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van vitaal Nederland’ REGIO MEDIA GROEP

IJmuiden - Vrijdagochtend een klein historisch momentje rond de nieuwe Zeesluis IJmuiden. Deze tijd wordt er druk getest in en rond de sluis, en zijn er al heel wat schepen geschut. Maar vrijdag werd 
een passagiersschip geschut: de 238 meter lange Bolette van Fred Olson Cruise Lines, onderweg naar Amsterdam. Een schip met een Nederlands tintje: de Bolette is de voormalige Amsterdam van de 
Holland-Amerika Lijn die sinds augustus dit jaar onder de nieuwe naam vaart. Tja, en als die sluis toch zo groot is, plemp je er gewoon nog een groot schip bij: de 199 meter lange bulkcarrier Glory 
Harvest, ook onderweg naar Amsterdam. Foto: Erik Baalbergen

Eerste passagiersschip geschut in Zeesluis IJmuiden

Velsen - Volgende week gaan de 
bezorgers van deze krant niet alleen 
met de kranten op pad, ze hebben dan 
ook de kaartjes op zak met onze beste 
wensen voor de komende feestdagen. 

Een goede gelegenheid dus om uw 
bezorger een extraatje te geven als 
blijk van waardering. Mede namens 
alle bezorgers alvast hartelijk dank 
hiervoor!

Onze bezorgers bellen bij u aan! pvcpvcpvc

Zeeweg 227 | (0255) 524660 | www.G-Omakelaars.nl
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Op 6 december tekenden vice-voorzitter 
Henk Wessel (Stichting BIZ), Peter van 
de Meerakker (Zeehaven IJmuiden N.V.) 
en wethouder Jeroen Verwoort (gemeen-
te Velsen) de uitvoeringsovereenkomst 
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) haven-
gebied IJmuiden. Hierin zijn afspraken 
vastgelegd over het beheer en onderhoud 
door gemeente Velsen en Zeehaven in het 
havengebied voor komende vijf jaar.

Een BIZ is een afgebakend gebied, waarbin-
nen ondernemers gezamenlijk investeren in 
de kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsom-
geving. Vanwege het afl open van de eerste 
succesvolle BIZ-termijn op 31 december 2021 
is een nieuw BIZ-traject gestart voor haven-
gebied IJmuiden. Het doel is om de BIZ voor 
een nieuwe periode van vijf jaar te verlengen 
en het gebied uit te breiden. Het beoogde BIZ-
gebied omvat naast het huidige gebied (Mid-
denhavengebied, gebied rond Strandweg en 
IJmondhaven) ook het aansluitende gebied 
ten zuiden (gebied Kromhoutstraat/Ampère-
straat), ten oosten (gehele Dokweg) en ten 
noorden (Halkade/Kop van de Haven/Spoor-
wegdriehoek) hiervan. 

Wethouder Jeroen Verwoort kijkt uit naar de 
samenwerking met alle nieuwe ondernemers: 
“Honderden ondernemers staan met deze 
nieuwe BIZ voor een schoon, heel, veilig en 
duurzaam havengebied IJmuiden. Laten we 
de krachten bundelen en met elkaar dit gebied 
aantrekkelijker maken.” Henk Wessel (Stich-
ting BIZ) is ook blij met de ondertekening van 
de overeenkomst: “Een BIZ betekent veel voor 
het havengebied. Hierdoor krijgen we nog 
meer fi nanciële slagkracht om de focus op het 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte 
voort te zetten en de focus te leggen op nieuwe 
thema’s zoals duurzaamheid en citymarke-
ting.” Peter van de Meerakker vult aan dat er 
grote stappen zijn gezet in het opknappen van 
het havengebied en blikt vooruit: “Laten we 
de kwaliteit die we met elkaar hebben bereikt 
vasthouden door de succesvolle BIZ voort te 
zetten.”

Op 23 december wordt de raad gevraagd de 
verordening vast te stellen. De laatste stap is 
een draagvlakmeting en wordt gehouden van-
af 25 januari 2022. Naar verwachting slaan 
ruim 450 ondernemers de handen ineen.

Ondertekening Uitvoerings-
overeenkomst BIZ havenge-
bied IJmuiden

14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Beste winkelier en winkelbestuur,
Vorige maand scherpte het kabinet de co-
ronamaatregelen wederom aan. Het is de 
komende periode van groot belang dat de 
basismaatregelen, waaronder de 1,5 meter 
afstandsmaatregel, weer nauwkeurig wor-
den nageleefd. Vanwege de beperkingen die 
hierdoor worden opgelegd aan onder meer de 
detailhandel nodig ik u graag uit voor een di-
gitaal overleg. Doel van de bijeenkomst is de 
voorbereiding op de drukke decemberdagen 
in de winkelgebieden van Velsen. We hopen 
tijdens dit overleg ook op te halen hoe we u in 
deze periode zo goed mogelijk kunnen onder-
steunen. 
Het webinar vindt plaats via Teams. Vanuit 
de gemeente Velsen zijn dit jaar medewer-

kers van openbare werken, communicatie 
en citymarketing aanwezig om acties uit het 
overleg op te pakken. Aanmelden voor het 
webinar kan via mmooibroek@velsen.nl. U 
krijgt dan tijdig een link toegestuurd voor het 
digitale overleg. 

Webinar coronamaatregelen & detail-
handel 
Datum: maandag 13 december 2021
Tijdstip: 19.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Teams, link volgt
Aanmelden: mmooibroek@velsen.nl

Hartelijk groet,
Jeroen Verwoort
Wethouder Economische Zaken

Paraplubestemmingsplan ‘Woningsplit-
sing en onzelfstandige bewoning’         
Door een parapluplan vast te stellen kan in de 
toekomst beter gestuurd worden op moge-
lijke ongewenste situaties rondom woning-
splitsing. Dit om maatwerk te bieden aan 
specifi eke gevallen die wel passend zijn in het 
huidige beleid. Dit plan heeft betrekking op 
alle andere bestemmingsplannen waarin de 
bestemming ‘Wonen’ voorkomt met uitzon-
dering van bestemmingsplan ‘Havengebied 
IJmuiden

Verordening Starterslening Velsen 2022
In Velsen kunnen starters die een huis willen 
kopen aanspraak maken op een startersle-
ning. Echter, deze lening wordt weinig ver-
strekt door de strenge voorwaarden. Daarom 
wordt nu het voorstel gedaan om de voor-
waarden te verruimen, waarmee de lening 
mogelijk is bij woningen tot 355.000 euro. 

Uitvoeringsagenda gezondheid
In juni heeft Velsen de regionale nota gezond-
heidsbeleid vastgesteld. De volgende stap is 
een uitvoeringsagenda om de doelen te berei-
ken en die ligt nu voor aan de gemeenteraad.

Nota van uitgangspunten Driehuis 
(voortzetting sessie 11 november)
In februari 2020 startte de Dorpsdialoog 
Driehuis. Centraal stond de vraag wat Drie-
huis voor kern is en wil zijn en welke vragen, 
zorgen en ideeën leefden over bijvoorbeeld de 
woningbouwlocaties, de bereikbaarheid van 
Driehuis en de lee¤ aarheid in het dorp zelf. 
Op 11 november is hier ook al over gesproken. 

Kadernota Ontwikkeling 2021 van het 
grondbeleid
De kadernota Ontwikkeling geeft aan hoe de 
gemeente omgaat met het aankopen, verko-

pen en verhuren van grond. De belangrijkste 
wijziging is om meer maatwerk toe te passen. 

Beleidskader Participatie Velsen 2022-
2026
De gemeenteraad hecht veel waarde aan 
participatie. Door participatie betrekt de ge-
meente allerlei mensen bij beleid, initiatieven 
en onderwerpen die de samenleving raken. 
Het nieuwe beleidskader Participatie Velsen 
2022-2026 is samen met inwoners opgesteld. 
Hierin staat uitgewerkt wat er wordt verstaan 
onder goede participatie. 

AGENDA VAN DE SESSIES

Blokje om?
Ook dan de 
deur op slot.
Sluit je deuren en ramen. 
Zorg voor goed hang- en sluitwerk.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.
Kijk voor meer tips op maakhetzenie� emakkelijk.nl

WT 11214034 Toolkitmiddelen - A4 posters_NW.indd   1 13-11-14   17:18

Van links naar rechts: Peter van de Meerakker (Zeehaven IJmuiden N.V.), Pieter Postma (pen-
ningmeester BIZ), Jeroen Verwoort (wethouder gemeente Velsen), Frans Hoogzaad (parkma-
nager BIZ), Henk Wessel (vice-voorzitter BIZ) en Cees Bruinink (bestuurslid BIZ).) Foto: Rein-
der Weidijk)

Webinar coronamaatregelen & detailhandel

Reizende tentoonstelling: Visie op Velsen 2050 
Duurzaam Verbonden
Hoewel 2050 nog ver weg is, is het belang-
rijk om aan de toekomst te denken. Daarom 
heeft de gemeente, met inwoners, bedrijven 
en partners, nagedacht over de koers voor 
de komende 30 jaar. Deze koers is vastge-
legd in de Visie op Velsen 2050 Duurzaam 
Verbonden. 

In de visie staat wat we belangrijk vinden, 
wat onze kracht is en hoe we ons op wil-
len stellen. Dat is ons kompas om koers 
kunnen houden in de omwentelingen van 
de komende 30 jaar. Deze omwentelingen 
kunnen een grote impact hebben. U kunt 
daarbij denken aan:
• De samenstelling van de bevolking in 

Velsen;
• De invloed van de digitalisering op de 

samenleving;
• De verduurzaming van de gemeente;
• De omslag in de verhouding tussen 

gemeente en inwoners, bedrijven en 
organisaties.

Nieuwsgierig geworden? Als eerste in de 

reeks is de tentoonstelling over de nieuwe 
Visie op Velsen vanaf nu te vinden in het 
Polderhuis in Velserbroek. 
Deze tentoonstelling reist de komende tijd 
langs alle kernen in de gemeente. Houd de 
website van de gemeente in de gaten om te 
kijken wanneer de tentoonstelling bij u in 
de buurt staat. Daarnaast kunt u de visie 
ook bekijken op onze website. Scan hier-
voor de bijgaande QR code.  
Leest u de visie liever op papier? Stuurt 
u ons dan een bericht via info@velsen.nl. 
Dan sturen wij een exemplaar naar u op.
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Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• Maasstraat 15, verbouw tot apparte-

ment, bouwen veranda (28/11/2021) 
141967-2021

• Cederstraat 52, plaatsen dakkapel 
(zijkant) (29/11/2021) 142020-2021

• Stephensonplein 27, wijzigen interne 
constructie (29/11/2021) 142540-
2021

• Kromhoutstraat 54 (0032), uitbreiden 
sportschool (30/11/2021) 143236-
2021

• Monnickendamkade ong. (perceel-
nr. 911), uitbreiden boatlandings 
(03/12/2021) 144863-2021

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 217, wijzigen gebruik 

detailhandel naar 3 appartementen 
(begane grond)  (01/12/2021) 143930-
2021

Santpoort-Zuid
• Rusburglaan 17 en 19, slopen schoor-

steen (29/11/2021) 142565-2021
• Wüstelaan 25, bouwen aanbouw, ver-

groten 1e verdieping  (30/11/2021) 
143230-2021

• Wüstelaan 48, kappen boom 
(01/12/2021) 143811-2021

• Anna van Burenlaan 8, plaatsen toe-
gangspoort (02/12/2021) 144354-
2021

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 170, wijzigen ge-

bruik dansschool naar 2 appartemen-
ten, vergroten 1e verdieping met dak-

terras (27/11/2021) 141827-2021
• Vlugthovenstraat 2, vergroten woning, 

plaatsen pv-panelen (02/12/2021) 
144254-2021

Velserbroek
• De Kamp 39, bouwen carport 

(29/11/2021) 142675-2021
• Hogemaad 5, plaatsen dakkapellen 

(voor- en achterzijde) (30/11/2021) 
143139-2021

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 ge-
meente Velsen maken bekend dat zij van 
de volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning de beslistermijn hebben 
verlengd met 6 weken. De datum van ver-
zending van de verlenging is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden
• Eksterlaan 39, plaatsen dakkapel 

(achterzijde) (02/12/2021) 89183-
2021

Santpoort-Noord
• nabij Duin- en Kruidbergerweg 76, 

verharden parkeerplaats (30/11/2021) 
120447-2021

• Duin- en Kruidbergerweg 79, bouwen 

entreeportaal (02/12/2021) 117308-
2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Santpoort-Zuid
• Rusburglaan 17 en 19, slopen schoor-

steen (2/12/2021) 142565-2021

Velserbroek
• Dammersweg 15 RD, wijzigen ge-

bruik van B&B naar 4 woningen 
(30/11/2021) 134940-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - regu-
liere procedure
IJmuiden
• Kennemerlaan 129, vergroten dakter-

ras (30/11/2021) 107497-2021
• Zuidpier nabij noordkant Seaport 

Marina, tijdelijk (10 jaar) plaatsen 
containers voor omzetten zeewater 
in drinkwater (02/12/2021) 113772-
2021

• hoek Vlissingenstraat / Monnicken-
damkade, bouwen bedrijfspand met 
antennemast (02/12/2021) 119033-
2021

Velsen-Zuid
• Stelling 24, legaliseren woonwagen 

voor B&B (02/12/2021) 94619-2021

Velsen-Noord
• Van Diepenstraat ong. (kavel 1 en 2), 

bouwen 2 woningen (02/12/2021) 
115115-2021

• Van Diepenstraat ong. (kavel 03), bou-

wen woning (02/12/2021) 133157-
2021

• Van Diepenstraat ong. (kavel 04), bou-
wen woning (02/12/2021) 133159-
2021

Santpoort-Noord
• nabij Duin- en Kruidberger-

weg 76, verharden parkeerplaats 
(02/12/2021) 120447-2021

Ontwerpbesluit weigering om-
gevingsvergunning – uitgebreide 
procedure
Velserbroek
• Roosensteinweg ongenummerd (ach-

ter Hofgeesterweg 6), het verbouwen 
van een schuur tot woning (30744-
2017)

Overige bekendmakingen 

• Individuele gehandicaptenpar-
keerplaats Rijnstraat 121, 1971 VC  
IJMUIDEN

• Vaststellen belastingverordeningen 
2022

• Vaststellen namen voor het nieuwe-
bouwplan De Hofgeest.

Een papieren versie van de bekendma-
kingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De 
Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijk-
centrum De Stek, Wijkcentrum De Hof-
stede, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek 
Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen 
en uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage 
van stukken kunt u naar het gemeentehuis.

Bekendmakingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Per begin december vaccineert GGD Ken-
nemerland op vier locaties in de regio. 
Het gaat om locaties waar zowel gevacci-
neerd als getest wordt (P4 Lang Parkeren 
Schiphol, Haarlem en Velsen-Noord) en 
alleen gevaccineerd (IJmuiden). Hier-
mee is GGD Kennemerland klaar voor 
een versnelling in de boostercampagne. 

In Velsen-Noord is op 1 december gestart met 
vaccineren. De locatie in Haarlem opende op 
vrijdag 3 december. Om zo e�ciënt en doel-
matig mogelijk te werken, vaccineert GGD 
Kennemerland op drie gecombineerde test- 
en vaccinatielocaties en één losse vaccinatie-
locatie. 

Locatie IJmuiden is weer open
Vanwege de opschaling en beperkte capaciteit 
is eerder besloten om het vaccineren tijdelijk 
in te richten op drie locaties en IJmuiden te 
sluiten. Daarbij is altijd het uitgangspunt ge-
weest om ook hier het vaccineren zo snel mo-
gelijk te hervatten. Doordat ook de personele 
opschaling in een stroomversnelling kwam, 
kon deze al na één dag weer open. Daarbij 
geldt eerst een beperkte capaciteit waarbij zo 
snel mogelijk toegewerkt wordt naar een vol-
ledige capaciteit. Vanaf zaterdag 4 december 
zijn alle locaties operationeel. 

Inplannen afspraak
Via de website https://coronatest.nl/ik-wil-
me-laten-vaccineren/online-een-afspraak-
maken kunt u een afspraak maken voor een 
boosterprik. Het is niet mogelijk om zonder 
afspraak een boosterprik te halen. GGD Ken-

nemerland speelt sinds de start van de co-
ronacrisis een belangrijke bijdrage in het be-
strijden van de pandemie via testen, traceren 
en door te vaccineren. In Kennemerland zijn 
inmiddels ruim 735.000 testen afgenomen. 
In de periode van 15 januari t/m 24 november 
zijn er 708.908 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland.  

Vaccinatielocaties en openingstijden
Velsen-Noord  (Concordiastraat 28 ,1351 AR 
Velsen-Noord)
Woensdag  t/m maandag van 09:00 tot 
16:30 uur. 
Avond-opening op dinsdag van 12.30 tot 20.00 
uur. 
Vrije inloop niet mogelijk voor de boosterprik. 

IJmuiden (Dokweg 43, 1976 CA IJmuiden)
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, za-
terdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur 
Avond-opening op woensdag van 13.30 tot 
19.30 uur. 
Vrije inloop niet mogelijk voor de boosterprik.

Haarlem (IJsbaanlaan 4a, 2024 AV Haarlem)
Dagelijks van 09:00 tot 16:30 uur. 
Vrije inloop niet mogelijk voor de boosterprik. 

Schiphol (Loevesteinse Randweg 110, 1118 
EK op Schiphol (P4 langparkeren)
Maandag, dinsdag, donderdag, zater-
dag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Avond-opening op woensdag en vrijdag van 
13.30 tot 19.30 uur. 
Vrije inloop niet mogelijk voor de boosterprik.

GGD Kennemerland vaccineert 
op vier locaties in de regio

Sinds 2 december kunt u met corona-gerela-
teerde klachten ook een zelftest doen of naar 
de GGD gaan. Bij een positieve zelftest is een 
GGD-test altijd nodig. Met dit advies is de 
verwachting dat meer mensen zich testen bij 
klachten. Minister De Jonge heeft dit besloten 
na een advies van het OMT.
Het is van belang dat u zelftest doet met 
een kwalitatief goede zelftesten  Dat betekent 
dat u een test moeten gebruiken met een CE-

markering voor zelfgebruik. Die testen zijn te 
herkennen aan het CE-logo op de verpakking. 
Zelftesten zijn op veel plaatsen te koop, zoals 
bij apotheken, drogisterijen en supermarkten. 
Om sociale minima de gelegenheid te geven 
gebruik te maken van zelftesten, doneert de 
Rijksoverheid zelftests aan Voedselbank NL 
en het Armoedefonds. Ook mensen met een 
kwetsbare gezondheid in thuisisolatie krijgen 
gratis zelftesten.

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

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
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duceerd advertentie-, foto-, en/of 
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e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
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Milieu
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WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Door Raimond Bos

Omdat Arie Wolfert al zo’n zeventig 
jaar in IJmuiden woont, weet menig 
plaatsgenoot niet beter dan dat hij 
hier geboren en getogen is. Niets is 
echter minder waar, want zijn wieg 
stond in het Zeeuwse Breskens. 
Voordat hij in de meubelbranche 
terecht kwam, werkte hij bij een doe-
het-zelfzaak in Zandvoort. ,,We 
verkochten daar hout, board en 
triplex, maar we hadden ook wat 
kleine meubeltjes. Daar waren veel 
klanten voor. Ze kochten die meubel-
tjes voor woningen die ze 
verhuurden. Ik heb toen aan mijn 
baas voorgesteld om meer meubelen 
te gaan verkopen.’’ 
Het plan van Arie Wolfert werd door 
de eigenaar van de zaak omarmd, 
maar pakte alsnog ongunstig voor 
hem uit. ,,Mijn baas besloot om 
iemand anders aan te nemen voor de 
meubelafdeling. Hij dacht dat ik er 
geen verstand van had. Maar dat 
pikte ik niet, dus toen ben ik 
opgestapt.’’ 
Zijn zoektocht naar een andere baan 
bracht hem bij De Ruijtermeubel, 
destijds gevestigd aan het Markt-
plein in IJmuiden. Hoewel hij verder 
geen ervaring had in de meubel-
branche, werd hij door eigenaar Jan 
de Ruijter aangenomen en al snel 
werkte Arie zich op tot inkoper en 
bedrijfsleider. ,,Ik wil overal de beste 
in zijn’’, klinkt zijn eenvoudige verkla-
ring voor het feit dat hij al na drie 
maanden dienstverband zestig man 
personeel onder zich had staan.

Cruquius
Al snel ontdekte winkeleigenaar Jan 
de Ruijter dat Arie beschikte over 

heel wat technische kennis. Dat 
leidde ertoe dat hij zich ging bezig-
houden met het verbouwen van de 
winkels. ,,We hadden in die tijd drie 
winkelpanden aan het Marktplein in 
IJmuiden en nog een winkel aan de 
Generaal Cronjéstraat in Haarlem. 
Daar kwam later ook nog een winkel 
aan de Kennemerlaan in IJmuiden 
bij. Ik heb alles in die winkel zelf 
gebouwd.’’ 
De expansie van het bedrijf maakte 
een verhuizing naar een grotere 
locatie noodzakelijk. Uiteindelijk 
werd gekozen voor Cruquius, waar 
De Ruijter een grote stalen hal kocht. 
,,Een kale hal industriehal van 
honderd bij tachtig meter. Dat moest 
een grote showroom gaan worden, 
maar er was geen geld. Ik heb die hal 
voor ongeveer negentig procent in 
mijn eentje ingericht. Ik metselde er 
een balie in, ik bekleedde de wanden 
met platen en ik heb er, met gevaar 
voor eigen leven, 2400 vierkante 
meter plafond in gehangen.’’ Een 
vloer zat er niet in de hal: ,,Dat waren 
gewoon straatstenen. Er moest dus 
een vloer gelegd worden. Ik had een 
goede band met Cor van Heugten, 
van de Heuga tapijttegels. Ik heb 
hem gebeld en uitgelegd wat ik 
nodig had. Toen kreeg ik van hem 
2400 vierkante meter vloer voor een 
prijs die veertig procent lager lag dan 
zijn inkoopprijs!’’

