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Bewoners hopen op 
verbetering parkeersituatie 
Notenboomplein

3
Ho, ho, ho!
Kerboomnetten 
bij het restafval

22
Seniorencentrum Zeewijk 
heeft er een derde biljart bij

REGIO MEDIA GROEP

Op verschillende plaatsen in het 
land dreigde het zondag uit de 
hand te lopen. Via sociale media 
werden signalen opgevangen dat 
actiegroepen van plan waren om te 
gaan demonstreren. 
Het zou gaan om sympathisanten 
van de Defend-groepen en andere 
extremisten. Deze groepen zouden 
eerder al hebben opgeroepen om 
wapens te gebruiken tegen de 
politie. Dales moest snel schakelen, 
toen zondagmiddag rond 15.30 uur 
een oproep van Defend IJmuiden 
verscheen om bijeen te komen om 
16.00 uur. In overleg met de politie 
en de o�  cier van justitie werd tot 
het noodbevel besloten. 

Politie en ME kwamen met enkele 
tientallen voertuigen ter plaatse. Na 
een korte confrontatie met de 
demonstranten werd Plein 1945 
redelijk snel schoongeveegd. 
Dales: ,,Het recht op vrijheid van 
meningsuiting is, net als het recht 
op betoging een grondrecht, een 
groot goed. Verschil van mening, 
twijfel of gevoel van onrecht: het 
mag er zijn. Maar laten we dan 
praten. Ik gebruik de politiecapaci-
teit liever voor onze veiligheid. 
Alleen samen komen we door deze 
pandemie!’’ 

Ook bij het Catshuis in Den Haag en 
het Mediapark in Hilversum was 

zondagmiddag uit voorzorg veel 
politie op de been. Op die locaties 
werd ook gevreesd voor 
ongeregeldheden. 

In een verklaring op Facebook laat 
Defend IJmuiden weten: ,,Wij zijn 
gewone burgers die zien dat deze 
overheid en haar handlangers 
continu de gewone burgers angst 
aanjagen en onderdrukken. Het is 
die onderdrukkende overheid die 
onze vrijheid teloor laat gaan met 
onverantwoorde en gewelddadige 
acties tegen burgers. 
Belachelijke lockdowns, het terrori-
seren van ondernemers met idiote 
sluitingstijden die helemaal niet 
werken. Tallozen zullen de komende 
jaren failliet gaan. En de gewone 
burgers zullen de rekening moeten 
betalen voor slecht en ondemocra-
tisch beleid. De roverheid!’’

IJmuiden - Een demonstratie op Plein 1945 is zondagmiddag door de 
Mobiele Eenheid (ME) beëindigd. Burgemeester Frank Dales had kort 
daarvoor een noodbevel afgegeven omdat gevreesd werd voor ernstige 
verstoring van de openbare orde.

ME maakt einde aan demonstratie

PUZZEL MEE!  
  ELDERS IN DEZE KRANT

Politie en ME kwamen met enkele tientallen voertuigen ter plaatse. Foto: Dennis Gouda Fotogra� e
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INKOOP GOUD
48 EUROPER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

 *Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
Lange Nieuwstraat 401 * 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

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

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

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

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

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

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

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

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700  www.koene.nl

braak.nl☎ 0251-211825 0251-211825

SAMEN 
maken we het ZOVEEL MOOIER!

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE

Aannemersbedrijf Braak Velsen • Showroom: Duinvlietstraat 102 • Velsen-Noord • ma/vr 13-17 • za 10-16

We wensen iedereen gezellige Feestdagen toe!
- Braak Velsen is gesloten vanaf 25 december t/m 9 januari - 

www.vishandeltelonline.nl

Vishandel Tel staat bekend om het uitgebreide 
assortiment super verse vis, garnalen 

en schelpdieren. 
Door de combinatie van groothandel, 

horecaleverancier en winkels, is er sprake 
van een hoge omloopsnelheid. Hierdoor bent u 

zeker van de meest verse kwaliteit !
GRATIS receptenboekje bij uw aankoop!

VERS GESNEDEN FILETS MET OF ZONDER VEL

Primstar
Wild Tiger

Levende 
kreeft

Franse krab

Hollandse 
ongepelde 
garnalen Scheermessen

ZZ5 
Mosselen

ZZ5 Platte oesters

Fin de 
Claire

Kokkels

Vongole

Scallops 
in schelp

Tonijn

Levende 
kreeftkreeft

Zeeduivel

Zeetong

Heilbot

Griet

PRIM      STARS

Vishandel Tel Halkade 48, 
1976 DC  IJmuiden
Telefoon 0255-820220
VishandelTel.nl  

IJMUIDEN OPENINGSTIJDEN 
TIJDENS DE FEESTDAGEN

VERS GESNEDEN FILETS MET OF ZONDER VELVERS GESNEDEN FILETS MET OF ZONDER VELVERS GESNEDEN FILETS MET OF ZONDER VEL

Visschotels

TarbotZeebaars

Kabeljauw loins

Zalm

maandag  20 december  gesloten
dinsdag  21 december  08.00 – 17.00
woensdag  22 december  08.00 – 17.00
donderdag  23 december  08.00 – 17.00
vrijdag  24 december  06.00 – 16.00
zaterdag  25 december  gesloten
zondag  26 december  gesloten
maandag  27 december  gesloten
dinsdag  28 december  09.00 – 16.00
woensdag  29 december  09.00 – 16.00
donderdag  30 december  09.00 – 17.00
vrijdag  31 december  07.00 – 14.00
zaterdag  01 januari  gesloten

Verse Feestdagen! 

ACTIEACTIEACTIEACTIEACTIEACTIEACTIE
Feestdagen

SCHAALDIEREN

VERSE VIS

SCHELPDIEREN

ZZ5 
Mosselen

Voor meer info, zie onze pagina’s in het hart van deze krant!

SC TELSTAR 
-

JONG PSV
VRIJDAG 17 DECEMBER 20.00 UUR





De Japanse duizendknoop is een ijzerster-
ke uitheemse plant die in Nederland geen 
natuurlijke ‘vijanden’ kent, daardoor hard 
groeit (wel 10 centimeter per dag!) en zich 
snel verspreidt. De plant is supersterk en 
kan dwars door asfalt en funderingen heen 
groeien.

Om de Japanse duizendknoop verder terug te 
dringen, hebben we verschillende manieren 
van bestrijding uitgeprobeerd.

Als het kan, kiezen we voor een chemievrije be-
strijding, zoals met heet water. Dit heeft echter 
niet het e� ect dat we hoopten. De plant groeit 
op deze manier wel door, maar minder hard. 
Tot er betere alternatieven zijn, gaan we hier 
wel mee door.

Ook elektrocutie is een optie, maar dit is duur. 
Hier is inmiddels een kleine proef mee gedaan 
en dat lijkt goed te werken. We zullen deze ma-
nier van bestrijden, binnen de fi nanciële moge-
lijkheden, ook op andere locaties uitproberen.

We hebben als proef een andere invasieve exoot 
(de berenklauw) afgedekt met folie. De resulta-
ten zijn hoopgevend en deze methode kan ook 
getest worden bij het bestrijden van de dui-
zendknoop.

Op plekken waar we chemische bestrijdings-
middelen gebruiken, is wel e� ect te zien. Toch 
zien we ook hier dat de Japanse duizendknoop 
heel langzaam verdwijnt.

Tot slot gaan we op een geschikte locatie een 
biologisch bestrijdingsmiddel op kleine schaal 
testen. Dit middel is erg duur en niet overal te 
gebruiken omdat het ook andere planten en 
bomen doodmaakt. We kijken ook goed wat de 
resultaten in andere gemeenten zijn met dit 
middel. 

Volgend jaar brengen we de resultaten van deze 
verschillende methodes in kaart. Kijk voor 
meer informatie over de bestrijding van de Ja-
panse duizendknoop op https://www.velsen.nl/
groen-in-velsen/onderhoud-groen.

Het bestrijden van de 
Japanse duizendknoop

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

December, een gezellige maand met lek-
ker eten. Tijdens het koken ontstaat af-
val, zoals schillen en snijresten. Ook na 
de maaltijd is er vaak nog een eten over. 
Die etensresten zijn biologisch afval en horen 
in de ’groene’ bak. We hebben het tegenwoor-
dig daarom over GFT/E (groente-, fruit- en 
tuinafval en etensresten). 
Als je etensresten in de groene gft/e bak gooit, 
maakt HVC er weer gas en compost van. 
Maak GFT/E scheiden makkelijk en kijk op 
de webshop van HVC voor handige hulpmid-
delen.

Van klokhuis tot groen gas
Fruitschillen, visgraten, klokhuizen en ko�  e-
prut. Het is allemaal gft/e. Als dat gft/e wordt 
ingezameld wordt eerst drie weken vergist, 
waarbij biogas vrijkomt. Vooral in eten zit 

veel biogas. Na het vergisten, waar het biogas 
er dus uit wordt gehaald, maken we daarna 
van jouw etensresten in 6 weken compost.

Goed scheiden zonder plastic
Afval scheiden is belangrijk, want alleen 
dan kan het goed worden hergebruikt. Voor 
compost is het belangrijk dat er geen andere 
afval (zoals plastic zakjes) bij het gft worden 
gegooid. Gooi uw gft/e afval dus niet met 
een plastic zakje in de groene bak. Gebruik 
en bakje of een biologisch a� reekbaar zakje. 
Kijk op de webshop van HVC (www.HVC-
groep.nl) voor handige manieren om GFT te 
scheiden.. 

 In 2022 wil Velsen meer GFT(E) inzame-
len ook bij hoogbouw
In het restafval van Velsen zit nog veel 

GFT/E. Dat zijn vooral etensresten. Om dat 
apart in te zamelen plaatsen we steeds meer 
GFT/E containers bij hoogbouw. In Zeewijk 
kan iedereen inmiddels zijn GFT/E scheiden. 

Zienswijze begrotingswijziging Omge-
vingsdienst IJmond
De Omgevingsdienst is verantwoordelijk 
voor vergunningsverlening en toezicht op 
milieu- en omgevingstaken. De gemeente-
raad mag een zienswijze meegeven over de 
begrotingswijziging.  

Paraplubestemmingsplan ‘Woning-
splitsing en onzelfstandige bewo-
ning’
Door een parapluplan vast te stellen kan 
in de toekomst beter gestuurd worden op 
mogelijke ongewenste situaties rondom 
woningsplitsing. Dit om maatwerk te bieden 
aan specifi eke gevallen die wel passend zijn 
in het huidige beleid. Dit plan heeft betrek-
king op alle andere bestemmingsplannen 
waarin de bestemming ‘wonen’ voorkomt 
met uitzondering van bestemmingsplan 
‘Havengebied IJmuiden’.

Verordening Starterslening Velsen 2022
In Velsen kunnen starters die een huis willen 
kopen aanspraak maken op een starters-
lening. Echter, deze lening wordt weinig 
verstrekt door de strenge voorwaarden. 
Daarom wordt nu het voorstel gedaan om 

de voorwaarden te verruimen, waarmee de 
lening mogelijk is bij woningen tot € 355.000. 

Uitvoeringsagenda gezondheid
In juni heeft Velsen de regionale nota ge-
zondheidsbeleid vastgesteld. De volgende 
stap is een uitvoeringsagenda om de doe-
len te bereiken en die ligt nu voor aan de 
gemeenteraad.

Nota van uitgangspunten Driehuis
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 bereikbaar-
heid 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 
gemeente allerlei mensen bij beleid, initia-
tieven en onderwerpen die de samenleving 
raken. 
Het nieuwe beleidskader Participatie Velsen 
2022-2026 is samen met inwoners opge-
steld. Hierin staat uitgewerkt wat er wordt 
verstaan onder goede participatie. 

Budget Sportpark Schoonenberg
In 2017 heeft de gemeenteraad besloten om 
geld te investeren in de buitensport. Nog niet 
alles kan uitgevoerd worden door de plannen 
van Telstar en mogelijke woningbouw op de 
locatie Waterloo. Daarom wordt nu voorge-
steld om het geld voor de aanpassingen bij vv 
IJmuiden en KHC Strawberries alvast be-
schikbaar te stellen, zodat zij niet nog langer 
hoeven te wachten. 

Startdocument Platbodem Velserbroek
Er zijn plannen voor woningbouw op de loca-
tie Platbodem in Velserbroek. In dit start-
document staan de kaders om dit mogelijk 
te maken. Er zijn aanpassingen opgenomen 
naar aanleiding van reacties van inwoners. 
Als dit startdocument wordt aangenomen, 
starten de werkzaamheden voor het aanpas-

sen van het bestemmingsplan. 

Huisvestingsverordening Zuid-Kenne-
merland/ IJmond, gemeente Velsen 2022
De verdeling van sociale huurwoningen 
naar woningzoekenden zijn opgenomen in 
de huisvestingsverordening. Nieuw in deze 
verordening is de mogelijkheid om de nieuw-
bouw sociale huurwoningen met voorrang 
toe te wijzen aan Velsenaren. Ook wordt de 
mogelijkheid geboden om voorwaarden voor 
urgentie voor dakloze ouder(s) met kinderen 
te verruimen.

Verordening tot wijziging APV
In de algemene plaatselijke verordening 
(APV) staan de regels waar de gemeente op 
kan handhaven. In dit voorstel zijn extra 
regels opgenomen voor het tegengaan van 
ondermijning (criminele activiteiten, met 
name via bedrijven).

BIZ Havengebied IJmuiden 2.0
De gemeente zet zich in voor het aantrekkelij-
ker maken van het havengebied voor huidige 
en toekomstige ondernemers. Een bedrijfsin-
vesteringzone zorgt ervoor dat gemeente en 
bedrijven samen investeren in het gebied. 

