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Velsen - Wat een tijd vol blije en zich op de feestdagen verheugende mensen in gezellig verlichte straten zou moeten zijn is verworden tot een levenloos straatbeeld. Met slechts een paar mensen in de rij 
voor die zaken waar we echt niet buiten kunnen. Wat voor ondernemers de beste tijd is om zich te pro� leren door persoonlijke aandacht, speciale aanbiedingen en mooie kerstmenu’s is teruggebracht tot 
afhaalmaaltijden en online bestellingen. We doen het, we maken er het beste van. Voor elkaar en met elkaar. Respect voor de veerkracht van onze ondernemers en blijf vooral lokaal bestellen en kopen. 
Blijf elkaar steunen, alleen zo gaan we het redden. Wij hebben er ondanks alles samen met onze ondernemers toch een mooie krant van kunnen maken, onze kersteditie. We wensen u veel lokaal leesple-
zier, mooie kerstdagen in kleine kring en een nieuwjaar met zoveel mogelijk positief nieuws. Elders in deze krant reacties van ondernemers op deze nieuwe lockdown. Tekst en foto: Ingeborg Baumann

Het is weer stil op straat

De eerste editie in september 2021 was erg geslaagd. Archie� oto: Mattijs Kuiper

Velsen-Zuid - In tijden van een lock-
down die opnieuw hard aankomt 
voor de culturele sector komen de 
organisatoren van Summer Park 
Sessions met een kerstcadeautje. 
Gisteren kwam o�  cieel naar buiten 
dat er op 9, 10 en 11 september een 
tweede editie van de Summer Park 
Sessions zal gaan plaatsvinden in 
Park Velserbeek. 
Het onderzoek dat zij de afgelopen 
maanden deden is zeer geslaagd. ,,In 
overleg met vele partners, de 
gemeente Velsen, Citymarketing .
IJmuiden en 36 culturele organisaties 

die zich hebben aangemeld zijn wij 
heel positief gestemd’’, aldus initia-
tiefnemer maarten Redeker. Er wordt 
momenteel hard gewerkt aan het 
oprichten van een stichting. Het 
bestuur is gevonden en in januari zal 
de stichting dan echt worden opge-
richt. Vanaf het nieuwe jaar starten 
dan de eerste voorbereidingen voor 
de 2e editie van hét culturele festival 
van Velsen. 
Redeker: ,,We hopen met dit nieuws 
oprecht perspectief te bieden aan de 
hard getro� en culturele sector in 
deze nieuwe lockdown.’’

Volgend jaar tweede editie 
van Summer Park Sessions
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Een lief gebaar, 
want Velsenaren geven om elkaar 

Heb lief

In deze moeilijke tijd missen we de kracht van een knu
el. Gelukkig kunnen we ons hart 
wel op andere manieren laten spreken. Bijvoorbeeld met een lief gebaar; een kaartje 
sturen, een cadeautje langsbrengen of een ander klein gebaar met een groot e
ect.

Houd onze Facebookpagina in de gaten! Want ook gemeente Velsen maakt 
de komende tijd een aantal lieve gebaren. Wil jij jouw lieve gebaar delen? 
Het gebaar dat je mocht ontvangen, of het hart op je raam? Gebruik #heblief

Spreekt dit je aan? Laat dan je hart zien door deze pagina op je raam te plakken. 



Het college van 
burgemeester en 

wethouders van Velsen 
wenst u fi jne feestdagen en 

een hoopvol 2022!

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

Bent u een gedupeerde ouder of toeslag-
partner van de kinderopvang toeslagaf-
faire? Zo ja, dan is het belangrijk dat u 
dit bericht leest! 

Gedupeerde ouders/toeslagpartners  van 
de kinderopvang toeslaga� aire,  waar-
van de pauzeknop  voor de invordering 
van schulden (moratorium)  op 12 febru-
ari  2022  eindigt,  hebben hierover een 
brief van de Belastingdienst  ontvangen. 
In deze brief vraagt de Belastingdienst aan 
deze ouders/toeslagpartners  om vanaf 5 ja-
nuari 2022 hun  openstaande  private  schul-
den en achterstallige betalingen in te dienen 
bij het online loket private schulden van SBN 
(www.sbn.nl). 

Het betreft hier:
• Schulden bij organisaties die geen over-

heid  zijn.  Dit zijn bijvoorbeeld  schul-
den die u bij een postorderbedrijf als Bol.
com heeft of een niet betaalde tandarts-
rekening of een huurachterstand bij een 
verhuurder.   

• Schulden die zijn ontstaan in de periode 
tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021. 

• Schulden die opeisbaar zijn. Dit bete-
kent dat de oorspronkelijke betalings-
termijn verlopen is. 

Waar kunt u private schulden indienen? 
Vanaf 5 januari 2022  kunt u uw private 
schulden online indienen via sbn.nl. Vindt u 
het echter lastig om uw private schulden on-
line  in te vullen?  Dan  is  het  vanaf 5 januari 
2022 ook mogelijk om een private schulden-
lijstformulier  te downloaden  via  www.sbn.
nl  zodat  u de  schuldenlijst  per post  kunt  in-

dienen.
Eindigt de pauzeknop op uw schulden op 
12 februari 2022? Dien uw private schul-
den dan vóór 12 februari 2022 in bij SBN. 
Als  uw  private schulden  namelijk  niet tij-
dig door u worden ingediend, dan kan het ge-
beuren dat schuldeisers (opnieuw) uw open-
staande schulden  gaan  invorderen. 

Wat kunt u  als gedupeerde ouder  doen? 
U kunt alvast beginnen met het verzamelen 
van alle documentatie van uw openstaande 
private schulden en achterstallige betalingen. 
Op deze manier kunt u vanaf 5 januari 2022 uw 
private schuldenlijst zo spoedig mogelijk in-
dienen.  Documentatie die u  bijvoorbeeld  al-
vast kunt verzamelen zijn facturen of fac-
tuurnummers,  bonnetjes  of  aanmaningen. 

Hulp nodig of meer weten?
U kunt ondersteuning krijgen bij: 
• het verzamelen van uw private schul-

den;  
• het invullen van  een  private  schulden-

lijstformulier; 
• het indienen van uw private schulden in 

het online loket Private Schulden. 

U kunt voor ondersteuning contact opnemen 
met het serviceteam van SBN  via www.sbn.
nl of met de gemeente via hersteloperatietoe-
slagen@velsen.nl.

Tenslotte kunt u de antwoorden op veel ge-
stelde vragen over  de  private schulden  aan-
pak ook nalezen op de website van de Belas-
tingdienst/Toeslagen 
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/
connect/nl/toeslagen/toeslagen). 

Gedupeerden toeslagena� aire kunnen private schulden 
indienen

Foto: fotokring Polderlicht

Winactie bij inzamelen 
kerstbomen dit jaar

Dit jaar krijgen kinderen bij het inleveren van kerstbomen 
niet alleen 50 cent, maar ontvangen ze ook een lootje 
waarmee mooie prijzen te winnen zijn. De kerstbomen 
kunnen op 7 januari 2022 op acht plekken in Velsen 
worden ingeleverd. 

Bij elke kerstboom die wordt ingeleverd, ontvangen kinderen 
50 cent en een lot. Met dit lot zijn prijzen te winnen. Er wordt 
50x 10 euro uitgeloot en 1x de hoofdprijs van 500 euro. Dit 
bedrag kunnen kinderen uitgeven aan een uitje met hun klas 
of aan een goed doel. 

Inzamellocaties
De kerstbomen kunnen op 7 januari 2022 van 13:00 tot 17:00
worden ingeleverd op acht plekken verspreid door Velsen. 

IJmuiden:
- Parkeerplaats Planetenweg nabij sporthal Zeewijk 
- Plein 1945

Santpoort (-Noord en -Zuid):
- Parkeerplaats Sportlaan Santpoort zuid
- Burgemeester Weertsplantsoen Santpoort-Noord

Driehuis:
- Station Driehuis parkeerplaats

Velsen-Noord:
- Stratingsplantsoen 

Velserbroek:
- Winkelcentrum Velserbroek

Velsen-Zuid:  
- Velserburch

Spelregels
Kinderen tot en met 15 jaar mogen meedoen met de winactie. Uiteraard mag iedereen 
bomen inleveren, maar alleen kinderen krijgen dus een lootje en 50 cent per boom. 
Bij voorkeur worden er alleen bomen zonder kluit gebracht. Alle voorwaarden van de 
winactie zijn te lezen op velsen.nl/kerstbomenactie. 