Hartoperatie
Bijna twee jaar lang werkte Arie 
Wolfert, nagenoeg in zijn eentje, dag 
in dag uit aan het inrichten van de 
nieuwe showroom. Toen eenmaal de 
openingsdag daar was, waren de 
verwachtingen hooggespannen. 
,,Jan de Ruijter had een omzet van 

35.000 gulden per week beraamd, 
maar alleen al op de zaterdag van de 
opening draaiden we een omzet van 
90.000 gulden!’’ 
Het harde werken eiste echter ook 
zijn tol. Arie: ,,Ik kreeg er stress door. 
Uiteindelijk was ik één van de eerste 
Nederlanders die vanwege stress een 
zware hartoperatie moest onder-
gaan.’’ Arie was hierdoor een jaar uit 
de running, maar herstelde goed en 
pakte vervolgens de draad weer op. 
Het bedrijf, dat opgezet was door Jan 
de Ruijter, draaide verder onder 
leiding van diens zoons Jan jr. en 
Frans. ,,Al een week nadat zij de zaak 
overnamen, kreeg ik ruzie. Ze gingen 
mij opeens vertellen hoe ik het 
moest doen!’’ In een goed gesprek 
werd de lucht geklaard en bleef Arie 
met veel plezier naar zijn werk gaan. 
De broers De Ruijter hebben het 
bedrijf twee jaar geleden verkocht 
aan Wesley de Jong en diens neef 
Robert Ramsbrock. Arie Wolfert bleef 
er gewoon in dienst. Waar anderen 
rond hun 65ste jaar besluiten om van 
hun pensioen te gaan genieten, 
piekerde Arie er niet over om zijn 
geliefde baan vaarwel te zeggen. 
Enkele maanden na de overname 
gooide het coronavirus echter roet in 
het eten. Arie: ,,Door de lockdown 
heb ik vijf maanden betaald thuis 
gezeten. Als corona er niet was 
geweest, was ik misschien helemaal 
niet gestopt.’’

Afscheidsfeest
Uiteindelijk viel het besluit: Arie 
Wolfert beëindigde in 2020 zijn 
dienstverband bij De Ruijtermeubel. 
Geen gemakkelijk moment, want: ,,Ik 
ben een mensenmens. En ik wil bezig 
blijven. Ik heb nu last van een lies-
breuk, dus ik zal waarschijnlijk 
geopereerd moeten worden. Maar 
het liefste ga ik daarna weer snel aan 
de slag, bijvoorbeeld met klussen. 
Van een slaapkamer een badkamer 
maken, dat soort dingen doe ik 
graag.’’ 
Elk jaar ondergaat Arie op eigen initi-
atief een volledige medische 

controle. Trots: ,,De arts vertelde me 
vorig jaar dat ik nog het lichaam van 
een vent van vijftig heb.’’ 
Zijn vertrek bij het bedrijf kreeg 
enkele maanden geleden een de�ni-
tief karakter, toen hem een groot 
afscheidsfeest werd aangeboden. 
Een feest, waaraan hij met 
gemengde gevoelens terugdenkt. 
,,Het moest vanwege corona drie 
keer uitgesteld worden, maar uitein-
delijk kwam het feest er. Er waren wel 
350 mensen en veel speeches van 
oud-collega’s. Wesley, de nieuwe 
eigenaar, noemde mij een kanjer, 
maar ik zei: ‘Dat vind ik ook van jou!’. 
Toen kwam er een staande ovatie. 
Van de vroegere eigenaren kreeg ik 
alleen een plastic tasje met een �es 
wijn. Dat vond ik vreemd. Je werkt 
bijna zestig jaar voor dezelfde familie 
en dan geven ze alleen een �esje 
wijn?’’ Arie uitte zijn gevoelens over 
deze actie in een persoonlijk 
schrijven, dat hij vorige maand aan 
de familie verstuurde.

Pensioen
Had Arie in al die jaren nooit de 
behoefte om een eigen zaak te 
beginnen? ,,Ja, ik heb er wel over 
nagedacht. Maar ik hou niet van 
schulden. Als je voor jezelf begint, 
moet je in het begin schulden 
maken. Ik ben ook door diverse 
zaken benaderd met de vraag om bij 
ze in dienst te komen. Woontoon 
bood me zelfs vijfhonderd euro meer 
dan ik op dat moment verdiende. 
Toen Jan de Ruijter hoorde dat ik met 
ze in gesprek was geweest, nam hij 
persoonlijk contact met mij op. Hij 
wilde weten waarom dat was. Ik 
blufte dat ze zeshonderd euro meer 
boden en toen heeft Jan ervoor 
gezorgd dat ik dat bij hem ook 
kreeg.’’ 
Wie echter denkt dat Arie nu van een 
riant pensioen geniet, heeft het mis. 
,,Ergens is er iets misgegaan. Waar-
schijnlijk toen ik een jaar in de ziek-
tewet zat na mijn hartoperatie. Ik heb 
nu, bovenop mijn AOW-uitkering, 
een pensioen van slechts 450 euro.’’

IJmuiden - Een zestigjarig dienstverband bij hetzelfde bedrijf? Je hoort 
het vrijwel nooit, maar Arie Wolfert (86) is er trots op dat hij deze unieke 
mijlpaal heeft mogen bereiken. Zes decennia lang werkte hij in loon-
dienst van De Ruijtermeubel, het van oorsprong IJmuidense bedrijf dat 
tegenwoordig in Cruquius is gevestigd. Dit jaar nam hij formeel afscheid 
van het bedrijf en ontving hij een unieke oorkonde van branchevereni-
ging INretail. Toch is hij beslist niet van plan om nu stil te blijven zitten. 
,,Ik wil het liefst lekker blijven klussen’’, roept Arie enthousiast.

Gepensioneerde Arie Wolfert (86) 
zou het liefste weer aan de slag gaan

Arie Wolfert thuis in zijn comfortabele stoel. Liever zou hij lekker aan het klussen zijn. Foto: Bos Media Services

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor 
de nieuwsbrief van 
Lijf & gezondheid en 
maak elke maand kans 
op mooie prijzen!

www.lijfengezondheid.nl/
registreren
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TYPISCH IJMUIDEN

Een ‘luchtig’ onderwerp

Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar aanlei-
ding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon een van de mooie taferelen 
die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor 
een ‘luchtig’ onderwerp.

Door Erik Baalbergen

Mogen we al spreken van de ‘donkere dagen voor de 
kerst’? Figuurlijk mag dat zeker. Dat de dagen richting het 
jaareinde steeds donkerder worden is geen verrassing en 
zal ook niemand zijn ontgaan. We stevenen immers af op 
de dag met het minste daglicht in het jaar. Deze dag valt 
jaarlijks rond 21 december, in de week voor kerst. Dit jaar 
valt deze dag precies op 21 december. Daarna gaan we 
wat daglicht betreft weer opbouwen. Gelukkig zorgen de 
kerstverlichting en de feestmaand voor enige verlichting 
in deze donkere dagen!

Maar het zijn de laatste weken - dit schrijvende - ook 
letterlijk donkere dagen voor de kerst. In elk geval tot in 
het afgelopen weekend heeft het weer ons een en al treu-
righeid geboden. Het beetje daglicht dat ons nog gegund 
is, wordt vooral gevuld met grijze luchten afgewisseld 
met buien. Maar de optimisten en plaatjesmakers onder 
ons laten zich qua weer niet snel uit het veld slaan, en 
weten te genieten van fraaie wolkenpartijen, buien-
luchten, over onze pieren slaande golven, onder het 
wassende zeewater “verdwijnende” stranden, uit de mist 
opdoemende schepen, regenbogen en met veel 
ochtend- en avondrood gepaard gaande zonsopkomsten 
en -ondergangen.
Afgelopen zaterdag was weer zo’n typisch mistroostige 
dag. Na mist kwam grijze lucht, gevolgd door vele uren 
regen. Maar op de valreep kreeg de dag toch nog een 
gouden randje. Tegen zonsondergang brak het 
wolkendek boven zee en konden we genieten van de 
laatste zonnestraaltjes en vooral de imposante door de 
zon belichte laatste stuiptrekkingen van de grijze massa. 
Vanaf de IJmuiderslag leverde dat, vlak nadat de zon zich 
ten ruste had gelegd, bijgaand plaatje op. Genieten toch?

Foto: Erik Baalbergen

Driehuis - Op donderdag 16 
december organiseert het Ichthus 
Lyceum in Driehuis een online infor-
matieavond voor ouders van leer-
lingen in groep 7 en 8. Deze online 
avond is een alternatief voor de live 
informatieavond die door de corona-
maatregelen geen doorgang kan 
vinden. Annet Remmerswaal, jaar-
laagcoördinator van de brugklassen: 
,,Wij vinden het ontzettend jammer 
dat we nu in een situatie zitten 
waarin we ouders en leerlingen niet 
persoonlijk op school kunnen 
ontvangen. Er gaat natuurlijk niets 
boven een bezoek aan onze school 
om de sfeer te proeven en te voelen 
of het de plek is waar uw zoon of 
dochter de komende jaren zou willen 
zijn. Hopelijk kunnen we binnenkort 
toch de deuren weer wijd open-
zetten voor iedereen zodat we 
kunnen laten zien en ervaren hoe 
veelzijdig en modern onze school is. 
We zijn trots op ons diverse en �exi-
bele lesaanbod, de veilige sfeer 

waarin iedereen zichzelf kan zijn en 
natuurlijk op ons erkende Techna-
sium. Dat willen we graag met 
iedereen delen!”

Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden voor de online informa-
tieavond die gepland staat op 
donderdag 16 december via de 
website van de school: www.ichthus-
lyceum.nl. Wilt u een schoolmagazine 
ontvangen met alle informatie over 
de school in het algemeen en de 
brugklas in het bijzonder? Stuurt u 
dan een mail met uw adresgegevens 
naar: info@ichthuslyceum.nl. 

Het Ichthus Lyceum is een school 
voor havo, atheneum en gymnasium 
en heeft een erkend Technasium. De 
school is gunstig gelegen in een 
rustige buurt tegenover station Drie-
huis. Daardoor is de school ook goed 
bereikbaar vanuit Haarlem en 
omstreken, Uitgeest, Beverwijk en 
Heemskerk.

Online infoavond Ichthus Lyceum

COLUMN VOEDSELBANK VELSEN

Voedselbank Velsen kan niet 
bestaan zonder de steun van 
donateurs of sponsors. 
Gelukkig hebben veel 
bedrijven en allerlei particu-
lieren de weg naar onze voedselbank gevonden. Soms zijn de donaties 
eenmalig, soms via acties en soms jaarlijks. Maar er zijn ook donateurs die 
wekelijks of maandelijks voedsel doneren. Wij zijn nieuwsgierig waarmee 
en waarom zij ons steunen. We gingen bij een drietal langs en vroegen 
het.  
Familiebedrijf Goemans Versbakkerijen is een van die bedrijven. Goemans  
levert elke week brood aan de Voedselbank. Na een overname van een 
bakkerij in IJmuiden werd zij benaderd of zij door wilden gaan met de 
wekelijkse broodleveranties zoals de vorige bakkerij ook deed. Goemans 
vond het als bedrijf belangrijk om een lokale organisatie als de Voedsel-
bank te ondersteunen. Inmiddels heeft de Goemans een goed systeem 
opgebouwd met de Voedselbank om wekelijks het brood op te halen bij 
de winkels. 
Een ander bedrijf is Seafood Parlevliet dat wekelijks ingevroren gebakken 
vis levert. Het is vis dat tijdens het verwerkingsproces  een zogenaamd 
‘breukje’ oploopt zoals bijvoorbeeld een scheurtje of wat kromgetrokken 
is of soms te klein is.  Het is kwalitatief prima vis maar het voldoet niet aan 
de speci�eke eisen die gesteld worden om uit te leveren aan bijvoorbeeld 
supermarkten.  Gelukkig heeft de groep Seafood Parlevliet als bedrijfsbe-
leid regionale en lokale verenigingen of goede doelen te steunen en de 
Voedselbank is daar een van. Door vis te doneren met een ‘breukje’ dat 
anders zou worden weggegooid wordt ook nog eens voorkomen dat er 
voedsel wordt verspild. 
Een andere donateur is (zorg)boerderij Sinneveld in Santpoort-Zuid waar 
wij elke maand 9 kilo rundvlees kunnen ophalen voor onze klanten. De 
gedachte daarachter is puur omdat zij graag iets wil doen voor de mede-
mens die moeite heeft zich overeind te houden door wat voor reden en 
met welke achtergrond dan ook. 
Voedselbank is blij met alle steun. Elk jaar gaat er dan ook een bedankad-
vertentie uit via een door de Jutter|Hofgeest gesponsorde advertentie in 
deze krant.
Kijk voor meer informatie op www.voedselbankvelsen.nl.

Zonder steun geen voedselbank

Het Ichthus Lyceum is trots op het diverse en �exibele lesaanbod, de veilige sfeer 
waarin iedereen zichzelf kan zijn en natuurlijk op het erkende Technasium. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - De organisatie Stichting 
Strandspektakel IJmuiden en IJ.R.B. 
hebben besloten dat de Nieuwjaars-
duik 1 januari 2022 niet door kan 
gaan vanwege de huidige 
corona-omstandigheden.
,,Wij vinden het niet verantwoord om 
zoveel mensen bij elkaar te brengen’’, 

zegt men in een verklaring. ,,Daar-
naast zouden wij zoveel voorzorgs-
maatregelen moeten tre�en zoals: 
dranghekken, toegangskaarten en 
zorgen dat de mensen op 1,5 meter 
van elkaar af blijven dat wij daar de 
mensen niet voor hebben. Wij raden 
de mensen sterk af om toch duik in 

zee te nemen, daar er geen mensen 
van de IJ.R.B. aanwezig zullen zijn om 
eventueel bijstand te verlenen.

De organisatie Stichting 
Strandspektakel IJmuiden en IJ.R.B. 
wensen u allen een gezond 2022 
toe.

Nieuwjaarsduik IJmuiden afgelast
Helaas wéér geen nieuwjaarsduik op de eerste dag van 2022. Archie�oto: Stichting Strandspektakel IJmuiden/Tobias Bakker
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COLUMN GGD KENNEMERLAND

Sinds begin 2020 houdt het coronavirus ons in zijn greep. Bovenop de 
oproep om je handen te wassen, drukte te vermijden en thuis te werken, 
was de eerste reactie testen en bron- en contactonderzoek. Dit om goed 
zicht te houden op waar het virus opdook en gepaste acties te nemen. 
Toen dat niet meer voldoende was, volgde beperkende maatregelen met 
als doel contact tussen mensen te beperken om overdracht te remmen. Er 
ging dan ook een zucht van opluchting door het land toen eind 2020 het 
bericht kwam dat er een goedgekeurd vaccin beschikbaar was. Daarmee 
konden kwetsbare mensen worden beschermd tegen een ernstig ziekte-
verloop. Terug naar normaal. Precies een jaar geleden begon ik met het 
schrijven van deze columns. Had ik verwacht dat nog steeds te doen? Ik 
had in ieder geval gehoopt op een nieuw onderwerp. 

Drie weken na de goedkeuring van het vaccin, op 15 januari 2021, werd 
de eerst prik gezet. Nog voordat we goed en wel begonnen waren, was 
het commentaar niet van de lucht. Het leek wel of we met elkaar in een 
praatprogramma over voetbal terecht waren gekomen. Spelers uit vorm, 
de verkeerde trainer, slecht transferbeleid en een bestuur van de club dat 
ook niet deugde. Het was te weinig of te laat. Het leek wel of de criticas-
ters zich niet beseften dat er ruimte nodig is waar geprikt kan worden, dat 
je daarvoor handjes nodig hebt, dat dit medisch verantwoord moet 
gebeuren en nog veel meer. Gelukkig konden we leunen op de erva-
ringen die bij grootschalig vaccineren was opgedaan (zoals bij de Jeugd-
gezondheidszorg) en kwam het vaccineren snel op stoom. Zes maanden 
later, in juli 2021 was het overgrote deel van de Nederlandse bevolking 
gevaccineerd. Een topprestatie.

Ook nu is er vanuit de zesde kolonne veel aandacht voor het tempo 
waarin de boosterprik – de oppepper om de bescherming van het vaccin 
op peil te houden – voor mensen beschikbaar komt en de snelheid 
waarmee de prik wordt gezet. Het is voor het goede begrip van belang de 
feiten te kennen. In september 2021 gaf de Gezondheidsraad nog het 
advies om alleen aan een beperkte groep een boosterprik aan te bieden. 
Dit met de aantekening dat de prik op den duur voor meer mensen 
beschikbaar zou moeten kunnen komen en adviseerde daarvoor alvast 
de voorbereidingen te starten.

GGD Kennemerland heeft daar in oktober en november hard aan 
gewerkt. Er is gekeken waar dat kon, hoe snel personeel beschikbaar was 
en nog zo wat. Aangezien de toestemming ontbrak om huur- en arbeids-
contracten af te sluiten en ook nog niet duidelijk was wie wanneer voor 
een boosterprik in aanmerking kwam, is uitgegaan van een startmoment 
in januari 2022 met een verwachte piekcapaciteit van zo’n 16.000 tot 
20.000 prikken in Kennemerland. Met wat wij toen wisten, waren we er 
klaar voor. Sterker we gingen voorop.

Op 2 november jl. heeft de Gezondheidsraad het advies gegeven om 
versneld een boostervaccin toe te dienen aan mensen van 60 jaar en 
ouder en aan bewoners van zorginstellingen. Dat maakte het nodig de 
start te vervroegen naar 6 december. Daar is direct op geschakeld, maar 
elke week daarna werden de paaltjes vooruitgeschoven en zijn we 19 
november gestart. Naast de versnelling werd ook de gevraagde capaciteit 
in diezelfde weken verhoogd van 500.000 naar 600.000 en vervolgens 
naar 700.000 prikken per week. Dat komt voor de regio Kennemerland 
neer op ruim 31.000 prikken per week. In enkele weken dus vier keer 
versneld en drie keer de gevraagde capaciteit verhoogd! 

Ik denk dat iedereen zich kan voorstellen dat dit veel vraagt van een orga-
nisatie die al twee jaar onder hoogspanning werkt om kwetsbare burgers 
te beschermen tegen een ernstig ziekteverloop en het overeind houden 
van de zorg. Daar staan we pal voor, maar de rek gaat er wel uit. En ja, wij 
begrijpen dat er veel zorg is onder ouderen en mensen die in de zorg 
werken over de risico’s die de nieuwe variant van het virus meebrengt. 
Dat zien en voelen we als 700 mensen zich bij onze locaties spontaan 
melden voor een prik. 
Hoewel er een afspraak voor nodig is, hebben we de mensen die in weer 
in wind naar de locatie waren gekomen, niet weggestuurd, maar zijn de 
handen uit de mouwen gestoken en hebben ze toch hun vaccin gezet 

gekregen. Om het vol te houden is 
aanmoediging en waardering 
nodig. Maar ook discipline en soli-
dariteit: om iedereen zo snel moge-
lijk te vaccineren is het belangrijk 
dat we dit op afspraak doen en niet 
op de bonnefooi. Dit verstoort het 
proces en juist dat willen we nu 
niet. Maak daarom eerst een 
afspraak! We juichen de schaatser 
toe die ervoor gaat om een wereld-
record te zetten. Laten we nu voor 
de GGD juichen om in een record-
tempo de booster weg te zetten. 
Terwijl we ondertussen ook de 
algehele vaccinatiegraad 
verhogen. Voor mij zelf sprekend 
ben ik bijzonder trots op wat onze 
mensen tot nu toe hebben laten 
zien. Ik hoop u ook. 

Is dat klagen terecht?

Bert van de Velden (GGD GHOR). 
Foto: aangeleverd

Van oudsher is Venice gespecialiseerd 
in gordijnen voor elke denkbare 
toepassing. Vitrage en inbetweengor-
dijnen, maar ook overgordijnen, 
verduisterende gordijnen, vouwgor-
dijnen, weefgordijnen enzovoort zijn 
ruimschoots voorradig. Daarnaast 
levert Venice ook raamdecoratie, zoals 
de Perfect-Fitt met magnetische strips. 
Ideaal voor het verduisteren van slaap-
kamers. Door het revolutionaire 
magneetsysteem behoort boren in het 
kozijn tot het verleden. Het systeem 
leent zich daarom ook uitstekend voor 
toepassing op kunststof kozijnen. En 
wat te denken van plissés (top-down), 
rolgordijnen, horizontale houten of 
aluminium Luxa�ex (25, 35 en 50mm) 
en Duo-Shades?

De dienstverlening van Venice houdt 
echter niet op bij gordijnen en zonwe-
ring. Het bedrijf staat ook alom bekend 
als vloerenspecialist, met een grote 
collectie plak & click PVC (visgraat) en 
laminaat. En wat is een woning zonder 
verzorgd schilderwerk? Het team van 
Venice verzorgt de complete afwer-
king van de woning! Bel voor een 
afspraak: 0255 577366 of 06 34633154.