AGENDA VAN DE RAAD

GFT/E wat is dat?
Koken èn afval scheiden tijdens feestdagen

Gewijzigde openings-
tijden gemeentehuis 
december 2021 en 
januari 2022
In de maand december zijn de openings- en 
sluitingstijden van het gemeentehuis van 
Velsen op een aantal dagen gewijzigd: 

Dinsdag 21 december   
Gesloten vanaf 15.30 uur

Vrijdag 24 december (dag voor kerst) 2021 
Gesloten vanaf 15.00 uur

Vrijdag 31 december (Oudejaarsdag) 2021              
Gesloten vanaf 15.00 uur

Maandag 10 januari 2022
Open vanaf 10.00 uur

HVC maatregelen rondom feestdagen
De feestdagen komen er aan. Om eventuele 
brandschade aan de openbare ruimte te voorko-
men nemen Velsen en HVC rond de jaarwisse-
ling een aantal maatregelen:

• Zakjes voor hondenpoep worden de laatste 
week van december weggehaald. Vanaf 3 
januari worden die weer teruggezet

• De parkeermeters zijn uitgezet van 29 de-
cember tot 3 januari 2022. U hoeft dan niet 
te betalen

• Bovengrondse verzamelcontainers voor 
plastic, blik en drankpakken (PBD), wor-
den vanwege de brandgevaar verwijderd in 
de periode 29 december tot 3 januari

• Ondergrondse containers blijven wel ge-

woon toegankelijk
• De milieustraten van HVC (Velsen-Zuid 

en Beverwijk) zijn gesloten op zaterdag 25 
december 2021 en zaterdag 1 januari 2022

Op vrijdagmiddag 24 december en vrijdagmid-
dag 31 december gaan de milieustraten om 17:00 
uur dicht (normaal 18:15uur)
Omdat de kerstdagen en nieuwjaar in het week-
end vallen, wordt afval op de normale dagen op-
gehaald. 
HVC heeft haar afval-app vernieuwd. Met de 
nieuwe HVC-app kan u straks beter zien wan-
neer uw afval wordt opgehaald en krijgt u daar 
ook een melding van. Met de nieuwe app kan u 
straks ook de container openen



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• 4e Havenstraat 3A, tijdelijk inrichten 

bouwplaats (06/12/2021) 145658-
2021

Velsen-Noord
• Gildenlaan 68, plaatsen kap op garage 

(04/12/2021) 145155-2021
• Concordiastraat ong. t.o. 84, bouwen 

bedrijfspand (06/12/2021) 145509-
2021

• Ladderbeekstraat 85, plaatsen dak-
opbouw (voorzijde) (07/12/2021) 
145968-2021

• Ladderbeekstraat 118, plaatsen op-
bouw (10/12/2021) 147646-2021

Santpoort-Zuid
• Duinweg of Duivelslaan 29, kappen 

boom (08/12/2021) 146374-2021

Velserbroek
• Wieringer Aak 73, plaatsen uitbouw 

(zij- en achterzijde) (07/12/2021) 
146059-2021

• Zadelmakerstraat 140, plaatsen 3 
vlaggenmasten (07/12/2021) 146319-
2021

• Westlaan 25 - 25B, plaatsen toe-
gangshek (07/12/2021) 146335-
2021  

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• De Olmen 25C, aanbrengen balkonbe-

glazing (09/12/2021) 117169-2021

Velsen-Zuid
• Oostbroekerweg 17A, bouwen tijde-

lijke (10 jaar) speelhal (07/12/2021) 
103502-2021

Velsen-Noord
• Ladderbeekstraat 101, plaatsen dak-

opbouw (07/12/2021) 122381-2021
• Rooswijkweg 189, wijzigen gevelko-

zijn, plaatsen luchtbehandelingsin-
stallatie (07/12/2021) 124837-2021

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 4, veran-

deren gebruik van stal naar woning 
(07/12/2021) 124639-2021 (Gemeen-
telijk monument)

• Bloemendaalsestraatweg 66, ver-
bouwen winkel naar 2 woningen 
(09/12/2021) 125119-2021

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 47, legaliseren afzuig-

installatie (09/12/2021) 93446-2021

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Wijk aan Zeeërweg 194, wijzigen in-

pandige garage in woning, vergroten 2 
woningen met aanbouw en dakterras 
(07/12/2021) 33055-2020

• Westerduinweg 30, plaatsen aanbouw 
(07/12/2021) 121871-2021

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

steen (07/12/2021) 142565-2021

Velserbroek
• De Kamp 39, bouwen carport 

(07/12/2021) 142675-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Dennenstraat 12, plaatsen dakterras 

(07/12/2021) 99986-2021
• Sam Vlessinghof 1 – 84, bouwen fi et-

senstalling (07/12/2021) 82423-2021
• van Galenstraat 20, plaatsen dak-

opbouw (07/12/2021) 126042-
2021  

• Briniostraat 10-12, brandveilig ge-
bruiken van Technisch College 
Velsen en Maritiem College Velsen 

(09/12/2021) 88058-2021

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 251, legaliseren 

splitsen in 3 woningen (09/12/2021) 
86947-2021

• Ladderbeekstraat 101, plaatsen dak-
opbouw (09/12/2021) 122381-2021

Verleende exploitatievergunningen 
APV artikel 2:15 
IJmuiden
• “alcoholvrije horeca met terras” Loca-

tie: Lange Nieuwstraat 753 te IJmui-
den (07/12/2021) 131490-2021

Overige bekendmakingen 
• Individuele gehandicaptenparkeer-

plaats, Lange Nieuwstraat 546, 1971 
GK  IJMUIDEN

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  

Evenementen en kunst en cultuur

Evenementen, zoals festivals, niet
toegestaan na 17.00 uur. 

Kunst en cultuur, zoals theaters,
dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.
Doorstroomevenementen en -locaties
zijn uitgezonderd.

Horeca

Horeca, zoals cafés en restaurants,
dicht om 17.00 uur. A	alen en laten
bezorgen zijn uitgezonderd.

Vaste zitplaats verplicht.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Avondsluiting verlengd
Het aantal coronabesme�ingen en coronapatiënten in ziekenhuizen is nog steeds hoog. Daarnaast zorgt 

de nieuwe omikronvariant voor onzekerheid. De huidige maatregelen worden daarom verlengd 
tot en met 14 januari en de basisscholen gaan een week voor de kerstvakantie dicht.

Klachten? Blijf thuis en doe
direct een test, ook als je
gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Schud geen handen..

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Luchten

De maatregelen gelden ook tijdens de feestdagen

Mondkapjesplicht

Draag een mondkapje waar dat
verplicht is.

Algemeen

Blijf zoveel mogelijk thuis. Toch de
deur uit? Beperk je contacten.

Houd 1,5 meter afstand.

Ontvang thuis maximaal 4
personen per dag en ga maximaal 
1 keer per dag op bezoek. Doe
vooraf een zel�est. Kinderen tot en
met 12 jaar zijn uitgezonderd.

Werk thuis.

Voor mensen vanaf 70 jaar geldt:
beperk je contacten, vooral met
kinderen tot en met 12 jaar.

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en
dienstverlening dicht om 17.00 uur.

Essentiële winkels, zoals
supermarkten, dicht om 20.00 uur.

Sport

Sportlocaties dicht om 17.00 uur.

Geen publiek bij sport.

14 december 2021

Onderwijs

Coronatoegangsbewijs

Toon je coronatoegangsbewijs
en identiteitsbewijs waar dat
verplicht is.

Basisscholen dicht van 20 december
tot en met de kerstvakantie.

Buitenschoolse opvang dicht van 20
december tot en met 24 december. 

Noodopvang voor kinderen van
ouders met een cruciaal beroep. 

Recreatie

Recreatie, zoals dierenparken en
pretparken, dicht om 17.00 uur.

.

Speciale spreekuren voor mensen met prikangst
GGD Kennemerland heeft speciale spreek-
uren voor mensen met prikangst die zich 
willen laten vaccineren. Zij kunnen een af-
spraak maken via het klantcontactcentrum 
van de GGD. De spreekuren zijn op woensdag 
en zaterdag in IJmuiden.

Afspraak maken
Heeft u prikangst en wilt u graag een af-
spraak voor het speciale spreekuur maken? 

Bel dan met GGD Kennemerland op 023 789 
1631. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 -  20.00 uur. Zaterdag en zondag 
van 10.00 - 17.00 uur.

Vaccinatielocatie en openingstijden 
Dokweg 43, 1976 CA IJmuiden. 
Spreekuur op woensdag van 13.30 tot 19.30 
uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Evenementen en kunst en cultuur

Evenementen, zoals festivals, niet
toegestaan na 17.00 uur. 

Kunst en cultuur, zoals theaters,
dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.
Doorstroomevenementen en -locaties
zijn uitgezonderd.

Horeca

Horeca, zoals cafés en restaurants,
dicht om 17.00 uur. A	alen en laten
bezorgen zijn uitgezonderd.

Vaste zitplaats verplicht.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Avondsluiting verlengd
Het aantal coronabesme�ingen en coronapatiënten in ziekenhuizen is nog steeds hoog. Daarnaast zorgt 

de nieuwe omikronvariant voor onzekerheid. De huidige maatregelen worden daarom verlengd 
tot en met 14 januari en de basisscholen gaan een week voor de kerstvakantie dicht.
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,,Correctief en preventief onderhoud, 
daar gaat het de komende 26 jaar 
om. Oftewel: Hoe gedraagt de sluis 
zich en wat kunnen we verwachten?” 
Aan het woord is Linda Rikken, als 
kersverse projectleider is zij Arjen Vos 
opgevolgd. “De complexiteit zit hem 
met name in de elektrische- en 
hydraulische aandrijving van de sluis-
deuren en hoe we simpel en snel 
analyses kunnen uitvoeren. Met onze 
elektrotechnische-, werktuigbouw-
kundige- en civieltechnische specia-
listen streven we ernaar de sluis 
100% operationeel te laten zijn.”
Theo Koster, voorzitter van IJPOS, 
juicht het lidmaatschap van OpenIJ 
MTC toe. ,,Samenwerking was er al en 
past perfect in de doelstelling van 
IJPOS om omzet en arbeid in het 
havengebied te houden. Het 

lidmaatschap biedt kansen om elkaar 
beter te leren kennen en onder-
steunen. Over en weer, want dat is de 
insteek van een partnership. Uitein-
delijk moeten de ondernemers in het 
havengebied er beter van worden. 
OpenIJ MTC stelt zich open om de 
expertise dichtbij te zoeken hetgeen 
leidt tot minimalisering van onno-
dige vertragingen en ‘wachttijden’ 
voor schepen van en naar de Amster-
damse Havens. Omdat de medewer-
kers van de IJPOS-bedrijven in de 
directe omgeving wonen, kunnen zij 
bij calamiteiten snel handelen in het 
geval van een storing aan de zeesluis. 
Daarnaast leidt deze vorm van ‘indus-
triële koop lokaal’ tot minder trans-
portkosten voor goederen en 
personen en daardoor tot minder 
uitstoot van CO-2.”

Nieuwe impuls samen-
werking OpenIJ en IJPOS
Velsen - De eerste samenwerking tussen IJPOS en aannemersconsortium 
OpenIJ, dat in opdracht van Rijkswaterstaat Zeesluis IJmuiden heeft 
aangelegd, dateert uit 2015. Toen met het oog op de bouw van de nieuwe 
zeesluis waar uiteindelijk elf IJPOS bedrijven aan meewerkten. Nu is de 
samenwerking gericht op de onderhoudsfase (MTC) van maar liefst 26 
jaar en is OpenIJ MTC onlangs lid geworden van IJPOS.

Van links naar rechts Hans Pijpers, Theo Koster, Paul Danklof, Linda Rikken en Arjen 
Vos. Foto aangeleverd

Inspiratie opdoen 
bij AH Spaarndam
Ondernemer Han Bouwens maakt 
het zijn klanten zo aantrekkelijk 
mogelijk met leuke aanbiedingen 
van lokale producten die Bij de Buuf 
te vinden zijn. Holland paling, 
Spaarnwouder paardenworst, 
Dijkman kaas, Amsterdamse ossen- 
en leverworst voor bij de borrel en 
een DijkSlijk ko�elikeurtje voor bij 
de ko�e. En geniet ook van de 
nieuwste aanwinst: Spaarndamse 
Limoncello, of lokale biertjes Kolkend 
Blond – gebrouwen in samenwerking 
met Jopen Bier – of Spaarndams 
HanSje Bier.
Doe inspiratie op voor het kerstdiner 
bij de koelingen met deze lokale deli-
catessen en bij de aanvullende 
winkels: Gall&Gall gemak, Fijnbakker 
Vink, Buuf’s Bloemenkiosk, Visboer 
Smeding en Bij de Buuf: de lokale 
winkel met horeca.
Nog een last-minute cadeautje 
nodig? Kijk Bij de Buuf.

Slim boodschappen inslaan 
doe je bij AH Marsmanplein
Goed bereikbaar, gratis parkeerga-

rage, 35 aanvullende winkels, dat 
weet u nu allemaal wel. Sinds dit jaar 
uitgebreid met zelfscan en scan&go 
én nog altijd die extra glimlach en 
helpende hand van de klantvriende-
lijke medewerk(st)ers, wat het zo 
vertrouwd maakt. En door de Spaarn-
damse roots van de eigenaar, laat hij 
ook u graag kennismaken met de 
lokale heerlijkheden uit het dijkdorp.

‘U tevreden, wij tevreden en voor 
minder doen we het niet’ 
De oliebollenkraam in de oudejaars-
week in beide supermarkten maakt 
dat u na het doen van de bood-
schappen gelijk verse oliebollen en 
appel�appen van De Haarlemse 
Bakker mee kunt nemen. 
Kortom, veel unieke aanvullende 
(lokale) extra’s, want gemak dient de 
mens en daar werkt AH Bouwens 
graag aan mee. ‘U tevreden, wij 
tevreden en voor minder doen we 
het niet’., is de slogan van AH 
Bouwens.

Het team van AH Bouwens wenst u 
hele �jne feestdagen en een gezond 
2022! 

Spaarndam/Haarlem-Noord - Stressvrij je boodschappen doen. Dat kan 
bij AH Bouwens. Waarom zou je de drukte ingaan, als je relaxed bij AH 
Spaarndam terecht kunt? Deze supermarkt is voor velen dé ontdekking 
in de drukke randstad. Groot, ruim en voor de deur gratis parkeren, 
dorpse gezelligheid, stadse allure en een werelds assortiment. Je zou wel 
gek zijn als je ergens anders je boodschappen haalt. AH Bouwens heeft 
ook een AH vestiging op het  Marsmanplein en ook hier is het uiteraard 
plezierig boodschappen doen.

Stressvrij boodschappen 
doen bij AH Bouwens

Relaxed winkelen bij AH in Spaarndam of Haarlem-Noord. Foto: aangeleverd

Eerder dit jaar was er ook al discussie 
over deze parkeerplaats. De 
gemeente liet destijds boom-
stronken neerleggen en paaltjes 
plaatsen, waardoor er niet meer op 
het terrein geparkeerd kon worden. 
Daartoe werd besloten uit oogpunt 
van veiligheid, maar later werd de 
situatie zodanig gewijzigd dat auto’s 
het terrein weer op konden rijden. 
De grond is eigendom van Zorgba-
lans en gaat in de toekomst mogelijk 
weer bebouwd worden. Voorlopig 
zijn er echter geen concrete plannen 
voor het terrein, zo laat Zorgbalans in 
een reactie weten. Een woord-
voerster meldt: ,,Wij hebben inder-
daad afgesproken met de gemeente 
dat wij het prima vinden als er op het 
terrein wordt geparkeerd. De 
gemeente heeft er vervolgens voor 
gezorgd dat er ook op het terrein 

geparkeerd kan worden. Ook hebben 
wij opdracht gegeven dat de rest van 
het terrein af en toe wordt gemaaid.’’

Een bewoner attendeert ons erop 
dat het oprijden van het terrein 
steeds lastiger wordt, omdat de 
grond in deze tijd van het jaar drassig 
wordt. ,,Er ontstaan kuilen en als je 
daar doorheen rijdt, kan er schade 
aan je auto ontstaan. Dat zou je 
kunnen oplossen door er een paar 
rijplaten neer te leggen.’’ De zaak ligt 
echter net iets gecompliceerder. Een 
woordvoerster van de gemeente 
Velsen laat weten: ,,De gemeente 
gedoogt het parkeren op dit terrein 
totdat de eigenaar van het terrein, 
Zorgbalans, het gaat ontwikkelen. 
Het is geen o�cieel parkeerterrein. Er 
zijn daarom geen plannen om 
bijvoorbeeld rijplaten neer te leggen 

bij de in- en uitrit. Aan het vlakbij 
gelegen Krentenboomhof liggen 
overigens 127 parkeerplaatsen waar 
bijna altijd parkeergelegenheid is.’’ 

Overigens heeft Zorgbalans wel laten 
weten bij de gemeente de toeganke-
lijkheid van het terrein te zullen 
aankaarten.

IJmuiden - Bewoners van de Zeeweg ter hoogte van het Notenboomplein 
klagen nog altijd over de parkeermogelijkheden in hun wijk. Weliswaar 
gedoogt de gemeente Velsen het gebruik van het braakliggende stuk 
grond als parkeerterrein, maar het natte herfstweer heeft de grond in 
een modderpoel veranderd en de kuilen bij de inrit maken het er niet 
veiliger op.

Bewoners hopen op verbetering 
parkeersituatie Notenboomplein

Het natte herfstweer heeft de grond in een modderpoel veranderd. 
Foto: Jeroen van Duijn

Driehuis - Harry Mooij organiseert 
zaterdag 18 december een alterna-
tieve Roze Salon. Het plan is om 
14.00 uur te verzamelen bij Café 
Middeloo op de Driehuizerkerkweg 
buiten, van daaruit een korte wande-
ling te maken met daaropvolgend 
een drankje om 15.00 uur bij 
Middeloo. Belangstellenden kunnen 
natuurlijk ook om 15.00 uur 
aansluiten. Bij slecht weer is er om 
14.00 uur een spelletjesuur in 
Middeloo.
Graag zo snel mogelijk opgeven in 
verband met het reserveren van 
Middeloo bij organisator van het 
maandelijkse Roze Café Harry Mooij,  
telefoonnummer 06-15630092.

