakketten 
beschikbaar voor alle 255 zorgme-
dewerkers op de IC-afdelingen. Juist 
in deze kerstperiode in coronatijd 
leek het ons belangrijk om ze op 

deze wijze onze dank en erkentelijk-
heid te tonen. De kerstpakketten 
hebben een waarde van € 42,-. Aan 
de samenstelling van kerstpakketten 
leverden wijnleverancier Molenaar 
en Vhc Jongens BV leveranciers ook 
een bijdrage. Zelf voegen we nog 
een waardebon van € 10,- aan het 
pakket toe.”

Doneren
Het Ruiterhuys wil mensen in de 
regiobbij dit project betrekken. 
La Croix: ,,Mensen kunnen een 
steentje bijdragen door online voor 
€ 7,50 een kerstpakket bij te kopen. 
Dit kunnen zij doen via onze website 
www.hetruiterhuys.nl. Op de 
website is ruimte gemaakt voor een 
persoonlijke boodschap voor een 
willekeurige IC-medewerker die het 
kerstpakket krijgt. Dit kan een 
bedankje, een bemoediging, een 
hart onder de riem, of een blijk van 
waardering zijn. Dit geeft het kerst-
pakket meerwaarde. Wij printen de 
tekst uit op een kaartje dat bij het 
pakket wordt gevoegd en zorgen 
ervoor dat alle kerstpakketten met 
kaartjes bij de IC-zorgmedewerkers 
terecht komen. Je koopt het pakket 
dus niet voor jezelf, maar voor een 
zorgmedewerker. Hoe leuk zou het 
zijn als zoveel mogelijk inwonders 
van deze regio hieraan meedoen?”, 
zegt een bevlogen La Croix. ,,Samen 
tonen wij zo onze persoonlijke 
erkentelijkheid voor deze kanjers in 
de zorg. Dit gaat verder dan een 
keer klappen. Het zou nog mooier 
zijn wanneer andere horecabe-
drijven in de regio en landelijk het 
signaal oppakken en soortgelijke 
initiatieven ontwikkelen voor andere 
ziekenhuizen in de buurt, zodat het 
zich als een olievlek verspreidt.” 

Castricum - Wie goed heeft opgelet zag dinsdagavond in het programma 
Shownieuws van SBS6 een spetterend optreden van enkele medewerkers 
van restaurant Het Ruiterhuys in Castricum. Het is een eerbetoon aan de 
IC-zorgmedewerkers van het Rode Kruisziekenhuis Beverwijk en van de 
Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. Het bleef niet alleen bij 
een lied.

Sympathiek gebaar naar IC-
medewerkers ziekenhuizen

Het kerstpakket dat voor € 7,50 via de 
website te koop is en dat aan een 
IC-zorgmedewerker zal worden 
gegeven. 

Dochter Emma is leadzangeres tijdens de opname van het kerstlied. 
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