IJmuiden - Een verhuizing op stapel? Of gewoon uitgekeken op het 
huidige interieur en tijd voor iets compleet nieuws? Venice is uw specia-
list voor het sto�eren van de gehele woning. Dankzij het eigen atelier is 
een snelle levering gegarandeerd. Monique Venice en haar partner Carlo 
van der Wal hebben voor elke interieurvraag een passende oplossing 
paraat.

Start het nieuwe jaar 
met een nieuw interieur!

Gordijnen, vloeren en nog veel meer… Venice verzorgt de complete 
woningsto�ering! Foto: Jeroen van Duijn

Dit jaar naast het traditionele Kerst-
bier ook een Kerst-Borrel-Box voor 
het goede doel. In de Borrel-Box 
zitten uitsluitend lokale producten: 
gerookte zalm van Santpoort aan 
Zee, kaas & een notenmix van 
Dijkman Kaas, borrelworst van 
Slagerij Duijn, en bijpassende 
mosterd van Figee Cafe. En natuurlijk 
het inmiddels traditionele Santpoorts 
Bier! 
Gaan ze de 800 �essen/boxen van 
vorig jaar verslaan…? Alle lokale 
leveranciers helpen mee tegen kost-
prijs en minimaal 25% van de omzet 
gaat naar de kids Stichting Kind & 
Brandwond! Bestel nu via www.bier-
meteendoel.nl!

Daar doen ze het voor
Kinderen met brandwonden worden 
elke dag aangestaard en krijgen vaak 

kwetsende opmerkingen over hun 
uiterlijk. Voor deze getekende 
kinderen organiseert Kind & Brand-
wond vakantieweken en activiteiten. 
Coördinator Marion de Koning: 
,,Tijdens die weken kunnen de 
kinderen helemaal zichzelf zijn. Je 
ziet ze onbezorgd plezier maken en 
helemaal opbloeien. Ze krijgen weer 
zelfvertrouwen. Daar doen we het 
voor!” 

,,Omwille van deze kinderen hopen 
we dat de opbrengst door het dak 
gaat,” zegt Peter van Duyn van Rota-
ryclub IJmond. ,,Kind & Brandwond 
draait namelijk volledig op vrijwilli-
gers en is afhankelijk van donaties. 
Het is mooi als zoveel mogelijk 
mensen de Kerst-Borrel-Box 
bestellen, voor zichzelf of als cadeau 
voor vrienden en familie. En natuur-

lijk nodigen we nadrukkelijk onder-
nemingen uit om hun medewerkers 
en relaties blij te maken met zo’n 
Kerst-Borrel-Box en zo bij te dragen 
aan dit prachtige doel.” 
Bestellen kan via www.biermeteen-
doel.nl.

Velsen - Rotaryclub IJmond organiseert voor het vierde jaar op rij de 
actie kerstbier-met-een-doel. De opbrengst van de actie gaat traditioneel 
naar de Stichting Kind & Brandwond in Beverwijk. Dit jaar is de actie 
vooral gericht op een combinatie van lokale producten uit de IJmond: 
koop lokaal!

Kerstbier–Borrel-Box voor steun 
aan Stichting Kind & Brandwond

Kerst-Borrel-Box met uitsluitend lokale 
producten. Foto: aangeleverd

Velserbroek - Sinterklaas heeft 
basisschool de Rozenbeek gelukkig 
dit jaar weer bezocht. Helaas zat heel 
groep 5 in quarantaine en waren er 
ook in de andere groepen een aantal 
zieke kinderen die thuis zaten tijdens 
het jaarlijkse feest. Sinterklaas wist 
daar een oplossing voor en is gaan 
videobellen met de zieke kinderen. 
Ook heeft hij samen met Piet een 
Kahoot! gespeeld met groep 5. Zo is 
het toch voor iedereen weer een 
onvergetelijk feest geworden! 
Foto: aangeleverd

Videobellende 
Sinterklaas op 
De Rozenbeek
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IJmuiden - Met het uitrollen van het project ‘De Rauwe Loper’ wordt de route door de haven en naar het strand mooier 
en toegankelijker voor bezoekers en inwoners. Vanaf maandag 29 november wordt hieraan een vervolg gegeven met 
het plaatsen van nieuwe cortenstalen elementen bij het Pontplein, langs de Dokweg en de Kromhoutstraat. De corten-
stalen elementen passen goed bij de rauwe identiteit van IJmuiden en markeren een duidelijke route naar het strand. 
De werkzaamheden worden per locatie uitgevoerd en op het moment van plaatsen wordt het verkeer langs het werk 
geleid. Naar verwachting zijn alle elementen vrijdag 24 december, onder voorbehoud van weersomstandigheden, 
geplaatst. Bron: facebookpagina gemeente Velsen. Foto: Ton van Steijn

Rauwe loper verder uitgerold

Velsen - Het is koud en reeën en herten hebben honger. Gezien het grote aantal keutels in tuinen en op �etspaden en 
trottoirs bezoeken de dieren, die in de duinen wonen, massaal Driehuis en Santpoort. Niet alleen ‘s nachts, want 
overdag worden zij ook regelmatig gesignaleerd. Zo ook op de Duin-en Kruidbergerweg, alwaar een viertal reetjes de 
wei inging, op weg naar voedsel. Een kritisch paard joeg ze daar weg. Tevergeefs staken zij de weg weer over, terug 
naar hun natuurlijke habitat. Het autoverkeer wachtte geduldig tot de kust weer veilig was. (Foto en tekst: Arita 
Immerzeel)

Reetjes bezoeken Driehuis en Santpoort

IJmuiden - Ronald Vader, trainer SVIJ 
zaterdag 1, heeft afgelopen maand 
zijn 2e trainersdiploma (UEFA B) 
behaald. Ronald, vorig jaar nog 
geslaagd voor UEFA C, ambitieus als 
hij is, schreef zich direct in voor de 
opvolgende cursus en werd op basis 
van zijn resultaten van de eerste 
cursus direct toegelaten tot de 
volgende cursus. En dat is iets wat 
niet voor iedereen zo maar even 
vanzelfsprekend is.
,,Ik was als jeugdspeler tijdens mijn 
7-jarige periode bij AZ best wat 
gewend, maar deze cursus was best 
pittig’’, vertelt Ronald. 40 weken lang 
naar cursus, je eigen team 2x per 
week trainen, op de zaterdagen de 
wedstrijden met het 1e team, tussen-
door stages lopen bij de O21 van 
Telstar en de O17 van Koninklijke 
HFC en regelmatig analyses maken 

van betaald voetbal-wedstrijden om 
deze vervolgens uit te werken en na 
te bespreken met je docent. ,,Maar 
het was allemaal niet voor niets”, vult 
hij aan.
,,Nu eerst maar eens zien hoe ik alles 

wat ik heb geleerd in de praktijk kan 
toepassen tijdens dit seizoen als 
coach van “mijn cluppie SVIJ” waar ik 
ooit zelf als 6-jarige jeugdspeler ben 
begonnen. Maar dit gaat me zeker 
lukken met deze fantastische groep 
spelers! Tijdens de 2e seizoenshelft 
zullen we de nodige punten nog 
gaan halen, daarvan zijn we 
overtuigd!’’

Trainer Ronald Vader van SVIJ 
geslaagd voor UEFA B opleiding

Ronald met het bestuur van SVIJ. Foto: aangeleverd

ZATERDAG 11 DECEMBER
Filmtheater Velsen: 11.00 uur Bene-
detta (16+) en 14.00 uur No Time to 
Die (12+). www.�lmtheatervelsen.nl. 

‘t Mosterdzaadje: The Hague String 
Trio met pianiste Ksenia Kouzmenko. 
Het wordt een programma boor-
devol Tsjechische romantiek! Josef 
Suk (pianokwartet), Antonín Dvořák 
(strijktrio) en Vitezslav Novák (piano-
kwartet). Aanvang 15.00 uur. www.
mosterdzaadje.nl. Foto: aangeleverd.

ZONDAG 12 DECEMBER
Peter Samwel spreekt in religieus 
centrum de Kapel, Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal om 10.30 uur over 
‘Tarot, een scholingsweg van univer-
sele wijsheid’. De aanvang is 10.30 
uur. Voor meer informatie www.
dekapel-bloemendaal.nl.

Filmtheater Velsen: 10.30 uur Dune 
(12+) en 14.00 uur No Time to Die 
(12+). www.�lmtheatervelsen.nl. 

IVN-excursie in park Velserbeek start 
13.00 uur bij de Theeschenkerij, 
deelname gratis. Verplicht 
aanmelden: ericvanbakel@hetnet.nl.

Bingo bij LTC Heerenduinen, 14.00 
uur. Aanmelden: 06-30494470.

‘t Mosterdzaadje: het muzikale 
verhaal ‘De belofte van de harp-
speler’ verteld en gespeeld door de 
harpiste Yolanthe Cornelisse en 
verteller Piet Paree, een voorstelling 
voor het hele gezin. Een kerst-
sprookje, vol belofte en verwach-
ting. Aanvang 15.00 uur. www.
mosterdzaadje.nl. Foto: aangeleverd.

DINSDAG 14 DECEMBER
De kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek is open van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. Alleen toegang met 
coronapas en mondkapje. Info: 
023-5384997.

Alzheimer Trefpunt in Zalencentrum 
De Jansheeren, Maltezerplein 1 in 
Heemskerk. In verband met de coro-
namaatregelen is de bijeenkomst 
verplaatst naar de middag. Zaal 
open vanaf 14.00 uur, start 
programma om 14.30 uur. Onder-
werp: anders omgaan met mensen 
met haperende hersenen. 

WOENSDAG 15 DECEMBER
Kringloopwinkel OIG-IHD is gesloten 
tot 12 januari. 

Informatiebijeenkomst over borst-
voeding van het Spaarne Gasthuis 
via zoom, 19.30-21.30 uur. 
Aanmelden via spaarnegasthuis.nl/
agenda. Vragen? 023-2242060 of 

stuur een mail naar patientenvoor-
lichting@spaarnegasthuis.nl.

DONDERDAG 16 DECEMBER
Online informatieavond Ichthus 
Lyceum voor ouders van leerlingen 
in groep 7 en 8. Aanmelden: www.
ichthuslyceum.nl.

Vervolg raadssessie Driehuis digitaal 
te volgen via de livestream (link 
beschikbaar via de website van de 
gemeenteraad). De sessie start om 
21.30 en duurt tot uiterlijk 23.00.

EXPOSITIES
Safe Side Routes, vijf unieke wande-
lingen gecombineerd met kunstui-
tingen door Velsen. Kaarten en info: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Bunker Museum IJmuiden is iedere 
eerste en derde zondag van de 
maand geopend. Reserveren: www.
bunkermuseum.nl.

Pieter Vermeulen Museum gesloten, 
museumwinkel wel open. Het 
natuurpad en de bomenroute zijn in 
deze periode zonder reservering te 
lopen. www.pietervermeulenmu-
seum.nl.

Museumhuis Beeckestijn is open op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. 
Tickets uitsluitend online via www.
museumhuizen.nl. QR code controle.

Zee- en Havenmuseum is open op 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Exposities: ‘IJmuiden van badplaats 
tot cruiseport’ en ‘125 jaar papier 
maken in Velsen’. ‘Ongepolijst’ van 
Ymkje Veenstra. Vier speurtochten 
en escapespel. www.zeehavenmu-
seum.nl.

Schilderijen van Monique Neerincx 
in ’t Brederode Huys in Santpoort-
Zuid tot 9 januari te bezichtigen op 
dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur en 
op afspraak (bel: 06 21597751). 

Hoogovensmuseum in Velsen-Noord 
open op woensdagmiddag van 
12.30-16.00 en zaterdag en zondag 
van 10.30-16.00 uur. Expositie 70 
jaar Breedband. Escaperoom spel 
voor kinderen. www.hoogovensmu-
seum.nl

Tentoonstelling ‘Spechten op de 
Fiets’ in Bezoekerscentrum De 
Kennemerduinen in Overveen.

Solo-expositie Jan Koomen in Raad-
huis van de Kunst in Oud-Velsen t/m 
19 december, vrijdag, zaterdag en 
zondag 13.00-17.00 uur. Kunstenaar 
is op zondag aanwezig.

Expositie ‘Landschappen’ in de 
Visserhallen, 17 fotografen, tot en 
met 19 december. Op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Toegang is gratis, Duin-
straat 4 in IJmuiden. www.visser-
hallen.nl.

Foto’s en installaties van Roos van 
Ge�en in kunstcentrum De Kolk in 
Spaarndam t/m 12 december. 
Zaterdag en zondag van 12 tot 17 
uur.

Schilderijen van Louis ‘t Hart in 
bibliotheek IJmuiden en bibliotheek 
Velserbroek. 
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COLUMN

De neven Sinterklaas en Santa 
Claus hebben gemeen dat zij 
kwetsbare ouderen zijn. Ze 
geven natuurlijk ook cadeautjes 
weg, maar onder de voorwaarde 
dat we goed zijn geweest. In de 
Jutter van 14 januari schreef ik, 
dat we waarschijnlijk nog lang 
last zullen houden van COVID. 
Recent had een patiënt een 
grote operatie. De dag daarna 
moest hij naar huis. Onverant-
woord? Het bed was nodig voor 
een coronapatiënt. Ook de prak-
tijk wordt geteisterd door 
corona met corona onder de 
medewerkers, die in quarantaine 
moeten. Coronavaccinaties 
beschermen niet tegen het 
oplopen van het virus, maar wel 
heel goed tegen ernstige ziekte. 
We doen het blijkbaar nog niet 
goed genoeg gezien de 
opnames in de ziekenhuizen. 
Dat kan beter. Hopelijk redden 
de Sint en de Kerstman het. Wij 
wensen u een goede Kerst en 
een gezond 2022.
www.westbroekerplas.nl/blogs 

Velsen/Haarlem - Twee auto-onge-
vallen recent in onze regio. In beide 
gevallen raakten de bestuurders de 
macht over het stuur kwijt Zondag 
rond 18.30 uur overkwam het een 
29-jarige man uit Velserbroek toen 
hij over de Waarderweg in Haarlem 
reed. Zijn auto raakte van de weg en 
kwam vervolgens ondersteboven 
naast de rijbaan terecht. Meerdere 
hulpdiensten kwamen ter plaatse 
en de bestuurder is met spoed naar 
een ziekenhuis overgebracht. Dat 
mocht helaas niet meer baten, de 
man is in het ziekenhuis aan zijn 
verwondingen bezweken. 

Ook op het Zeewijkplein in 
IJmuiden ging het mis. Daar kwam 
een auto zondagavond op zijn 
zijkant terecht in de berm. Het voer-
tuig raakte daarbij eerst nog een 
aantal bomen. Ook deze bestuurder 
werd overgebracht naar een zieken-
huis, maar dat was slechts ter 
controle. Over zijn toestand is 
verder niets bekendgemaakt. Zijn 
auto is door een bergingsbedrijf 
afgevoerd.

Twee auto-
ongevallen, 
Velserbroeker 
overleden

COLUMN IJMED

Er zijn in Nederland meer dan twee miljoen mensen die elke dag pijn 
hebben. Soms is de oorzaak hiervan duidelijk, maar soms ook niet. Maar 
mét of zónder duidelijke oorzaak, er is iets te doen aan chronische pijn. 
Sabine Pruntel van Fysiotherapiepraktijk IJMed legt uit wat. 

“Mensen die met chronische pijn bij me komen, zijn vaak bang dat ik ga 
zeggen dat het tussen hun oren zit”, vertelt Sabine. “Of dat ze er maar mee 
moeten leren leven. Gek genoeg doe ik dat ook, alleen niet op de manier 
waar ze bang voor waren. Tussen de oren, in de hersenen, wordt namelijk 
de beslissing genomen of we pijn voelen. Het is echter niet zo dat je dus 
die pijn verzint of je aanstelt. Die pijn voel je. Alleen is de oorzaak van de 
pijn niet altijd te vinden op de plek waar je de pijn voelt. Er zijn namelijk 
ontzettend veel factoren, die invloed hebben op ons pijnsysteem.”

“Maar zelfs als de oorzaak van de pijn bekend is, wil dat niet altijd zeggen 
dat wij die pijn weg kunnen nemen”, vervolgt Pruntel. “In die zin is ‘leer er 
maar mee leven’ dus geen onzin, want er níet mee leren leven is geen 
optie. Maar ook daar kunnen we je mee helpen. Want revalidatie bij chro-
nische pijn neemt in sommige gevallen dan wel de pijn niet weg, maar 
zorgt er in dat geval wel voor dat je veel minder lijdt onder de pijn. 
Omdat je er anders mee omgaat.”

Bent u ook een van die vele mensen met chronische pijn en wilt u hier 
begeleiding bij? Maar dan een afspraak met Sabine, dan kijkt zij samen 
met u naar de aanpak die het best bij u past. Bel voor een afspraak 0255 
53 22 11 of mail naar info@ijmed.nl. 

Chronische pijn
IJMed fysiotherapeute Sabine Pruntel. Foto: Mark Sassen

Dat kan beter

IJmuiden - Wie met kerst niet bij zijn 
familie kan zijn heeft het vaak zwaar. 
Dit geldt zeker voor zeevarenden. In 
de havens van het Noordzeekanaal 
wordt geprobeerd deze mensen een 
hart onder de riem te steken door ze 
kerstpakketjes te brengen. In Noord-
Hollandse kerken en onder particu-
lieren wordt hiervoor geld ingeza-
meld. Vrijwilligers van de IJmuidense 
Ichthuskerk en het Protestants Koop-
vaardijwerk Amsterdam kopen spul-
letjes in, verpakken het en brengen 
het naar de schepen. Nu de zeeva-
renden vanwege de pandemie niet 
van boord mogen, hebben ze het 
nog moeilijker. De kerken hebben 
daarom besloten niet alleen de 
bemanningen van schepen in de 
havens te verrassen.
Dankzij de bereidwilligheid van de 
afdelingen Katwijk en IJmuiden van 
de Koninklijke Nederlandse 
Reddingsmaatschappij ontvangen 
ook de opvarenden van schepen die 
voor de kust voor anker liggen een 
pakje. Het bezorgen van de pakketjes 
valt namelijk goed te combineren 
met trainen van de reddingswerkers.

Kerstpakketten
voor zeevarenden

Tjaltje Plug, vrijwilligers bij de Ichthuskerk, overhandigt de kerstpakketten aan een 
medewerker van de KNRM te IJmuiden

Velsen - Vanaf het seizoen 2022-2023 
wil Telstar Vrouwen deelnemen aan de 
Vrouwen Eredivisie. Hiervoor is een 
aanvraag verzonden naar de KNVB, de 
algemeen directeur Jan Dirk van der 
Zee en Meta Römers, directeur opera-
tions en verantwoordelijk voor het 
vrouwenvoetbal.
Telstar Vrouwen speelt in de Beloften, 
het voorportaal van de Vrouwen Eredi-
visie. Na enkele jaren van voorberei-
ding en twee seizoenen deelname aan 
de Beloftencompetitie, is de organi-
satie opgebouwd voor de spelen in de 
Eredivisie, met sponsors, een uitge-
breide technische / medische staf en 
een regionale opleiding van hoge 
kwaliteit.
De hele organisatie rondom Telstar 

Vrouwen heeft eendrachtig naar dit 
moment toegewerkt want Telstar 
hoort in de Vrouwen Eredivisie. In het 
verleden heeft Telstar al vele talenten 
opgeleid die nu vaste kwaliteit zijn bij 
de Oranje Leeuwinnen en bij verschil-
lende Eredivisie clubs.
In de Pure Energie Vrouwen Eredivisie 
spelen nu 9 teams, Telstar gaat voor 
plek 10. De competitie wordt door de 
KNVB langzaam uitgebreid zodat 
kwaliteit kan groeien. Dit jaar is Feyen-
oord ingestapt én direct met verras-
send goede resultaten. Komend 
seizoen wil Telstar op gelijke wijze 
laten zien wat het in huis heeft.
De komende periode zal de staf en de 
selectie worden vastgelegd. Hierbij 
heeft Telstar Vrouwen een verrassing in 

petto door als enige Eredivisie club 
een vrouw als hoofdcoach aan te 
stellen. Meer informatie over de perso-
nele bezetting volgt nadat de KNVB 
groen licht heeft gegeven.

De aanvraag is gezamenlijk ingediend 
door Yvonne van Gennip, Voorzitter 
Telstar Vrouwen en Pieter de Waard, 
Algemeen directeur Telstar 1963 NV én 
wordt ondersteund en van harte 
aanbevolen door de Andries Jonker, 
kenner en voorvechter van het Neder-
landse vrouwenvoetbal en de Raad 
van Advies van Telstar Vrouwen o.l.v. 
voorzitter Femke Brenninkmeijer en 
leden die hun sporen in het (vrouwen-) 
voetbal, media en in de politiek ruim-
schoots hebben verdiend.