Alternatieve 
Roze Salon





8 inderegio.nl • 16 december 2021NIEUWS

TYPISCH IJMUIDEN

De muziektent op het 
vooroorlogse Willemsplein

Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de muziektent op het vooroor-
logse Willemsplein.

Door Erik Baalbergen

Enkele weken geleden besteedde deze rubriek 
aandacht aan de muziektent in Velserbeek en diens 
banden met IJmuiden. Maar ook in IJmuiden zelf heeft 
tot in de Tweede Wereldoorlog een muziektent gestaan. 
Op het vooroorlogse Willemsplein ten westen van de 
Oranjestraat om precies te zijn. Deze muziektent kent 
een bijzondere geschiedenis, te beginnen in 1913 met 
een padvinderskamp.

Van 24 tot en met 31 juli 1913 vindt een internationaal 
padvinderskamp plaats bij IJmuiden. Zo’n 1500 padvin-
ders van tien tot zestien jaar uit Nederland, Engeland, 
Duitsland, België, Frankrijk en Denemarken verblijven 
een week lang op een terrein tussen de twee IJmui-
dense vuurtorens, aan de zuidzijde van de haveningang 
van de Vissershaven. In die tijd was daar een duinterrein 
afgevlakt voor de aanleg van een zijhaven. Deze wordt 
in de jaren 1914-1918 aangelegd en in het verlengde 
hiervan wordt vanaf 1918 de Haringhaven aangelegd.

Het padvinderskamp beslaat zo’n 150 tenten, die 
beschikbaar zijn gesteld door het Ministerie van Oorlog. 
Naast slaaptenten zijn er tenten voor de maaltijden, 
keukens, washokken, een postkantoor, de pers en de 
hoofdleiders. Er is zelfs een “generaalstent”. Het kamp is 
opgebouwd rond een centraal plein, het Oranjeplein. 
Op dat plein staat een bijzondere tent: een houten 
muziektent.
De Harmonievereeniging Concordia geeft bij de o�-
ciële opening van het kamp op donderdag 24 juli ’s 
avonds een concert vanuit de muziektent. Op het 
centrale plein vinden de hele week allerlei festiviteiten 
en activiteiten plaats. De muziektent wordt voor voor-
stellingen en concerten gebruikt. Op donderdag 31 juli 
wordt het kamp afgesloten en vertrekken de padvin-
ders weer.

Hierna wordt het kamp afgebroken. De muziektent 
wordt gedemonteerd en door de Commissie voor de 
Padvinderskampen aan Concordia geschonken. 
Concordia weet geen raad met de muziektent en 
schenkt deze aan de gemeente. Het plan is om de 

muziektent op het Willemsplein in het centrum van 
IJmuiden op te bouwen, maar vooralsnog wordt de 
gedemonteerde muziektent op een gemeenteterrein 
opgeslagen.
Bijna vijf jaar later is de muziektent nog steeds niet 
opgebouwd. De Commissie voor Openbare Werken 
geeft aan dat de ‘reparatie’ van de muziektent veel gaat 
kosten en dat het Willemsplein geen geschikte plaats is. 
Zij stellen in juni 1918 voor om een nieuwe monumen-
tale muziektent te bouwen op het Kennemerplein. B en 
W besluiten om helemaal geen muziektent te plaatsen 
en de materialen van de opgeslagen muziektent voor 
andere doeleinden te gebruiken.

Uiteindelijk wordt de muziektent toch, op voorstel van 
de IJmuidense musici Sam Vlessing en Nic. Gonlag, op 
het Willemsplein opgebouwd. De monumentale dorps-
pomp, die sinds 1901 midden op het plein staat, wordt 
in februari 1919 verwijderd. De maanden erna verrijst 
op deze plek de gerestaureerde muziektent van het 
voormalige padvinderskamp, te midden van een plant-
soen. Een gemeenteraadsverslag uit april 1919 
vermeldt dat ‘ons Willemsplein kan en belooft een oase 
te zullen worden in de dorre woestijn die West-
IJmuiden heet. ’t Zal de gemeente weinig geld kosten 
– niet veel hoor – maar we zullen de lang begeerde 
muziektent krijgen (…)’. Op 31 mei 1919 wordt de tent 
gebruikt voor het openingsconcert door de Harmonie-
veereniging Concordia van het Muziekconcours ter 
gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van 
Concordia.

Jarenlang vormt de muziektent het middelpunt van het 
Willemsplein en IJmuiden voor openluchtconcerten en 
-voorstellingen. Maar na ruim twintig jaar verschijnen 
duistere wolken boven IJmuiden en de muziektent. In 
juni 1940 worden in het plantsoen rond de muziektent 
schuilkelders gebouwd voor degenen die zich tijdens 
een luchtaanval op straat bevinden. In oktober van 
datzelfde jaar wordt een vergunning voor het slopen 
van de muziektent afgegeven. De tent bevindt zich dan 
‘sedert geruimen tijd in een zeer desolaten toestand. 
O.m. is de vloer geheel versleten, terwijl het houten 
onderwerk en de balustrade geheel zijn verteerd.’

Op 26 oktober 1940 verschijnt in de IJmuider Courant 
de ‘Ode aan de muziektent op het Willemsplein’ waarin 
de ‘Laatsten der Concordianen’ worden opgeroepen om 
nog eenmaal de blaas- en strijkinstrumenten te laten 
klinken vanaf de muziektent. De mannen van middel-
bare of meer dan middelbare leeftijd ‘bij wie de slanke 
lijn reeds lang heeft plaats gemaakt voor een ordente-
lijk buikje’ worden gewaarschuwd voorzichtig te zijn op 
de vermolmde planken. Of dit laatste concert ooit heeft 
plaatsgevonden is mij niet bekend. De muziektent is 
kort na het afgeven van de vergunning gesloopt.

De muziektent op het Willemsplein als cultureel middelpunt van IJmuiden. De foto is gemaakt tijdens het groot nationaal 
jubileum concours voor Harmonie en Fanfarekorpsen in juni 1919, kort na de ingebruikname. Op de foto zien we een deel van 
de west- en noordzijde van het Willemsplein, met rechts het politiebureau. Foto: Noord-Hollands Archief/Beeldcollectie van de 
gemeente Velsen, inv.no. KNA001005991.

Regio - Zaterdag 18 december is de 
kerstman te vinden in Heemskerk. 
Reden temeer om te gaan kerst-
shoppen in het gezellige centrum 
van Heemskerk. Want of u nu wilt 
slagen voor de heerlijkste wijnen, 
delicatessen en ingrediënten voor 
het kerstdiner of piek�jn, mooi 
geknipt  in de mooiste kleding aan 
tafel wil zitten, in Heemskerk lukt dat 
allemaal.
En cadeaus voor onder de kerst-
boom? In Heemskerk zul je slagen! 
Van speelgoed tot elektronica, van 
bankstel tot bed, van lingerie tot de 
lekkerste luchtjes, van oude-
jaarsloten tot een spannend boek.
Fiets, televisie of je telefoon stuk? Dat 
kun je in Heemskerk snel en goed 
laten maken.
Zin om even uit te rusten? Neem 
even plaats in een van de vele �jne 

horecagelegenheden! 
Voor jong en oud (en de huisdieren) 
staan de ondernemers in Heemskerk 
klaar. Dat is een van de unieke 
punten van Heemskerk. Een dorp 
met een enorme diversiteit in het 
aanbod van winkels, bakkers, slagers, 
delicatessenzaken, verzorging, 
kappers, horeca en supermarkten. 
Alles in een �jne ontspannen sfeer.
Ben je benieuwd wat er allemaal te 
vinden is in Heemskerk? Neem dan 
snel een kijkje op www.inheemskerk.
nl.
De kerstman loopt zaterdag vanaf 
11.00 uur door het dorp. Wilt u een 
foto van de kinderen met de 
kerstman maken? Dat is geen 
probleem!
De Heemskerkse ondernemers 
wensen u alvast hele �jne warme 
dagen! 

Kerstshoppen in Heemskerk
De kerstman is zaterdag te vinden in het centrum van Heemskerk. Foto: aangeleverd

Nicole Calf vijfentwintig jaar
bij banketbakkerij Van Ewijk

Het is vandaag precies vijfentwintig 
jaar geleden dat Leo van Ewijk zijn 
eigen banketbakkerij in Velserbroek 
opende. Jarenlang runde hij het 
bedrijf met groot succes, vervolgens 
nam zijn zoon het van hem over. In 
2011 kocht Johan van de Weg het 
bedrijf en hij staat er nog altijd aan 
het roer. Hij is trots op zijn mede-
werkster Nicole en zegt: ,,Zij is een 
topper, ze is echt verweven met dit 
bedrijf. Ze komt standaard zo’n 
veertig minuten te vroeg en gaat ook 
standaard een half uur te laat weer 
naar huis. Nicole is iemand die altijd 
voor het bedrijf klaar staat en alles 
wat ze doet, is altijd tiptop in orde.’’ 
Doordat Nicole vanaf het prille begin 

in de zaak werkte, kennen veel 
klanten haar als het vaste gezicht in 
de winkel. Omgekeerd kent zij haar 
klanten ook goed en heeft ze voor 
iedereen een vriendelijk woord klaar. 
Johan: ,,Daarnaast is ze ook nog heel 
creatief. Ze verzorgt ook altijd onze 
etalage.’’ Die etalage puilt momenteel 
weer uit van de heerlijkheden voor 
de komende feestdagen. Wie zichzelf 
dus eens lekker wil verwennen met 
een traktatie uit de banketbakkerij, is 
dezer dagen van harte welkom. 
Vergeet dan niet om Nicole even te 
feliciteren met haar jubileum. Johan: 
,,Ze is echt ons boegbeeld. Ik hoop 
dan ook dat ze er nog vijfentwintig 
jaar aan vastplakt.’’

Velserbroek - Dubbel feest deze week voor Nicole Calf. De IJmuidense 
was gisteren jarig en wordt vandaag door haar werkgever Johan van de 
Weg �ink in het zonnetje gezet. Ze werkt namelijk op de kop af vijfen-
twintig jaar bij banketbakkerij Van Ewijk aan het Neptunus Bastion in 
Velserbroek. En dat is net zo lang als het bedrijf bestaat.

Jarig én 25 jaar bij Van Ewijk: dubbel feest voor Nicole Calf. Foto: aangeleverd
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Velsen - Inmiddels zijn zowel Lieke 
van Vierzen als Romana Schuring 
alweer een paar weken terug van 
hun Azerbeidzjaanse avontuur. Beide 
dames hebben het heel goed gedaan 
op het WK. Romana is individueel als 
27e geëindigd, helaas net buiten de 
halve �nale, maar in een deelnemers-
veld van 54 dames precies halver-
wege. De weg naar het WK was voor 

Romana niet zonder hobbels, zowel 
een knie- als een onderbeenblessure 
zorgden ervoor dat ze niet volop 
heeft kunnen trainen. En hoewel 
Romana zelf niet zeer tevreden was 
met haar 27e plek, heeft ze volgens 
haar trainers laten zien wat ze kon. 
De voorronde van het synchroon-
toernooi ging boven verwachting 
goed, met haar partner Niamh Slat-

tery (Tri�s Alkmaar) stond het paar 
na de voorronde op een onver-
wachte 5e plek, de �nale was 
behaald! In de �nale gingen de 
sprongen helaas net iets minder 
gelijk dan in de kwali�catieronde, 
maar een welverdiende achtste plek 
is toch zeker een heel mooi resultaat. 
Op de dag dat Romana naar huis 
vloog, kwam Lieke van Vierzen voor 
het jeugd WK naar Bakoe. De 
12-jarige Velserbroekse maakte haar 
debuut op het WK en ze had zichzelf 
twee doelen gesteld: ,,Benen recht-
houden en lekker hoog springen…” 
en dat deed ze! Ze wist zich tussen 
alle Russen, Japanners en Ameri-
kanen heel goed staande te houden 
en eindigde in de categorie 11-12 als 
beste Nederlandse op een 19e plek. 
Ook Lieke deed mee aan de 
synchroonwedstrijd en sprong zich 
samen met Marit Brinkman (KDO 
Apeldoorn) naar een twaalfde plek. 
Voor beide dames een foutloos toer-
nooi, dus de coaches van TVIJ zijn dik 
tevreden. 

Via deze weg willen deze toppers alle 
gulle gevers bedanken voor hun 
bijdrage, in totaal hebben beide 
dames meer dan €700,- weten op te 
halen, dat scheelde toch weer een 
behoorlijke duit in het zakje. Heel �jn 
dat er zoveel mensen en bedrijven 
zijn geweest die hebben geholpen. 
Vanaf nu zijn de pijlen gericht op het 
volgende titeltoernooi: Het Europees 
Kampioenschap in Rimini in juni 
2022. De voorbereidingen op de 
kwali�catiewedstrijden zijn na een 
weekje rust alweer in volle gang. 

TVIJ springers Lieke en Romana 
presteren goed op WK

Lieke en Romana hebben veel ervaring opgedaan in Azerbeidzjan. Foto: aangeleverd

Velsen-Zuid - Helaas kreeg heel 
Nederland te horen dat vanaf 28 
november na 17.00 uur de sportkan-
tines gesloten moeten zijn en dat er 
na 17.00 uur niet meer gesport mag 
worden. De wedstrijden op de 
zaterdag mochten voor de jeugd en 
senioren gelukkig wel doorgaan.
Wat ga je dan doen bij een sportver-
eniging waar alleen de mini’s trainen 
van 16.00 tot 17.00 uur en de andere 
400 jeugdleden en senioren na 17.00 
uur? De jeugdcommissie  van VV 

IJmuiden heeft toen besloten om iets 
te bieden voor alle jeugdleden.
Er is besloten om niet meer te gaan 
trainen maar alle jeugdleden van 
15.30 uur tot 16.30 uur onderling 
wedstrijden te laten voetballen.
Wil je zo’n grote groep laten voet-
ballen dan heb je alle 6 de velden 
nodig. Ook de velden zonder verlich-
ting. Om 17.00 uur is het al donker 
dus moesten de wedstrijden plaats-
vinden van 15.30 tot 16.30 uur.
Gelukkig was de bereidheid onder de 

70 trainers groot om te helpen en 
sommige trainers namen er zelfs vrij 
voor. Zonder deze trainers is het 
namelijk niet te organiseren.
Hoe mooi is het om op de maandag 
tot en met donderdag, de jeugd die 
kan, te zien genieten van dat ene 
uurtje even voetballen. En dat twee 
keer per week

En hoe trots is de jeugdcommissie 
van de VV IJmuiden op alle vrijwilli-
gers die dit mogelijk maken.

Jeugd VV IJmuiden traint 
tijdens lockdown gewoon door

Grote drukte op de velden van v.v. IJmuiden, bijna dagelijks van 15.30 tot 16.30 uur. Foto: aangeleverd

Velsen/Zoutelande - Meer dan een 
jaar moest ze erop wachten vanwege 
corona, maar op de valreep van 2021 
kon Jacqueline Schouten alsnog de 
�nale van het NK dammen voor 
vrouwen 2020 spelen. In het 
Zeeuwse Zoutelande schoot de 
speelster van Damclub IJmuiden 
(DCIJ) uit de startblokken met over-
tuigende overwinningen op een 
jeugdige debutante  en de meest 
ervaren speelster. Daardoor ging ze 
meteen aan kop.