Coronamaatregelen
Deze kerstboominzameling organiseren we onder voorbehoud van de coronamaat-
regelen. Mochten de maatregelen strenger worden, zullen we communiceren of de 
inzameling nog steeds door kan gaan. De inzameling verloopt verder coronaproof.   

Waardering voor mantelzorgers
Zorgt u voor een familielid, voor buren of 
bekenden? Dan bent u misschien mantel-
zorger en kunt u mantelzorgwaardering 
aanvragen. Dit is een VVV-cadeaukaart 
van € 25.

U bent mantelzorger als u meer dan vier uur 
per week en langer dan drie maanden voor 
een ander zorgt, zonder dat u daarvoor wordt 
betaald. U kunt alleen mantelzorgwaardering 
aanvragen als de persoon voor wie u zorgt in 
de gemeente Velsen woont. Ook jonge man-
telzorgers kunnen de VVV-cadeaukaart aan-
vragen.

Mantelzorg waardering aanvragen
Aanvragen van de VVV-cadeaukaart is mo-
gelijk tot en met 31 december 2021 via www.
velsen.nl/mantelzorgwaardering, via onder-

staande QR-code of telefonisch via Centrum 
Mantelzorg Socius (06-40728246). 

winactie zijn te lezen op velsen.nl/kerstbomenactie. 

Coronamaatregelen
Deze kerstboominzameling organiseren we onder voorbehoud van de coronamaat-
regelen. Mochten de maatregelen strenger worden, zullen we communiceren of de 
inzameling nog steeds door kan gaan. De inzameling verloopt verder coronaproof.   

De meesten van u hadden zich de feestdagen 
waarschijnlijk anders voorgesteld. De huidige 
lockdown vraagt opnieuw veel van u allemaal. 
De zorg, ondernemers, de politie, het onderwijs, 
de cultuursector, ouderen, kinderen en jonge-
ren, iedereen heeft op zijn eigen manier te ma-
ken met de huidige strenge maatregelen. Toch 
wensen we dat u in kleine kring samen fi jne 
kerstdagen heeft. We hopen dat 2022 een jaar 
wordt waarin corona steeds minder aanwezig 
is en u in goede gezondheid het normale leven 
weer kan oppakken.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester
Vanwege de coronacrisis kan er geen fysieke 
bijeenkomst in een van onze zeven woonkernen 
plaatsvinden om het nieuwe jaar in te luiden.
Daarom houdt burgemeester Frank Dales op 
zaterdag 1 januari 2022 om 14 uur een nieuw-
jaarstoespraak die live wordt uitgezonden via 
de lokale omroep RTV Seaport. 
Ook via de website www.rtvseaport.nl is de 
nieuwjaarstoespraak te volgen. Bent u niet in de 
gelegenheid om de toespraak live te volgen? De 
herhaling is regelmatig te zien vanaf 15 uur.



Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 23.12.2021.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• Grahamstraat 219 te IJmuiden, ver-

groten 2e verdieping (12/12/2021) 
147781-2021

• Amperestraat 33 te IJmuiden, le-
galiseren bouwen opslagruimte 
(13/12/2021) 147846-2021

• Zwaanstraat 57 te IJmuiden, bouwen 
erker (13/12/2021) 148383-2021

• Kanaalstraat ong. t.o. #2 – Dok 01 te 
IJmuiden, afwijken bestemmingsplan 
voor 93 appartementen (17/12/2021) 
150531-2021

• Middenhavenstraat 35 te IJmuiden, 
verbouwen naar 2 bedrijfsruimten en 
plaatsen dakvenster en gevelkozijnen 
(17/12/2021) 150561-2021

Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 101A/101RD/101B 

en Wijkerstraatweg 119/121B te 
Velsen-Noord, bouwen verdieping 
en verbouwen naar 7 appartementen 
(17/12/2021) 150559-2021

Santpoort-Zuid
• Duinweg of Duivelslaan 29 te Sant-

poort-Zuid, slopen woning en bouwen 
nieuwe woning (16/12/2021) 149887-
2021

• Bleekersduin ong. fase 4 sectie F te 
Santpoort-Zuid, bouwen 40 apparte-
menten (17/12/2021) 150295-2021

Santpoort-Noord
• Burgemeester Weertsplantsoen 10 

A-E te Santpoort-Noord, kappen 9 bo-
men (16/12/2021) 149954-2021

• Molenstraat ong. te Santpoort-
Noord, het kappen van 15 bomen 
(16/12/2021)

• Vlugthovenstraat 11 (Gemeente-
lijk monument) te Santpoort-Noord, 
het verbouwen van een woning 
(17/12/2021) 150563-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Groeneweg 71 te IJmuiden, vervangen 

gevelbekleding (14/12/2021) 127595-
2021

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 164 te Velsen-Noord, 

verbouwen 3 naar 4 appartementen 
en plaatsen dakkapellen (voor- en 
achterzijde) (14/12/2021) 125876-
2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Santpoort-Noord
• J.T. Cremerlaan 79 te Santpoort-

Noord, het bouwen van een aanbouw 
(zijkant en achterzijde) (16/12/2021) 

78974-2021

Driehuis
• Van den Vondellaan 80 te Driehuis 

NH, het plaatsen van een dakkapel 
(voorzijde) (14/12/2021) 135146-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Kanaalstraat 17 te IJmuiden, vervan-

gen kozijnen en plaatsen drie dakra-
men (14/12/2021) 98818-2021

• Velserduinweg 167 te IJmuiden, ver-
groten 1e en 2e verdieping (achterzij-
de) (14/12/2021) 135486-2021

• Lorentzstraat 4 te IJmuiden, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (14/12/2021) 
137221-2021

• Willebrordstraat  ong. (kavel 02) 
te IJmuiden, bouwen woning 
(16/12/2021) 122083-2021

• Warmenhovenstraat 4-6 te IJmuiden, 
legaliseren wijzigen 2 appartementen 
naar 4 appartementen (16/12/2021) 
124954-2021

Velsen-Zuid
• Thorbeckelaan 30 te Velsen-Zuid, 

plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(14/12/2021) 131297-2021

• Stelling 52 te Velsen-Zuid, vervangen 
woonark (16/12/2021) 90723-2021

Santpoort-Zuid
• Wüstelaan 48 te Santpoort-Zuid, kap-

pen boom (16/12/2021) 143811-2021
• Bloemendaalsestraatweg 75 te Sant-

poort-Zuid, vergroten dakkapel (voor-
zijde) (16/12/2021) 140532-2021

Santpoort-Noord
• Duin- en Kruidbergerweg 79 te Sant-

poort-Noord, bouwen entreeportaal 
(14/12/2021) 117308-2021

Driehuis
• Van Lenneplaan 30 te Drienhuis 

NH, vergroten woning (achterzijde) 
(14/12/2021) 134388-2021

Velserbroek
• De Zeiler 72 te Velserbroek, dichtzet-

ten voorportaal (16/12/2021) 135749-
2021

• Mathilde Wibautstraat 100 te Velser-
broek, plaatsen dakkapel achter(zijde) 
(16/12/2021) 114995-2021

Overige bekendmakingen 
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 Hofste-
de, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek Vel-
serbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen en 
uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage 
van stukken kunt u naar het gemeentehuis.

Bekendmakingen

Afvalbrengstations gesloten
Met kerst zijn onze afvalbrengstations gesloten. Op kerstavond (24 dec) sluiten wij om 
17.00 uur. Maandag na kerst verwachten we een drukke dag. Op andere dagen staan onze 
collega’s ook voor u klaar. Check hier de openingstijden: www.hvcgroep.nl/afvalbrengsta-
tions

De HVC-app: een afval-
coach in uw broekzak
Nooit meer achter de vuilniswagen aan 
rennen, altijd inzicht in welke bak u uw 
afval kwijt kunt en weten waar de dichtst-
bijzijnde verzamelcontainers zijn? Met de 
nieuwe HVC-app kan het allemaal. Maar er 
is nog meer. De app geeft tips op maat pas-
send bij uw (woon)situatie. 

Afvalcoach in uw broekzak
Met de nieuwe handige HVC-app wordt af-
val scheiden nog leuker. In de nieuwe app 
vindt u alle hulpmiddelen zoals de afvalka-
lender, een overzicht van waar alle contai-
ners en afvalbrengstations in de buurt staan, 
actuele meldingen en de afvalwijzer met 
handige foto- en barcodescanner. En maak 
een account aan zodat u tips op maat krijgt 
om het afval scheiden makkelijk te maken. 