Telstar klaar voor deelname aan
de Pure Energie Vrouwen Eredivisie

Zaterdag 4 december 2021 - Sparta Vrouwen Beloften tegen Jong Telstar Vrouwen 0-1. Foto: Ronald Gringhuis

Velsen - Voor opnames van het 
nieuwe programma ‘In Mijn Tijd’ is RTV 
Seaport op zoek naar 60-plussers die 
op zoek zijn naar een nieuwe vriend-
schap of liefde. In het programma 
koppelen we een 60-plusser met een 
jongere. Zij gaan het gesprek met 
elkaar aan, delen mooie verhalen van 
vroeger en vergelijken die met nu. Ben 
je maandag 20 december enkele uren 
beschikbaar, meld je dan nu aan door 
te mailen naar s.koster@rtvseaport.nl 
Foto: aangeleverd

Oproep voor nieuw 
programma ‘In mijn tijd’
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Door Ingeborg Baumann

Theo doet de deur open van zijn 
IJmuidense woning die helemaal, tot 
in de puntjes, is ingericht in Jorda-
nese stijl. Compleet met roze 
lampenkappen, een glasplaat op de 
tafels en porseleinen beeldjes in de 
glimmende pronkkast. ,,Je moet 
ervan houden, mijn overleden vrouw 
kwam uit Amsterdam, het is een 
stijltje he?’’ 
Hij past wonderwel in deze kamer in 
al zijn stoerheid. Geen plekje op zijn 
lichaam is vrij van tatoeages, ze 
vertellen zijn verhaal. Een verhaal van 
vallen, opstaan, aanpassen, onge-
makken, schaamte en keihard 
werken om zijn makke, hij kan 
nauwelijks lezen en schrijven hoewel 
het steeds beter gaat nu, te 

verhullen. De uitweg was sport. Theo 
loopt hard, doet aan wielrennen en 
heeft zijn passie voor boksen ook 
weer opgepakt. Elke dag staat hij om 
4.00 op, kijkt even naar Hart van 
Nederland en gaat de deur uit om 
zijn rondje te joggen. ,,Als ik weet dat 
ik ’s middags geen tijd heb dan loop 
ik wat langer.’’ 
Theo is top�t en zijn mentale 
gesteldheid is prima. Hij is een heer-
lijke prater, heeft humor en is slim. En 
ijdel, hij ziet er uit om door een 
ringetje te halen. Een mooie man op 
een bijzondere manier, een echte 
IJmuidenaar. Recht door zee en 
eerlijk. 

Van het een in het ander gerold
,,Ik werd eerst opgemerkt door ABC, 
een vrijwilligersorganisatie van en 

voor laaggeletterden en zo kwam die 
Leyden Academy ook op mijn pad. 
Waarschijnlijk omdat ik boegbeeld 
ben van het Taalhuis. En dat ben ik 
met hart en ziel. Als ik anders in 
elkaar had gezeten was ik onderge-
sneeuwd in deze maatschappij, 
misschien had ik wel een fout pad 
gekozen. Ik heb mijn leven lang 
trucjes moeten gebruiken om te 
verbergen dat ik niet kan lezen en 
schrijven. Ik had me ook geen raad 
geweten, nog niet trouwens, zonder 
mijn dochters Caroline en Sheila. Ik 
ben ze zo dankbaar! Zeker nu, alles 
gaat digitaal.’’ 
Op tafel ligt een gloednieuwe IPhone 
die voortdurend piept en ratelt. ,,Ik 
word er gek van maar moest hem 
hebben voor de TV.  Wat een 
toestand maar als je het door hebt 
dan is het best leuk allemaal. Heb ik 
nou ook jouw nummer? Ik zie ervan 
komen dat ook auto’s afhankelijk 
worden van zo’n ding. Zo rol ik van 
het een in het ander. Die foto’s van 
Henk Aschman waar ik model voor 
ben ook. De mensen van Leyden 
Academy vinden dat ik goed in het 
leven sta en daarom hebben ze mij 
gevraagd om het gezicht van 2022 te 
zijn. Waar je allemaal niet in terecht 
komt!’’

‘Je kunt er wél beter tegen’
,,Je moet een beetje geluk hebben in 
je leven, mijn vrouw is op 63-jarige 
leeftijd gestorven aan darmkanker. 
Daar doe je niets aan. Ik vind het 
lekker om te trainen en te sporten, 
dat slaan op die zak in de sportschool 
ook, heerlijk! Maar iedereen moet 
voor zichzelf weten wat ze doen, ik 
kan niemand wat verplichten. Maar 
ik durf wel te zeggen dat ik niet was 
geworden wie ik nu ben als ik niet 
had gesport. Het is ook een gave, 
waar ik ook was of ben, ik kijk eerst of 
ik ergens kan joggen. Vroeger nam ik 
overal mijn race�ets mee naar toe. Ik 
voel me dan beter, ook in mijn hoofd. 
Maar het moet wel vanuit jezelf 
komen, ik kan een voorbeeld zijn 
maar ik kan niet sturen. Ik heb er zin 
in dus ik doe er wat voor, dat kan ik 
een ander niet aanpraten. Je hebt 
een ander leven maar dat heb ik 
ervoor over. Vroeger al. Dan was er 
wat en dan ging ik tóch sporten. 
Want ik dacht: ‘Ik kan het niet doen 
maar dat lost ook niets op. Maar je 

kunt er wel beter tegen.’ En dan legde 
mijn vrouw mijn sportkleren toch 
weer klaar. Ik drink heus wel een 
biertje af en toe maar dan voel ik aan 
mijn lichaam dat ik verkeerd bezig 
ben. Iedereen die zich het lazarus 
rookt en zuipt weet heus dat het niet 
goed is. Je moet bewegen leuk gaan 
vinden. De nadelen van niet 
bewegen en de voordelen van actief 
blijven, daar moet je zelf achter 
komen. Dat je er blij van wordt, dat je 
er beter tegen kan. En sport is ‘broe-
derlijk’, je hebt een verhaal, je deelt 
wat. Je krijgt een gesprek. Al beweeg 
je maar één uur per dag, dan krijg je 
er al zo veel voor terug.’’

‘Je bent de pineut’
In Nederland hebben 2,5 miljoen 

mensen van 16 jaar en ouder moeite 
met lezen, schrijven en/of rekenen. 
Dat is 18% van alle mensen in Neder-
land. Dus ongeveer 1 op de 6 
mensen. 

Theo zegt: ,,Daarom geef ik ook 
lezingen op scholen en in de bieb. 
Om jongeren te stimuleren de moed 
niet op te geven. Je bent de pineut in 
deze maatschappij als je laaggelet-
terd bent. Je komt van school af op je 
16de en je moet de wereld in. Ga je 
niet redden in deze tijd. Ik heb het 
veertig jaar volgehouden maar dat 
kan bijna niet meer. En ik vind het 
leuk om verhalen te vertellen. Ik ben 
goed bezig toch? Ik hoop dat er een 
dag komt dat ik niets meer hoef te 
vragen aan mijn dochters.’’

IJmuiden - De 75-jarige Theo Warmenhoven is laaggeletterd. Daar werkt 
hij keihard aan met hulp van het Taalhuis van de bibliotheek Velsen. 
Citaat uit een eerder interview met Theo: ,,Ik heb altijd zo mijn best 
gedaan, altijd zo hard gewerkt. Ik was bang dat mensen me gek zouden 
vinden, er was altijd schaamte. Maar nu word ik niet meer overgeslagen 
en mijn zelfvertrouwen is gegroeid. Ik wil dat laaggeletterd zijn erkend 
wordt, dat mensen weten dat er hulp is.’’ Theo is een heel stoere, mooie 
en sportieve vent. Dat werd ook opgemerkt door Leyden Academy, een 
kennisinstituut dat zich inzet om de kwaliteit van het leven van ouderen 
te verhogen en hij is voor het jaar 2022 het gezicht van dit instituut. En 
wát voor een gezicht! 

Theo Warmenhoven gekozen
tot ‘gezicht van vitaal Nederland’

Een mooie, stoere en slimme man wiens tattoos een verhaal vertellen.
Foto: Leyden Academy, Henk Aschman

Theo is een heel jaar het gezicht van Leyden Academy. 
Foto: Leyden Academy, Henk Aschman

De afgelopen maanden was het in de 
regio mogelijk om op alle locaties 
zonder afspraak langs te komen voor 
een eerste of tweede prik. Het 
grootste deel van inwoners had deze 
inmiddels gehad en daardoor was er 
capaciteit genoeg om zonder 
afspraak te werken. Daarbij speelde 
mee dat GGD Kennemerland het 
voor deze groep zo gemakkelijk 
mogelijk wilde maken om zich te 

laten vaccineren. Momenteel merken 
ze dat veel inwoners toch zonder 
afspraak naar de locaties komen. 

We bevinden ons in de volgende fase 
van de vaccinatiecampagne waarbij 
sinds 19 november 2021 mensen van 
80 jaar en ouder uitgenodigd worden 
om de booster te halen. Hierbij gaat 
het weer om grote aantallen waar-
door het qua capaciteit niet mogelijk 

is om buiten de reguliere afspraken 
om een vrije inloop ter organiseren. 

GGD Kennemerland vindt het daarbij 
niet wenselijk dat mensen uit deze 
leeftijdscategorie mogelijk voor een 
langere tijd moeten wachten buiten 
de locatie. Er wordt momenteel 
opgeschaald om dagelijks zoveel 
mogelijk afspraken te kunnen 
inplannen.
Mensen geboren in 1940 kunnen nu 
online een afspraak inplannen bij de 
GGD voor een corona boostervacci-
natie. Dit kan via www.coronavacci-
natieafspraak.nl. Voor een online 
afspraak is het niet nodig om op de 
uitnodigingsbrief te wachten. Wie 

liever een telefonische afspraak 
maakt, moet eerst de brief 
afwachten.

De boostervaccinatie kan gehaald 
worden 6 maanden na de laatste 
coronavaccinatie. Wie na de laatste 
vaccinatie nog positief getest is op 
corona, moet 6 maanden wachten 
nadat hij of zij corona heeft gehad. 
Eerder kan de afspraak niet inge-
pland worden. In de coronacheck-
app kunnen mensen hun laatste 
vaccinatiedatum checken.

Mensen die om gezondheidsredenen 
niet zelf of met hulp van anderen 
naar een GGD-priklocatie kunnen 

komen, hoeven nog niets te doen. Zij 
krijgen een aanvullend bericht voor 
vaccinatie thuis. 

Vaccinatielocaties
In Velsen wordt gevaccineerd op de 
Dokweg 43 in IJmuiden op maandag, 
dinsdag, donderdag, zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 16.00 uur en op 
woensdag van 13.30 tot 19.30 uur. 
En op de Concordiastraat 28 in 
Velsen-Noord op woensdag tot en 
met maandag van 09.00 tot 16.30 uur 
en op dinsdag van 12.30 tot 20.00 
uur. Andere priklocaties in de regio: 
IJsbaanlaan 4 in Haarlem.
Maar dus nergens vrije inloop voor 
de boosterprik.

Belangrijk: boostervaccinatie alleen op afspraak
Regio - De boostervaccinatie is gestart. Een boostervaccinatie is bedoeld 
als oppepper om de bescherming op peil te houden. Een booster draagt 
bij aan een blijvend hoge bescherming tegen het coronavirus. Er is in de 
regio Kennemerland veel animo voor de boostervaccinatie. GGD Kenne-
merland benadrukt dat het voor deze vaccinatie alleen mogelijk is om op 
afspraak langs te komen. Dit geldt voor alle locaties.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. weegtoestel; 7. medicijn met omhulsel; 12.
bloeimaand; 13. naar omlaag; 14. haarkrul; 15. grote kle-
dingmaat (afk.); 17. niet gevuld; 19. plaats in Noord-Holland;
21. kunstmatige inseminatie (afk.); 22. omslag voor papie-
ren; 24. onbezonnen en onvoorzichtig; 27. duivenhok; 28.
Australische struisvogel; 30. bladgroente; 31. familielid; 32.
korte aantekening; 33. jong takje (loot); 35. woestijn in Afrika;
37. natuurgebied; 38. onfris en goor; 41. vruchtennat; 42.
ongemak na lange vliegreis; 44. berggeel; 46. sappig; 47.
provincie (afk.); 48. turnoefening; 49. lastdier; 50. windrich-
ting; 52. deel van de hals; 54. ingevoerde goederen; 56. tel-
woord; 58. ex-president van Amerika; 61. bontgekleurde
papegaai; 62. houten loods; 64. mannetjes bij; 65. laag race-
wagentje; 67. kippenloop; 68. hoogste punt; 70. goed
geschoten; 72. fopspeen; 73. niet lerend van zijn fouten; 76.
noodsignaal (afk.); 77. Verenigde Staten (afk.); 78. uitvinder
van de telefoon; 79. steekwapen; 81. waarnemer (afk.); 82.
boerderijdier; 83. vrijaf bij strenge vorst; 84. Europeaan; 86.
spel met schijven; 87. de gezamenlijke ministers.

Verticaal 1. plaats in Noord-Brabant; 2. sadomasochisme
(afk.); 3. gevangen verblijf; 4. melkklier; 5. wereldtaal; 6.
ingegeven gedachte (inval); 7. inwoner van Suriname; 8.
meertje of poel; 9. rekenopgave; 10. klein kind; 11. slotwoord
(narede); 16. jong dier; 18. godin van de dageraad; 20. kerk
in Utrecht; 21. horizon; 23. geld; 25. zuivelproduct; 26. ver-
grootglas; 27. metalen wasbak; 29. et cetera; 32. bouwvak-
ker; 34. lichte klap; 36. huisdiertje; 37. onderwereld; 39. zeer
gevat; 40. graangewas; 42. schutter op wild; 43. welpenleid-
ster; 45. knaagdier; 46. niet wild; 51. bid (Lat.); 53. plechtige
belofte; 54. octopus; 55. deel (stuk); 56. grondsoort; 57.
vlees aan stokje geregen; 59. gazongewas; 60. iemand die
nergens voor deugt; 62. plaats in Duitsland; 63. plaats in
Noord-Holland; 66. landcode van Australië; 67. waadvogel;
69. voor (Lat.); 71. algemene ouderdomswet (afk.); 73. niet
kapot; 74. vulkanisch product; 75. bagger; 78. dierengeluid;
80. steen; 82. boksterm (afk.); 85. radon (scheik. afk.).

Puzzel lekker mee en maak kans op een 
cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode 
Lengerique
Lengerique is een prettige speciaalzaak in Sant-
poort-Noord en omstreken voor Borstprotheses, Lingerie 
en Badmode. Een erkende lingerie styling winkel waarbij 
kwaliteit gegarandeerd is op gebied van maatadvies, kleur 

en � guurtips. Daarnaast ook S.E.M.H. erkent voor het 
aanmeten van Borstprotheses.
Hoofdstraat 1542071 EM  Santpoort-Noord.
Tel. 023-5375822

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode Lengerique!
Mail de oplossing voor woensdag 15 december naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, 
adres en telefoonnummer. 
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Dit jaar deden in Velsen de 
volgende clubs mee en zij haalden 
de volgende bedragen op. Hiervan 
gaat 80% naar de club.
KHC Strawberries €9.297, RKVV 
Velsen €4.668, VV IJmuiden €7.347, 
TVIJ €2.691, Sportclub Oyama 
€903, Rugby Club The Smugglers 
€726, Smashing Velsen 96 €342, 
RKSV. Onze Gezellen €42, €3.420, 
RKGV Velsen €2.493, VZV €2.202, 
Scouting Michiel Adriaenszn. De 
Ruyter €981, Badmintonclub Velsen 
€972, IJVV Stormvogels €912, 
Badmintonclub IJmond €831, 
Akrides €690, Musicalvereniging 
Unidos €471, Duikteam IJmond 
€300, Scoutinggroep Sint Radboud 
€3.057, S.V. Terrasvogels €1.074, 
Dschen Dui €285, Suomi €2.832, FC 

Velsenoord €2.466, HSV Rooswijk 
€1.206, DKV €1.683, IJmuider 
Harmonie €195. (Een volledige lijst 
met deelnemers uit IJmuiden kan 
worden opgevraagd).

Clubactie-loten verkopen was voor 
clubleden dit jaar eenvoudiger dan 
ooit. En dat is te merken aan het 
resultaat. Vorig jaar werden 1 
miljoen loten online verkocht, dit 
jaar gingen maar liefst 1,6 miljoen 
loten digitaal over de toonbank.
Volgens Frank Molkenboer, direc-
teur van de Grote Clubactie is de 
online verkoop veel leuker en 
slimmer geworden. ,,Leden 
gebruiken hun eigen verkooppa-
gina die eenvoudig is te bereiken 
via een QR-code. Dit geeft vereni-

gingen een veel groter bereik. Via 
een appje kun je nu ook je tante 
aan de andere kant van Nederland 
vragen bij te dragen aan jouw club.”

Veel leden gaan nog gewoon langs 
de deur, en dat blijft een belang-
rijke manier van werven, stelt 
Molkenboer. “Maar veel tieners 
sturen liever een WhatsAppbericht 
naar familie en vrienden of posten 
hun verkooplink op social media.” 
Ook voor de clubs heeft de digitali-
sering een enorm voordeel. ,,In 
voorgaande edities kostte het 
invoeren en verwerken van loten 
veel tijd. Het gaat nu allemaal auto-
matisch, waardoor het veel gemak-
kelijker is om mee te doen.”

Met de opbrengsten van de Grote 
Clubactie krijgen verenigingen een 
boost. Ze kunnen bijvoorbeeld 
nieuwe trainingsmaterialen kopen, 
een jeugdkamp organiseren of het 
clubhuis opknappen. Iedere club 
heeft zo zijn eigen doel.  
Het succes bewijst de kracht van de 

49 jaar oude formule. De Grote 
Clubactie is inmiddels de grootste 
fondsenwervende actie in Neder-
land voor het verenigingsleven. 

Met een uitkeringspercentage van 
maar liefst 80% keert deze loterij 
het meeste uit aan het goede doel, 
de deelnemende clubs.

Velsen - 350.000 verkopers zetten zich de afgelopen maanden in om 
loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Velsen haalden vereni-
gingen in totaal € 52.287 op. Landelijk deden 5.267 verenigingen mee 
met de Grote Clubactie. Samen haalden zij ruim 10,7 miljoen euro - 1,2 
miljoen meer dan vorig jaar - op door bijna 3,6 miljoen loten te verkopen. 
De deelnemende clubs verbreken hiermee alle records. De online 
verkoop steeg spectaculair.

Enthousiaste lotenverkopers. Foto: aangeleverd

Clubs uit Velsen halen € 52.287 op met Grote Clubactie
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Velsen - Het Comité 4 en 5 mei 
Velsen heeft, in samenwerking met 
de Bibliotheek Velsen, de scholen 
voor Voortgezet Onderwijs in de 
gemeente Velsen uitgenodigd deel 
te nemen aan het educatieve lokale 
project ‘Dichter bij 4 en 5 mei Velsen 
2022’. Niet te verwarren met het 
landelijke project ‘Dichter bij 4 mei 
2022’ van het landelijke Comité, dat 
uitsluitend is bedoeld voor de 
provincie, die in 2022 landelijk aan 
de beurt is.
Het eindresultaat van het project van 
het lokale 4 en 5 mei comité Velsen is 
dat de winnaar van de gedichten-
wedstrijd haar/zijn gedicht mag 
voordragen tijdens de herdenkings-
plechtigheid in de Burgerzaal van het 
stadhuis van Velsen. Maar ook, dat de 
gehele school betrokken wordt bij de 
‘digitale inzending van de gedichten’ 
in bijvoorbeeld een presentatie; 
e-boek of anderszins digitaal vorm-
gegeven product. Dit zou mogen 
bestaan uit visuele, tekstuele, muzi-
sche en/of andere uitingen van 
personen uit alle schoolgeledingen 
(personeel, ouders en leerlingen.) De 
school kan hierin ook opnemen 
waarom zij vrijheid en het uitdragen 
ervan in haar schoolprogramma zo 
belangrijk vindt.

Uitnodiging
Het Comité 4 en 5 mei Velsen nodigt 
alle Velsense VO-scholen uit om Tech-
nisch College Velsen/Maritiem 
College IJmuiden de kans te geven 
de wisseltrofee te verdedigen en 
geeft hen de kans hun inzending te 

laten meedingen voor toekenning 
van het predicaat ‘4 en 5 mei Vrij-
heidsschool Velsen 2022’.
Het organiserend comité streeft 
ernaar de jury van vorig jaar bereid te 
vinden ook in 2022 hun belangrijke 
taak te continueren. De leden van 
het organiserend team buigen zich 
-eventueel m.b.v. externe deskun-
digen- over de beoordeling van de 
school-inzendingen.
Alle deelnemers aan ‘Dichter bij 4 en 
5 mei Velsen 2022’ ontvangen de 
fakkelspeld van het Comité 4 en 5 
mei.

Het is ook mogelijk dat Velsenaren 
van alle leeftijden individueel aan dit 
project meedoen. Zij maken met hun 
inzending kans op publicatie van 
hun gedicht op de website van het 
Comité: https://4en5meivelsen.nl.

Dichter bij 4 en 5 mei 2022 Velsen

Poster: aangeleverd

Velserbroek - De wind waaide deze week ‘s nachts �ink door de bomen. Op 
de Velserbroekse Dreef woei een groot schermdoek van het nieuwbouwpro-
ject aldaar stuk en pakte een boom kunstig in. Gelukkig verliep een en ander 
zonder ongelukken te veroorzaken. Het doek is in de loop van de ochtend 
zonder problemen verwijderd. (Foto en tekst: Arita Immerzeel)

Onstuimige wind zorgt 
voor ingepakte boom

IJmuiden - Sinterklaas is de leer-
lingen van het Tender College in 
IJmuiden dit jaar niet vergeten. Zij 
ontvingen vrijdag allemaal een 
prachtige Dopper-�es van de goed-
heiligman. Deze Dopper-�es past 
goed bij de visie van het Tender 
College, waar de gezonde school 
hoog in het vaandel staat. In de aula 
van de school is een waterpunt van 
PWN aanwezig waar de leerlingen 
onbeperkt gebruik kunnen maken 
van koud drinkwater. Water drinken 
is gezond!
Helaas kwam het geregeld voor dat 
leerlingen om een wegwerpbe-
kertje kwamen vragen. Dit is 
natuurlijk niet goed voor ons milieu. 
Volgens onderzoek voorkomt één 
Dopper-�es dat 40 plastic wegwerp-
�essen per jaar in onze oceanen 
belanden.
Een weloverwogen cadeau dus! De 
Dopper-�es is voorzien van het logo 
en de naam van de school.