Hierna volgden gelijke spelen tegen 
de twee grootste titelkandidaten. 
Schouten, die een veel lagere rating 
had, kwam in beide partijen in de 
problemen. Ze vond echter twee-
maal een goede verdediging en 
mocht daardoor stiekem gaan hopen 
op de titel. In de vijfde ronde kon ze 
na een bekend o�er de winst ruiken. 
In een dammeneindspel ging het 
echter nog fout. De tegenstandster 
wist driemaal dezelfde stand op het 
bord te krijgen, waardoor de partij 
automatisch in remise eindigde. Nu 
moest Schouten voor het eerst de 
eerste plaats delen met de uiteinde-

lijke kampioene.
Met nog twee rondes te gaan was de 
opdracht duidelijk: er moest 
gewonnen worden van de rode 
lantaarndraagster. Schouten wist 
echter geen kansen te creëren en 
moest uiteindelijk zelf remise 
afdwingen. Hierdoor kwam alle druk 
op de laatste ronde te liggen. Na een 
gelijkopgaande partij kwam 
Schouten remise overeen met een 
andere kanshebster. Helaas wist de 
andere koploopster wel te winnen en 
wisten twee andere concurrenten 
Schouten nog te achterhalen. Hier-
door moest Schouten nogmaals aan 
de bak in een barrage om de tweede 
tot en met vierde plaats.
In de eerste barragepartij liet 
Schouten haar tegenstandster vast-
lopen in een klassieke stand. In de 
tweede partij liet ze zich echter over-
rompelen. Daarbij zagen beide speel-
sters een verrassende remisecombi-
natie over het hoofd, die Schouten 
een tweede plaats zou hebben opge-
leverd. Ondanks deze nederlaag 
(haar enige van het toernooi) 
eindigde Schouten op een verdien-
stelijke derde plaats.

DCIJ-nieuws: Jacqueline 
Schouten derde bij NK

Jacqueline Schouten (links) bij de start van het NK. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Dit jaar moeten we weer 
het kerstgevoel van kerstavond 
missen: er is geen kerstsamenzang 
op het plein, geen kerstnacht in de 
kerk. Met een Sing-Along in de kerk 
wil de Oud-Katholieke kerk in 
IJmuiden de beleving van kerst 
inzetten: samen kerstliederen zingen 
bij de kerstboom, samen luisteren 
naar koorzang en kerstevangelie, een 
kaarsje branden bij de kerststal. De 
Sing-Along is op de zondagmiddag 
vóór Kerst. Iedereen is welkom.

Datum: 19 december. Aanvang: 15.30 
uur in de Oud-Katholieke Kerk, Kon. 
Wilhelminakade 119 in IJmuiden. 
Toegang vrij.

De overige diensten in de Oud-
Katholieke kerk aan de Kon. Wilhel-
minakade rond de kerst:

Zaterdag 25 december - Eerste 
Kerstdag; eucharistieviering en 
kinderkerstfeest - de kinderen voeren 
het kerstverhaal uit -  m.m.v. het 
parochiekoor; aanvang 10.00 uur.

Zondag 26 december - Feestdag van 
de H. Stefanus; eucharistieviering; 
samenzang; aanvang 10.00 uur.

Zondag 2 januari - Driekoningen, 
Openbaring van de Heer; 
eucharistieviering;samenzang; 
aanvang 10.00 uur.

Kerst Sing-Along in IJmuiden
Iedereen wordt  uitgenodigd om zondag mee te zingen. Foto: aangeleverd

Regio - De uitstroom naar werk via 
re-integratiebedrijf IJmond Werkt 
was in het derde kwartaal van dit jaar 
ruim twee keer zo hoog als in het 
tweede kwartaal. Dat blijkt uit de 
kwartaalrapportage die het bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling 
aan de deelnemende gemeenten 
heeft overlegd. In het derde kwartaal 

vonden 112 mensen via IJmond 
Werkt een baan, in het tweede kwar-
taal waren dat er 61. Enerzijds is dit 
resultaat te danken aan de gunsti-
gere arbeidsmarkt, maar ook de 
versoepeling van de coronamaatre-
gelen speelde een rol. Daardoor kon 
IJmond Werkt meer trainingen 
verzorgen. Enkele maanden geleden 

werd bekend dat het re-integratiebe-
drijf was aangevallen door hackers. 
Men schakelde professionele hulp in, 
waarvoor extra kosten gemaakt 
moesten worden. In combinatie met 
de e�ecten van de coronacrisis zorgt 
dat ervoor dat IJmond Werkt tot nu 
toe dit jaar een negatief resultaat 
heeft van 165.000 euro.

Meer uitstroom naar werk bij IJmond Werkt!
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De IJmondgemeenten roepen op om 
de omgevingswaarden voor luchtkwa-
liteit meer in lijn te brengen met de 
WHO-advieswaarden. De WHO-advies-
waarden zijn over het algemeen 
strenger dan de EU-grenswaarden. 
Daarnaast vragen zij de EC in hun brief 
ook om gezondheid mee te nemen 
(als afwegingskader) in de Richtlijn 
industriële emissies (RIE). De huidige 
richtlijnen voor emissies (uitstoot van 
sto�en naar de lucht) en immissies 
(luchtkwaliteit op leefniveau) zijn 
namelijk niet (altijd) toereikend om 
gezondheidsrisico’s weg te nemen en 
de negatieve e�ecten daarvan te 
voorkomen. Met hun pleidooi sluiten 
zij aan bij de brief van de Staatsecre-
taris van I&W van 27 september 2021.

WHO-advieswaarden versus 
milieugrenswaarden
Onderzoeken en adviezen, waaronder 
een advies van de Gezondheidsraad 
van 23 januari 2018 en WHO-rappor-
tages, wijzen uit dat ook in situaties 
waarbij aan de huidige (milieu)grens-
waarden wordt voldaan, negatieve 
e�ecten op de gezondheid zich 
kunnen voordoen. 

,,Met onze oproep hopen de IJmond-
gemeenten dat de EU gezondheid nu 
echt als afwegingskader gaat 
meenemen bij het aanpassen van de 
richtlijnen voor luchtkwaliteit. Op die 
manier kunnen we echt werk maken 
van de verbetering van de luchtkwali-
teit en de gezondheid van onze inwo-

ners”, aldus wethouder gemeente 
Velsen Sebastian Dinjens, namens de 
IJmondgemeenten.

Scherper vergunnen
Bedrijven zijn verplicht om bij produc-
tieprocessen waar emissies naar de 
lucht zijn, de best beschikbare tech-
nieken (BBT) toe te passen. Nu wordt 
bij toepassing van BBT alleen gekeken 
naar �nanciën, technische haalbaar-
heid en mogelijke milieukundige 
bezwaren. 
,,Wanneer gezondheid ook als belang 
kan worden meegenomen, zijn wij als 
overheid beter in staat om scherper te 
vergunnen. Je kunt dan maatregelen 
daarvoor in de vergunning opnemen 
en emissiegrenswaarden voor-
schrijven. Dit leidt dan tot lagere emis-
sies van schadelijke sto�en, inclusief 
minder CO2 uitstoot. Zeker in een 
dichtbevolkt gebied zoals de IJmond, 
met veel industrie, scheepvaart en 
wegverkeer, hechten alle drie de 
gemeenten hier grote waarde aan. 
Vandaar dat we ook samen hierin 
optrekken,” zegt wethouder gemeente 
Beverwijk Nevin Özütok, namens de 
IJmondgemeenten.

IJmondse colleges roepen EU op tot 
strengere richtlijnen luchtkwaliteit
IJmond - Na het vaststellen van het programma Gezondheid & Luchtkwa-
liteit IJmond afgelopen oktober, zetten de IJmondgemeenten nu geza-
menlijk een volgende stap in het werken aan een betere gezondheid en 
luchtkwaliteit in de IJmond. De Europese Commissie (EC) heeft het plan 
twee richtlijnen voor de luchtkwaliteit te herzien. Die zijn erop gericht 
om de leefomgeving te verbeteren en te beschermen. De EC heeft haar 
lidstaten gevraagd om ideeën hierover aan te dragen vóór half december 
2021. Dinsdag 7 december gingen de IJmond colleges akkoord met een 
gezamenlijke brief richting de EC met daarin hun adviezen op de 
richtlijnen.

Velsen -  Op een van de schaarse dagen dat de zon zich liet zien trok Erika Meijer haar wandelschoenen aan. Op een 
mooi wandelpad in Velsen-Noord kreeg ze dit prachtige uitzicht voorgeschoteld. Velsen op z’n mooist, in dit licht. Foto: 
Erika Meijer

Mooi uitzicht op Velsen

Velsen-Zuid - Een leuk begin van 
Oud en Nieuw! Op Oudejaarsdag 
de handen uit de mouwen steken 
voor de natuur. Het IVN Zuid-
Kennemerland organiseert in 
samenwerking met Natuurmonu-
menten vrijdag 31 december een 
leuke werkdag op buitenplaats 
Beeckestijn in Velsen. Deelnemers 
aan deze werkdag gaan esdoorns 
zagen en kleine esdoorns 
uitsteken. Een dag lekker buiten 
werken met een leuke groep 
natuurliefhebbers om de natuur 
weer een beetje mooier te maken!

Beeckestijn is een prachtige histori-
sche buitenplaats, die in de 18 de 
eeuw aan de duinrand in Kennemer-
land is gesticht als zomerverblijf van 
Amsterdamse regenten.  Op deze 
werkdag zullen de handen �ink uit 
de mouwen gestoken worden. Dit 
natuurwerk is nodig om Beeckestijn 
weer een beetje natuurlijker te 
maken. Door het uitsteken en zagen 
van esdoorns komt er meer licht op 
de bodem en meer ruimte voor vari-

atie. Hierdoor krijgen eiken en 
meidoorns en planten als voorjaars-
bloeiers weer een kans. Zo wordt de 
biodiversiteit hier verder verbeterd.  

Om de natuurwaarde van Beeckestijn 
verder te vergroten helpen vrijwilli-
gers mee met dit onderhoudswerk. 
Natuurliefhebbers die het leuk 
vinden om in de natuur bezig te zijn 
en een bijdrage willen leveren aan de 
natuur op Beeckestijn kunnen 
gewoon komen. Samen maken we 
Beeckestijn weer mooier. Zorg zelf 
voor werkkleding, laarzen en neem je 
eigen ko�e/thee mee. Iedereen is 
welkom!

Wij zorgen voor gereedschap, bege-
leiding én lekkere vlaai bij de ko�e! 
Verzamelen voor deze leuke werkdag 
op vrijdag 31 december is om 9.00 
uur bij de ingang van Beeckestijn 
naast de parkeerplaats. De werkdag 
duurt tot 14.00 uur. Informatie bij 
Marc van Schie, 06-22575748 en 
aanmelden graag via marcmargriet@
hetnet.nl of kijk op www.ivn.nl/zk.

IVN op oudejaarsdag aan de 
slag op landgoed Beeckestijn

Een dag lekker buiten werken met een leuke groep natuurliefhebbers. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - De horecaondernemers 
op het strand moeten vanaf volgend 
jaar meer huur gaan betalen. Dat was 
al jaren bekend, maar komt door de 
coronasituatie nu heel slecht uit. In 
2016 werd een plan opgesteld voor 
het verbeteren van de toegang naar 
het strand. Een deel van de kosten die 
de gemeente daarvoor moest maken, 
zou gecompenseerd worden door 
een hogere huurprijs voor de strand-
exploitanten. Maar de werkzaam-

heden werden uitgesteld en daarom 
besloot de gemeente destijds om de 
verhoging van de huurprijs niet te 
laten ingaan in 2017, maar pas vijf jaar 
later. De plaatselijke afdeling van D66 
hoopt dat wethouder Bram Diep-
straten bereid is om nog eens naar de 
prijsaanpassing te kijken, omdat veel 
ondernemers er in de huidige 
omstandigheden door in de 
problemen zouden komen. Mogelijk 
dient de partij hierover een motie in.

Hogere huurprijs voor 
strandpaviljoenhouders

Regio - Inwoners van de IJmond die 
een boosterprik tegen het corona-
virus willen halen, moeten wachten 
tot ze daarvoor aan de beurt zijn en 
dan online een afspraak maken. Dat 
zegt woordvoerder Harm Groustra 
van de GGD Kennemerland. Hij geeft 
aan dat er geen sprake is van een 
vrije inloop voor het halen van de 
boosterprik. Ook heeft het geen zin 
om te bellen voor een afspraak. Bij de 
vaccinatielocatie aan de Dokweg in 
IJmuiden kwamen de laatste weken 

regelmatig mensen langs die 
dachten dat ze er ter plekke een 
boosterprik konden krijgen. Die 
locatie is echter alleen bedoeld voor 
de reguliere vaccinaties en niet voor 
het zetten van de boosterprik. 

De komende tijd zullen steeds de 
nieuwe geboortejaren bekend 
gemaakt worden van de mensen die 
aan de beurt zijn. Zodra je aan de 
beurt bent, kun je online inloggen 
om een afspraak te maken.

Geen vrije inloop voor 
boosterprik in de IJmond

IJmuiden - Het afvlakken van het 
duin ter hoogte van de uitkijkpost op 
het strand van IJmuiden is erg kost-
baar. De reddingsbrigade kampt al 
langere tijd met het probleem dat het 
duin zo hoog is geworden, dat men 
een deel van het strand daarachter 
niet meer kan zien. De gemeente 
Velsen was van plan om het duin 
eenmalig af te graven tot aan het 
niveau van dertien jaar geleden. Die 

klus blijkt zo duur te zijn, dat men er 
liever van af ziet. Het gaat om een 
bedrag van 400.000 euro. De 
gemeente moet zich namelijk houden 
aan strikte regels bij het uitvoeren van 
dergelijke werkzaamheden. Het 
afgraven van het duin is alleen toege-
staan met volledig behoud van de 
ecologische waarden. Planten moeten 
herplaatst worden en dieren, waar-
onder de rugstreeppad en zandha-

gedis moeten gevangen worden, 
zodat ze elders kunnen worden 
uitgezet. Ook moet de CO2-uitstoot 
gecompenseerd worden. De 
gemeente gaat nu samen met de 
reddingsbrigade bekijken of de 
uitkijktoren verplaatst kan worden. 
Het gaat dan alleen om verplaatsing 
van de uitkijktoren, niet om het hele 
gebouw. In februari verwacht men 
hierover duidelijkheid te hebben.

Afgraven duin bij uitkijkpost 
IJmuiderstrand kost vier ton
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IJmuiden - Reddingsteam Zeedieren 
Velsen (RTZ) is de afgelopen 
december dagen weer �ink in de 
weer geweest met de zeehonden op 
het strand van IJmuiden.
Op 2 december kreeg men de 
melding over een pup die in een  
duinpan lag, ter hoogte van de zuid-
pier. In verband met de nieuwe 
regels mochten ze deze nog niet 
meenemen. De vrijwilligers hebben 
de pup gemerkt en zijn regelmatig 
gaan kijken of het er nog was.Op een 
gegeven ogenblik was hij weg. 
Op 4 december trof men een over-
leden zeehond aan op strand 
IJmuiden. De vrijwilligers hebben 
deze meegenomen en naar 
destructie gebracht.
Op 7 december veel meldingen van 
een jonge zeehond bij Duin en Kruid-
berg. Daar aangekomen ging de 

zeehond het water in. 
Op 10 december de melding dat er 
een zeehond lag die moeilijk ademde 
bij Duin en Kruidberg. Deze zeehond 
kwam in problemen door een vos die 
het op de zeehond had gemunt, de 
vrijwilligers hebben deze verjaagd en 
de zeehond ging weer het water in. 
Op 11 december: de zeehond die 
iedereen al dagen bezig hield werd 
nu opgejaagd door los lopende 
honden, de vrijwilligers hebben een 
foto gemaakt en naar de opvang 
verstuurd, aangezien hij nu wel meer 
vermagerd was mocht hij naar de 
opvang in Stellendam gebracht 
worden. Hij woog slecht 16 kilo 
terwijl 30 kilo het streefgewicht moet 
zijn.        
Op 12 december tro�en mensen een 
bruinvis in de problemen aan op het 
strand bij IJmuiden. Er werd alarm 

geslagen en diverse hulptroepen 
gingen direct onderweg. Lokale 
hulpverleners van het @Reddings-
team Zeedieren Nederland gingen 
snel ter plaatse terwijl ook de dol�j-
nambulance klaar werd gemaakt 
voor vertrek. De omstanders dachten 
het gestrande diertje te helpen door 
het terug in zee te helpen. Het dier is 
niet meer teruggezien en dus is het 
duimen op een goede a�oop.