Ontwikkelingen in de app
De ontwikkelingen staan niet stil. De app zal 
volgend jaar worden uitgebreid met allerlei mo-
gelijkheden zoals nog meer op maat gemaakte 
informatie en een digitale afvalpas. Daarnaast 
wordt het in de toekomst ook mogelijk om in 
te zien hoe vol de verzamelcontainer bij u in de 
buurt is en of er eventueel storingen zijn. 
De app is beschikbaar voor Apple en Android 
gebruikers en is gratis te downloaden in de 
AppStore of via GooglePlay (zoek op HVC).

Afval met de 
feestdagen
Bakkie is helemaal klaar voor de 
feestdagen. Hij lust uw schillen, bot-
jes en andere etensrestjes wel rauw. 
Dan maken wij er weer groen gas en 
compost van. Meer info: www.hvc-
groep.nl/gft

Het afsteken van vuurwerk is net als 
vorig jaar komende jaarwisseling ver-
boden. Vuurwerk thuis bewaren kan ge-
vaarlijk zijn. Velsenaren en inwoners in 
de regio Kennemerland kunnen daarom 
hun vuurwerk op 27, 28, 29 en 30 decem-
ber inleveren op de gemeentewerf aan 
de Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid. 
Door op deze manier vuurwerk in te le-
veren ontlasten we de zorgsector en de 
hulpdiensten. 

Landelijk vuurwerkverbod 
Jaarlijks wordt er bij de nieuwjaarsviering 
een extra beroep gedaan op de zorg. Dat wil 
het kabinet dit jaar voorkomen vanwege de 
enorme druk op de zorgprofessionals als 
gevolg van COVID-19. Vorig jaar droeg het 
vuurwerkverbod bij aan aanzienlijk minder 
bezoeken aan de spoedeisende hulp en min-
der spoedoperaties. Daarom verbiedt het ka-
binet net als vorig jaar het kopen en afsteken 
van vuurwerk. Gemeente Velsen heeft hier 
net als veel andere gemeenten lokaal ook nog 
het verbod op carbidschieten aan toegevoegd. 

Riskeer geen boete en een stra� lad
Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 is het 
afsteken van klein vuurwerk, zoals ster-
retjes en knalerwten (categorie F1), alleen 
toegestaan als dit geen overlast veroorzaakt 
voor de omgeving. Iedereen van 12 jaar en 
ouder mag dit vuurwerk het hele jaar door 
kopen en afsteken. Inwoners die illegaal 
vuurwerk bezitten, vervoeren of afsteken, 
kunnen een boete of gevangenisstraf krij-
gen. De boete voor het afsteken van vuur-
werk bedraagt 250 euro en een aantekening 
in het stra¦ lad. Jongeren tot 18 jaar kunnen 
bij minder zware overtredingen ook een 
Halt-straf krijgen. De gevangenisstra§ en bij 
afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk kun-
nen fl ink oplopen.

Drive through
Het inleveren van vuurwerk kan van 27 tot 
en met 30 december tussen 10 uur en 15 uur 
op de gemeentewerf aan de Amsterdamse-
weg 10 in Velsen-Zuid. Ook als u te voet 
bent, bent u van harte welkom. Volg bij het 
inleveren de instructies van het personeel.

 Vuurwerkinleveractie 
Een tegen Eenzaamheid: Een klein gebaar kan het 
verschil maken
Veel mensen missen het contact met an-
deren, maar vinden het niet makkelijk 
om daar over te praten. Het coronavirus 
maakt dat ook dit jaar ingewikkeld. Een 
klein gebaar kan al verschil maken. 

Daarom is het belangrijk dat we extra naar el-
kaar omkijken, zodat niemand er alleen voor 
staat. 

Wethouder Marianne Steijn: “Eenzaamheid 
vindt vaak plaats achter gesloten deuren en 
treft niet alleen ouderen, maar ook veel jonge 
inwoners. Met Eén tegen eenzaamheid ma-
ken wij eenzaamheid zichtbaar. Vooral tij-
dens de feestdagen is het belangrijk om er 
voor elkaar te zijn. Dat kan op allerlei manie-
ren. Ik zou het een mooie afsluiting van het 
jaar vinden als we allemaal op onze eigen ma-
nier vereenzaming tegengaan.”

Wat kunt u doen?
Iedereen kan iets doen om de feestdagen 
voor anderen (en uzelf ) leuker te maken. Bij-
voorbeeld een kerstkaartje in de brievenbus, 

aanbellen voor een praatje, een extra portie 
van de kerstmaaltijd bereiden of een kopje 
ko¬  e of thee drinken met iemand. Kijk op 
www.eentegeneenzaamheid.nl wat u kunt 
betekenen.



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  

Hulp bij maken van prikafspraak boostervaccinatie
Heeft u hulp nodig bij het maken van een 
vaccinatieafspraak tegen het coronavi-
rus? Bibliotheek Velsen en het Sociaal 
Wijkteam Velsen helpen u graag verder.

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
Bent u niet handig met een computer of tele-
foon? Het Informatiepunt Digitale Overheid 
(IDO) kan u helpen met het maken van een 
vaccinatieafspraak. Kom langs tijdens het 
inloopspreekuur in de Bibliotheek Velsen. U 
hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om 
van deze service gebruik te maken. Het IDO 
helpt u graag verder. 

Bibliotheek locatie IJmuiden
Dudokplein 16, 1971 EP IJmuiden
Inloopspreekuren op dinsdag 11:00-12:00 
uur en donderdag 15:30-16:30 uur

Bibliotheek locatie Velserbroek
Maan Bastion 476, 1991RH Velserbroek
Inloopspreekuren op dinsdag 10:00-11:00 
uur en vrijdag 15:30-16:30 uur 

 Sociaal Wijkteam Velsen
Kunt u niet terecht bij het inloopspreekuur 
omdat u slecht ter been bent? Neem dan con-
tact op met Sociaal Wijkteam Velsen via 088 
8876970 of contact@swtvelsen.nl. Zij helpen 
u verder met het maken van uw vaccinatieaf-
spraak. 

Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs (basisscholen, voortgezet
onderwijs, MBO, HBO en WO) en
BSO dicht, in ieder geval t/m 9
januari. Uitzonderingen: praktijk -
onderwijs, examens en tentamens en
kwetsbare leerlingen.

Er is noodopvang voor kinderen van
ouders met cruciale beroepen en
kinderen in kwetsbare positie. 

Kinderopvang open.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland in lockdown
De snelle verspreiding van de omikronvariant moet worden vertraagd om de zorg voor iedereen 

toegankelijk te houden. Daarom gaat Nederland vanaf zondag 19 december t/m in ieder geval 
vrijdag 14 januari 2022 in lockdown.

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

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken, pretparken
dicht. Uitgezonderd bibliotheken,
georganiseerde dagbesteding en opvang
voor kwetsbare groepen en georgani -
seerde jeugdactiviteiten (t/m 17 jaar, tot
17.00 uur).

Thuis

Blijf zoveel mogelijk thuis en
vermijd drukte.

Ontvang max. 2 personen per dag.
Doe vooraf een zel�est. Voor de
periode 24 t/m 26 december en
tijdens de jaarwisseling: ontvang
max. 4 personen per dag. 
(excl. kinderen t/m 12 jaar).

Groepsvorming buiten: max. 2
personen. Voor de periode 24 t/m
26 december en tijdens de
jaarwisseling: max. 4 personen.

Werk thuis.

Voor mensen vanaf 70 jaar geldt:
beperk je contacten, vooral met
kinderen t/m 12 jaar. 

Draag een mondkapje waar dat
verplicht is.

Contactberoepen

Het uitvoeren van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders, schoonheids -
specialisten en sekswerkers niet
toegestaan.

Sport

Binnensportlocaties dicht.
Topsporters en zwemlessen voor 
A, B of C- diploma uitgezonderd. 

Buitensportlocaties open tot
17.00 uur.
T/m 17 jaar: Georganiseerde
onderlinge wedstrijden en trainen
mogelijk zonder 1,5 meter.
Vanaf 18 jaar: max. 2 personen op
1,5 meter afstand.

18 december 2021

Horeca en evenementen

Cafés en restaurants dicht. A�alen
en laten bezorgen mogelijk.

Hotels open, eten op kamer
toegestaan.

Evenementen niet toegestaan.
Uitgezonderd professionele
sportwedstrijden (zonder publiek),
uitvaarten (max 100 pers. op 1,5 meter)
en weekmarkten. 

Reizen

Ga wijs op reis. Check altijd het
reisadvies van Buitenlandse Zaken
op www.wijsopreis.nl. 

Winkelen en boodschappen

Essentiële winkels (zoals
supermarkten, drogisterijen,
groente winkels en tankstations)
open.