Tender College nu ook milieubewust
Een milieubewust Sinterklaascadeau voor de leerlingen van het Tender College. Foto’s: aangeleverd

Belangrijkste wijzigingen in 
IJmuiden/Velserbroek

Lijn 3 Haarlem Schalkwijk – IJmuiden
In 2020 en 2021 was de dienstrege-
ling afgeschaald. Verwacht wordt dat 
het aantal reizigers in de loop van 
2022 weer �ink gaat toenemen en 
dat er in Haarlem-Noord extra ritten 
nodig zijn. Vandaar dat op dit deel-
traject in de spits 8x per uur en in de 
daluren 4x per uur gereden wordt.
Lijn 3 krijgt, vanwege langdurige 
werkzaamheden, te maken met een 
routewijziging ter hoogte van het 
Houtplein en de Tempeliersstraat. De 
bus rijdt via de Tempeliersstraat – 
Raamsingel of via De Raamvest – 
Kamperlaan. Hierdoor neemt de reis-
tijd een paar minuten toe. Op de 
Raamsingel en Raamvest komen 
tijdelijke bushaltes. Dit omdat de 
halte Houtplein komt te vervallen in 
richting Haarlem Schalkwijk. Reizi-
gers tussen diverse buslijnen 
stappen niet langer over bij de 

Tempeliersstraat, maar bij de Raam-
singel/Raamvest in combinatie met 
de haltes bij de Stadsschouwburg. 
Ter verduidelijking: de halte Stads-
schouwburg is in deze periode ook 
halte voor de daar rijdende 
R-netlijnen.

Lijn 73 Castricum Station – Heems-
kerk Centrum – Plesmanweg – 
Alkmaarseweg – Beverhof – Bever-
wijk Station (door naar Velser-
broek / Haarlem Schalkwijk) 
Deeltraject Haarlem – Velserbroek 
– Beverwijk
Op het traject Velserbroek – Haarlem 
centrum – Schalkwijk rijdt lijn 73 in 
de ochtendspits een hogere 
frequentie: 6x per uur.
Tussen Haarlem Delftplein, het 
centrum en Haarlem Schalkwijk 
wordt op werkdagen de avond-
dienstregeling uitgebreid naar een 
kwartierdienst.

Lijn 382 IJmuiden – Amsterdam 

Sloterdijk
Per 12 december zullen er kleinere 
wijzigingen worden aangebracht om 
de drukste ritten op lijn 382 te 
ontlasten:
• Extra ritten in de ochtendspits in 
Amsterdam Westpoort.
• Eerder starten met de tienminuten-
dienst in de middagspits door 
invoegen van extra ritten Amsterdam 
Kaapstadweg – Sloterdijk. Hierdoor is 
er rond 16 uur meer capaciteit 
beschikbaar voor het grote aantal 
reizigers.
• Extra rit ’s avonds voor werknemers 
die in ploegendienst werken.

Per 12 december zal de frequentie op 
lijn 382 (doordeweeks) tussen 
IJmuiden aan Zee en IJmuiden 
Dennekoplaan worden terugge-
bracht tot een uurdienst. Dit geldt 
niet voor de zomervakantieperiode. 
De frequentie blijft in de weekenden 
2 keer per uur.

De lijnen die niet wijzigen of waarvan 
alleen de vertrektijden zijn gewijzigd, 
staan niet vermeld in het overzicht. 
Het is daarom altijd raadzaam vooraf-
gaand aan de reis de vertrektijden te 
raadplegen. Dat kan via de reis-
planner op connexxion.nl. Of down-
load en gebruik de Connexxion-app.

Regio - Met ingang van zondag 12 december rijden de bussen van 
Connexxion in de regio Haarlem-IJmond volgens een nieuwe dienstrege-
ling. De aanpassing in de dienstregeling heeft te maken met het feit dat 
de vertrektijden van sprintertreinen veranderen. Als gevolg hiervan zijn 
de vertrektijden van de meeste buslijnen van Connexxion in de regio 
aangepast om de overstap van de bus op de trein en v.v. op de diverse 
stations zo goed mogelijk te houden.

Nieuwe dienstregeling Connexxion

Driehuis - In een drie kantjes 
tellende brief heeft het Wijkcomité 
Driehuis nogmaals gereageerd op de 
nota van uitgangspunten voor het 
dorp. In die nota staat welke plannen 
de gemeente voor de komende 
negen jaar met Driehuis heeft. Veel 
inwoners zien het belang van extra 
woningbouw in, maar zijn tegen 
grote bouwvolumes. Men wil er 
vooral voor zorgen dat het groene en 
dorpse karakter behouden blijft. Ook 
wil het Wijkcomité Driehuis de kerk 

in het hart van het dorp behouden. 
Onlangs kwam het parochiebestuur 
met plannen voor woningbouw in de 
kerktuin en daar is het Wijkcomité 
van geschrokken. Kleinschalige 
bebouwing op het voormalige 
kerkhof en de grond van de kosters-
woning vindt men wel bespreekbaar, 
maar de parochietuin moet volgens 
het Wijkcomité een groen gebied 
blijven. De gemeenteraad debatteert 
volgende week over de toekomst van 
Driehuis.

Wijkcomité Driehuis benadrukt: 
,,Kerk en parochietuin behouden’’
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Velsen - De VVD Velsen heeft haar 
kandidatenlijst vastgesteld voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
2022. Van 22 tot en met 29 
november kregen de leden de gele-
genheid om zich uit te spreken over 
de advies kandidatenlijst. Bij de alge-
mene ledenvergadering eerder dit 
jaar werd Jeroen Verwoort al 
verkozen als lijsttrekker.

Lijsttrekker Jeroen Verwoort is zeer 
gelukkig met de lijst: ,,Een mooie lijst 
met enthousiaste mensen staat klaar 
om Velsen de komende jaren een 
nog mooiere gemeente te maken. 

Een goede mix van ervaren en 
nieuwe mensen, uit bijna alle kernen 
van onze gemeente en met veel 
lokale betrokkenheid. Mensen die 
weten wat er speelt in onze 
gemeente. Met dit team én ons 
verkiezingsprogramma gaan we vol 
vertrouwen de campagne en verkie-
zingen in. Om ons daarna keihard in 
te zetten voor Velsen.”
Voorzitter Alexander Verwey van het 
VVD bestuur netwerk IJmond felici-
teert alle leden op de 
kandidatenlijst.

Verwoort: ,,Het gehele bestuur heeft 

de afgelopen maanden samen met 
alle leden uit Heemskerk, Beverwijk 
en Velsen hard gewerkt aan de 
totstandkoming van deze mooie 
kandidatenlijsten en overtuigende 
verkiezingsprogramma’s voor de drie 
afzonderlijke gemeenten.’’

Kandidatenlijst:
1 Jeroen Verwoort 
2 Casper Schollink
3 Eric van der Does
4 Lara Seegers
5 Bas Koppes
6 Alex van Oeveren
7 Remco Glas
8 Sylvia Gouda
9 Milan Frisart
10 Monique de Koning-De Rijk
11 Jeroen Bakker
12 Martin Noorman

VVD stelt kandidatenlijst vast 
voor gemeenteraadsverkiezingen

IJmuiden - Naar aanleiding van over-
tredingen van de coronaregels door 
Grand Café Cheers voerde burge-
meester Dales op 29 september een 
persoonlijk gesprek met een van de 
eigenaren van Cheers. Daarbij gaf hij 
aan dat hij bij een volgende overtre-
ding van de coronamaatregelen 
genoodzaakt zou zijn handhavend 
op te treden.
Op zaterdagavond 20 november 
constateerden toezichthouders van 
de gemeente Velsen omstreeks 20.40 
uur opnieuw een aantal overtre-
dingen van de geldende coronare-
gels door Grand Cafe Cheers aan de 
Kennemerlaan 93 te IJmuiden. Het 
café hield zich niet aan de verplichte 

sluitingstijd van 20.00 uur en het 
aanwezige publiek (60 tot 80 
personen) was niet geplaceerd. Dit is 
in strijd met artikel 4.2 van de Tijde-
lijke wet maatregelen covid-19.
Vanwege het bovenstaande legt de 
burgemeester een last onder 
bestuursdwang op aan Grand Café 
Cheers. Dit houdt in dat Cheers op 
dit moment nog niet dicht hoeft, 
maar dat bij herhaling van de over-
tredingen een sluiting van twee 
weken volgt.
Tijdens een vorige coronagolf in het 
najaar van 2020 sloot burgemeester 
Dales al Feestcafé Proost voor twee 
weken, dat ook eigendom is van de 
eigenaren van Cheers.

Café Cheers twee weken 
dicht bij volgende overtreding

Het product om de beleggen in 
bitcoins wordt in de e-mail geroemd 
en ondersteund met aanbevelingen 
van populaire tv-programma’s als 
Pauw & Witteman en Op1 van Jort 
Kelder. ,,Voor 250 euro meldde ik mij 
aan en ben ik via de telefoon met de 
aanbieder door mijn persoonlijke 
situatie gegaan. Ik ben toen aan een 
�nancieel adviseur gekoppeld. Dat 
vond ik wel �jn, want ik heb verder 
geen verstand van de materie.”

De zogenaamde �nancieel adviseur 
prijst hem gelukkig. Het merk Tesla 
heeft namelijk net een promotieactie 
lopen, waarbij beginnende beleggers 
worden beloond met 50% tegoed 
bovenop de inleg. ,,Ik had geluk, 
want er mochten maar een beperkt 
aantal mensen meedoen aan de 
actie. Het enige dat ik hoefde te doen 
was mijn bankrekening laten zien.” 
Via Anydesk wordt zijn computer op 
afstand overgenomen. Zijn geld zou 
45 minuten voor een check ergens 
anders geparkeerd worden.

Hij was te goedgelovig, weet Koos nu 
ook: ,,Deze tovenaars zijn zo snel. 
Binnen een poep en een scheet 
hadden ze mijn opnamelimiet 
verhoogd en mijn wachtwoord 
aangepast. Via iDeal kreeg ik nog een 
bericht met een felicitatie; dat ik 
opgenomen was in de groep van 
prijswinnaars.” In totaal verdwijnt 

25.750 euro van de rekening. ,,Pas 
toen de oplichters ook probeerden 
om de roodstand van 2250 euro op 
mijn rekening aan te wenden, greep 
de bank in.”

Koos bijt zijn tanden in de zaak. In 
zijn pogingen om met een via 
Google gevonden slachto�erplat-
form zijn geld terug te krijgen, komt 
hij er echter weer bekaaid vanaf. ,,Het 
advies was om voor 250 euro lid te 
worden van hun platform, omdat 
daar een sterke helpdesk zou zitten 
die kon ondersteunen met juridisch 
advies. Om mijn geld terug te krijgen, 
moest ik een contract ondertekenen 
en een kopie laten zien van mijn 
bankafschrift en mijn paspoort. Een 
dame van de organisatie heeft 14 
dagen in mijn computer lopen 
spitten. Onder het mom van ‘Koos, 
we hebben je geld bijna terug’ heb ik 
toen nog een aantal keer een fors 
bedrag betaald. Toen ging het boek 
dicht en kreeg ik plots geen contact 
meer.”

Alleen zijn vrouw en zijn kinderen 
weten van de gebeurtenissen af: 
,,Mijn vrouw krijgt er het apelazarus 
van. Het is ook heel intensief en het 
laat mij niet los. Op mijn leeftijd is 
het niet makkelijk om een centje bij 
te verdienen en ik ben ook te oud 
voor een lening bij de bank,” zegt hij. 
Zijn ervaringen zijn uitgebreid gedo-

cumenteerd. Dat kwam ook van pas 
toen hij aangifte deed bij de politie. 
,,Soms word ik ’s nachts wakker, 
omdat me iets te binnen schiet. De 
kilo’s vliegen er vanaf. De politie is bij 
mij thuis geweest en heeft uitgebreid 
de tijd genomen. Ik was daar zeer 
content mee, ze zijn een aardig eind 
in de richting gekomen door mijn 
documentatie en als het even meezit 
dan zie ik misschien nog wel iets van 
het geld terug.”

“Als een aanbod te mooi is om waar 
te zijn, dan is dat meestal ook zo,” 
zegt Wilfred van Mulligen, specialist 
Digitalisering & Cybercrime bij 
politie-eenheid Noord-Holland. ,,Ga 
niet in op dit soort voorstellen, laat 
niemand op afstand de computer 
overnemen en verbreek direct het 
contact.”

Wethouder Jeroen Verwoort van de 
gemeente Velsen vindt het een 
goede zaak dat slachto�ers in zijn 
gemeente hun verhaal met anderen 
willen delen: ,,De omvang van cyber-
crime neemt toe. De kans dat je als 
inwoner hiervan slachto�er wordt, is 
helaas groot maar niet iets om je 
voor te schamen. Criminelen worden 
hierin gewoon steeds slimmer. Dit 
kan zowel �nancieel als emotioneel 
grote gevolgen hebben. Deel 
daarom jouw verhaal om zo anderen 
te helpen. Samen met voorlichting 
over dit onderwerp zorgt dit ervoor 
dat zij minder snel op een link 
klikken, denken zij twee keer na als 
hen geld wordt gevraagd en 
verkleinen we daarmee de kans om 
slachto�er van cybercriminaliteit te 
worden.”

Doe je verhaal
Wil je na het lezen van dit artikel ook 
jouw ervaring (anoniem) delen om 
anderen te behoeden voor de 
gevolgen van internetcriminaliteit? 
Bezoek dan www.hetslachto�er-
spreekt.nl voor meer informatie. Je 
kunt je ervaring mailen naar info@
nh-sv.nl. Zij gaan vertrouwelijk om 
met je gedeelde informatie. De 
communicatieadviseur neemt eerst 
contact met je op en bekijkt samen 
met jou hoe ze anderen met jouw 
verhaal kunnen behoeden voor 
cybercriminaliteit.

*De naam van het slachto�er is ge�n-
geerd uit privacyoverwegingen. De 
echte naam van het slachto�er is 
bekend bij NHSV.

IJmuiden - Snel rijk worden door te beleggen in bitcoins. De gedachte 
daaraan vindt de 80-jarige Koos* uit IJmuiden wel interessant, wanneer 
hem deze zomer een e-mailadvertentie wordt voorgeschoteld. De 
belofte: hij kan zichzelf via het platform The Crypto Genius binnen een 
aantal maanden �nancieel onafhankelijk beleggen. ,,Het gat in mijn 
vertrouwen, daar kan een mammoettanker doorheen,” zegt Koos nu. 
,,Vooropgesteld: ik heb het zelf gedaan. Als ik niet op de knop druk, dan 
gebeurt er niets.”

IJmuidenaar voor meer dan 25.000 euro 
opgelicht via bitcoin-beleggingsfraude

Criminelen worden steeds slimmer in cybercrime. Foto: aangeleverd

Velsen - Rosa Barth (30) uit IJmuiden 
is vorige week beëdigd als steunfrac-
tielid van de ChristenUnie Velsen.
Rosa volgde de opleiding Onderwijs-
kundige wetenschappen in Utrecht, 
is gehuwd en heeft drie dochters. In 
de periode 2014-2017 was zij steun-
fractielid voor de ChristenUnie in 
Haarlem. In 2020 verhuisde zij met 
haar gezin naar IJmuiden.
Zij werkt bij SBB, een uitvoeringsor-
ganisatie van het ministerie van 
OCW. Daar zet zij zich in voor een 

sterk MBO, zodat mbo-studenten 
uitzicht hebben op een baan en 
bedrijven de vakmensen krijgen die 
nodig zijn, nu en in de toekomst. 
Rosa: ,,De essentie van politiek is 
voor mij de kunst van ons te 
verplaatsen in de ander, om te zien 
naar elkaar en samen te streven naar 
het beste voor een ieder.”
Rosa staat nummer 3 op de Kandida-
tenlijst van de ChristenUnie voor de 
komende 
gemeenteraadsverkiezingen.

Rosa Barth beëdigd als steun-
fractielid van de ChristenUnie

Rosa Barth. Foto: aangeleverd

Regio - Anthony Correia is toege-
laten tot de UEFA Pro-opleiding voor 
voetbaltrainers. Deze opleiding 
stond voorheen bekend als de cursus 
coach betaald voetbal. Correia 
speelde zelf maar liefst vijftien 
seizoenen lang als voetballer voor 
Telstar. Hij kwam in 356 wedstrijden 
voor de Witte Leeuwen in actie. Als 
trainer was hij actief voor ODIN’59, 
VV IJmuiden en VV Velserbroek. 
Momenteel is hij hoofdtrainer bij VV 
Katwijk, waar hij recent zijn contract 

met een seizoen heeft verlengd. 
Tegelijk is hij assistent-trainer van 
Telstar. Dat hij nu toegelaten is tot de 
UEFA Pro-opleiding is best bijzonder, 
want hij meldde zich voor het eerst 
voor deze opleiding aan. 
Uli Landvreugd, de trainer van AFC, 
volgt de cursus dit seizoen, maar hij 
moest zich drie keer aanmelden, 
voordat hij geselecteerd werd. Met 
de opleiding kan Correia het hoogste 
trainersdiploma van ons land 
behalen.

Anthony Correia toegelaten tot 
UEFA Pro-trainersopleiding
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Santpoort - Op zaterdag 18 
december om 15.00 uur is de pianiste 
Regina Albrink te gast in ‘t Mosterd-
zaadje. Haar wonderschone spel laat 
ze klinken in muziek van Beethoven, 
Schubert en Chopin. Dit is ook alvast 
een vooruitblik op haar traditionele 
Kerstconcert in het concertgebouw. 
Regina Albrink, Steinway Artist, 

wordt wereldwijd geprezen. Sensi-
tief, ver�jnd en  bevlogen biedt ze de 
luisteraar een emotionele 
luistergebeurtenis. 
Impromptus van Schubert, een 
juweel van een zelden gespeelde 
sonate van Beethoven (opus 78) en 
de Grand Valse Brillante van Chopin. 
Na a�oop zijn er verschillende cd’s 
van haar te koop. 

Kerstconcert
Op zondag 19 december om 15.00 
uur is in ‘t Mosterdzaadje een Kerst-
concert in Engelse sfeer te beleven. 
The Carole’s Kings is de naam van het 
gelegenheidskoor dat al jarenlang in 
de Kersttijd bij verschillende gele-
genheden concerten geeft. De 
musici zijn allen verbonden aan het 
koor van de Nationale Opera en 
scheppen er veel plezier in om met 
hun prachtige stemmen de sfeer in 

deze tijd te verhogen. De uitvoe-
renden zijn: Oleksandra Lenyshyn 
(sopraan), Marieke Reuten en Maria 
Kowen (alt), Richard Prada (Tenor) en 
Ian Spencer (Bas). Begeleidend zijn 
de pianist Brian Fieldhouse en de 
�uitiste Carole Spencer.
Behalve de traditionele Britse Carol’s, 
ook Kerstmuziek uit de Oekraïne, 
Amerika en Frankrijk. En waar het 
publiek andere keren wordt uitgeno-
digd mee te doen, zal dat dit jaar 
alleen met monden dicht neuriënd 
kunnen gebeuren. Dan nóg is het 
een mooie opmaat voor Kerstmis. 

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 , Sant-
poort-Noord 023-5378625 www.
mosterdzaadje.nl
reserveren: penningmeester@
mosterdzaadje.nl 
corona toegangsbewijs wordt 
gecontroleerd

Pianiste Regina Albrink en The 
Carol’s Kings in Mosterdzaadje

Regina Albrink. Foto: Andries Lenstra

De eerste 2 items zijn slechts 1 keer 
gebakken om de kosten zo laag 
mogelijk te houden zodat het ook 
door de gewone man-vrouw gekocht 
kon worden. Daardoor is dit aarde-
werk wel wat kwetsbaarder voor 
blutsjes. Delfts Blauw werd bijvoor-
beeld 2 keer gebakken, hogere stook-
kosten dus hogere verkoopprijs. 
In de jaren 20 werden de Velser 
stukken met de hand beschilderd. De 
vissen schaaltjes uit een latere 
periode werden met verf bespoten, 
dit verschil is duidelijk te zien.
Gerard van Roon, die zondagmiddag 

samen met zijn zus langs kwam, heeft 
het geërfd van de peettante van zijn 
vrouw. Veel Velser Aardewerk blijft op  
deze manier vaak in de familie. Het is 
toch meer sieraardewerk dan dat het 
gebruikt wordt. Museum Kennemer-
land heeft een grote verzameling en 
toont een collectie als vaste tentoon-
stelling die regelmatig gewisseld 
wordt. Ze zijn erg blij met deze 
schenking als aanvulling op alle 
producten van vroeger uit Kennem-
merland die op woensdag, zaterdag 
en zondag van twee tot vijf uur uur te 
bewonderen zijn.

Sinterklaascadeau voor 
Museum Kennemerland

Gerard van Roon bracht het Velser aardewerk samen met zijn zus. Foto’s: aangeleverd

Peter van Barneveld, bestuurder RKZ: 
,,Na de lovende woorden in het 
ziekenhuisonderzoek van Elsevier in 
november 2021 en de positieve 
beoordeling van de DEKRA, worden 
we nu ook met de mooie waarde-
ringen van onze patiënten beloond. 
In een tijd waarin de zorg bij ons en 
alle andere zorginstellingen zo onder 
druk staat, is dit prachtig voor alle 
inzet van onze collega’s. 