Tref jij een gestrande bruinvis of 
dol�jn aan op het strand volg dan 
altijd de 4 eerste-hulp-stappen:
1. Een bruinvis of dol�jn haalt adem 
met het blaasgat boven op zijn 
hoofd. Zorg dat er geen water of 
zand in komt. 
2. Zorg voor rust: een bruinvis of 
dol�jn op het strand raakt snel in de 
stress. Loop rustig, houd mensen en 
honden op afstand.
3. Een bruinvis of dol�jn op het 
strand krijgt het snel te warm. Koel 
het dier daarom met water en natte 
doeken en zorg indien nodig voor 
schaduw.
4. Zorg voor de juiste hulp! Bel Stich-
ting SOS Dol�jn op het alarm-
nummer 06-65098576 en spreek je 
naam en nummer duidelijk in. Dit 
activeert de semafoons van het 
rescue team en je wordt binnen 
enkele ogenblikken terug gebeld. 
Volg de aangegeven instructies goed 
op en zorg goed voor het dier tot 
hulp ter plaatse is.

Drukke tijden voor RTZ Velsen

Bijna dagelijks krijgen de vrijwilligers van Reddingsteam Zeedieren Velsen 
meldingen van zeehonden op het strand. Foto: aangeleverd

Velserbroek - Wie in het donker met de auto vanuit Haarlem over de Randweg richting de tunnel rijdt, kan het 
niet ontgaan. Vlak vóór de afrit naar IJmuiden zie je aan je rechterhand een mooi lichtbaken in de duisternis. Mart 
Jungbacker heeft zijn huis wederom, net als voorgaande jaren, met allerlei kerstverlichting versierd. De kerstman, 
vele rendieren, een snoer met paraplu’s en een grote slee vol cadeautjes sieren het dak van zijn huis, de muren en 
zijn voortuin. Werkelijk overal op en rond zijn huis zijn prachtig verlichte kerstversieringen te bewonderen.
Foto: Ton van Steijn

De mooiste entree van Velsen

Velsen - ‘Reetjes bezoeken Driehuis 
en Santpoort’ was vorige week de 
kop boven een artikel in deze krant. 
Met een foto van overstekende 
reetjes. Althans, dat veronderstelden 
we. Maar dat leverde diverse reacties 
op van lezers. Het betrof nameljk 
geen reetjes, maar damherten.
Zoals de reactie van Hans Schut: 
‘Dat bericht was, hoe leuk ook, feite-
lijk onjuist. Een ree is geen klein of 
jong hert, wel familie. Door de 

enorme hoeveelheid damherten in 
het Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land en de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen komen er hier maar 
weinig reeën voor. Bovendien zijn die 
zo schuw, dat de kans dat je ze ziet 
heel klein is. Elders in onze provincie 
leven er wel en regelmatig komen ze 
om in het verkeer, vooral in de 
vroege ochtend en in de avondsche-
mering. Momenteel is er een spotje 
op radio Noord-Holland “daar jagen 

wij voor”, dat daar aandacht voor 
vraagt. Een damhert heeft een vacht, 
waarop witte stippen staan, de 
mannetjes (damhertbokken) dragen 
een scho�elgewei. Bij reeën is de 
vacht e�en bruin-grijs en hebben de 
mannetjes een klein spits gewei.’
Op onze site hebben we het artikel 
inmiddels aangepast maar in de 
papieren editie van vorige week zal 
de fout blijven staan, waarvoor 
excuses.

Geen reetjes maar damherten

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Hoewel veel mensen vonden dat het sneller en eerder had gemoeten, is de 
boostercampagne op stoom aan het komen. Midden van deze maand 
hebben alle 60plussers de uitnodiging ontvangen voor het maken van een 
afspraak. Willen we snel kunnen doorwerken dan is massavaccinatie het 
uitgangspunt. Dus we zullen er iets voor over moeten hebben om snel de 
boosterprik gezet te krijgen die onze bescherming weer op het goede 
niveau brengt. Alles met de bedoeling de kans op ernstig ziekteverloop en 
mogelijk een opname in een ziekenhuis af te wenden.
Dat is in het bijzonder van belang omdat eind november een nieuwe 
variant van het virus is ontdekt in Zuid Afrika. Deze zogeheten Omikron 
variant blijkt zich snel te verspreiden en de door ons gebruikte vaccins 
blijken er, zonder booster, minder vat op te hebben.  Dat is de reden 
waarom zorgen bestaan over wat deze nieuwe virusvariant zou kunnen 
gaan betekenen. Niet alleen ten aanzien van het overeind houden van de 
zorg – met alle personele problematiek waarvoor men zich al gesteld ziet 
komt Omikron er nog een keer bovenop – maar ook om ontwrichting van 
de samenleving in de vorm van een lockdown te voorkomen. Dit heeft het 
kabinet tot de overtuiging gebracht dat het nodig is om ook alle 60minners 
zo snel als mogelijk een boosterprik te laten krijgen.

Voor de GGD’n betekent dit dat het vaccinatieproces in een hogere versnel-
ling moet. Gas op de plank, zoals Max Verstappen liet zien in zijn race tegen 
Lewis Hamilton om het wereldkampioenschap. Het was op het randje, maar 
hij was er toch voorbij. Hoewel ook de mensen bij de GGD al meer dan twee 
jaar hard aan het werk zijn, zien zij het belang om de gevraagde versnelling 
in te zetten en wordt er op dit moment van alles gedaan om het vaccinatie-
volume te vergroten. Het verruimen van openingstijden, het bijzetten van 
priklijnen, het vereenvoudigen van de administratieve processen en nog zo 
wat zijn de knoppen waaraan wordt gedraaid om dit mogelijk te maken. We 
concentreren ons daarbij op de locaties die we nu ingericht hebben, waarbij 
we in Haarlem nog onderzoeken hoe we daar prikvolume kunnen bijzetten. 
Hopelijk gaat dat lukken. Hoewel nabijheid van een priklocatie voor burgers 
�jn is, is dat niet het vertrekpunt omdat dit ten koste gaat van de snelheid 
die wordt gewild. Het is een luxe die we op dit moment niet altijd hebben. 
Van uw kant kunt u ook meewerken om er samen met elkaar een nieuw 
succes van te maken. U kunt zich houden aan de basisregels en geduld 
hebben tot de uitnodiging op de mat valt of u via de media de oproep ziet 
langskomen dat uw leeftijd aan de beurt is. Het helpt niet als we proberen 

voorrang te verwerven of bij een 
locatie langsgaan in de hoop om 
tussendoor geholpen worden. Nog 
los van dat de prik alleen op afspraak 
wordt gezet, leidt het af van waar we 
mee bezig zijn en vraagt het energie 
die beter voor iets anders kan 
worden gebruikt. Dat gaat ons met 
elkaar moeten lukken, denk ik maar 
zo. Laten we allemaal een beetje 
inschikken, dan zitten we er over een 
paar weken comfortabel bij. Zijn we 
beter beschermd, kan de zorg 
worden ontzien en kan – hoe schraal 
dat nu ook voelt – het dagelijks 
leven toch zijn voortgang krijgen 
zonder grote beperkingen.

Boostercampagne in de versnelling

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

Santpoort - Vrede op aarde? Het zijn 
woorden die juist rond de kerstdagen 
veel worden uitgesproken. In de prak-
tijk komt er echter weinig van terecht 
en de coronacrisis heeft het er allemaal 
niet beter op gemaakt. Het is de 
75-jarige Peter Heeremans een doorn 
in het oog. ,,De mensen hebben tegen-
woordig niets meer voor elkaar over, 
daar stoor ik me aan. Kerstmis lijkt 
tegenwoordig vooral een feest van 
eten en drinken te zijn. Vaak maken ze 
vervolgens ruzie. Daar is het feest niet 
voor bedoeld.’’ Elk jaar maakt Heere-
mans een schilderij op de voordeur van 
zijn woning aan de Kopslaan en dit jaar 
zijn hierin drie vredesengelen te zien. 
,,Vrede op aarde, niet alleen met de 
kerstdagen, maar het hele jaar door. 
Dat is de intentie van mijn schilderij. De 
engelen zien er lie�ijk uit, het zijn geen 
sombere �guren.’’ Het kostte alles bij 
elkaar zo’n vijftig uur tijd om het kunst-
werk van dit jaar te realiseren. Eerst uit 
het hoofd een tekening op papier en 
vervolgens in twee dagen tijd het schil-
derij op basis van dat voorbeeld op het 
venster van de deur schilderen. 

Menigeen heeft er in de afgelopen 
dagen - letterlijk - even bij stilgestaan. 
Foto: aangeleverd

Deurkunstwerk: ‘Vrede op aarde’
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Santpoort-Noord - Op zondag 19 
december zijn er veel winkels in 
Santpoort-Noord extra geopend om 
op je gemak je kerstinkopen te 
kunnen doen. Tussen 12.00 en 17.00 
uur kun je in de winkels terecht voor 
de mooiste kerstcadeaus, je lekkerste 
kerstmenu, de mooist gedekte kerst-
tafel, je feestelijkste kerstout�t, de 
mooiste make-up en heerlijke geur-
tjes, originele kerstkaarten en glim-
mend inpakpapier. Te veel om op te 
noemen.

Ook de Santpoortse horeca draagt 
haar smaakvolle steentje bij met een 
gezellige lunch of een lekkere warme 
chocomelk of Glühwein. Alles om het 
winkelen nog gezelliger te maken. En 
wat zou een straat zijn zonder kerst-
muziek en een bezoek van de 
Kerstman en de kerstmeisjes? Kortom 
alle ingrediënten om ruim op tijd 
voor kerst, lokaal en goed gespreid je 
kerstinkopen te doen. De winkeliers 
in Santpoort-Noord begroeten je 
graag aanstaande zondag.

Zondag extra kerstshoppen 

Het is zondag feestelijk winkelen in Santpoort-Noord van 12.00 tot 17.00 uur. 
Foto: AdobeStock

IJmuiden - Zowel de aula als de leer-
lingen en leerkrachten van het 
Tender College waren vrijdag in het 
paars versierd en gekleed in verband 
met Paarse vrijdag. Deze dag staat 
voor het accepteren van iedereen. 
,,Op het Tender College mag 
iedereen zichzelf zijn en dat willen 
we ook graag laten zien aan onze 

leerlingen door als personeel paars 
te dragen”, aldus docent Nicolette 
Snoeks. In de ochtend werden 
armbandjes uitgedeeld en stickers 
voor op de mondkapjes en jassen. 
De aula heeft het personeel samen 
met de leerlingen versierd en gedu-
rende de tekenlessen is er tijd 
besteed aan het maken van regen-

boogdruppels die later zijn samenge-
voegd tot één groot kunstwerk. 
Tijdens de pauze werden er koekjes 
in paarse verpakking uitgedeeld en 
liepen kinderen met regenboog-
vlaggen rond. ,,Er hing een �jne en 
veilige sfeer en dat is precies wat 
deze dag moest uitdragen’’, aldus 
Nicolette Snoeks.

Paarse vrijdag op Tender College
Tijdens de pauze werden er koekjes in paarse verpakking uitgedeeld. Foto: aangeleverd

Miljoenen kerstbomen verdwijnen 
elk jaar in de verbrandingsoven. Niet 
nodig natuurlijk. 
Daarom kun je ook een kerstboom 
huren, die in januari weer wordt 
terug geplant. Zo gaat een kerst-
boom meerdere jaren mee. De 
bomen zijn bovendien allemaal 
biologisch gekweekt, zonder kunst-
mest of chemische 
bestrijdingsmiddelen.

Ook dit jaar doet het Pieter 
Vermeulen Museum weer mee aan 
het duurzame project ‘Adopteer Een 
Kerstboom’. Het museum is een 
ophaallocatie voor de gehuurde 
kerstbomen. Meer dan 100 bomen 
zijn opgehaald en worden begin 
januari weer ingeleverd om terug te 
planen.

Meer informatie is te vinden op 
www.pietervermeulenmuseum.nl.

Driehuis - De ‘Adopteer een kerstboom’-actie van afgelopen week bij het 
Pieter Vermeulen Museum was een groot succes. In totaal zijn meer dan 
100 kerstbomen geadopteerd. Deze bomen worden begin januari weer 
teruggebracht en terug geplant zodat ze volgend jaar weer gebruikt 
kunnen worden.

Meer dan 100 kerstbomen geadopteerd 
bij Pieter Vermeulen Museum

Gerard Nielen en directeur Paul Aris bij de kerstbomen. Foto: aangeleverd

Smeets: ,,De afgelopen vier jaar 
hebben wij ons keihard ingezet voor 
Velsen en ook nu hebben we weer 
lijst vol enthousiaste, bekwame en 
betrokken kandidaten. Het is een 
prachtige mix van ervaring en 
vernieuwing, met veel verschillende 
achtergronden. Uiteindelijk is er een 
fantastische lijst samengesteld 
waarmee we vol vertrouwen de 
verkiezingen ingaan. Aan al deze 
D66’ers zou ik mijn stem zeker 
toevertrouwen.”
Smeets: ,,Onze campagne zal uitgaan 
van de bekende D66-onderwerpen, 
met nadrukkelijk aandacht voor 
goed onderwijs, een goed klimaat en 
woningbouw. Maar ook zorg, veilig-
heid, economie, sport en cultuur 
krijgen een groot podium. D66Velsen 
heeft veel ideeën voor kansen in 
Velsen en wil deze samen oppakken 

met onze inwoners, verenigingen en 
ondernemers. Zij zijn de ervarings-
deskundigen en weten het beste wat 
er nodig is. Samen kunnen we 
werken aan een eerlijker en groener 
Velsen, waar iedereen een betaalbare 
woning kan vinden. Hoe we dat voor 
elkaar willen krijgen, presenteren we 
in ons verkiezingsprogramma begin 
januari. Wij kijken met veel opti-
misme vooruit naar de verkiezingen 
om daarna weer op volle kracht 
verder te bouwen aan Velsen.”
De top tien van de D66-kandidaten-
lijst is als volgt: 1. Sander Smeets; 2. 
Bas de Ruig; 3. Mike Rijkers; 4. Joanna 
van der Zanden; 5. Arjen Uytendaal; 
6. Ewoud Kuin; 7. Marc Hillebrink; 8. 
Teresa da Silva Marcos; 9. Lucas 
Boelé; 10. Annemarie Zuidweg.
Voor de rest van de lijst, zie de 
website Velsen.d66.nl.

D66 presenteert kandidatenlijst 
voor de verkiezingen
Velsen - De afgelopen weken hebben de leden van D66Velsen gestemd op 
de lijst waarmee D66 meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 
maart 2022. D66-lijsttrekker Sander Smeets is trots op de lijst en kijkt ernaar 
uit om met dit mooie team een prachtig verkiezingsresultaat neer te zetten.

De top 10 op de kandidatenlijst van D66 Velsen. Foto: aangeleverd

Velsen - Op zaterdag 18 december 
staat de gehele dag in het teken van 
de kerst in de radiostudio van RTV 
Seaport. Vanuit de radiostudio aan 
de Gerard Doustraat wordt een live-
kerstspecial gepresenteerd van 12.00 
tot 17.00 uur. Verschillende Seaport-
presentatoren werken samen om een 
spetterend programma in elkaar te 
zetten. Je hoort onder andere de RTV 
Seaport Kerst Top 50, muzikale optre-
dens van lokale muzikanten Thijs 
Huijbens, Ivy Sharrard en Louis ’t 
Hart, verschillende interviews, kerst-
wensen en een prijsvraag.
Gezien de huidige Corona-maatre-

gelen is bezoeken van de Seaport 
studio niet mogelijk. Luisteraars 
worden wel van harte uitgenodigd 
om in de uitzending telefonisch een 
kerstwens te doen of te laten weten 
wat hun favoriete kerstnummer is. Je 
kunt zelf ook contact opnemen met 
de studio van RTV Seaport via 0255 
– 201743.