Niet-essentiële winkels (zoals
kleding- en interieurwinkels) dicht,
a�alen en retourneren mogelijk tot
17.00 uur. 
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Door Raimond Bos

Het realiseren van passende 
woningen past uitstekend bij de 
ambities die de gemeente Velsen 
heeft. Vanuit dat oogpunt bezien 
heeft het college een positieve grond-
houding ten aanzien van de inge-

diende aanvraag. Voor de 1828 Groep 
is dat van belang, omdat deze infor-
matie meegewogen zal moeten 
worden in het besluit om de grond 
wel of niet aan te kopen. Inmiddels is 
- op verzoek van de gemeente - ook al 
een participatietraject gestart. In 
oktober zijn twee bijeenkomsten 

georganiseerd waarin met omwo-
nenden is gesproken over het plan. In 
januari staat de volgende bijeen-
komst gepland. Dat de Amsterdamse 
projectontwikkelaar zijn oog op Sant-
poort heeft laten vallen, is niet 
vreemd. Eigenaar en oprichter Ernest 
van der Meijde komt uit Haarlem en 
kent deze omgeving daardoor goed. 
Het is overigens niet het eerste 
project van de 1828 Groep waaraan 
wordt gewerkt. In Gouda zijn de 
plannen zelfs al in een zeer vergevor-
derd stadium. Projectontwikkelaar 
Harmen Hulzebos licht toe: ,,Daar zijn 
we al een stap verder, want daar is 
inmiddels het bestemmingsplan door 
de gemeenteraad vastgesteld. We 
verwachten dat de bouw in Gouda 
aankomend jaar van start gaat. Ook in 
Haarlem gaat het goed, daar zijn we 
bezig met de ontwerpfase, daarna zal 
de bestemmingsplanprocedure 
starten.  .’’

Gigantisch aantal inschrijvingen
Het concept van de 1828 Groep werd 
drie jaar geleden opgezet. Het 
uitgangspunt is het bouwen van 
woongebouwen met appartementen 
van 25 vierkante meter oppervlakte 
voor 1 jongere en 50 vierkante meter 
voor 1 tot 2 jongeren. De woonge-
bouwen moeten mooi in de omge-
ving ingepast worden en zullen 
diverse gezamenlijke faciliteiten gaan 

krijgen, zoals een sportvoorziening, 
werkruimtes en een gezamenlijke 
huiskamer. ,,Delen is onderdeel van 
ons concept. Doordat je dingen 
combineert, kun je het betaalbaar 
houden. Bovendien is het duurzaam 
om dingen te delen, dus dat past 
goed in het huidige tijdsbeeld.’’ Wat er 
precies in het gebouw komt, wordt 
samen met lokale jongeren bepaald. 
In Santpoort is hiervoor al een jonge-
renpanel actief. Het project ric2ht zich 
op werkende jongeren in de leeftijd 
van 18 tot en met 28 jaar, waarmee 
ook de naam 1828 Groep verklaard is. 
Dat er veel belangstelling vanuit de 
doelgroep is, blijkt uit de grote 
hoeveelheid inschrijvingen. Hulzebos: 
,,We hebben eerst contact gezocht 
met de doelgroep om te bekijken wat 
de vraag precies is. Daarna zijn we in 
gesprek gegaan met diverse 
gemeenten. Het aantal inschrijvingen 
is gigantisch, landelijk hebben zich 
zo’n 25.000 jongeren ingeschrevenen 
voor een vestiging in Santpoort staat 
de teller nu al op ruim 1.750.’’ Het 
team van de projectontwikkelaar 
zoekt met name in de middelgrote 
steden van ons land naar geschikte 
bouwlocaties. ,,We kijken of er veel 
jongeren wonen en of er veel vraag is 
naar woonruimte. Soms bestuderen 
we Google Maps op zoek naar loca-
ties, maar een suggestie kan bijvoor-
beeld ook uit ons netwerk komen.’’

Maximaal vijf jaar
In het concept van de 1828 Groep is 
de voorwaarde opgenomen dat huur-
ders er maximaal vijf jaar kunnen 
blijven wonen. Het is immers nadruk-
kelijk een project voor jongeren en 
dat moet zo blijven. Hierbij gelden de 
voorwaarden zoals door de Woon-
bond omschreven met betrekking tot 
het jongerencontract. Verder blijkt uit 
de voorwaarden dat het niet is toege-
staan om honden of katten in het 
appartement te houden. 
Ook jongeren met kinderen kunnen 
geen gebruik van dit type woningen 
maken. Het gebruik van duurzame 
materialen en een energiezuinig 
concept liggen verankerd in het 
project en voor elke bouwlocatie 
wordt maatwerk geleverd. ,,De 
gemeente stelt de kaders voor het 
bouwen, dus ons plan moet aan de 
gemeentelijke eisen voldoen. Zelf 
willen we graag alles goed met de 
buurt afstemmen en dan de ruimte-
lijke procedures doorlopen. Daar gaat 
nu eenmaal tijd overheen. Daarna 
volgt de bouwfase, die één à twee 
jaar zal gaan duren.’’ 

Het besluit van het Velsense college 
om positief tegenover het bouwplan 
te staan, is volgens Hulzebos een stap 
in de goede richting. Uitgebreide 
informatie over het concept is op 
www.1828.nu te vinden.

Santpoort - Burgemeester en wethouders staan positief tegenover de 
ontwikkeling van starterswoningen op een stuk braakliggend terrein aan 
de Vlietweg. Het terrein is eigendom van KPN, dat bedrijf heeft er ook 
een bedrijfsgebouw staan. De 1828 Groep, onderdeel van Wibaut Project-
ontwikkeling in Amsterdam, heeft een plan gepresenteerd om circa 
tweehonderd starterswoningen op dit terrein te gaan bouwen. Op 
diverse locaties in Nederland wil het bedrijf dergelijke projecten reali-
seren om aan de vraag naar betaalbare woonruimte voor jongeren te 
kunnen voldoen.

Bouwplan jongerenwoningen Vlietweg wordt concreter

De plek waar de jongerenwoningen moeten komen. Foto: Google Maps
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De tuchtschool aan de Zeeweg, 
die bijna een eeuw geleden haar deuren sloot
Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van een foto stil bij een 
IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een bijzon-
dere gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de mooie tafe-
relen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor de tucht-
school aan de Zeeweg, die bijna een eeuw geleden haar deuren sloot.

Door Erik Baalbergen

De overheid bepaalt begin van de vorige eeuw dat ontspoorde en onhan-
delbare kinderen niet in een gevangenis thuishoren. In 1905 worden bij wet 
de jeugdgevangenissen afgeschaft en vervangen door onder meer tucht-
scholen. Het doel van de tuchtschool is het ‘door zijne omgeving ontaard 
kind nog tot een goed mensch te vormen’. In korte tijd wordt jonge boe�es 
door het hanteren van een strenge discipline (tucht) geleerd zich ‘sociaal 
gewenst’ te gedragen. Een rechter kan een minderjarige vanwege een 
vergrijp veroordelen tot het verblijf in een tuchtschool. In die zin zijn tucht-
scholen voorlopers van de tegenwoordige justitiële jeugdinrichtingen. Maar 
ook op verzoek van de ouders kan een kind opgenomen worden.

Verspreid over Nederland worden in korte tijd vijf rijkstuchtscholen 
geopend: een voor meisjes in Zeist en vier voor jongens in Ginneken, Haren, 
Nijmegen en Velsen. Er komen strenge bepalingen met betrekking tot het 
bestuur, de geestelijke verzorging, ‘verpleging in gemeenschap’ en ‘in afzon-
dering’, het gebruik van boeien en de toepassing van stra�en, zoals 
eenzame opsluiting: de ‘cachotstraf’.

De tuchtschool in Velsen komt iets ten zuiden van Velseroord, op een terrein 
aan de Zeeweg, nabij de kruising met de Velserduinweg. De Zeeweg was in 
die tijd de zandweg tussen Velseroord en Driehuis. Het terrein was eerst 
eigendom van baron Van Tuyll van Serooskerken, die het met het Rijk 
geruild heeft voor een ander stuk grond. Een deel van het Wijk aan Zeeër-
voetpad dat over het terrein loopt wordt verlegd.

De �rma Jansen uit Utrecht start op 10 september 1906 met de bouw van 
het tuchtschoolcomplex. Het ontwerp is van justitiearchitect Willem Metze-
laar (1849-1918), die ook onder meer de koepelgevangenis in Haarlem heeft 
ontworpen. Er rust geen zegen op de bouw. In september 1906 komt een 
arbeider om het leven bij een struikelpartij, waarbij een mes dat hij bij zich 
draagt in zijn borst dringt. In augustus 1907 komt een �etsende metselaar 
na een botsing met een ‘sleeperswagen’ in Velseroord om het leven.