Feiten en cijfers
Op de eerste dinsdag van december 
maakte ZorgkaartNederland de best 
gewaardeerde zorginstellingen in vijf 
zorgsectoren bekend. Met de waar-
deringen die zijn gegeven tussen 1 
januari en 1 november 2021 rekende 
de zorgwebsite uit welke zorginstel-
lingen er op ZorgkaartNederland het 
best gewaardeerd werden door hun 
patiënten en cliënten. Dit jaar zijn 

fysiotherapiepraktijken toegevoegd 
aan het rijtje van verpleeghuizen, 
wijkverpleging, ziekenhuizen en 
klinieken. ZorgkaartNederland is een 
website van de Patiëntenfederatie 
Nederland.

De ziekenhuiszorg is de sector met 
de meeste waarderingen van de vijf 
sectoren. In totaal zijn 17.254 waar-
deringen gegeven in 2021 in de 
ziekenhuissector aan 77 zieken-
huizen. 63 ziekenhuizen hadden 
minstens 100 waarderingen. Zij zijn 
meegenomen in de verkiezing. De 
top-10 organisaties hebben samen 
2900 waarderingen gekregen.

Regio - Het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk (RKZ) is dankzij de waarde-
ring van haar patiënten op ZorgkaartNederland één van de Best gewaar-
deerde ziekenhuizen van 2021. Als enige ziekenhuis in Noord-Holland 
staat het RKZ in de Top 10. Een rangschikking binnen die Top 10 geeft 
ZorgkaartNederland niet.

Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk 
in Top 10 ZorgkaartNederland

Regio - Museum Kennemerland in Beverwijk heeft zondag 5 december 
een Sinterklaas-verrassing ontvangen, geschonken door Gerard van 
Roon uit Velsen-Noord. Het museum is 3 prachtige stukken Velser Aarde-
werk rijker. Een tabakspot uit 1922, een vaasje van een paar jaar later en 
een schaaltje in de vorm van een vis uit begin jaren ’30 van de vorige 
eeuw.

Campagne YouChoose: drie 
talenten winnen masterclass

De campagne YouChoose: show skills 
not knives! van de gemeenten Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen  
motiveert jongeren om wapenbezit 
te vermijden en zich te richten op 
hun talenten en skills. De campagne 
richt zich vooral op jongeren die een 
toekomst zonder drillrap, wapenbezit 
en criminaliteit voor zich zien. Het 
doel van de campagne is drieledig: 
jongeren ervan bewust maken dat 
het dragen van een wapen niet 
normaal is, docenten en ouders 
ervan bewust maken dat jongeren 
steeds vaker een wapen dragen of 
gebruiken en zorgen voor gedrags-
verandering onder jongeren. 

De jury over de winnaars:
,,Nummer 1 is Zyad, een 15-jarige 
rapper uit Beverwijk, die laat horen 
dat hij veel talent heeft. Dit stimu-
leren we graag door hem als winnaar 
uit te roepen. In zijn rap komt het 

thema steekwapens terug. Dat 
vonden we heel tof. Daarmee laat hij 
zien dat hij creatief is. Wij geloven dat 
zijn nummer en zijn talent heel inspi-
rerend kan zijn, omdat het veel 
jongeren aanspreekt. Door Zyad als 
winnaar uit te roepen hopen we hem 
te helpen om zijn talent verder te 
ontwikkelen. En dat hij andere 
jongeren inspireert om hun skill te 
showen!’’
,,Nummer 2 is Britt, pas 11 jaar, maar 
ze heeft een heel uniek talent. Deze 
Heemskerkse topper knapt stoeltjes 
op en maakt er kunstwerkjes van. 
Daarbij worden we blij van het 
enthousiasme in haar �lmpje en laat 
ze het proces van opknappen van 
begin tot eind zien. Het hergebruik 
van iets ‘ouds’ is ook een leuk onder-
deel van deze skill. Met de creativiteit 
van Britt en het plezier dat ze 
uitstraalt geloven we dat ze een 
inspiratie is voor anderen!’’

,,Nummer 3 is Anfernee, freerunner 
uit Beverwijk. Met zijn talent in free-
runnen laat hij heel mooi zien dat de 
straat een plek kan zijn om je talent 
te uiten en geen plek is voor geweld. 
In het �lmpje zie je zijn ontwikkeling, 
omdat je hem ziet vallen en opstaan. 
Verder vinden we het positieve 
groepsgevoel in het �lmpje een 
mooie boodschap uitstralen en is zijn 
skill inspirerend voor anderen: je 
hoeft alleen maar naar buiten te 
stappen om met freerunnen aan de 
slag te gaan!’’
Daarnaast vond de jury het belang-
rijk om winnaars te kiezen die laten 
zien een groot talent te hebben, 
maar ook nog veel potentie hebben 
om door te groeien. ,,Dat is de reden 
dat we hen graag een steuntje in de 
rug willen geven met deze winactie, 
zodat ze hun talent verder kunnen 
ontwikkelen. We vinden het belang-
rijk om met YouChoose jongeren te 
inspireren met verschillende talenten 
en we geloven dat deze inzendingen 
dat doen!’’
Meer informatie over de campagne 
YouChoose: Instagram @YouChoose.
IJmond en www.youchoose.nl/
ijmond.

Regio - Een jonge rapper, een creatieve kunstenares in de dop en een 
�exibele freerunner hebben met hun talent een masterclass gewonnen. 
Zij deden mee aan de winactie van de campagne YouChoose. Met �lmpjes 
waarin ze hun skills laten zien overtuigden ze de jury van hun talent. Ze 
krijgen een masterclass ter waarde van 500, 250 en 100 euro om hun 
talent verder te ontwikkelen.

Regio - Na anderhalf jaar contact via 
Zoom is vocal group Close-Up klaar 
met online. De koorleden willen weer 
samen zingen, mensen raken, bij 
elkaar en hun publiek zijn. 
Juist in deze lastige tijden kan muziek 
verbinden. En dat is precies wat dit 
koor gaat doen met het concert 
‘Uitgezoomd... en nu Close-Up!’ 

Data, locaties en kaarten
Close-Up geeft 2 zondagmiddagcon-
certen in Haarlem op 19 december, 
concert 1: 14.00 uur; concert 2: 15.45 
uur. Rosenstock-Huessy Huis, Hage-

straat 10. Kaarten à €10 zijn te 
bestellen via vocalgroupcloseup.nl/
kaarten. Hier is ook meer informatie 
te vinden over de geldende 
coronamaatregelen.

Over Close-Up
De Alkmaarse vocal group Close-Up 
bestaat op dit moment uit 9 zangers 
en 12 zangeressen, verdeeld over de 
acht stemgroepen. 
De koorleden delen hun passie met 
elkaar: a capella eigentijdse close 
harmony arrangementen zingen op 
hoog niveau. 

Concerten met kerst-tintje: 
Uitgezoomd…en nu Close-Up!

Close-up is blij met de geplande optredens. Foto: aangeleverd
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Regio - Op zondag 12 december 
verzorgt Peter Samwel om 10.30 uur 
in De Kapel, Potgieterweg 4, 2021 CT 
in Bloemendaal een lezing met als 
thema: Tarot, een scholingsweg van 
universele wijsheid.
De Tarot is een eeuwenoude kosmo-
logie die de mensheid, uit vele lagen 
van de bevolking, over de gehele 
wereld en in alle tijden al heeft 
geboeid. 
In deze veranderende tijd is de 
belangstelling groot om met behulp 
van de wijsheden die de beelden van 
de Tarot aanreiken, tot persoonlijke 
ontwikkeling te komen, zeker ook 
omdat het instrument zich prachtig 
laat verbinden met fundamentele 
beginselen vanuit onze eigen christe-
lijke cultuur.

In deze inleiding zal de nadruk liggen 
op het belang van beeldtaal, naast 
de dominantie van spreektaal, bij 
levensvragen. 
‘Eén beeld zegt meer dan duizend 
woorden’, is immers een bekend 
Nederlands gezegde. De Tarot van 
deze tijd bestaat uit liefst 80 beelden!
Peter Samwel (’53) is Tarotkundige en 
Consulent Levensvragen.
Daarnaast doceert hij, naast de vele 
Tarotconsulten die hij geeft, sinds 
1996 Tarot, o.a. ook op het Jungiaans 
Instituut in Nijmegen en bij Stichting 
De Ster in Terborg, bij Vrijzinnigen 
Varsseveld, Vrijzinnigen Bennekom 
en binnen privégroepen. Zijn Tarot-
boek – Tarot, De Nieuwe Ordening - 
verscheen in 2011.
www.dekapel-bloemendaal.nl

Lezing in De Kapel Bloemendaal

Regio - Ben je zwanger en wil je 
borstvoeding gaan geven? Dan is 
de informatiebijeenkomst die het 
Spaarne Gasthuis op woensdag 15 
december organiseert een prima 
start! 
Je krijgt informatie over hoe borst-
voeding werkt, je leert hoe je kunt 
zien wanneer je baby honger heeft, 
hoe je je baby aanlegt en hoe je 
weet of je baby genoeg gedronken 
heeft. Ook bespreken ze wat je 
kunt doen als het geven van borst-
voeding 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 wil men je de 
bijeenkomst heel graag digitaal 

aanbieden. Dit doet men in samen-
werking met JGZ Kennemerland via 
het programma Zoom. Hiervoor 
moet je je wel aanmelden.

Datum, tijd 
Woensdag 15 december, 19.30 - 
21.30 uur via Zoom

Aanmelden
Wil je de bijeenkomst bijwonen? 
Schrijf je dan in via het formulier op 
de website www.spaarnegasthuis.
nl/agenda.
Een aantal dagen voor de bijeen-
komst krijg je s een mail met daarin 
de gegevens over het inloggen en 
deelnemen via Zoom.

Vragen
Bel de afdeling patiëntenvoorlich-
ting op telefoonnummer (023) 224 
2060 of stuur een mail naar patien-
tenvoorlichting@spaarnegasthuis.
nl.

Informatiebijeenkomst 
over borstvoeding

Regio - Op dinsdag 14 december is 
er een Alzheimer Trefpunt in Heems-
kerk. Onderwerp: anders omgaan 
met mensen met haperende 
hersenen. Plaats: Zalencentrum De 
Jansheeren, Maltezerplein 1, 1961 JC 
Heemskerk. In verband met de coro-
namaatregelen is de bijeenkomst 
verplaatst naar de middag. Zaal open 
vanaf 14.00 uur, start programma om 
14.30 uur.
Veel mensen met haperende 
hersenen, of wel een dementie, 
vertonen veranderend gedrag en 
veranderingen in hun karakter. De 
verschijnselen van dementie 
verschillen per persoon en per vorm 
van dementie. Dit vraagt veel van de 
persoon met dementie zelf, maar ook 
van de mensen in hun omgeving. 
Het is niet altijd gemakkelijk om écht 
contact te maken met iemand met 
dementie. Hoe krijg je het contact 
waardevoller? Hoe ga je om met de 
veranderende situatie en de gedrags-
veranderingen? Wat heeft iemand 
met dementie nodig om zo goed 
mogelijk te functioneren?
Gastspreker Marelle Overste gaat in 
gesprek met Mick Flieringa, trainer 
bij ‘Spelend leren omgaan met hape-
rende hersenen’. Mick zal u laten 
kennismaken met andere manieren 
van omgaan met mensen met hape-
rende hersenen. Zelf ervaren, 

oefenen en op die manier leren. Het 
wordt een gezellige en actieve 
bijeenkomst.
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren en profes-
sionals. Het belooft een bijzondere 
middag te worden. De toegang is 
laagdrempelig en gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig.

De bezoekers krijgen informatie van 
deskundigen en van mensen die uit 
eigen ervaring spreken. Bij elk Tref-
punt worden deze mensen geïnter-
viewd door onze gespreksleider. Na 
dit gesprek is er gelegenheid om 
vragen, ook op andere gebieden, te 
stellen. Er is een tafel met brochures 
en andere literatuur om thuis nog 
eens rustig na te lezen.

Coronabeleid
De organisatoren houden zich aan 
het beleid van Alzheimer Neder-
land: zij controleren uw coronatoe-
gangsbewijs, houden een presentie-
lijst bij, bij binnenkomst wordt u 
gevraagd uw handen te 
ontsmetten, men houdt de ander-
halve meter afstand aan en ze 
maken daarvoor gebruik van een 
grote zaal en iedereen krijgt een 
vaste zitplaats. En, bij klachten komt 
u natuurlijk niet.

Alzheimer Trefpunt in Heemskerk

Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW) en het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK) hebben in een brief aan de 
Tweede Kamer aangegeven meer 
betrokken te willen zijn bij het 
creëren van een gezonde leefomge-
ving door maatregelen om schade-
lijke uitstoot van Tata Steel te 
verminderen en het bedrijf te 
verduurzamen.

Scherpere wetgeving van Rijk 
nodig
Gedeputeerde Leefbaarheid, 
Gezondheid en Milieu Jeroen Olthof: 
,,We werken als provincie samen 
met de IJmondgemeenten om de 
gezondheidsrisico’s voor omwo-
nenden van Tata Steel te vermin-
deren. We scherpen de vergunning 
aan, recent nog met het nieuwe 
geurbesluit. Maar voor een gezon-
dere IJmond is meer nodig dan de 
provincie zelf aan wettelijke 
bevoegdheden heeft om maatre-
gelen te tre�en. Scherpere wet- en 
regelgeving is noodzakelijk, en het 
belang van een gezonde leefomge-
ving moet nadrukkelijk een plek 
hebben bij de verduurzaming en 
energietransitie van Tata Steel die nu 
is ingezet. De provincie heeft 
daarom het Rijk opgeroepen om 
samen met ons te werken aan een 
gezondere IJmond en een schoner 
en duurzamer Tata Steel. Noord-
Holland juicht het toe dat het minis-
terie van IenW, in navolging van de 
provincie, nu ook een plan van 
aanpak voor een gezonde leefomge-

ving rond Tata Steel heeft opgesteld. 
De provincie ziet ernaar uit hiervoor 
met het ministerie op te trekken om 
samen de noodzakelijke maatre-
gelen te nemen. Daarmee wordt 
aangevangen met betere wet- en 
regelgeving en is er een basis om de 
gezonde leefomgeving een betere 
plek te geven bij de verduurzaming 
en energietransitie van Tata Steel.’

Plan van Aanpak
Het plan van aanpak van het minis-
terie van I&W “Op naar een gezon-
dere leefomgeving in de IJmond: 
Aanpak voor het beperken van de 
luchtverontreinigende emissies van 
Tata Steel Nederland” is in nauwe 
samenspraak met de provincie 
Noord-Holland tot stand gekomen.
Een onderdeel van het plan van 
aanpak is monitoring, waarin de 
provincie het voortouw heeft. Moni-
toring is van belang om de uitstoot 
van Tata Steel, de e�ecten van de 
Roadmap+ van Tata Steel en sto�en 
in de leefomgeving rond Tata Steel, 
voor iedereen navolgbaar, begrijpe-
lijk en betrouwbaar maken.
De provincie wil ook het stofdepo-
sitie-onderzoek herhalen om te zien 
of de hoeveelheid lood en PAK in de 
stofdepositiemonsters afneemt. Het 
ministerie van IenW heeft aange-
geven hieraan mee te willen 
betalen.
In het plan van aanpak is opge-
nomen dat er verder onafhankelijk 
onderzoek wordt gedaan naar de 
e�ecten van de omschakeling naar 
waterstof door Tata Steel op milieu 

en gezondheid. De provincie heeft 
zich hard gemaakt om ook naar die 
aspecten te kijken bij de verduurza-
ming van de staalproductie.
Het ministerie van EZK is betrokken 
bij de verschillende randvoor-
waarden die essentieel zijn voor het 
slagen van de transitie naar water-
stof bij Tata Steel. Als grootver-
bruiker kan Tata Steel de omschake-
ling naar waterstof in het gehele 
Noordzeekanaalgebied aanjagen.

Programma Tata Steel 2020-2025
De plannen van het Rijk sluiten aan 
bij het Programma Tata Steel 2020-
2050: Samenwerken aan een gezon-
dere en veilige IJmond, dat de 
provincie Noord-Holland, de 
gemeente Beverwijk, de gemeente 
Heemskerk en de gemeente Velsen 
gezamenlijk hebben opgesteld.
Het Programma Tata Steel 2020-
2050 bestaat uit een samenhangend 
pakket van bestaande en nieuwe 
maatregelen, zowel voor de korte 
(periode 2020-2022) als voor de 
lange(re) termijn (2050). Voor een 
gezondere en veilige leefomgeving 
in de IJmond is een brede aanpak 
nodig.
Het programma in een notendop: 
meer en intensiever toezicht, aange-
scherpte vergunningen, continu 
onderzoek naar de gezondheid en 
de leefomgeving, betere communi-
catie met de omwonenden en 
samenwerking tussen de verschil-
lende overheden. En op de langere 
termijn de transitie naar een innova-
tieve en duurzame staalproductie. 
De overgang van het gebruik van 
fossiele brandsto�en naar schoon 
waterstof speelt daarbij een belang-
rijke rol.

Regio - De provincie Noord-Holland juicht het toe dat het Rijk zich aansluit 
bij de initiatieven van de provincie en gemeenten Beverwijk, Heemskerk 
en Velsen voor een gezonde en duurzame leefomgeving in de IJmond.

Provincie positief over inzet Rijk 
bij gezonde leefomgeving IJmond

De plannen van het Rijk sluiten aan bij het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond, 
dat de provincie Noord-Holland, de gemeente Beverwijk, de gemeente Heemskerk en de gemeente Velsen gezamenlijk hebben 
opgesteld. Foto: aangeleverd door Provincie Noord-Holland
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Regio - Het Haarlems Bach Ensemble 
voert 3 prachtige Cantates uit van J. 
S. Bach op zaterdag 11 december in 
de OLVOO te Overveen (Korte 
Zijlweg 7), aanvang 15.30 uur.
Het ensemble onder leiding van 
Mark Lippe voert uit van J.S. Bach: 
BWV 62 - Nun komm der Heiden 
Heiland, BWV 659 - Nun komm der 
Heiden Heiland en BWV 1 - Wie 

schön leuchtet der Morgenstern. Met 
medewerking van Martha Bosch - 
sopraan / Hugo Kampschreur - tenor 
/ Joris van Baar - bariton
De kerk is geopend vanaf 15.00 uur, 
toegang is vrij, vrijwillige bijdrage na 
a�oop van het concert.
De organisatoren vragen alle bezoe-
kers om een geldige QR code te laten 
zien bij binnenkomst in de kerk.

Concert Haarlems Bach Ensemble

,,Corona heeft een gigantische 
impact op de samenleving en in het 
bijzonder op mensen met een kwets-
baarheid. Je wilt niet weten hoeveel 
mensen er op dit moment rondlopen 
die denken aan zelfdoding. Ook bij 
jou in de straat”, aldus Frank Bone-
kamp, directeur stichting Socialrun. 
Samen met zijn collega Nienke 
springt Frank bij waar hij kan. 
,,Nienke en ik hebben het drukker 
dan ooit, maar het is bijna teveel”, 
vertelt hij. ,,Deze tijd is voor veel 
mensen met een kwetsbaarheid 
afschuwelijk. En daarom dus deze 
actie: omdat we écht het verschil 
willen maken.”

De actie en vervolgacties
De actie Zet je Kerstboom Buiten 
verwoordt letterlijk wat de actie 
inhoudt. Voor de deur, in de tuin, op 
het balkon, het maakt niet uit. Maar 
zet een kerstboom buiten voor een 
ander. En ontsteek de lampjes. Soci-
alrun hoopt daarmee van kerst 2021 
de meest sociale kerst ooit maken. 
Ook is de vurige wens dat de actie als 
katalysator werkt voor andere initia-
tieven. ,,Dat zien we nu al”, vertelt 
Frank. ,,Horeca Utrecht doneert 
bijvoorbeeld ‘uitgestelde’ maaltijden, 
die we met de Voedselbank gaan 
verspreiden. Ook zijn er concrete 
plannen voor een Lichtjes Run.” 

Vanuit Utrecht nemen we hier het 
voortouw in, maar we hopen natuur-
lijk dat velen gemeenten en initia-
tieven volgen.

Buiten is de plek voor verbinding
Omdat buiten op dit moment dé 
plek voor verbinding is. Achter de 
deur kunnen we op dit moment niet 
komen. Maar toch kunnen we elkaar 
zonder fysiek contact bereiken. Door 
de straten te verlichten, verlichten 
we hopelijk elkaars hart. Brengen we 
licht in donkere tijden. Met de 
speciale poster kun je laten weten 
voor wie jij speci�ek de kerstboom 
buitenzet. Bijvoorbeeld voor je broer, 
het zorgpersoneel of oma verderop? 
Vermeld dat op de poster ‘Mijn kerst-
boom staat buiten voor…’ en hang 
de poster op je raam.

Meedoen?
Op de website www.zetjekerstboom-
buiten.nl kunnen mensen aangeven 
voor wie ze hun boom buiten zetten 
en een foto uploaden. Op de website 
is ook te zien welke initiatieven er 
nog meer worden ontplooid. Zoals 
de ‘aanhaakactie’ waaraan massaal 
gehoor wordt gegeven: 100.000 
kerstballen haken. 

Natuurlijk kun je ook een eigen initia-
tief aanmelden via de website.