De kerstspecial is te beluisteren via: 
rtvseaport.nl/live-radio, radio 107,8 
FM. Je kunt ook de live webcam 
bekijken via de RTV Seaport televisie-
zender Ziggo kanaal 37, KPN 1490, of 
rtvseaport.nl/live-tv.

RTV Seaport Kerstspecial

Zaterdag 18 december staat in het 
teken van kerst in de studio van RTV 
Dordrecht. Foto: aangeleverd









22 inderegio.nl • 16 december 2021NIEUWS

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

Eind jaren tachtig lag ik in de hete Griekse zomer op 
een strand. Plotseling bedacht ik een Kerstmusical te 
gaan schrijven. Het authentieke Bijbelverhaal moest 
gehandhaafd blijven met daar tussendoor zelfge-
schreven songteksten op eigentijdse muziek. 
Mijn uitgangspunt werd de rol van koning Herodes, die 
volgens het evangelie de kindermoord in Bethlehem 
beraamde. De twijfel,angst en onzekerheid van deze 
koning wilde ik centraal stellen. Het geheel moest 
uitgevoerd worden door een koor samengesteld uit 
kinderen van de bovenbouw.
Eenmaal thuis in Nederland begon ik met schrijven. Ik 
knipte de authentieke Bijbeltekst in stukken en plakte 
mijn eigentijdse liedteksten op muziek daar tussen-
door, tot een doorlopend geheel.
Het koor was snel samengesteld. Het werden er ruim 
tachtig. De evangelievertellers deden auditie evenals 
liefhebbers voor de solonummers en duetten van Jozef 
en Maria.
Voor koning Herodes had ik een solonummer 

geschreven. Bij het schrijven van die solo, had ik een 
jongen op het oog met een zware, rauwe, hese stem en 
een imposante lichaamsbouw. Maar ook met een onze-
kere uitstraling. Zo’n jongen vond ik. Helaas bleek 
tijdens de repetities, dat hij niet kon zingen en geen 
maatgevoel had. Toch vond ik, dat we het moesten 
proberen. Hij was geknipt voor die rol. Het bleek,dat hij 
wel kon “zingzeggen”. Hij hoefde niet te zingen, maar 
kon de liedtekst opzeggen. Een vondst!! Alleen moest 
dat wel op de maat van de muziek. Ondanks gebrek 
aan maatgevoel, waren we het er beiden over eens dat 
hij die rol ging doen.
Samen hebben we weken geknokt. Ik oefende met 
hem zijn liedtekst in op de maat van de muziek. Met 
mijn handen en mijn mond gaf ik aan wanneer hij 
moest invallen. Ontroerend te merken, dat zijn zelfver-
trouwen groeide en hij mij vertrouwde. We kregen het 
voor elkaar!
Zijn leeftijdsgenoten keken met steeds meer bewonde-
ring naar hem op. De andere solisten en koorleden 
leverden geen problemen op. Ze waren fantastisch. De 
musical werd in de kerk succesvol opgevoerd. Ik weet 
niet meer of het de Petrakerk of de Ichthuskerk was. 
Vooraf hadden we de aanwezigen in de afgeladen kerk 
gevraagd pas na a�oop te applaudisseren. Het werd 
zowel voor het koor,als de solisten en vertellers een 
foutloos en indrukwekkend optreden. ‘Herodes’ kreeg 
een daverend en staand applaus. Volkomen terecht. De 
jongen was verlegen over zijn succes. 
Na a�oop hoorde ik mensen zeggen: “Die jongen is rijp 
voor “Broadway” en... ”A Star is Born”. 

A Star is Born

41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester 
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte 
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren 
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen 
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan 
ook niet bij voor deze 69-jarige IJmuidenaar. Met 
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de 
Jutter/Hofgeest. Deze week:

IJmuiden - Vanwege de kerst is de 
motorendraaimiddag in het Zee- en 
Havenmuseum een week vervroegd 
naar zaterdagmiddag 18 december.
Dan draaien vanaf 13.00 uur in de 
motorenhal van het museum de 
grote motoren van o.a. Brons, Krom-
hout, Industrie en Bolnes.
Ook staan er veel kleine modellen die 
kunnen draaien. Altijd een bijzonder 
gebeuren. Oordopjes zijn 
beschikbaar.
Leuk om te combineren met een 
bezoek aan de tentoonstellingen 
‘IJmuiden van badplaats tot cruise-
port’ en ‘125 jaar papier maken in 

Velsen’.
Het museum is geopend op 
zaterdag, zondag en woensdag van 
13.00 tot 17.00 uur.
In de kerstvakantie van 25 december 
tot en met 9 januari is het museum 
extra geopend van dinsdag- tot en 
met zondagmiddag.
De beide kerstdagen en nieuw-
jaarsdag is het museum gesloten.
Check altijd de website voor de 
actuele openingstijden en 
voorwaarden.

www.zeehavenmuseum.nl. 
Adres: Havenkade 55, IJmuiden.

Motorendraaimiddag al
op zaterdag 18 december

Erg indrukwekkend, al die draaiende motoren.... Foto: aangeleverd

Velsen - Gideon Nijemanting is de 
nieuwe lijsttrekker van CDA Velsen. In 
de algemene ledenvergadering van 
11 december jl. werd hij unaniem 
door de leden als lijsttrekker 
gekozen. 

Gideon (38) woont samen met zijn 
vrouw en zoontje in Driehuis. Hij is 
maatschappelijk betrokken, al jaren 
actief voor het CDA in verschillende 
rollen en in het dagelijks leven direc-
teur bij een �nanciële instelling. 
“Gideon staat midden in het leven, 
heeft een brede kijk op mens en 
maatschappij en is gedreven om zich 
in te zetten voor Velsen. Hij kan 

daarom van grote waarde zijn voor 
onze gemeenschap. Hij brengt 
bovendien nieuw elan,” zo stelt 
Jankees Salverda, voorzitter van CDA 
Velsen.

,,Ik ben dankbaar en trots en voel 
tegelijk een grote verantwoordelijk-
heid en enthousiasme om te laten 
zien waar het CDA voor staat. Ik wil 
dat alle Velsenaren mee kunnen 
doen en vooruitkomen in het leven. 
Dat betekent gelijke kansen, oog 
voor kwetsbaren en ruimte voor initi-
atieven. Maar ook een veilige omge-
ving, duidelijke regels en fatsoenlijke 
omgangsvormen”, aldus Gideon.

Nieuwe lijsttrekker CDA Velsen: 
jong en gedreven

Gideon Nijemanting. Foto: aangeleverd

De derde biljarttafel is geschonken 
door woonzorgcentrum W.F. Visser-
huis. Hier stonden altijd drie biljart-
tafels, maar daar was geen plaats 
meer voor en dus werd besloten om 
ze te schenken aan welzijnsinstel-
lingen in de regio. Twee ervan zijn 
naar Haarlem gegaan, de derde bleef 
in IJmuiden en staat nu dus in het 
seniorencentrum. Voorheen maakten 
vier biljartclubs gebruik van de tafels 
in het woonzorgcentrum. Toen 
bekend werd dat die mogelijkheid 
zou komen te vervallen, maakten ze 
de overstap naar het seniorencen-
trum. Vrijwilliger Piet Dekker: ,,Het 
zijn Biljartclub IJmuiden, biljartclub 
Dukdalf, biljartclub Watertoren en 
biljartclub Seaport. Doordat die vier 
clubs nu ook hier biljarten, komt het 
totaal op zes clubs, want we hadden 

er zelf al de clubs Zeewijk 1 en 
Zeewijk 2. Hierdoor zijn de twee 
biljarttafels die we al hadden nu 
bijna elke dag bezet. Mensen die 
gewoon een keer langskomen om 
zelf te biljarten, konden er niet meer 
terecht.’’ Het leidde tot teleurgestelde 
gezichten en dat was natuurlijk niet 
de bedoeling. Gerrit Oost, penning-
meester bij biljartclub Watertoren, 
nam contact op met het W.F. Visser-
huis om te informeren wat er met de 
drie tafels zou gaan gebeuren die 
daar nog stonden. Hij vertelt: ,,Je 
moet in deze tijd niets van de 
ouderen afpakken, je moet ze juist 
wat geven.’’
Al snel bleek dat Seniorencentrum 
Zeewijk in aanmerking kon komen 
voor het overnemen van een biljart-
tafel. Maar het verhuizen van zo’n 

tafel is een hele klus. Het transport 
kwam voor eigen rekening en na een 
verhuizing moet een biljarttafel van 
een nieuw laken worden voorzien. 
Alles bij elkaar een kostenpost van 
zeshonderd euro. Piet Dekker was 
jarenlang havenmeester in IJmuiden 
en heeft uit die tijd nog veel waarde-
volle contacten. Hij besloot bij visse-
rijbedrijf Cornelis Vrolijk aan te 
kloppen met een verzoek tot sponso-
ring van deze kosten. Eind vorige 
maand werd het benodigde bedrag 
door het bedrijf toegezegd en vorige 
week is de verhuizing van de biljart-
tafel gerealiseerd. Piet Dekker: 
,,Donderdag hadden we meteen al 
zo’n twaalf mensen hier die wilden 
biljarten, dus er werd meteen goed 
gebruik van gemaakt.’’ De derde 
biljarttafel staat niet naast de andere 
twee, maar in de grote zaal, waar ook 
maaltijden gebruikt worden. Daarom 
is de tafel soms rond lunchtijd even 
niet beschikbaar. Wie wil langskomen 
om te biljarten, kan er op werkdagen 
al vanaf 08.30 uur terecht, in het 
weekeinde vanaf 13.00 uur.

IJmuiden - Seniorencentrum Zeewijk heeft er een derde biljarttafel bij. 
Dat is goed nieuws voor iedereen die af en toe zin heeft om de biljartkeu 
ter hand te nemen, maar zich niet wil aansluiten bij een club. De twee al 
aanwezige biljarttafels werden de laatste tijd steeds intensiever door een 
aantal clubs gebruikt, waardoor ongepland gebruik ervan nauwelijks 
nog mogelijk was.

Gerrit Oost van biljartclub Watertoren, met rechts Piet Dekker, vrijwilliger van Seniorencentrum Zeewijk. Foto: Bos Media Services

Seniorencentrum Zeewijk 
heeft een derde biljarttafel erbij





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

27 15 63 55 70 13 46 43 10 71 68

50 86 28 40 62 3 83 74 25 30 59 45 75

11 39 13 82 36 2 27 23 87 20 63 49 56

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. hoofdstad van Thailand; 7. kampeerwagen; 12.
vrouwtjeskip; 13. boven het normale uitgaand; 14. bontgekleur-
de papegaai; 15. ondernemingsraad (afk.); 17. open plek in het
bos; 19. deel van servies; 21. Rolls Royce (afk.); 22. bloei-
maand; 24. grote luxe auto; 27. kerk in Utrecht; 28. familielid;
30. plaats in Brazilië (afk.); 31. meisjesnaam; 32. eiland in Mid-
den-Amerika; 33. ampère (afk.); 35. langzame; 37. toiletartikel;
38. ondoordringbaar woud; 41. tweetal muzikanten; 42. baker-
praatje; 44. verbond (pact); 46. voldoende gekookt; 47. zak van
grof jute; 48. tweewielig voertuig; 49. land in Azië; 50. hebzuch-
tig begeren; 52. balsport te paard; 54. een naad los maken; 56.
ogenblik; 58. deel van een huis; 61. onhoudbare service; 62.
cowboyfeest; 64. rivier in Engeland; 65. behoeftige; 67. kaal en
droog; 68. duinheuvel; 70. deel van de voet; 72. ruiter pet; 73.
verplaatsbare woning; 76. aangesloten bij een vereniging; 77.
bekende Ned. motorrace; 78. Spaanse schilder; 79. spoel voor
garen; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. aftrekteken; 83.
verwoestende virusziekte; 84. scheepsherstelplaats; 86. oxide-
ren; 87. racewagentje.

Verticaal 1. lichte motorfiets; 2. Nederlands hervormd (afk.); 3.
haarversteviger; 4. harde klap; 5. naam van kikker uit de Mup-
petshow; 6. verkeersstremming in Duitsland; 7. deel van een
vrachtwagen; 8. vreemde snuiter; 9. Duitse tv-zender; 10. van-
af (afk.); 11. band uit de Achterhoek; 16. raad voor economi-
sche aangelegenheden (afk.); 18. verwaande houding; 20.
gewicht; 21. zeehond; 23. hoofd van een moskee; 25. plaats of
regio; 26. merg uit een palm; 27. lichte oefenhalter; 29. zieken-
auto; 32. auto met open dak; 34. nachthemd; 36. kindervoer-
tuig; 37. figuur uit Jungle Book; 39. uitstraling (status); 40.
invorderen; 42. stijl in de bouwkunst; 43. verdieping; 45. Ener-
gie Centrum Nederland; 46. gepensioneerd (afk.); 51. oceaan;
53. zuinige verlichting; 54. landbouwvoertuig; 55. grote catas-
trofe; 56. losgeraakte naad; 57. rivier in Rusland; 59. part
(stuk); 60. geweidragend dier; 62. aardappelen oogsten; 63.
holte in de schedel; 66. knaagdier; 67. roeipen; 69. deel van het
oor; 71. boomsoort; 73. handschoen zonder vingers; 74. opge-
kropte haat; 75. ongaarne; 78. gedekte tafel; 80. muzieknoot;
82. mobiele eenheid (afk.); 85. karaat (afk.).

Puzzel mee en maak kans op een rijkelijk gevulde vissalade 
van Waasdorp. Mail de oplossing voor maandag 20 december 
naar puzzel@jutter.nl

Fijne feestdagen met overheerlijke 
visgerechten van Waasdorp
IJmuiden- Bij Waasdorp aan de Halkade in IJmuiden 
hebben ze voor de feestdagen overheerlijke vis-
specialiteiten! De visspeciaalzaak is als volgt geopend: 
24 december de hele dag, 25 december gesloten, 
26 december van 9.00 tot 17.00 uur, 
31 december de hele dag, 1 januari van 10.00 tot 17.00 
uur en 2 januari de hele dag. Er zijn smakelijke feest-
dagenacties te verkrijgen, een gerookte zalmzijde in 
een prachtige kadobox, echt een leuke kadotip! Vergeet 

ook vooral de gourmet- of fondueschotel niet met 
de meest verse vis die er te verkrijgen is.

Alle verse vis kunt u ook online bestellen 
www.viskoop.nl. Waasdorp is zeker een bezoek 
waard om uw feestdagen te doen slagen! U kunt 
gratis en ruim parkeren. Visspeciaalzaak Waasdorp 
is te vinden aan de Halkade 27 in IJmuiden.
Tel. 0255-512796. Koop lokaal, kies lokaal. Noordzeevis uit IJmuiden
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Velsen - Op 5 juni 1984 werden door 
H. Bierling, de conrector van het 
Ichthus College, diploma’s uitgereikt. 
Ook de toen 16-jarige Rudolf van 
Burgel ontving een diploma. Kenne-
lijk is hij dat diploma in de loop der 
jaren kwijtgeraakt. Iemand trof het 
onlangs aan in een boek over de 
Tweede Wereldoorlog en besloot om 
het document naar de redactie van 
deze krant te sturen. ,,Ik heb gepro-
beerd de eigenaar te achterhalen’’, 
schrijft de vinder van het diploma. 
De hoop is nu dat het via deze 
oproep lukt om Rudolf van Burgel op 
te sporen. Hij kan het diploma op 
afspraak bij ons afhalen. Reacties zijn 
welkom via redactie@jutter.nl.