In december 1907 begint de werving van personeel. Gezocht worden een 
geneesheer, een hoofdonderwijzer en drie onderwijzers, een tuinman-
portier, twee werkmeesters en twee algemeen beambten. Er komen ook 
drie godsdienstleraren, van protestante, rooms-katholieke en Israëlitische 
gezindte. De tuchtschool komt onder leiding te staan van een 
oud-marineo�cier.

In maart 1908 nadert de bouw van de tuchtschool zijn voltooiing. Het 
complex bestaat uit een hoofdgebouw met twee zijvleugels en woningen 
voor de directeur, de hoofdonderwijzer en de tuinman-portier. Op 16 april 
1908 wordt de tuchtschool o�cieel geopend.

Een paar dagen voor de ingebruikname noemt een journalist van de 
Nieuwe Haarlemsche Courant het complex ‘verre van iets droefgeestigs’. Het 
geheel biedt op afstand volgens hem zelfs ‘een vroolijk gezicht’, vooral 
omdat het in tegelwerk uitgevoerde opschrift ‘Tuchtschool’ dan niet te 
lezen is. Hij beschrijft uitvoerig het complex en de gang van zaken.

Bij binnenkomst wordt een jongen met een ‘vol bad’ en het ‘afknippen der 
haren’ eerst ‘behoorlijk gereinigd’ en krijgt hij gestichtskleding. Na een 

vermanende preek van de directeur wordt hij, voor maximaal een maand, 
ter observatie in afzondering opgesloten in een van de zestien isoleerka-
mers van de eerste klasse. De kamers hebben voldoende daglicht, frisse 
lucht en voorzieningen. De tijd wordt gevuld met lessen, lezen, arbeid en 
bezoekjes door de geneesheer, de hoofdonderwijzer en een godsdienstle-
raar. De enige uitjes zijn de kerk en de tuin, waarbij niet gesproken mag 
worden. Bij misdragingen volgt een cachotstraf, voor de ‘zeer woestige 
onwillige’ zelfs met hand- en voetboeien en water en brood.

De directeur beslist wanneer een jongen naar de tweede klasse gaat. Hier 
wordt de tijd in groepsverband zwijgend en onder toezicht doorgebracht 
met lessen, vakonderwijs en arbeid. Spreken mag met toestemming van de 
leiding. Bij goed gedrag volgt de derde klasse, met meer vrijheden zoals 
buitenwandelingen, meer speelgelegenheid en… fruit bij de maaltijden. De 
vierde klasse is een strafklasse met veel beperkingen en is alleen bedoeld 
voor de zware gevallen. Alle jongens worden ingezet voor corveediensten 
en werkzaamheden in de tuin. Godsdienst krijgt veel aandacht. Op elke 
kamer ligt een bijbel en de jongens moeten verplicht elke dag daaruit een 
hoofdstuk lezen.

De journalist besluit met een tip: ‘Wie zijn zoon lief heeft, spaart de roede 
niet!’. De directeur van de tuchtschool denkt daar het zijne van. Hij verklaart 
dat ‘hem bij onderzoek naar het karakter, den aanleg en het milieu van den 
tuchtschoolleerling maar al te dikwijls bleek, dat feitelijk de ouders naar de 
tuchtschool hadden behooren gezonden te worden.’

Vanaf 21 april 1908 worden de eerste kinderen ‘opgenomen’. De tuchtschool 
in Velsen heeft plaats voor 64 jongens en is daarmee twee keer zo groot als 
elk van de andere drie tuchtscholen. De buurt ondervindt geen overlast. 
Aanvankelijk zijn de wandelingetjes van jongens door de buurt een 
bezienswaardigheid, maar ook dat gaat tot het gewone straatbeeld 
behoren. Onder begeleiding mogen groepjes van acht jongens, gekleed in 
blauwgrijze gestichtskleding, buiten het tuchtschoolterrein wandelen. 
Ontsnappingen zijn er ook. De meeste ontsnapte jongens worden korte tijd 
later in de buurt opgepakt.

De tuchtschool sluit per 1 april 1922 de deuren. De gemeente Velsen vraagt 
de regering om het gebouw als ziekenhuis te mogen inrichten. Maar de 
regering beslist anders: de Rijks HBS van Velsen betrekt vanaf het begin van 
het nieuwe schooljaar 1922-1923 het gebouw. In 1926 verhuist de HBS naar 
de nieuwbouw op het Hanenland aan de Briniostraat, het huidige hoofdge-
bouw van het Vellesan College. Op 30 november 1927 wordt het Antonius-
ziekenhuis geopend in de voormalige tuchtschool. Het complex wordt 
diverse keren opgelapt. Na opening van het nieuwe Zeewegziekenhuis in 
1971 wordt het oude tuchtschoolgebouw gesloopt. Nu rest op deze plek 
het Notenboomplein.

Het complex van de Rijkstuchtschool op de hoek van de Zeeweg (rechts) en de Velserduinerbuurtweg (rechts) in 1910. De oudere IJmuidenaren zullen het hoofdgebouw 
herkennen als het oude Antoniusziekenhuis. Foto: Noord-Hollands Archief/Beeldcollectie van de gemeente Velsen, inv.no. KNA001006096.

Dezelfde hoek in de tegenwoordige tijd. Zoek de verschillen... 
Foto: Erik Baalbergen

Velsen - Vorige week deden we een 
oproep in deze krant. Iemand trof 
onlangs het middelbare schooldi-
ploma van Rudolf van Burgel aan in 
een boek over de Tweede Wereld-
oorlog en besloot om het document 
naar de redactie van deze krant te 
sturen.

Meteen na het verschijnen van de 
krant reageerde de moeder van de in 
1984 op het toenmalige Ichthus 
College geslaagde Rudolf. Ook hijzelf 
reageerde op de oproep en inmid-
dels is het diploma door familie van 
de in Zoetermeer wonende voorma-
lige Velsenaar opgehaald.

Eigenaar 
diploma gevonden
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Beste mensen, 

We hoopten het niet meer mee te maken: overvolle 
ziekenhuizen en verpleeghuizen, overbelast zorg-
personeel, een hoog aantal coronabesmettingen en 
uitgestelde zorg. De druk op de zorg is hoog. Het is 
een uitdagende tĳd. Een tĳd die niet vraagt, maar 
dwingt om op een andere manier na te denken over 
de zorg. Geen halve maatregelen, geen pleisters 
plakken, maar een grondige verandering. Dat is wat 
de zorg nu nodig heeft.

Stop met denken in groot, groter, grootst
In de zorg heerste de afgelopen 20 jaar het idee dat 
het beter en efficiënter is om de zorg te concentreren 
in steeds groter wordende ziekenhuizen. Daarom 
werd het aantal bedden verminderd. Spoedeisende 
hulp, verloskunde en intensive care werden uit 
het ziekenhuis gehaald en soms werden zelfs hele 
ziekenhuizen gesloten.
Dit doorgeschoten denken in groot, groter, grootst 
heeft de �exibiliteit uit het systeem gehaald. 
Lang voordat corona de zorg zou gaan beheersen, 
waarschuwde DSW daar al voor. 

De coronapandemie drukt ons nu met de neus 
op de feiten. Het is voor ziekenhuizen nagenoeg 
onmogelĳk uit te breiden bĳ een plotselinge 
toename van het zorggebruik. Een leegstaand 
ziekenhuis is niet makkelĳk meer te heropenen, 
gesloten afdelingen krĳg je niet meer terug. We 
missen de �exibiliteit om uit te breiden wanneer dat 
nodig is. Nu, om de huidige pandemie op te vangen. 
En later, want de kans is groot dat het niet bĳ deze 
coronapandemie blĳft. 

Laten we het even niet over geld hebben
Laten we opnieuw kritisch naar de zorg kĳken: 
niet om te zien hoe het goedkoper kan, maar 
om de zorg zo goed mogelĳk voor te bereiden op 
steeds veranderende situaties. Deze tĳd vraagt om 
�exibiliteit, om daadkracht, om samenwerking. 
Om kleine organisaties, met een focus op datgene 
waar het om draait: zorg. Met tĳd en aandacht voor 
patiënt én zorgmedewerker. We hebben organisaties 
nodig die het belang van de gezondheidszorg boven 
het eigenbelang stellen. Laten we kritisch kĳken 
of een regel, eis of protocol het belang van de zorg 
daadwerkelĳk dient. Laten we zorgmedewerkers 
weer vertrouwen geven en het elkaar niet onnodig 
moeilĳk maken met bureaucratie en regeldruk.
Maar het is ook tĳd dat we de bekostiging van 
ziekenhuizen gaan veranderen, want kritieke 
functies zoals de IC, de spoedeisende hulp en de 
geboortezorg lenen zich niet voor marktwerking. 
Laten we zorgpartĳen meer ruimte geven om 
regionaal samen te werken. Laten we teruggaan 
naar waar het uiteindelĳk om gaat: een gezonde 
zorg. Zorg die onbetaalbaar is, maar dan wel 
onbetaalbaar van waarde.