Zet je Kerstboom Buiten: 
landelijke actie tegen eenzaamheid
Regio - Deze kerst ligt eenzaamheid op de loer. Wordt het de meest 
eenzame kerst ooit? Niet wat Stichting Socialrun betreft! Met de actie ‘Zet 
Je Kerstboom Buiten’ gaat de stichting de strijd aan tegen eenzaamheid. 
Diverse partijen, waaronder zorginstellingen, ondernemers, horeca en 
regionale media, hebben zich op verschillende manieren aangesloten bij 
de actie. Socialrun wil met de actie van Kerstmis 2021 de meest sociale 
kerst in de meest eenzame tijd maken.

Buiten is op dit moment dé plek voor verbinding. Zet daarom je kerstboom buiten! 
Foto: aangeleverd

Coronamaatregelen
Onder de huidige coronaregels is het 
niet toegestaan om publiek toe te 
laten. Dat is ook de reden dat er in 
2022 geen Chess On Tour evenement 
plaatsvindt. De amateurtoernooien 
zullen vooralsnog wel doorging 
vinden, maar in afgeslankte vorm, 
om spelers gepaste afstand tot elkaar 
in acht te kunnen laten nemen. De 
organisatie van het Tata Steel Chess 

Tournament ziet er nauwlettend op 
toe dat alle actuele coronamaatre-
gelen worden geïmplementeerd en 
nageleefd tijdens het toernooi.

Jongste deelnemer dubbeltalent: 
schaker en voetballer
De Tata Steel Challengers is komende 
editie een zeer jeugdige groep: 11 
van de 14 schakers zijn in het huidige 
millennium geboren. Marc’Andria 

Maurizzi (14) is de jongste deelnemer 
en is de jongste Franse grootmeester 
ooit. De Corsicaan is een zeldzaam 
dubbeltalent: hij is ook een uitste-
kende voetballer! De twee hoogst 
geklasseerde junioren van de vrou-
wenranglijst doen ook mee: Polina 
Shuvalova en Zhu Jiner, respectieve-
lijk nummer 1 en 2 bij de vrouwen tot 
en met 20 jaar. 

De speler met de hoogste ranking is 
Rinat Jumabayev uit Kazachstan. Hij 
baarde opzien door tijdens de World 
Cup in Sotsji Fabiano Caruana uit te 
schakelen. Max Warmerdam, die 
vorige week Nederlands kampioen 
werd, is een van de drie Nederlandse 
deelnemers, naarst Erwin l’Ami en 
Lucas van Foreest. Roven Vogel won 
in 2020 de Tata Steel Qualifyers, 
waarmee hij promotie naar de Tata 
Steel Challengers verdiende.

Met de bekendmaking vandaag van de grootmeesters van de Tata Steel 
Challengers is het deelnemersveld van het Tata Steel Chess Tournament 
2022 compleet. Nederland wordt in de Tata Steel Masters vertegenwoor-
digd door Anish Giri (nummer 7 van de wereld) en Jorden van Foreest, de 
winnaar van het Tata Steel Chess Tournament 2021. Beide grootmeester-
groepen zijn samengesteld uit gevestigde namen en aanstormend talent. 
Die mix is een van de succesfactoren van het prestigieuze Tata Steel 
Chess Tournament, dat ook bekend staat als ‘het Wimbledon van het 
schaken’. Met dertien speelronden is dit tevens het zwaarste schaaktoer-
nooi ter wereld. De 84e editie van het Tata Steel Chess Tournament vindt 
plaats in Wijk aan Zee van 14 tot en met 30 januari 2022.

Deelnemersveld Tata Steel Chess 
Tournament 2022 compleet

Foto (rechtenvrij) van de beslissende tweestrijd tussen toernooiwinnaar Jorden Van Foreest en Anish Giri tijdens het Tata Steel 
Chess Tournament 2021. Beiden zijn komende editie weer van de partij.

Onder leiding van een doorgewin-
terde showmaster gaan vijf kandi-
daten de strijd met elkaar aan. Alleen 
de allerbeste kan winnen in deze 
zenuwslopende wedstrijd vol chal-
lenges, spelrondes en onverwachte 
acts. Een reality gameshow, maar dan 
in 3D, live en recht voor je neus. Zijn 
de kandidaten wel zo cool als ze eruit 
zien? Zijn ze sterk genoeg om te 
verliezen? Wat zijn de spelregels en 
waarom veranderen ze steeds? En 
wie redt er vandaag het beste zijn 
reet?
De Grote Red Je Reet Show is een 
mash-up van X Factor, Holland’s Got 
Talent, Expeditie Robinson, De 1, 2, 3 
Show en Jackass voor 6+. Een fysieke 
show vol vreemde twists, vage 
bedoelingen en onverwachte winst. 
Zoals het leven zelf eigenlijk.

De Schuur, Lange Begijnestraat 9, 
2011 HH Haarlem. Aanvang: zondag 
19 december om 15.30. Entree: vanaf 
€11,00. Tickets: 0235173910/ schuur.
nl.

Op 19 december om 15.30 speelt Maas theater en dans de voorstelling 
De Grote Red Je Reet Show (6+) in De Schuur, Haarlem. In De Grote Red Je 
Reet Show gaan vijf jongens de strijd met elkaar aan. Alleen de allerbeste 
kan winnen in deze zenuwslopende race van drie rondes. Een mashup 
van X Factor, Holland’s Got Talent, Expeditie Robinson, De 1, 2, 3 Show en 
Jackass voor 6+. Na de première in Rotterdam toert De Grote Red Je Reet 
Show tot en met 16 januari door Nederland en België.

De Grote Red je Reet Show (6+) 
op 19 december in Haarlem

In De Grote Red je Reet Show gaan vijf jongens de strijd met elkaar aan.
Foto: Kamerich & Budwilowitz











Het verschil tussen 
luchten en ventileren

Hou de boel droog
Ventileren is zorgen voor een goede luchtkwali-
teit in huis. Daarbij is het van belang om de lucht 
zo droog mogelijk te houden. Wanneer er spra-
ke is van optimale ventilatie, zal de lucht in huis 
relatief droog zijn en dat is goed, want vochti-
ge lucht trekt schimmels en bacteriën aan. Door 
goed te letten op je dagelijks routines, kun je een 
vochtige lucht zelf al voor een belangrijk deel 
voorkomen. Hang de was bij voorkeur buiten te 
drogen en kook altijd met de deksels op de pan-
nen. Hierdoor voorkom je dat waterdamp wordt 
afgegeven aan de lucht. Ben je aan het schoon-
maken? Maak dan gedweilde oppervlakken al-
tijd goed droog, zodat de hoeveelheid achter-
blijvend vocht tot een minimum beperkt wordt. 
Let ook op de temperatuur in huis. Misschien 
ben je gewend om ’s nachts de verwarming heel 
laag te zetten? Als de temperatuur zo laag wordt, 
dat vocht zich afzet tegen de wanden en ramen, 
ben je verkeerd bezig. De aanbevolen minimum 
temperatuur in huis is vijftien graden Celsius.

Natuurlijke of mechanische ventilatie
Zet je ’s morgens na het opstaan het raam van 
je slaapkamer een tijdje open? Prima idee, maar 
dat valt niet onder het kopje ventilatie. Dit noe-
men we luchten en daar is natuurlijk niets op te-
gen. Sterker nog, het wordt zeker aanbevolen, 
maar het is een tijdelijke maatregel voor één spe-
ci� ek vertrek in huis. Meestal doen mensen het 
raam na een half uurtje weer dicht, omdat het 
anders te koud wordt in het vertrek. Ventileren 
is echter een continu proces, dat op elk moment 
van de dag (en nacht) een rol speelt. Hiervoor 

heb je ventilatieroosters in huis. Die bevinden 
zich doorgaans in verschillende vertrekken. Het 
is belangrijk om de ventilatieroosters van tijd tot 
tijd te laten controleren en waar nodig te laten 
reinigen. In principe horen deze ventilatieroos-
ters altijd open te staan, tenzij er bijvoorbeeld 
gewaarschuwd wordt voor gevaarlijke sto� en in 
de lucht. We noemen deze vorm van ventileren 
natuurlijke ventilatie. Het alternatief is mechani-
sche ventilatie, waarbij een ventilator zorgt voor 
de afvoer van de lucht in huis en de aanvoer van 
verse lucht van buiten.

Stookkosten
Vaak wordt gedacht dat ventileren e� ect heeft 
op de energiekosten. Dat berust echter op een 
misverstand. Het lijkt in eerste instantie wel lo-
gisch: je laat warme lucht ontsnappen en je haalt 
koud lucht binnen. Dat klinkt niet als een ener-
giebesparend proces, maar dat blijkt in de prak-
tijk wel mee te vallen. Sterker nog, het kan zelfs 
besparen in de stookkosten, want je hebt er 
meer energie voor nodig om vochtige lucht te 
verwarmen dan dat je nodig hebt voor het ver-
warmen van droge lucht.

Handige tips
Ontvang je bezoek? Zet dan een extra raam 
open. Hoe meer mensen er in huis zijn, hoe meer 
behoefte er is aan ventilatie. Houd hier dus goed 
rekening mee. Rook bij voorkeur niet binnens-
huis. Roken vervuilt de lucht in hoge mate, dus 
rook alleen buiten (of beter: helemaal niet). Wil je 
weten of jouw woning voldoende geventileerd 
is? Schaf dan een CO2-meter aan.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is ons regelmatig voorgehouden dat we voor voldoende ventilatie in 
huis moeten zorgen. Door goed te ventileren, krijgen schadelijke bacteriën minder kans en kunnen we ons-
zelf dus beter wapenen tegen het gevreesde virus. Maar wat is goed ventileren eigenlijk precies? Hoe pak 
je dat aan en wat is het verschil met luchten?

 M A A K  VA N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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www.stoffeerderij-dijkstra.nl

STOFFEERDERIJ



COREtec® 
Essentials
COREtec® Floors pakt uit met een vernieuwde 
The Essentials-collectie. Binnen deze lijn is de 
natuur de belangrijkste inspiratiebron. De au-
thentieke looks met zachte aardetonen en war-
me, donkere kleuren passen perfect in elk in-
terieur.

Dankzij het grote succes van de COREtec® vis-
graatvloeren in kleiner formaat is er in deze 
collectie gekozen voor grotere planken van 
91 op 23 cm. Die kan je volgens verschillen-
de legpatronen installeren, afhankelijk van wat 
bij jou en de ruimte past. Deze extra grote vis-
graatplanken lenen zich perfect voor grotere 
ruimtes en zorgen voor meer dynamiek in de 
kamer.
www.coretec� oors.com

Ovale spiegel 
Contour
De ovale spiegels Contour van Theba-
lux zorgen voor gezelligheid en sfeer in 
je badkamer. Aan de bovenzijde zijn ze 
voorzien van een telescoopstang, waar-
door ze in hoogte verstelbaar zijn. Zo lijkt 
het alsof de spiegel alleen vanaf het pla-
fond aan de stang hang, maar de monta-
ge vindt gewoon plaatst aan de muur. De 
ovale spiegel met planchet is leverbaar in 
zwart kader en messing kader. Het frame 
is gepoedercoat in mat zwart of fraai ‘Ita-
liaans’ messing.
www.thebalux.nl

The Water Studio Amsterdam 
van hansgrohe 
Ben je toe aan een 
nieuwe douche of 
keuken? In The Wa-
ter Studio Amster-
dam vind je een se-
lectie van de nieuw-
ste producten en 
kleuren van hansgro-
he en AXOR. Vergelijk 
kranen, test alle dou-
chestralen en kom 
zelf het verschil erva-
ren. Kom langs met of 
zonder afspraak.
www.waterstudio-amsterdam.nl 

Consumentenbond: grootste 
besparing, stilste warmtepomp

Afrekenen met de hoge gasrekening? 
Met een hybride warmtepomp van Ne-
� t Bosch naast je cv-ketel kun je wel 
70% gas besparen. Compress warmte-
pompen van Ne� t Bosch hebben een 
aantal unieke voordelen. Zo is de Com-
press 7400i AW niet alleen de stilste: 
deze fraai vormgegeven buitenunit 
overtreft andere buitenunits boven-
dien ook qua energieprestaties.  Naast 
verwarming en warm water, kan deze 
warmtepomp ook zorgen voor koeling. 
Alles in één dus. Deze optie is helemaal 
interessant vanwege de hoge subsidie 
(ISDE) en de tijdelijke cashback tot 375 
euro. 

Beste Warmtepomp
De warmtepomptest van de Consumentenbond laat � inke verschillen zien tussen de verschil-
lende merken en modellen in zowel besparingen, als geluid. De nieuwe warmtepomp van Ne-
� t Bosch laat andere modellen op alle punten achter zich: ‘Met de Compress 7400i 5 B van Ne-
� t Bosch is de grootste besparing op je energierekening mogelijk. Het is ook de stilste warmte-
pomp in onze test,’ concludeert de Consumentenbond. Overweeg je de aanschaf of huur van een 
(hybride) warmtepomp? 
Je leest alles wat je moet weten op ne� tbosch.nl of op warmtepomp.nl. 

Zo werkt 
een 
Quooker
Een Quooker-systeem be-
staat uit een kokendwater-
kraan op het aanrecht en 
een kokendwaterreservoir 
in het keukenkastje. Wil je 
naast kokend water ook 
genieten van koel bruisend 
en ge� lterd water, direct uit 
de kraan? Koppel dan een 
CUBE aan je Quooker. Dit is 
een gekoeldwaterreservoir 
dat, net als het kokendwa-
terreservoir, in je keuken-
kastje komt te staan. 
In het reservoir zitten twee 
� lters die het water zuive-
ren. Aan het reservoir zit 
een koolzuur� es, waarmee 
je wel 70 liter koud bruis-
water uit je Quooker-kraan 
kunt tappen!
www.quooker.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een verblu� end 
compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening intuï-
tief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is zo-
wel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Primabad 
Opbouw 
Edition
Een designmeubel met een 
scherpe prijsstelling. Op-
bouw Edition is een welko-
me uitbreiding op het suc-
cesvolle Editions program-
ma van Primabad.

De Opbouw Edition heeft 
een functionele diepte-
maat van 46 cm. en is le-
verbaar in de breedtema-
ten 61, 81, 101, 121 en 141 
cm. De wastafelkasten zijn 
voorzien van 2 laden met 
sluitdemping en chromen 
grepen of in greeploos met 
de greeplijst in corpus-
kleur. 

www.primabad.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Show your shower
De badkamer van 2022 
is een echte wellness-
ruimte. Een grote in-
loopdouche kan daar 
niet ontbreken.
De badkamer krijgt hier-
door een luxe en ruim-
telijke uitstraling. Je ziet 
vaak doorbetegelde 
douchevloeren. Toch is 
het om meerdere rede-
nen verstandiger om te 
kiezen voor een speci-
ale douchevloer. Tegels 
zijn onhygiënisch en on-
veilig door de gladheid. 
Villeroy & Boch heeft 
vlakke douchevloeren 
in verschillende stijlen, 
vormen én kleuren die 
naadloos aansluiten op 
de tegels.
Een douchevloer is een-
voudig op maat te ma-
ken. Zelfs voor lastige hoekjes. Zo kun je kiezen voor een kleur die gelijk is aan de tegels óf voor 
een contrasterende kleur. Zo maak je je inloopdouche nog mooier!
www.villeroy-boch.nl

Hoe ga ik mijn woning verwarmen, 
met of zonder aardgas?

Straks geen aardgas meer? Maak de juiste keuze voor het verwarmen van je woning, nu en in de 
toekomst. Of wil je nu direct je huis duurzaam verwarmen met minder aardgas? Dat kan met een 
hybride warmtepomp, die samenwerkt met je (bestaande of nieuwe) CV-ketel. Een goede tussen-
stap naar een woning, die volledig elektrisch wordt verwarmd met een all-electric warmtepomp. 
We helpen je met je keuze.
Bij ATAG staat dit najaar in het teken van de Warmtegarantieweken met garantie en voordeel voor 
jou als eindgebruiker op het gebied van woningverduurzaming. Tot en met 31 januari 2022 pro-
� teer je van een aantal voordelen, die helpen bij het maken van de juiste keuze hoe je je woning 
kan verwarmen, nu en in de toekomst. En dat op een duurzame manier.
Wat je ook kiest: Je maakt altijd kans op een wintersport vakantie naar keuze t.w.v. €1.500,- bij de 
aankoop van een ATAG product uit het actieassortiment. En pro� teer van méér voordelen.
www.atagverwarming.nl

Harmonieus combineren 
met de nieuwe Geberit ONE 
wastafelcomponenten
Blikvanger bij de nieuwe 
Geberit ONE is de wastafe-
lomgeving, het centrale ele-
ment in de badkamer. Het 
uitgangspunt van deze as-
sortimentsuitbreiding is de 
wens voor een individueel 
ontwerp: de variëteit bin-
nen de afzonderlijke com-
ponenten - wastafels, was-
tafelmeubels en wastafel-
bladen - is groot en perfect 
op elkaar afgestemd en te-
gelijkertijd op allerlei ma-
nieren met elkaar te com-
bineren. Welk ontwerp en 
welke combinatie je ook 
kiest, het past altijd en com-
bineert harmonieus. Met 
Geberit ONE creëer je de wastafel die jij wilt! Het modulaire wastafelconcept van ONE is bekroond 
met een iF Design Award 2021.
www.geberit.nl/one

Hästens Flagship Store Leiderdorp
Hästens bedden worden ge-
maakt met het � jnste vakman-
schap, door alleen de beste 
natuurlijke materialen te ge-
bruiken. Elk materiaal is ge-
selecteerd met een doel, al-
lemaal om je te helpen een 
hoogwaardige slaap te krijgen 
en de beste versie van jezelf te 
zijn, elke dag. Alle bedden zijn 
gemaakt van paardenstaart-
haar, dat vocht transporteert 
zodat je lichaam de tempe-
ratuur eromheen kan regule-
ren. Katoen en wol, die bijdra-
gen aan een optimaal slaapkli-
maat, zodat je sneller in slaap 
valt. Vlas, dat statische elektriciteit a� eidt en voorkomt, en tevens zorgt voor een rustig slaapkli-
maat. Tot slot, langzaam groeiend naaldhout, dat zorgt voor stabiliteit die generaties lang mee-
gaat.
Kom en ontdek de waarde van slaap in Hästens onlangs volledig gerenoveerde winkel in Leider-
dorp.
Hästens is gevestigd in Leiderdorp (Elisabethhof 2). Het team van slaapexperts staat klaar om je 
kennis te laten maken met het echte slapen dus kom lekker liggen en ontdek de voordelen van 
slapen in een Hästens bed.
www.hastens.nl

Slimme thermostaten 
zijn 10x voordeliger
De energieprijzen stijgen snel. Een 
nieuw onderzoek uitgevoerd door 
Gemserv laat zien dat slimme ther-
mostaten het grootste potentieel 
per uitgegeven euro bieden om 
CO2-uitstoot te verminderen en kos-
ten te besparen. In het rapport wor-
den slimme thermostaten vergele-
ken met andere methoden om hui-
zen koolstofarm te maken, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen, het in-
stalleren van warmtepompen of 
het aanbrengen van isolatie. Door 
het gebruik van slimme thermosta-
ten kunnen bewoners hun rekening 
met €216 per jaar verlagen.

Het onderzoek analyseerde verschillende soorten van woningen in Europa en de meest voorko-
mende manieren om de uitstoot van koolstof te verminderen. De focus lag hierbij op de kosten 
van producten en de installatie, hoeveel de CO2-uitstoot is afgenomen en de kosten die consu-
menten jaarlijks besparen op hun gasrekening. Van alle soorten woningen en alle methoden om 
CO2-uitstoot te verminderen, waren slimme thermostaten het meest kosten- en energiebespa-
rend. Kijkend naar een gasrekening van een gemiddeld Nederlands huishouden van €980 per 
jaar, besparen huishoudens gemiddeld €216 per jaar met een slimme thermostaat. De besparin-
gen kunnen nog hoger zijn als de consumentenprijzen voor energie blijven stijgen, zoals nu het 
geval is. Maatregelen zoals het plaatsen van warmtepompen, zonnepanelen of het aanbrengen 
van isolatie kunnen 10x meer kosten dan de aanschaf van een slimme thermostaat. De meest kos-
tene� ectieve stap naar bescherming tegen de prijsstijgingen is om te investeren in een slimme 
thermostaat en het energieverbruik te verminderen.
www.tado.com

Zonneplan helpt huishoudens 
écht groene stroom te gebruiken
Onlangs startte Zonneplan met Slimme energie: stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Om de consument te stimuleren vooral 
hernieuwbare bronnen te benutten, biedt het stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Doordat wind- en zonnestroom door-
gaans goedkoper is dan gas- of kolengestookte stroom, wordt de 
gebruiker gestimuleerd meer écht groene stroom te gebruiken.Al 
jaren werkt Zonneplan aan een technologie waarmee het zogehe-
ten ‘momentane verbruik’ van stroom voordelig wordt. “Heel plat 
gezegd moet het lonen om je vaatwasser of wasmachine overdag 
aan te zetten in plaats van ‘s avonds”, zegt Van der Klooster. “Dán 
schijnt de zon, dán waait de wind en dán is stroom grotendeels 
echt groen en bovendien vaak goedkoop.”