Diploma Ichthus 
College van Rudolf 
van Burgel gevonden

Het gevonden diploma.
Foto: aangeleverd

Regio - De participatieraden in de 
IJmond doen onderzoek naar wat 
inwoners vinden van gemeentelijke 
regelingen voor mensen met 
weinig geld. Ze willen in kaart 
brengen of een kortingspas (bijv. 
voor sport of zorg) ondersteunend 
kan werken. En welke andere 
ideeën er zijn om mensen met 
weinig geld te ondersteunen. 

De enquête kan tot 12 januari 
online worden ingevuld: https://nl.
surveymonkey.com/r/

MeedoeninIJmond.
De enquête is anoniem en wordt 
verwerkt door Cliëntenbelang 
Amsterdam. Na verwerking worden 
alle vragenlijsten vernietigd. 
Deelnemers kunnen zelf aangeven 
of ze op de hoogte gehouden 
willen worden van de uitkomsten 
en het advies hierover aan de 
gemeente.

Onder de deelnemers uit Velsen 
verloot men 3 cadeaubonnen van 
ondernemers uit Velsen.

Onderzoek naar ideeën 
inwoners om mensen met 
weinig geld te ondersteunen

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

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

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL
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AGENDA
DONDERDAG 16 DECEMBER

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

Vervolg raadssessie Driehuis digi-
taal 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.

VRIJDAG 17 DECEMBER
Telstar - Jong PSV 20.00 uur. 

ZATERDAG 18 DECEMBER
Strandzeilwedstrijden op het 
strand van IJmuiden, 09.00-15.00 
uur. Vanuit Paviljoen Noordzee. 
www.strandzeilen.com.

Grote veiling van de Postzegel 
Vereniging Santpoort vanaf 09.30 
uur in Het Terras, Dinkgeverlaan 17, 
Santpoort-Noord. Inlichtingen: 
023-5382274.

Zee- en Havenmuseum zie onder 
Exposities. Vandaag bovendien: 
motorendraaimiddag. In de moto-
renhal draaien de hele middag 
oude (scheeps)motoren van o.a. 
Brons, Kromhout, Industrie en 
Bolnes.

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

Live Kerstspecial vanuit de radio-
studio van RTV Seaport van 12.00 
tot 17.00 uur. Te beluisteren via: 
rtvseaport.nl/live-radio, radio 107,8 
FM. Foto: aangeleverd

‘t Mosterdzaadje: pianiste Regina 
Albrink speelt muziek van Beet-

hoven, Schubert en Chopin. 
Aanvang 15.00 uur. www.mosterd-
zaadje.nl. Foto: Andries Lenstra

Alternatieve Roze Salon: 14.00 uur 
verzamelen bij Café Middeloo in 
Driehuis voor een korte wandeling 
met aansluitend om 15.00 uur daar 
een drankje. Aanmelden: 
06-15630092.

ZONDAG 19 DECEMBER
Filmtheater Velsen: 11.00 uur The 
Voice of Love (12+) en 14.00 uur No 
Time to Die (12+). www.�lmtheater-
velsen.nl. 

Kerststolconcert m.m.v. het Naald-
koor in de Naaldkerk op de Fr. 
Netscherlaan 12 in Santpoort-
Noord om 12.00 uur. Het concert is 
aansluitend op de viering van 10.30 
uur. Opgeven voor het concert: tel. 
023-5378731. Foto: archief

Kerst Sing-Along in de Oud-Katho-
lieke ker aan de Kon. Wilhelmina-
kade in IJmuiden, 15.00 uur. Foto: 
aangeleverd

‘t Mosterdzaadje: kerstconcert The 
Carole’s Kings, 15.00 uur. www.
mosterdzaadje.nl.

The Dashboard Danglers presen-
teren hun debuutalbum in Circus 
Hakim op de Korte Verspronkweg 
7-9 in Haarlem  van 16.00 tot 17.00 
uur. Aanmelden via info@thedash-
boarddanglers.com.

DINSDAG 21 DECEMBER
De kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek is gesloten en hoopt 
op 4 januari weer open te gaan.

WOENSDAG 22 DECEMBER
Kringloopwinkel OIG-IHD is 
gesloten tot 12 januari. 

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 reserve-
ring te lopen. www.pietervermeu-
lenmuseum.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. Expo-
sitie 70 jaar Breedband. 
Escaperoom spel voor kinderen. 
www.hoogovensmuseum.nl

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

Solo-expositie Jan Koomen in 
Raadhuis 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.

Expositie en verkoop van 
produkten van de Hartekampgroep 
in bibliotheek IJmuiden tot en met 
31 januari. 

Velsen - Op 11 december heeft de 
Ledenvergadering van PvdA Velsen 
de kandidatenlijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen vastgesteld. 
Marianne Steijn, momenteel namens 
PvdA Velsen wethouder, is unaniem 
gekozen tot lijsttrekker. Marianne 
heeft een sociaal hart en weet goed 
wat er leeft onder de inwoners van 
Velsen. Als wethouder Sociaal 
domein heeft zij projecten als Zorg-
poort en Armoedebestrijding goed 
op de rails gezet. Marianne Steijn: “Ik 
voel mij vereerd door het vertrouwen 
dat de PvdA-leden mij hebben 
gegeven. Ik weet mij gesteund door 
een kwaliteitsteam van kandidaten 
met een goede mix van ervaring en 
vernieuwing. Samen gaan we aan de 
slag voor een Velsen waarin iedereen 
meedoet en gehoord wordt.” Zij is 63 
jaar en woont in Velserbroek.
Nummer twee op de lijst is Ahmet 
Karateke, getrouwd en vader van 
twee dochters. Ahmet is 41 jaar en 
woont met zijn gezin in IJmuiden. 
Ahmet is al twee perioden lid van de 
gemeenteraad en is zowel binnen als 
ook buiten de raad goed herkenbaar 
en benaderbaar. Ook is hij actief als 
vrijwilliger bij een sportclub en bij de 
buurtpreventie. En dat doet hij naast 
zijn werk bij de gemeente 
Amsterdam.   
Onika Pinkus is nummer drie op de 

lijst. Samen met haar man is zij twee-
enhalf jaar geleden vanuit 
Amsterdam naar Santpoort-Zuid 
verhuisd. Onika is 49 jaar en brengt 
ruime politieke ervaring mee. Ze 
werkt bij het College van procureurs-
generaal van het Openbaar Minis-
terie. Zij is politiek sensitief, energiek 
en toegankelijk. Daarnaast zet ze zich 
in voor de samenleving binnen 
Humanitas en vangt ze samen met 
haar man kinderen op middels 
weekendpleegzorg. 
Als vierde op de lijst staat Marijke 
Gemser, huidig steunfractielid van de 
PvdA Velsen. Marijke is 40 jaar en 
woont in Zeewijk. Zij werkt hard aan 
de zichtbaarheid van de partij op 
social media en is een echte 
netwerker die de samenwerking 
opzoekt. Marijke wil graag door-
groeien naar raadslid. Zij werkt in de 
regio Heerhugowaard aan de huis-
vesting van mensen met een beper-
king en heeft haar eigen tekstbureau.
Als vijfde op de lijst staat Adam Krid. 
Hij is 19 jaar, studeert bestuurskunde 
in Amsterdam en woont bij zijn 
ouders in IJmuiden. Adam is actief lid 
van de jonge socialisten, maar wil 
zich ook graag inzetten voor de PvdA 
in de gemeente waar hij woont.  
Dit team weet zich gesteund door 
sterke lijstduwers en een betrokken 
achterban.

Marianne Steijn gekozen
tot lijsttrekker PvdA Velsen

Van links naar rechts Adam Krid, Onika Pinkus, Marianne Steijn, Marijke Gemser en 
Ahmet Karateke. Foto: Reinder Weidijk

Santpoort - In verband met de corona-
maatregelen zal de grote veiling van 
de Postzegel Vereniging Santpoort niet 
in de avonduren plaatsvinden maar op 

zaterdag 18 december vanaf 09.30 uur. 
De veiling wordt gehouden in Het 
Terras, Dinkgeverlaan 17, Santpoort-
Noord. Aan bod komen circa 200 

kavels, die men voor de veiling kan 
bezichtigen. Iedereen is van harte 
welkom, en voor inlichtingen kan men 
bellen met 023-5382274.

Postzegelveiling in Het Terras

Santpoort - Op zondag 19 
december, om 12 uur, gaat in de 
Naaldkerk op de Fr. Netscherlaan 12 
in Santpoort-Noord, het kerststolcon-
cert met medewerking van het 
Naaldkoor door! Het concert is 
aansluitend op de viering van 10.30 
uur. Het koor staat onder leiding van 
dirigente Titia Mijnen-Joosen en Jan 

Mooij begeleidt het koor op de 
piano. Daarnaast treedt de zangeres  
Monique Bohm op, met Nina Borletti  
aan de piano. Graag opgeven voor 
het concert: tel. 023-5378731 (9.30 
- 12 uur). De organisatoren vragen u 
uw QR code mee te nemen.
Op Eerste Kerstdag: kerstviering met 
medewerking van het Naaldkoor om 

11 uur. Let op: overige vieringen tot 
en met 31 december, zoals in de 
Franciscus Magazine vermeld staan, 
komen te vervallen. Men doet alles 
conform de covid-regels vanuit het 
Bisdom én overheid, zoals ventileren, 
mondkapjes dragen bij verplaatsing, 
1,5 meter afstand etc. 
Tip: Kleed u lekker warm aan...

Kerststolconcert in de Naaldkerk

COLUMN DE HEIDEBERG

Beter een goede buur dan een verre vriend. En wij hebben heel veel �jne 
jonge buren, honderden, zoals uit deze brief blijkt van twee meisjes van 
groep acht. De lagere school en de hospice, naast elkaar,  aan het begin 
en het eind van ons menselijk leven.  

‘Bij de school hiernaast is het hospice tot het goede doel van de kerstmarkt 
gekozen! www.parnassia-atlant.nl/kerstmarkt gaat vanmiddag online.

Door de kinderen zelf geknutselde 
kerstcadeaus, kunnen na bestelling bij 
de school opgehaald worden op 
maandag, dinsdag en vrijdag tussen 
13.30 en 16.00 uur. Dan staan twee 
meisjes buiten op 1,5 meter afstand.
Opbrengst is voor het hospice!
Misschien leuk om aan de medewer-
kers te melden.’

Namens alle vrijwilligers, inclusief 
het bestuur, en de coördinatoren 
wens ik u allen �jne feestdagen en 
vooral een gelukkig en gezond 
2022.

Jan Bakker
voorzitter Hospice de Heideberg

Kerstmis 2021 – goede buren
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NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!

Ten opzichte van de wedstrijd tegen 
VVV waren er 3 wijzigingen: 
Blackson, Van Velzen en Kökcü 
verschenen aan de aftrap in de plaats 
van Plet (wissel), Van Wetten (gebles-
seerd) en Dijkstra (geblesseerd) 
buiten de basis-elf.

In de 9e minuut kwam het eerste 
gevaar van de wedstrijd. Van Velzen 
kwam aan de linker�ank op en gaf de 
bal voor. Een speler van de thuis-
ploeg schoot de bal bijna in eigen 
doel maar de doelman wist met een 
redding een tre�er te voorkomen. 
Telstar was toch de betere ploeg in 
de openingsfase maar echte grote 
kansen bleven uit. Tegen de verhou-
dingen in was het de thuisploeg die 
in de 21e minuut op voorsprong 
kwam. Joey Sleegers kapte naar 
binnen en schoot de 1-0 binnen. De 
eerste mogelijkheid van FC Eind-
hoven was ook gelijk raak.
Roscello Vlijter ontving na een half 
uur spelen de gele kaart. Vlak daarna 

kreeg Eindhoven een gigantische 
kans maar de aanvaller kopte van 
dichtbij naast. Telstar kreeg in de 35e 
minuut een corner en leek op gelijke 
hoogte te komen via Rein Smit maar 
de scheidsrechter keurde de tre�er af 
vanwege een overtreding van Van 
Velzen. Er gebeurde weinig meer de 
rest van de eerste helft en de Witte 
Leeuwen gingen met een 1-0 achter-
stand de kleedkamer in.
Yassine Zakir bleef achter in de 
kleedkamer en werd vervangen door 
Yael Liesdek. Stroeve openingsfase 
van beide teams maar de thuisploeg 
nam het initiatief. Kökcü kreeg wel 
een kopkans maar werd voldoende 
gehinderd zodat zijn inzet niet 
gevaarlijk was. Vlak daarna een 
kopkans van Eindhoven die vlak 
voorlangs ging. In de 63e minuut 
kwam Glynor Plet in het veld. Hij 
verving Rein Smit. Zijn eerste balcon-
tact zorgde direct voor gevaar. Een 
voorzet van Van Doorm belandde op 
het hoofd van de spits maar de 

kopbal miste kracht en richting en 
rolde ruim naast het doel. Telstar was 
de ploeg met het meeste balbezit 
deze fase maar wist nog niet voor het 
doel te komen. Andries Jonker bracht 
Fernandes en Vandermeulen binnen 
de lijnen om wat te forceren maar de 
wedstrijd leek als een nachtkaars uit 
te gaan. Uit het niets was het invaller 
Fernandes die de gelijkmaker binnen 
kopte uit een corner. De kleinste man 
van het veld sprong hoog en stuurde 
de bal keurig in de linkerhoek. In de 
laatste seconde van de wedstrijd was 
het de thuisploeg die de 2-1 op de 
schoen had maar de bal ging niet in 
het doel. Telstar nam een dikverdiend 
punt mee naar Velsen-Zuid

Opstelling Telstar:
Elouazzane, Aktas, Blackson, van 
Doorm, Van Velzen(71 Fernandes), 
Berenstein, Zakir (46 Liesdek), Tuga-
rinov, Kökcü, Vlijter (71 Vander-
meulen), Smit (63 Plet)
Foto: aangeleverd

Dikverdiend punt in Eindhoven

Vrijdagavond 17 december speelt 
Telstar haar laatste wedstrijd van 
2021. Jong PSV komt op bezoek in 
het BUKO stadion en de Witte 
Leeuwen zullen er alles aan doen 
om de drie punten in eigen te 
houden.

Ruud van Nistelrooy
Jong PSV staat dit seizoen onder het 
roer van Ruud van Nistelrooy. De 
voormalig wereldspits is bezig aan 
zijn eerste klus in het betaalde 
voetbal en had hiervoor drie seizoen 
de onder 18 van PSV onder zijn 
hoede. 
De 44-jarige Van Nistelrooy bewan-
delt in zijn trainerscarrière rustig de 
weg omhoog en heeft de laatste 
jaren bewust de keuze gemaakt om 
deze professie enigszins in de luwte 
te leren. 

Drie punten meer
De Eindhovenaren staan momenteel 
op de 13e plaats met 22 punten, 3 
meer dan Telstar. De laatste twee 
wedstrijden werden allebei met 3-2 

verloren van respectievelijk De Graaf-
schap en FC Volendam.

Telstar heeft in de competitie de 
afgelopen acht wedstrijden niet 
weten te winnen. Er werd vier keer 
gelijkgespeeld en vier keer verloren. 
De laatste overwinning dateert van 
18 oktober toen er met 2-3 werd 
gewonnen van, jawel: Jong PSV. Plet 
en Fernandes zorgden toen al binnen 
een kwartier voor 0-2 maar de Eind-
hovenaren wisten de stand gelijk te 
trekken. In de 80e minuut zette 
Kökcü de 2-3 en daarmee de eind-
stand op het scorebord en wist 
Telstar voor de eerste keer te winnen 
op De Herdgang.

Andries Jonker zal het kalenderjaar 
met een goed gevoel willen afsluiten 
en alles uit de kast halen om Jong 
PSV zonder punten naar Eindhoven 
te sturen. 