Ik wil u en uw naasten voor 2022 veel gezondheid 
en voorspoed wensen.

Directeur

Overstappen is simpel
U heeft nog een paar dagen om 
over te stappen van zorgverzekeraar. 

Doe het uiterlĳk 31 december! 

U hoeft verder niets te doen. Wĳ zeggen 
uw huidige verzekering voor u op. 

Ga naar dsw.nl/aanmelden 

Vul uw keuzes en 
persoonsgegevens in 
(u heeft uw bankrekeningnummer 

en BSN nodig)

Verzend uw aanmeldingDSW accepteert iedereen, 
ook voor de aanvullende 

verzekeringen.

Waarom is 
het eigen risico 
alléén bĳ DSW 
een tientje lager?
Het eigen risico is door de overheid in het leven geroepen 
om mensen bewust te maken van de hoge zorgkosten 
en om te voorkomen dat er onnodige behandelingen 
plaatsvinden. 
Helaas is dit middel zĳn doel voorbĳ geschoten: het 
eigen risico is inmiddels zo hoog dat het voor sommige 
mensen juist een �nanciële drempel opwerpt voor 
noodzakelĳke zorg.

Daarom is het verplicht eigen risico bĳ DSW € 375,-, een 
tientje lager dan de overheid landelĳk heeft vastgesteld. 
Een klein maar belangrĳk signaal om aan te geven dat 
het eigen risico echt omlaag moet.

DECEMBER 2021

basisverzekering€ 127,75
per maand
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In de KlantenMonitor Zorgverzekeringen wordt ieder jaar de 

loyaliteit en tevredenheid onderzocht onder verzekerden van 

alle zorgverzekeraars in Nederland. 

Klantvriendelĳkste 
verzekeraar van Nederland!
DSW werd niet alleen de beste zorgverzekeraar in 2021, maar mag zich 
ook de klantvriendelĳkste verzekeraar van heel Nederland noemen. In 
een groot ona�ankelĳk onderzoek waarin MarketResponse in kaart 
brengt hoe klantvriendelĳk consumenten Nederlandse bedrĳven 
vinden, werd DSW namelĳk net als vorig jaar branchewinnaar in de 
categorie ‘verzekeraars’. 

DSW-directeur Aad de Groot nam de award in ontvangst: “Het is 
gebruikelĳk om het succes van bedrĳven af te meten aan groei. Maar 
bĳ DSW geloven we niet in groot, groter, grootst. Wĳ willen niet de 
grootste zĳn, wĳ willen de beste zĳn. Daarom betekent de verkiezing 
tot klantvriendelĳkste verzekeraar van Nederland veel voor ons.”

Wat verzekerden over ons zeggen

DSW opnieuw beste zorgverzekeraar 
van Nederland

010 - 2 466 466www.dsw.nl 06 22 38 39 06

94% van de DSW-verzekerden is 
het eens met de stelling ‘Ik ervaar 

mijn zorgverzekeraar als zeer 
klantvriendelijk’. 

E-mailcontact Website

Dienstverlening
Telefonisch 

contact
A�andeling van 

declaraties

MĳnDSW-app Mĳn-omgeving

8,5

8,8

8,5

8,6

@

8,69,0
8,7

KlantenMonitor Zorgverzekeringen 2021®

Lenie
Je krĳgt er heel gemakkelĳk een echt en vriendelĳk persoon aan de 
telefoon. Ook de a�andeling van declaraties gaat gemakkelĳk en snel 
via de app. Nog steeds dik tevreden over DSW.

A.L.
27 oktober 2021

Ik ben al mĳn hele leven bĳ DSW. Het is een verzekeraar die het woord 
‘solidair’ nog in de mond durft te nemen. Eén premie voor iedereen, 
wat jĳ niet nodig hebt heeft een ander nodig. Solidair dus.

Pierre
4 november 2020

Ik ben bĳ deze verzekeraar gegaan, omdat hĳ staat voor de verzekerde. 
Geen commerciële taal, geen opdringerige mails, enz… Ook hun lef om 
als eerste in het jaar de premie bekend te maken en zo een mĳlpaal 
voor de andere zorgverzekeraars te vormen. Die moeten zich wel 
aanpassen aan de kosten van DSW. Nooit, maar dan ook nooit ben ik 
in hun bejegening teleurgesteld geweest. Een �jne, prettig aanwezige 
mensgerichte verzekering.

In dit ona�ankelĳke onderzoek is DSW in 2021 opnieuw verkozen tot beste 
zorgverzekeraar! Voor het zevende jaar op rĳ staat DSW op de eerste plaats met 
een score die volgens het onderzoek maar weinig organisaties zullen bereiken.
Een mooier compliment kunnen we als organisatie niet krĳgen. DSW wil alle 
verzekerden bedanken voor deze mooie beoordeling. Daar zĳn we trots op!
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Stop met denken in groot, groter, grootst als het gaat over zorg en ziekenhuizen. Een fusie heeft nauwelĳks effect op 

de kwaliteit van de zorg. Dit ‘oude’ denken haalt de �exibiliteit uit ons zorgstelsel en biedt geen antwoorden op de 

uitdagingen van de toekomst.

In het vorige decennium zĳn we getuige geweest van 
een ongebreidelde fusie- en concentratiedrift in de zorg. 
De leidende gedachte in die tĳd was dat hoe vaker een 
specialist een bepaalde behandeling uitvoert, des te 
vaardiger deze wordt en des te hoger de kwaliteit wordt. 
Ook wel het zogenoemde ‘volumecriterium’. Inmiddels 
is duidelĳk dat op deze argumentatie veel is af te dingen. 

Nauwelĳks effect op kwaliteit
Uit internationaal onderzoek blĳkt dat fusies en 
concentraties nauwelĳks een effect hebben op de 
kwaliteit van de geleverde zorg. Alleen bĳ hoogcomplexe 
zorg is het wel beter die zorg in gespecialiseerde centra 
samen te brengen, omdat er dan wel sprake van 
kwaliteitsverbetering is als een specialist vaker een 
bepaalde behandeling uitvoert. De kleinere ziekenhuizen 
leveren echter maar 10 tot 15 procent hoogcomplexe 
zorg. De overige zorg is basiszorg, waaronder ook de 
reguliere spoedzorg en geboortezorg vallen. 

Daarnaast gaat het bĳ het ‘volumecriterium’ om het 
aantal behandelingen per specialist. Bĳ het sluiten van 
het ene ziekenhuis gaat het aantal behandelingen van 
het andere ziekenhuis omhoog. Maar in de praktĳk 
betekent dit dat er meer behandelingen in een ziekenhuis 
worden gedaan door meer specialisten, zodat het aantal 
behandelingen per specialist nagenoeg gelĳk blĳft. 

Flexibiliteit
De coronapandemie heeft ons veel geleerd. We hebben 
in de pre-coronaperiode veel te scherp aan de wind 
gezeild door capaciteit af te bouwen. Deze a�ouw is 
vaak het gevolg geweest van concentratie van zorg 
en fusies tussen ziekenhuizen. De verwachting is 
dat in de toekomst steeds vaker gevraagd wordt om 

Ook kleine ziekenhuizen zĳn 
onmisbaar voor de zorg

ziekenhuiscapaciteit �exibel in te zetten. Voor deze 
�exibiliteit is het juist van belang dat de kleinere 
ziekenhuizen blĳven voortbestaan. Dit hebben we ook 
in de afgelopen twee jaren gezien. Het is een zegen 
geweest dat deze ziekenhuizen nog beschikten over IC-
capaciteit zodat ook zĳ konden bĳdragen aan de opvang 
van COVID-19-patiënten. 