Technologie maakt het mogelijk
De gebruiker van Slimme energie ontvangt de zogeheten Zonne-
plan Connect. De Connect is een door Zonneplan ontwikkeld ap-
paraat dat de consument in de slimme meter kan pluggen. Het 
maakt communicatie mogelijk tussen de slimme meter en de Zon-
neplan app, maar stuurt straks ook automatisch de Zonneplan 
laadpaal en thuisaccu aan. Via de app ziet de gebruiker vooraf tij-
dens welke uren van de dag het aandeel wind- en zonnestroom 
het grootst is. Daaraan is een stroomprijs gekoppeld die alleen dat 
uur geldt. De gebruiker kan per dag, maand en jaar bijhouden in hoeverre men gebruik heeft ge-
maakt van ‘slimme uren’ of dat er juist stroom is gebruikt op piekmomenten.
www.zonneplan.nl

Gespot op WONEN.nl



COREtec® 
Essentials
COREtec® Floors pakt uit met een vernieuwde 
The Essentials-collectie. Binnen deze lijn is de 
natuur de belangrijkste inspiratiebron. De au-
thentieke looks met zachte aardetonen en war-
me, donkere kleuren passen perfect in elk in-
terieur.

Dankzij het grote succes van de COREtec® vis-
graatvloeren in kleiner formaat is er in deze 
collectie gekozen voor grotere planken van 
91 op 23 cm. Die kan je volgens verschillen-
de legpatronen installeren, afhankelijk van wat 
bij jou en de ruimte past. Deze extra grote vis-
graatplanken lenen zich perfect voor grotere 
ruimtes en zorgen voor meer dynamiek in de 
kamer.
www.coretec� oors.com

Ovale spiegel 
Contour
De ovale spiegels Contour van Theba-
lux zorgen voor gezelligheid en sfeer in 
je badkamer. Aan de bovenzijde zijn ze 
voorzien van een telescoopstang, waar-
door ze in hoogte verstelbaar zijn. Zo lijkt 
het alsof de spiegel alleen vanaf het pla-
fond aan de stang hang, maar de monta-
ge vindt gewoon plaatst aan de muur. De 
ovale spiegel met planchet is leverbaar in 
zwart kader en messing kader. Het frame 
is gepoedercoat in mat zwart of fraai ‘Ita-
liaans’ messing.
www.thebalux.nl

The Water Studio Amsterdam 
van hansgrohe 
Ben je toe aan een 
nieuwe douche of 
keuken? In The Wa-
ter Studio Amster-
dam vind je een se-
lectie van de nieuw-
ste producten en 
kleuren van hansgro-
he en AXOR. Vergelijk 
kranen, test alle dou-
chestralen en kom 
zelf het verschil erva-
ren. Kom langs met of 
zonder afspraak.
www.waterstudio-amsterdam.nl 

Consumentenbond: grootste 
besparing, stilste warmtepomp

Afrekenen met de hoge gasrekening? 
Met een hybride warmtepomp van Ne-
� t Bosch naast je cv-ketel kun je wel 
70% gas besparen. Compress warmte-
pompen van Ne� t Bosch hebben een 
aantal unieke voordelen. Zo is de Com-
press 7400i AW niet alleen de stilste: 
deze fraai vormgegeven buitenunit 
overtreft andere buitenunits boven-
dien ook qua energieprestaties.  Naast 
verwarming en warm water, kan deze 
warmtepomp ook zorgen voor koeling. 
Alles in één dus. Deze optie is helemaal 
interessant vanwege de hoge subsidie 
(ISDE) en de tijdelijke cashback tot 375 
euro. 

Beste Warmtepomp
De warmtepomptest van de Consumentenbond laat � inke verschillen zien tussen de verschil-
lende merken en modellen in zowel besparingen, als geluid. De nieuwe warmtepomp van Ne-
� t Bosch laat andere modellen op alle punten achter zich: ‘Met de Compress 7400i 5 B van Ne-
� t Bosch is de grootste besparing op je energierekening mogelijk. Het is ook de stilste warmte-
pomp in onze test,’ concludeert de Consumentenbond. Overweeg je de aanschaf of huur van een 
(hybride) warmtepomp? 
Je leest alles wat je moet weten op ne� tbosch.nl of op warmtepomp.nl. 

Zo werkt 
een 
Quooker
Een Quooker-systeem be-
staat uit een kokendwater-
kraan op het aanrecht en 
een kokendwaterreservoir 
in het keukenkastje. Wil je 
naast kokend water ook 
genieten van koel bruisend 
en ge� lterd water, direct uit 
de kraan? Koppel dan een 
CUBE aan je Quooker. Dit is 
een gekoeldwaterreservoir 
dat, net als het kokendwa-
terreservoir, in je keuken-
kastje komt te staan. 
In het reservoir zitten twee 
� lters die het water zuive-
ren. Aan het reservoir zit 
een koolzuur� es, waarmee 
je wel 70 liter koud bruis-
water uit je Quooker-kraan 
kunt tappen!
www.quooker.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een verblu� end 
compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening intuï-
tief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is zo-
wel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Primabad 
Opbouw 
Edition
Een designmeubel met een 
scherpe prijsstelling. Op-
bouw Edition is een welko-
me uitbreiding op het suc-
cesvolle Editions program-
ma van Primabad.

De Opbouw Edition heeft 
een functionele diepte-
maat van 46 cm. en is le-
verbaar in de breedtema-
ten 61, 81, 101, 121 en 141 
cm. De wastafelkasten zijn 
voorzien van 2 laden met 
sluitdemping en chromen 
grepen of in greeploos met 
de greeplijst in corpus-
kleur. 

www.primabad.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Show your shower
De badkamer van 2022 
is een echte wellness-
ruimte. Een grote in-
loopdouche kan daar 
niet ontbreken.
De badkamer krijgt hier-
door een luxe en ruim-
telijke uitstraling. Je ziet 
vaak doorbetegelde 
douchevloeren. Toch is 
het om meerdere rede-
nen verstandiger om te 
kiezen voor een speci-
ale douchevloer. Tegels 
zijn onhygiënisch en on-
veilig door de gladheid. 
Villeroy & Boch heeft 
vlakke douchevloeren 
in verschillende stijlen, 
vormen én kleuren die 
naadloos aansluiten op 
de tegels.
Een douchevloer is een-
voudig op maat te ma-
ken. Zelfs voor lastige hoekjes. Zo kun je kiezen voor een kleur die gelijk is aan de tegels óf voor 
een contrasterende kleur. Zo maak je je inloopdouche nog mooier!
www.villeroy-boch.nl

Hoe ga ik mijn woning verwarmen, 
met of zonder aardgas?

Straks geen aardgas meer? Maak de juiste keuze voor het verwarmen van je woning, nu en in de 
toekomst. Of wil je nu direct je huis duurzaam verwarmen met minder aardgas? Dat kan met een 
hybride warmtepomp, die samenwerkt met je (bestaande of nieuwe) CV-ketel. Een goede tussen-
stap naar een woning, die volledig elektrisch wordt verwarmd met een all-electric warmtepomp. 
We helpen je met je keuze.
Bij ATAG staat dit najaar in het teken van de Warmtegarantieweken met garantie en voordeel voor 
jou als eindgebruiker op het gebied van woningverduurzaming. Tot en met 31 januari 2022 pro-
� teer je van een aantal voordelen, die helpen bij het maken van de juiste keuze hoe je je woning 
kan verwarmen, nu en in de toekomst. En dat op een duurzame manier.
Wat je ook kiest: Je maakt altijd kans op een wintersport vakantie naar keuze t.w.v. €1.500,- bij de 
aankoop van een ATAG product uit het actieassortiment. En pro� teer van méér voordelen.
www.atagverwarming.nl

Harmonieus combineren 
met de nieuwe Geberit ONE 
wastafelcomponenten
Blikvanger bij de nieuwe 
Geberit ONE is de wastafe-
lomgeving, het centrale ele-
ment in de badkamer. Het 
uitgangspunt van deze as-
sortimentsuitbreiding is de 
wens voor een individueel 
ontwerp: de variëteit bin-
nen de afzonderlijke com-
ponenten - wastafels, was-
tafelmeubels en wastafel-
bladen - is groot en perfect 
op elkaar afgestemd en te-
gelijkertijd op allerlei ma-
nieren met elkaar te com-
bineren. Welk ontwerp en 
welke combinatie je ook 
kiest, het past altijd en com-
bineert harmonieus. Met 
Geberit ONE creëer je de wastafel die jij wilt! Het modulaire wastafelconcept van ONE is bekroond 
met een iF Design Award 2021.
www.geberit.nl/one

Hästens Flagship Store Leiderdorp
Hästens bedden worden ge-
maakt met het � jnste vakman-
schap, door alleen de beste 
natuurlijke materialen te ge-
bruiken. Elk materiaal is ge-
selecteerd met een doel, al-
lemaal om je te helpen een 
hoogwaardige slaap te krijgen 
en de beste versie van jezelf te 
zijn, elke dag. Alle bedden zijn 
gemaakt van paardenstaart-
haar, dat vocht transporteert 
zodat je lichaam de tempe-
ratuur eromheen kan regule-
ren. Katoen en wol, die bijdra-
gen aan een optimaal slaapkli-
maat, zodat je sneller in slaap 
valt. Vlas, dat statische elektriciteit a� eidt en voorkomt, en tevens zorgt voor een rustig slaapkli-
maat. Tot slot, langzaam groeiend naaldhout, dat zorgt voor stabiliteit die generaties lang mee-
gaat.
Kom en ontdek de waarde van slaap in Hästens onlangs volledig gerenoveerde winkel in Leider-
dorp.
Hästens is gevestigd in Leiderdorp (Elisabethhof 2). Het team van slaapexperts staat klaar om je 
kennis te laten maken met het echte slapen dus kom lekker liggen en ontdek de voordelen van 
slapen in een Hästens bed.
www.hastens.nl

Slimme thermostaten 
zijn 10x voordeliger
De energieprijzen stijgen snel. Een 
nieuw onderzoek uitgevoerd door 
Gemserv laat zien dat slimme ther-
mostaten het grootste potentieel 
per uitgegeven euro bieden om 
CO2-uitstoot te verminderen en kos-
ten te besparen. In het rapport wor-
den slimme thermostaten vergele-
ken met andere methoden om hui-
zen koolstofarm te maken, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen, het in-
stalleren van warmtepompen of 
het aanbrengen van isolatie. Door 
het gebruik van slimme thermosta-
ten kunnen bewoners hun rekening 
met €216 per jaar verlagen.

Het onderzoek analyseerde verschillende soorten van woningen in Europa en de meest voorko-
mende manieren om de uitstoot van koolstof te verminderen. De focus lag hierbij op de kosten 
van producten en de installatie, hoeveel de CO2-uitstoot is afgenomen en de kosten die consu-
menten jaarlijks besparen op hun gasrekening. Van alle soorten woningen en alle methoden om 
CO2-uitstoot te verminderen, waren slimme thermostaten het meest kosten- en energiebespa-
rend. Kijkend naar een gasrekening van een gemiddeld Nederlands huishouden van €980 per 
jaar, besparen huishoudens gemiddeld €216 per jaar met een slimme thermostaat. De besparin-
gen kunnen nog hoger zijn als de consumentenprijzen voor energie blijven stijgen, zoals nu het 
geval is. Maatregelen zoals het plaatsen van warmtepompen, zonnepanelen of het aanbrengen 
van isolatie kunnen 10x meer kosten dan de aanschaf van een slimme thermostaat. De meest kos-
tene� ectieve stap naar bescherming tegen de prijsstijgingen is om te investeren in een slimme 
thermostaat en het energieverbruik te verminderen.
www.tado.com

Zonneplan helpt huishoudens 
écht groene stroom te gebruiken
Onlangs startte Zonneplan met Slimme energie: stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Om de consument te stimuleren vooral 
hernieuwbare bronnen te benutten, biedt het stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Doordat wind- en zonnestroom door-
gaans goedkoper is dan gas- of kolengestookte stroom, wordt de 
gebruiker gestimuleerd meer écht groene stroom te gebruiken.Al 
jaren werkt Zonneplan aan een technologie waarmee het zogehe-
ten ‘momentane verbruik’ van stroom voordelig wordt. “Heel plat 
gezegd moet het lonen om je vaatwasser of wasmachine overdag 
aan te zetten in plaats van ‘s avonds”, zegt Van der Klooster. “Dán 
schijnt de zon, dán waait de wind en dán is stroom grotendeels 
echt groen en bovendien vaak goedkoop.”

Technologie maakt het mogelijk
De gebruiker van Slimme energie ontvangt de zogeheten Zonne-
plan Connect. De Connect is een door Zonneplan ontwikkeld ap-
paraat dat de consument in de slimme meter kan pluggen. Het 
maakt communicatie mogelijk tussen de slimme meter en de Zon-
neplan app, maar stuurt straks ook automatisch de Zonneplan 
laadpaal en thuisaccu aan. Via de app ziet de gebruiker vooraf tij-
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Doordat de hypotheekrentes in de afgelopen tijd daalden naar een historisch laag ni-
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ZIJN UW MEUBELS AAN VERNIEUWING TOE?
BLAAS NIEUW LEVEN IN UW HUIDIGE MEUBELS.

Meubelsto� eerderij J.Wolters vakmanschap, kwaliteit en service
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vende off erte. Uiteraard nemen de 
professionals de RIVM-regels in acht. 
Veiligheid staat voorop. Veel plezier 
met jouw ‘nieuwe’ meubels – en de 
nog leukere dingen!

Meubelsto� eerderij J. Wolters 
 Overveen: Bloemendaalseweg 247 A - 023 545 96 32    Leiden: Houtlaan 11 - 071 203 24 00
 Alkmaar: Jan van Goyenstraat 1026 - 072 2020 92 92        Kijk op www.josephwolters.nl

Senioren zouden moeten verhuizen 
om woningmarkt te verbeteren

Uit cijfers blijkt dat huizenbezitters een veel 
groter eigen vermogen hebben dan huur-
ders. Wanneer we de woningwaarde zelf bui-
ten beschouwing laten, heeft een woningbe-
zitter in Nederland gemiddeld een eigen ver-
mogen van 36.300 euro, terwijl een huurder 
gemiddeld 2600 euro eigen vermogen heeft. 
Tel daarbij op dat momenteel op de woning-
markt zo’n tachtig procent van alle woningen 
boven de vraagprijs verkocht wordt. Dan is het 
niet moeilijk om te snappen waarom jongeren 
in de huidige situatie nauwelijks aan een wo-
ning kunnen komen.

Senioren blijven vaak in hun eigen (koop)huis 

wonen tot ze overlijden of totdat ze op me-
dische gronden niet meer thuis kunnen blij-
ven wonen. Al die tijd blijven de koopwonin-
gen dus bezet en maken jongeren vrijwel geen 
kans. Wanneer deze groep mensen ervoor zou 
kiezen om de woning te verkopen aan een jon-
ger gezin, dan kan dat gezin vervolgens een 
koophuis achterlaten dat voor starters inte-
ressant is. Het verkopen van de eigen woning 
biedt voor senioren het voordeel dat ze ver-
volgens over een grote som geld beschikken. 
Die hebben ze slechts ten dele nodig om in de 
toekomst een huurwoning te bekostigen. Van 
het overige deel kunnen ze veel leuke dingen 
doen!

De laatste jaren wordt steeds meer gefocust op het zo lang mogelijk zelfstandig blij-
ven wonen. Een belangrijke reden om hiervoor te kiezen, is het voorkomen van over-
belasting in de woonzorgcentra. Die overbelasting dreigt door de vergrijzing van on-
ze samenleving. Maar in de ideale situatie zouden die senioren dan wel moeten verhui-
zen naar een huurwoning. Zo maken ze voor starters de weg vrij om ook een woning 
te kunnen kopen.
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worden ze gerooid. Hiervoor is een 
kapvergunning vereist. Particulieren 
moeten die zelf aanvragen bij de 
gemeente. Staat een boom op de 
monumentenlijst, dan heb je ook een 
kapvergunning nodig als de boom dood 
is. Mooie stammen gaan naar een zagerij 
om er meubels van te maken, hout van 
wilgen en populieren wordt gebruikt 
voor pallets en klompen. Het resterende 
houtafval wordt versnipperd of verkocht 
als brandhout.

Eikenprocessierups
De laatste paar jaar rukt de 
eikenprocessierups ook in Bloemendaal 
op. De haartjes van deze rups kunnen 
ernstige gezondheidsproblemen 
veroorzaken. Bram: “De eigenaar van 
de grond waarop de boom staat is 
verantwoordelijk voor het bestrijden van 
de rups. Particuliere boomeigenaren 
kunnen ze door ons laten weghalen met 
een speciale stofzuiger.” 

Ook uw bomen laten onderhouden? 
Versteeg Boomverzorging
info@versteegboomverzorging.nl
www.versteegboomverzorging.nl 
023 - 584 5312

we in Overveen nog veertien hectare bos 
gedund. Het oorspronkelijke eiken- en 
beukenbos stond vol met esdoorns. Die 
moesten weg om het bos weer lucht te 
geven.”

Ziekte en droogte
Schimmels, bacteriën en insecten kun-
nen de gezondheid van bomen aantas-
ten. Ze verliezen dan bijvoorbeeld  al in 
de zomer veel blad of het blad verdort 
voortijdig. Ook zwarte, vochtige plekken 
op de stam of scheuren en gaten in de 
stam wijzen op een ziekte. Dan is het ver-
standig een professionele boomverzor-
ger in te schakelen. Daarnaast hebben 
bomen last van de droogte. “Water geven 
heeft weinig zin,” aldus Bram, “want 
vooral oudere bomen drinken duizen-
den liters grondwater. Je kunt beter be-
strating uit de tuin halen en meer groen 
aanleggen.” 

Wanneer bomen ziek zijn, schade 
veroorzaken of in de weg staan 

advertorial

Vakkundige verzorging houdt bomen gezond

Snoeien doet groeien
Bomen produceren zuurstof, bieden
beschutting, geven schaduw en leveren
voedsel aan vogels, dieren en insecten.
Ze zijn van levensbelang en bovendien
prachtig om te zien.

Boomverzorger Bram Versteeg groeide
op tussen het monumentale groen van
Landgoed Elswout, waar zijn liefde voor
bomen ontstond. Hij startte 36 jaar ge-
leden zijn eigen bedrijf in Zwaanshoek.
Onderhoud aan bomen is specialistisch
werk, dat vakmanschap en kennis vereist.
Daarnaast moet je beschikken over het
nodige materieel, zoals hoogwerkers,
zaagmachines en freesgereedschap. Voor
Versteeg Boomverzorging is geen boom
te groot of te hoog.

Het bedrijf werkt meestal in opdracht
van gemeenten en andere overheden,
die hun openbaar groen door Versteeg
laten onderhouden. In een bosrijke
omgeving als Bloemendaal is altijd veel
werk te doen. Bram: “Onlangs hebben 

tekst: Maaike Brouwer (Bee Media)
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nodige materieel, zoals hoogwerkers,
zaagmachines en freesgereedschap. Voor
Versteeg Boomverzorging is geen boom
te groot of te hoog.

Het bedrijf werkt meestal in opdracht
van gemeenten en andere overheden,
die hun openbaar groen door Versteeg
laten onderhouden. In een bosrijke
omgeving als Bloemendaal is altijd veel
werk te doen. Bram: “Onlangs hebben 
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worden ze gerooid. Hiervoor is een 
kapvergunning vereist. Particulieren 
moeten die zelf aanvragen bij de 
gemeente. Staat een boom op de 
monumentenlijst, dan heb je ook een 
kapvergunning nodig als de boom dood 
is. Mooie stammen gaan naar een zagerij 
om er meubels van te maken, hout van 
wilgen en populieren wordt gebruikt 
voor pallets en klompen. Het resterende 
houtafval wordt versnipperd of verkocht 
als brandhout.

Eikenprocessierups
De laatste paar jaar rukt de 
eikenprocessierups ook in Bloemendaal 
op. De haartjes van deze rups kunnen 
ernstige gezondheidsproblemen 
veroorzaken. Bram: “De eigenaar van 
de grond waarop de boom staat is 
verantwoordelijk voor het bestrijden van 
de rups. Particuliere boomeigenaren 
kunnen ze door ons laten weghalen met 
een speciale stofzuiger.” 

Ook uw bomen laten onderhouden? 
Versteeg Boomverzorging
info@versteegboomverzorging.nl
www.versteegboomverzorging.nl 
023 - 584 5312

we in Overveen nog veertien hectare bos 
gedund. Het oorspronkelijke eiken- en 
beukenbos stond vol met esdoorns. Die 
moesten weg om het bos weer lucht te 
geven.”

Ziekte en droogte
Schimmels, bacteriën en insecten kun-
nen de gezondheid van bomen aantas-
ten. Ze verliezen dan bijvoorbeeld  al in 
de zomer veel blad of het blad verdort 
voortijdig. Ook zwarte, vochtige plekken 
op de stam of scheuren en gaten in de 
stam wijzen op een ziekte. Dan is het ver-
standig een professionele boomverzor-
ger in te schakelen. Daarnaast hebben 
bomen last van de droogte. “Water geven 
heeft weinig zin,” aldus Bram, “want 
vooral oudere bomen drinken duizen-
den liters grondwater. Je kunt beter be-
strating uit de tuin halen en meer groen 
aanleggen.” 

Wanneer bomen ziek zijn, schade 
veroorzaken of in de weg staan 
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Vakkundige verzorging houdt bomen gezond

Snoeien doet groeien
Bomen produceren zuurstof, bieden
beschutting, geven schaduw en leveren
voedsel aan vogels, dieren en insecten.
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Leef actief. Met de support van de Hartstichting.

Luister ook eens wat vaker 
naar je hart 
Zorg jij goed voor je hart, dan zorgt je hart 
goed voor jou. Een hartgezonde leefstijl helpt. 
Meer weten? Kijk op hartstichting.nl
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