Volg de wedstrijd via de accounts op 
Twitter en Instagram of via het radio-
verslag van NH Sport.

Voorbeschouwing Telstar-
Jong PSV 17 december

Naast het eerste elftal, onder 21, 
onder 18 en onder 16 team heeft 
Telstar sinds twee seizoenen weer 
een vrouwenteam in de gelederen. 
De Witte Leeuwinnen komen 
momenteel uit in de beloften 
competitie met Jong Ajax, Jong PSV, 
Jong Twente Jong Feyenoord etc.
Vorige week heeft Telstar de 
aanvraag gedaan om komend 

seizoen 2022-2023 uit te kunnen 
komen in de Pure Energie Vrouwen 
Eredivisie. Om deze aanvraag te 
ondersteunen is de #TIKHEMDOOR 
campagne gelanceerd. Middels een 
ludiek �lmpje roept Telstar Vrouwen 
op om te doneren middels een open 
tikkie. En om het tikkie door te sturen 
naar alle bekenden zodat er tikkies 
door het hele land uitgedeeld en 

doorgetikt worden. Gerenommeerde 
namen uit de voetballerij, media, 
bond en bedrijfsleven ondersteunen 
deze campagne en een aantal zijn 
ook zichtbaar in het �lmpje: Yvonne 
van Gennip, Michael van Praag en 
Pieter de Waard .
Ben jij voor? #TIKHEMDOOR! Doneer 
via https://ap.lc/M924F en #TIKHEM-
DOOR door naar je teamgenoten, 

familie, vrienden en kennissen. En 
alle andere mensen die vrouwelijke 
talenten graag op het hoogste 
podium zien schitteren!

De links naar het �lmpje en het tikkie 
zijn te vinden op: www.jutter.nl/
telstar-vrouwen-start-campagne-
tikhemdoor/. Of scan voor het tikkie 
de bijgaande QR-code.

Telstar Vrouwen start campagne #TIKHEMDOOR
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Voor Telstar zijn het opnieuw zware 
tijden, nu de voetbalwedstrijden niet 
met publiek gespeeld mogen 

worden. Geen bezoekers in de 
stadions betekent ook geen 
omzetten uit de verkoop van 

consumpties en daarmee lopen clubs 
uiteraard behoorlijk wat geld mis. 
Des te belangrijker is het om als voet-
balclub een goede relatie te hebben 
me je sponsors. Dat realiseert men 
zich bij Telstar maar al te goed. 

Vandaar dat de keeper van de Witte 
Leeuwen de sponsors deze week 
persoonlijk kwam bedanken voor 
hun steun. Ook deze krant behoort 
tot de sponsors van Telstar en het 
shirt krijgt dan ook een ereplaats op 
de werkvloer. Volgende week is het 
overigens precies twee jaar geleden 
dat Abdel el Ouazzane voor Telstar 
debuteerde. In de tweede helft van 
de thuiswedstrijd tegen Jong AZ 
nam hij de taak van de geblesseerde 
Sven van der Maaten over.

,,Omdat jullie niet naar ons kunnen 
komen, komen wij naar jullie toe’’, 
luidt de tekst die het team van Telstar 
bij het uitgereikte shirt voegde. 
,,Superleuk dat Telstar dit op deze 
wijze doet’’, aldus Jeroen van Duijn 
namens de Jutter|Hofgeest. ,,We 
hadden dit totaal niet verwacht, 
maar het wordt zeer gewaardeerd. 
We kijken er naar uit om in de 
komende jaren de goede samenwer-
king met Telstar voort te zetten. En 
natuurlijk wensen we het team heel 
veel succes in 2022. Dat begint 
morgen al, in de wedstrijd tegen 
Jong PSV. Witte Leeuwen; zet hem 
op!’’

IJmuiden - In het kantoor van deze krant aan de Zeeweg prijkt sinds deze 
week een heus shirt van voetbalclub Telstar. De 23-jarige keeper Abdel el 
Ouazzane kwam gisteren persoonlijk langs om het aan media-adviseur 
Jeroen van Duijn te overhandigen. Het gebaar is tekenend voor het 
warme en persoonlijke karakter van de Velsense voetbalclub, die inmid-
dels is doorgedrongen tot de laatste zestien teams in de strijd om de 
TOTO KNVB-beker.

Telstar overhandigt exclusieve 
clubshirts aan sponsors

Abdel el Ouazzane overhandigt het shirt aan media-adviseur Jeroen van Duijn. 

Santpoort - Tweede Kerstdag, 
zaterdag 26 december om 15.00 uur 
speelt de pianiste Maria Proko�eva  
de pianobewerking van het ballet ‘De 
Notenkraker Suite’ van Tsjaikovski. De 
meest bekende en door bijna 
iedereen zo geliefde muziek uit dit 
ballet worden uitgevoerd. Een 
prachtig kerstgeschenk van Maria 
Proko�eva die met haar parelende 
spel de juiste klankkleuren uit dit 
magische wintersprookje zal kunnen 
vertolken.  
Echt een kerstcadeautje deze 
vrolijke, kleurrijke en schilderachtige 
muziek van Tsjaikovski.

Tobias Borsboom 
opent Schubert jaar
Op het nieuwjaarsconcert in ‘t 
Mosterdzaadje op zondag 2 januari 
om 15.00 uur viert Tobias Borsboom 

- de pianist met ‘een juweel van een 
toucher’ (Trouw)-  het begin van 225 
jaar Franz Schubert met de 
Hongaarse Melodie, 6 Moments 
Musicaux, en de Wanderer Fantasie.
Over zijn concert vertelt Tobias:
Tobias Borsboom was o.a. winnaar 
van de Dutch Classical Talent Award. 
Hij is oprichter en leider van theater-
groep De Schubertianen. Naast zijn 
gevarieerde drukke concertleven 
werkt Tobias Borsboom aan het 
Conservatorium van Amsterdam als 
correpetitor.  

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625 www.
mosterdzaadje.nl. Reserveren via de 
website of penningmeester@
mosterdzaadje.nl. 
Corona toegangsbewijs wordt 
gecontroleerd.

Tweede Kerstdag en Nieuwjaars-
concert in ‘t Mosterdzaadje

Pianist Tobias Borsboom. Foto: aangeleverd

Waardijk - Binnenweg 122 - Heemstede   Waardijk - Langestraat 98 - Alkmaar   Waardijk Online - www.waardijk.nl

Nu SALE bij Waardijk Schoenen. 
Hoge kortingen op bekende merken, 

zoals Paul Green, UGG, Floris van Bommel 
en Donna Carolina. 

Wij zien u graag in onze winkel!

SALE
IS BEGONNEN!

DE
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Velsen Verzamelt

Alle afleveringen uit deze 
rubriek verschijnen ook op 
www.facebook.com/
velsenverzamelt. Wil je zelf 
ook deelnemen? Meld je aan 
door een bericht naar 
redactie@jutter.nl te sturen.

John Akkerman tussen de albums en bakken met foto’s en ansichtkaarten van schepen. Foto: Bos Media Services

Door Raimond Bos

Zelf is John Akkerman geen geboren 
IJmuidenaar. Zijn wieg stond in 
Zaandam, maar al op jonge leeftijd 
verhuisde hij met zijn ouders naar 
IJmuiden. De maritieme wereld kreeg 
al snel zijn interesse en John koos 
voor een opleiding aan de zeevaart-
school. Vervolgens heeft hij korte tijd 
gevaren, om daarna aan de slag te 
gaan als havenarbeider. Later kwam 
hij in dienst van Rijkswaterstaat en 
tegenwoordig maakt hij deel uit van 
het Corps van Vletterlieden (CVV). De 
belangrijkste taak van deze organi-
satie is het vast- en losmaken van 
zeeschepen en de begeleiding van 
alle schepen in en rond de havens en 
sluizen van IJmuiden. De interesse 
voor de scheepvaart zit bij John 
kennelijk in de genen, want zijn opa 
Jakob Akkerman bevoer jarenlang de 
wereldzeeën. John: ,,Mijn opa had 
een indrukwekkende carrière op zee 
achter de rug. Hij kwam uit Maassluis 

en woonde in Rotterdam. Toen hij 
een jaar of tien, twaalf oud was, werd 
hij al scheepsmaatje in de visserij. 
Later werkte hij onder meer voor de 
Rijnvaart en de Stoomvaart Maat-
schappij Nederland. Toen ik zelf nog 
een jaar of tien was, vertelde opa mij 
veel verhalen over zijn reizen naar 
Indië en over de walvisvaart.’’ Opa 
Jakob koos na jaren op zee uiteinde-
lijk voor een baan aan wal, hij trad in 
dienst van staalbedrijf Hoogovens, 
waar hij werkte tot aan zijn 
pensionering.

Uitzicht op zee
John begon op twaal�arige leeftijd 
met het aanschrijven van rederijen 
over de hele wereld. ,,Ik stuurde ze 
een brief en ik kreeg dan een ansicht-
kaart van een schip terug. Soms 
zaten daar kaarten bij waarvan er 
maar heel weinig gedrukt waren, dus 
die waren dan vrij zeldzaam. Vooral 
de kaarten van de Italiaanse rederijen 
waren vaak erg mooi.’’ De adressen 

van de rederijen vond hij soms in 
brochures en naslagwerken. ,,In de 
boeken van rederij Lloyd stonden 
vaak de namen van andere rederijen, 
met de adressen erbij. Soms wist ik 
alleen een woonplaats en geen 
adres. Dan stuurde ik zo’n brief op de 
bonnefooi. En dan maar hopen dat 
het goed kwam.’’ Elke dag hield John 
de brievenbus goed in de gaten, 
want met grote regelmaat plofte er 
een leuke maritieme verrassing op 
de mat. Telkens als hij een fotokaart 
ontving, plakte hij die netjes in een 
schriftje. Al snel breidde het aantal 
schriftjes zich uit en na verloop van 
tijd begon John zelf ook schepen te 
fotograferen. ,,We woonden aan de 
Orionweg, hoog in een �at. Vanuit 
mijn slaapkamer had ik uitzicht op 
zee, dus ik kon de schepen zien 
aankomen. Dan �etste ik snel naar de 
kop van de haven om een foto te 
maken. Als ik dan de pech had dat 
het schip in de Noordersluis geschut 
werd, moest ik eerst een heel stuk 
om�etsen.’’

De heilige graal
Als volwassen man maakte John ook 
reizen naar verre bestemmingen, 
zoals Turkije en Singapore. ,,Ik ging 
dan op fotosafari en kwam met 
mooie plaatjes terug.’’ Maar daar 
bleef het niet bij. Hij bezocht verza-
melaarsbeurzen en gespecialiseerde 
winkels om fotokaarten te kopen. 
Uiteindelijk kreeg hij de kans om de 

volledige collectie negatieven van 
een man die vrijwel dagelijks in 
IJmuiden aan de waterkant te vinden 
was. ,,Dat is echt de heilige graal voor 
verzamelaars in dit segment. Die 
man had een afspraak gemaakt met 
een pontwachter. Als hij er zelf niet 
kon zijn, vanwege zijn werk, gaf hij 
zijn camera aan de pontwachter. Zo 
werd vrijwel elk schip dat langs 
IJmuiden kwam, vastgelegd.’’ 
Doordat in maritieme kringen steeds 
bekender werd dat John er een 
bijzondere verzameling op nahield, 
wisten ook anderen hem te vinden, 
als er collecties beschikbaar kwamen. 
Zo kreeg hij regelmatig partijen foto-
kaarten aangeboden uit nalaten-
schappen. Hoeveel scheepsfoto’s 
John inmiddels in zijn collectie heeft? 
,,Anderhalf miljoen? Nou, nee, dat is 
misschien wat overdreven. Maar een 
miljoen zijn het er zeker wel.’’

Co de Plakker
Het rubriceren en archiveren van de 
foto’s is een enorme klus, waar vrijwel 
alle vrije tijd van John aan op gaat. 
Hij trekt een album van een plank en 
bladert het door. Alle schepen van 
één bepaalde rederij zijn keurig in 
het boek geplakt, compleet met de 
beschrijvingen van de betre�ende 
schepen. ,,Het is monnikenwerk, ik 
schat dat ik met één boek wel een 
maand of twee bezig ben.’’ Gelukkig 
staat hij er niet alleen voor: ,,Ik heb 
een paar andere liefhebbers, die hier 

ook hun tijd aan besteden. Eén van 
hen is Co, hij helpt mee met het 
inplakken van de foto’s. We noemen 
hem daarom altijd Co de Plakker.’’ 
Voor John is de collectie van onschat-
bare emotionele waarde. De grote 
vraag is natuurlijk of een verzameling 
als deze ook in �nanciële zin een 
grote waarde vertegenwoordigt. 
John: ,,Tja, wat is de Nachtwacht 
waard? De één vindt het schilderij 
spuuglelijk en de ander betaalt er 
miljoenen voor. Zo kun je dit ook 
zien. Voor mij is dit heel waardevol, 
voor de ander is het niet meer dan 
oud papier.’’ Wat zijn eerste foto ooit 
was? John moet het antwoord op die 
vraag schuldig blijven. Maar bijzon-
dere stukken in zijn verzameling 
weet hij feilloos te benoemen. 
,,Bijvoorbeeld de foto van een Kuster 
die zo’n 32 jaar geleden even in 
Amsterdam lag. Het was een beetje 
een dubieus scheepje. Het voer 
onder de Antilliaanse vlag en ging 
later naar de Caribbean. In die tijd 
had je veel smokkelscheepjes. Het 
bijzondere aan dit schip was dat het 
maar heel kort deze naam heeft 
gehad. Ik had mijn camera aan een 
collega gegeven om de foto te 
maken. Ik ben heel blij dat ik dat 
destijds gedaan heb, want deze foto 
is nu heel uniek.’’

Van doop tot sloop
Met slechts één foto per schip neemt 
John dan ook meestal geen 
genoegen. ,,Sommige schepen 
hebben wel vijfentwintig verschil-
lende namen gehad. Dan moet je 
natuurlijk van al die namen een foto 
hebben. Ik zeg altijd: je moet verza-
melen van doop tot sloop. Dat is juist 
de sport.’’ Inmiddels heeft de zoon 
van John de leeftijd die hij zelf 
destijds had toen hij begon met 
verzamelen. Heeft ook hij dezelfde 
belangstelling voor schepen? ,,Hij 
heeft vooral aandacht voor zijn spel-
computer. Maar ik hoop het wel, dan 
kan hij later de verzameling over-
nemen. Maar daar hoef ik nu nog 
niet over na te denken. Het belang-
rijkste is dat er goed voor de collectie 
gezorgd wordt. Mensen weten dat 
het materiaal bij mij in goede 
handen is, daarom schenken ze mij 
ook hun collecties als ze er zelf 
afstand van willen doen. Musea 
hebben voor een collectie als deze 
geen belangstelling. Ik heb wel eens 
nagedacht over het bouwen van een 
website, maar dat is haast niet te 
doen. Dat is veel te bewerkelijk.’’

IJmuiden - Al vele jaren is de scheepvaart onlosmakelijk met onze regio 
verbonden. De haven van IJmuiden is zelfs de grootste visserijhaven van 
ons land en door de koppeling met de haven in Amsterdam behoort dit 
gebied tot de grootste zeehavens van Europa. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de interesse voor de maritieme wereld in deze streek 
groter is dan gemiddeld. Toch mag de verzameling van John Akkerman 
(1968) best bijzonder genoemd worden. In een voormalig kantoorpand 
in het havengebied beheert hij een collectie met honderdduizenden 
foto’s en ansichtkaarten van schepen uit de hele wereld. ,,Half IJmuiden 
heeft dergelijke foto’s verzameld, maar ik ben waarschijnlijk op dit 
gebied één van de grootste verzamelaars van Nederland’’, zegt hij zelf.

John Akkerman verzamelt foto’s van schepen
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