Cruciaal voor ouderenzorg
Het volumedenken is oud denken. Het is ‘kokerdenken’. 
Als gevolg van de vergrĳzing wordt goede zorg voor onze 
ouderen in de nabĳe toekomst de grootste opgave. Dit 
vraagt om een andere denkwĳze. Niet meer naar de zorg 
kĳken vanuit verschillende aparte kokers. Maar de zorg 
juist benaderen vanuit netwerken met samenwerkende 
zorgpartĳen die elkaar snel en goed weten te vinden. Het 
kleinere ziekenhuis gaat daarin een cruciale rol spelen. 
Dit ziekenhuis is onderdeel van de gemeenschap en weet 
wat er in de regio speelt. Het heeft directe lĳnen met 
huisartsen en ouderenzorginstellingen. En natuurlĳk 
betekent dit ook dat het kleinere ziekenhuis samenwerkt 
met topklinische ziekenhuizen en universitaire centra.

Betaalbaarheid
Maar hoe zit het dan met de betaalbaarheid? Grote 
ziekenhuizen zĳn toch veel doelmatiger? Ook dit is 
weer zo’n voorbeeld van oud denken. Hiervoor is geen 
enkel bewĳs. De grote fusieziekenhuizen kunnen 
hoogcomplexe zorg wellicht meer doelmatig leveren. De 
praktĳk is echter dat ze voor de overige 85-90 procent 
basiszorg hogere tarieven vragen. Daarom zĳn ze 
onderaan de streep helemaal niet goedkoper. 

Laten we nu eens stoppen met het denken in termen 
van groot, groter en grootst. Laten we stoppen met 

het denken in termen van een oneindig streven 
naar efficiëntie. Laten we denken in termen van 
samenwerking, netwerken en bereikbaarheid. Dat zal de 
kwaliteit van de zorg alleen maar ten goede komen. Het is 
een zegen dat we hiervoor nog de kleinere ziekenhuizen 
hebben. Ook zĳ zĳn onmisbaar voor de zorg.

“Ik ben na één 
behandeling al 
door m’n eigen 
risico heen!”
We krĳgen vaak van verzekerden te horen dat 
ze aan het begin van het jaar het eigen risico 
al hebben verbruikt. Gelukkig biedt DSW een 
goede oplossing.

Om te voorkomen dat u onverwacht een hoge 
rekening van het eigen risico ontvangt, kunt u 
er bĳ DSW voor kiezen om het verplicht eigen 
risico in tien termĳnen vooraf te betalen. Heeft 
u uw eigen risico niet volledig verbruikt? Dan 
storten wĳ het te veel betaalde bedrag terug. 

Aanmelden voor de regeling kan tot en 
met 31 januari 2022. 
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Kĳk uit met 
vergelĳkingssites

Een aanvullende verzekering kiest u voor de zorg die 
niet in de basisverzekering is opgenomen, zoals uw 
behandeling bĳ de tandarts of een bezoek aan de 
fysiotherapeut. Voorkom dat u zelf voor deze kosten 
opdraait en sluit een aanvullende verzekering af.

DSW biedt een aantal aanvullende pakketten, die ook 
nog eens compleet en betaalbaar zĳn. 

Ga naar www.dsw.nl/av om al onze pakketten en 
vergoedingen te bekĳken. 

Keuzewĳzer
Hulp nodig met kiezen? Doe de keuzewĳzer op 
www.dsw.nl/keuzewĳzer.

Kies uw verzekering

Geen losse modules, onze 
aanvullende verzekeringen zijn 

gebaseerd op solidariteit. 

AV-Standaard
€ 23,25

AV-Top
€ 40,75

Tandarts Meest voorkomende behandelingen Meest voorkomende behandelingen + 
kronen en bruggen

Fysiotherapie 12 behandelingen 27 behandelingen

Alternatieve 
geneeswĳzen

Max. € 25,- per behandeldatum, 
max. € 450,- per kalenderjaar

Max. € 30,- per behandeldatum, 
max. € 450,- per kalenderjaar

Orthodontie
Vanaf 18 jaar 
geldt een 
wachttĳd

Alle leeftĳden:
75%, tot maximaal € 685,-

Tot 18 jaar:
75%, tot maximaal € 2.000,-

Vanaf 18 jaar: 
75%, tot maximaal € 1.000,-

Wie alle zorgverzekeringen met elkaar wil vergelĳken 
om de beste te selecteren, kan de hele maand december 
wel vrĳ nemen. Dat is een enorme klus. Vergelĳkingssites 
lĳken daarom handig, maar let op, ze zĳn niet 
ona�ankelĳk. Vergelĳkingssites maken veel reclame op 
radio en televisie en geven ook nog eens cadeaus weg. 
Dat is niet voor niks. Het zĳn webshops geworden, die 
een �ink bedrag krĳgen van zorgverzekeraars voor elke 
afgesloten verzekering. Dat afgesproken bedrag kan de 
‘ona�ankelĳke vergelĳking’ behoorlĳk beïnvloeden. 

Premiegeld hoort in de zorg thuis, niet bĳ 
vergelĳkingssites
DSW betaalt geen cent aan vergelĳkingssites. Wĳ 
vinden dat premiegeld in de zorg thuishoort en niet bĳ 
vergelĳkers. Omdat vergelĳkers aan DSW niets verdienen, 
zal DSW ook niet snel als beste optie uit de vergelĳking 
komen. Terwĳl wĳ uit ona�ankelĳk onderzoek al voor 
het zevende jaar op rĳ de titel ‘Beste Zorgverzekeraar 
van Nederland’ hebben gekregen!

Vergelĳk DSW dus zelf met uw huidige zorgverzekeraar 
en kies de beste!

Tandarts, fysio, orthodontie?

87%
van onze verzekerden heeft een aanvullende verzekering

Let op! Dit is een samenvatting van de pakketten. Scan de 

QR-code om de volledige inhoud en voorwaarden van de 

pakketten te bekĳken.

De MĳnDSW-app
Stuur uw rekening op en krĳg 
binnen 24 uur uw geld terug

Neem een foto van uw rekening, stuur het op 
via de app en u heeft het geld vaak al binnen 
24 uur op uw rekening staan. Wĳzig uw 
gegevens of controleer welke zorgverleners 
voor u hebben gedeclareerd. En hoe staat het 
met de stand van uw eigen risico? U regelt het 
allemaal zelf met de gebruiksvriendelĳke app.

Download de MĳnDSW-app via de Apple Store 
of Google Play en bekĳk de demo.

Download 

de app hier



Zit de vergoeding voor de 
tandarts gewoon in uw 
aanvullende verzekering?

DSW biedt complete aanvullende pakketten, 
gebaseerd op solidariteit. Aparte modules doen 
we niet aan. Want verzekeren, dat doen we samen.

Heeft u bĳ uw zorgverzekeraar 
het gevoel dat het echt om u 
gaat?

Met 640.000 verzekerden behoort DSW tot de 
kleinere zorgverzekeraars in ons land. Dat vinden 
wĳ prima. Wĳ zĳn daardoor namelĳk klein genoeg 
om persoonlĳk te zĳn en groot genoeg om het 
verschil te kunnen maken. 
Ons doel is niet om de grootste te zĳn, wĳ zĳn veel 
liever de beste. En dat mogen we onszelf gelukkig 
al jaren noemen. U mag erop rekenen dat wĳ er 
alles aan doen om dat ook te blĳven. 

Is uw zorgverzekeraar ieder jaar 
als eerste met de nieuwe premie?

Het zo laat mogelĳk bekendmaken van de premie 
voor het nieuwe jaar lĳkt steeds meer een 
commercieel spelletje te worden. Wĳ doen daar 
niet aan mee. Wĳ vinden dat onze verzekerden 
op tĳd geïnformeerd moeten worden over hun 
nieuwe premie. Daarom maken wĳ altĳd als 
eerste de premie bekend. 

Krĳgt u zonder keuzemenu’s gelĳk 
een persoon aan de telefoon?

Bĳ DSW vinden we persoonlĳk contact belangrĳk. 
U hoeft zich daarom niet eerst door keuzemenu’s 
heen te worstelen om iemand aan de telefoon te 
krĳgen. 

Wordt u zonder medische 
vragen altĳd toegelaten tot alle 
aanvullende verzekeringen?

Bĳ ons is iedereen welkom. Als u zich bĳ DSW 
verzekert, worden ook voor de aanvullende 
verzekering geen medische vragen gesteld. Ziek of 
gezond, jong of oud: iedereen wordt geaccepteerd.

Scoort uw zorgverzekeraar al 
jaren een rapportcĳfer ruim 
boven de 8,5?

In ona�ankelĳke onderzoeken naar klant-
tevredenheid hebben wĳ al jaren de hoogste score.

Doe de
Moet ik overstappen?-test

Heeft u vragen met ‘Nee’ moeten 
beantwoorden, dan is het 
verstandig om naar DSW over te 
stappen. 

Kĳk op onze website en overtuig 
uzelf.

Als u alle vragen met ‘Ja’ heeft 
kunnen beantwoorden, dan bent 
u al bĳ DSW verzekerd en hoeft u 
niets te doen. 

Mag u naar de zorgverlener of het 
ziekenhuis van uw keuze?

De vrĳe keuze van zorgverlener wordt meer en 
meer beperkt. Let daar op in uw nieuwe polis. DSW 
bepaalt niet naar welke zorgverlener u moet gaan. 
Door wie u behandeld wilt worden, is helemaal 
aan u.

Biedt uw zorgverzekeraar ook 
dezelfde premie als u niet 
collectief verzekerd bent?

Bĳ DSW bieden wĳ geen korting voor de één, 
ten koste van de ander. Iedereen betaalt bĳ DSW 
dezelfde premie voor de basisverzekering. 

Betaalt uw zorgverzekeraar 
declaraties snel uit?

De meeste zorgkosten verrekenen wĳ rechtstreeks 
met uw zorgverlener. Als u zelf een rekening 
ontvangt, dan betalen wĳ die vrĳwel altĳd binnen 
24 uur uit.

 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee
 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee
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Door Raimond Bos

De ouders van Ton van der Peet 
dreven een melkveehouderij op 
precies dezelfde locatie. Hun boer-
derij had de veelzeggende naam 
Ruimzicht, refererend aan het open 
weidelandschap eromheen. Ton was 
de vierde van elf kinderen; vier 
jongens en zeven meisjes. Van de elf 
zijn er nu nog acht in leven, de 
oudste nog levende broer is nu 96 
jaar oud. Dat Ton ging meewerken in 
het boerenbedrijf van zijn ouders, 
was voor hem een vanzelfsprekend-
heid. Later zou hij zelfstandig melk-
veehouder worden. Voordat het 
zover kwam, ontmoette hij in 1953 
de liefde van zijn leven: Corrie de 
Wildt. ,,Ik kwam haar tegen op een 
feest, maar ze had al verkering. Ik 
weet nog dat ik tegen een vriend van 
me zei dat ik haar waarschijnlijk 
nooit zou kunnen krijgen.’’ Het lot 
bleek hem echter gunstig gezind te 
zijn, want de verkering van Corrie 
hield geen stand. Dat feit was inmid-
dels bij Ton bekend, toen zijn zus 
ging trouwen. Hij zag daarin een 
mooie kans: ,,Ik heb haar uitgeno-
digd om met mij mee te gaan naar 
het feest. Vanaf dat moment hadden 
we verkering.’’

Een uur �etsen
Corrie woonde op dat moment nog 
bij haar ouders aan de Ho�anderweg 
in Beverwijk, waar ze geboren en 
getogen is. Ook zij komt uit een 
groot gezin, er kwamen in totaal vijf 
jongens en vijf meisjes ter wereld. De 

afstand tussen Beverwijk en Halfweg 
vormde voor de twee jonge 
geliefden geen belemmering. Negen 
jaar lang �etsten ze elke week een 
uur heen en weer een uur terug om 
elkaar te kunnen zien. Het huwelijk 
werd uitgesteld tot de twee een 
woning zouden hebben, maar dat 
had heel wat voeten in aarde. De 
heer Van der Peet vertelt: ,,Mijn 
ouders zouden een huis voor ons 
laten bouwen naast hun eigen boer-
derij. Ze kregen echter van de 
gemeente geen toestemming voor 
het bouwplan. ,,Misschien wisten ze 
toen al dat Schiphol uitbreidings-
plannen had en heeft het daarom zo 
lang geduurd’’, gist het echtpaar. 
Uiteindelijk kwam de toestemming 
er alsnog en konden in 1961 de voor-
bereidingen voor het huwelijk 
getro�en worden. Een huwelijk dat 
tot op de dag van vandaag stand 
houdt en waarin de melkveehouderij 
uiteraard centraal staat.

Gezinsuitbreiding
Melk speelde overigens al eerder een 
prominente rol in het leven van 
mevrouw Van der Peet: ,,Ik was veer-
tien, toen ik bij mijn tante in 
Amsterdam ging werken. Zij had een 
melkwinkel, maar ook de zorg over 
vier jonge kinderen. Ze had daarom 
een meisje in dienst. In die tijd was 
melk nog op de bon en dat meisje 
had melkbonnen gestolen. Daarom 
moest ze weg en heb ik haar werk 
overgenomen. Later heb ik ook nog 
in Haarlem in een melkzaak gewerkt.’’ 
Eenmaal getrouwd had ze thuis in de 

eigen boerderij de handen vol. Het 
echtpaar Van der Peet kreeg drie 
dochters, inmiddels zijn er ook vijf 
kleindochters en één kleinzoon. 
Buiten het gezinsleven had mevrouw 
Van der Peet in de loop der jaren ook 
nog diverse bezigheden buitenshuis. 
Zo was ze bestuurslid van een school 
in Haarlemmerliede en van het 
witgele kruis. Ook bezorgde ze plaat-
selijke dorpskrant en was ze 
verbonden aan een kerkgenoot-
schap. Eens per jaar nam ze boven-
dien de collectebus ter hand en ging 
ze de deuren langs om geld bijeen te 
brengen voor het Reumafonds.

Woning gesloopt
Wonen in een landelijke omgeving is 

prachtig, maar kent natuurlijk in 
praktische zin wel een nadeel: ,,Je 
kunt niet zonder auto. Bood-
schappen doen, de kinderen naar 
school brengen, daar heb je de auto 
wel voor nodig.’’ Ook is het aantal 
sociale contacten in een landelijke 
omgeving vanzelf wat minder groot, 
maar daar werd door mevrouw Van 
der Peet al snel iets op verzonnen: 
,,Ik begon een kaartclubje. We 
kwamen met vier dames bijeen om 
te klaverjassen.’’ Ook haar echtge-
noot is een fervent kaarter, maar hij 
kiest liever voor pandoeren, een spel 
dat hem meer uitdaging biedt. De 
woning van het echtpaar werd 
uiteindelijk aangekocht door het 
recreatieschap Spaarnwoude. Het 

echtpaar kon er nog lange tijd 
blijven wonen via een huurcon-
structie, maar in 2015 kwam daaraan 
een einde. Het pand moest gesloopt 
worden. ,,Ik heb daar heel veel 
achtergelaten’’, zegt de heer Van der 
Peet met enige weemoed. Niet zo 
vreemd natuurlijk, want hij woonde 
maar liefst 86 jaar op deze unieke 
plek. ,,We gaan er nog wel eens 
kijken, hoor. De stallen staan er nog 
en worden ook nog gebruikt. Maar 
de woning is er niet meer. Hier in 
Velserbroek zitten we niet slecht, 
hoor. Veel beter eigenlijk, want de 
dokter zit beneden, we koken nog 
zelfstandig en we hebben veel 
aanloop. We zijn dus zeker niet 
ontevreden!’’

Velserbroek - Het is deze maand zestig jaar geleden dat Ton van der Peet 
(1929) en Corrie de Wildt (1934) hun handtekening zetten onder de voor 
hen opgestelde trouwakte. De kerkelijke inzegening van het huwelijk zou 
een half jaar later volgen. Vele jaren woonde het echtpaar in een boer-
derij in het recreatiegebied Spaarnwoude, op grond die bij het dorp 
Halfweg behoort. Zes jaar geleden moesten ze die plek verlaten en werd 
het pand gesloopt. ,,Mijn hart ligt daar nog steeds’’, zegt de heer Van der 
Peet nu.

Ton en Corrie van der Peet zestig jaar getrouwd

Sinds zes jaar woont het echtpaar in Velserbroek. Foto: Raimond Bos

IJmuiden/Velserbroek - Zaterdag trok Erik, de zingende orgelman, zijn kerst-
trui aan en bezocht Winkelcentrum Velserbroek en de Lange Nieuwstraat in 
IJmuiden. Zijn muzikale omlijsting werd door winkelend publiek duidelijk 
gewaardeerd. Gezien de motregen en de naderende lockdown wist hij met 
zijn orgel De Vrijheid een mooi kerstig sfeertje te creëren. Foto en tekst: Arita 
Immerzeel

Zingende orgelman omlijst laatste 
winkeluurtjes voor lockdown

SAMEN VOOR ELKAAR

De Velserbroekse Margriet van Noordenne is al ruim 
een jaar respijtvrijwilligster bij Socius-Maatschappelijk 
Dienstverleners. 
Margriet: ,,Ik ontlast, op vrijwillige basis, de mantel-
zorger van een thuiswonende oudere. Ik vind het een 
leuke en dankbare klus om oudere mensen te 
bezoeken, zeker in deze heftige Corona-periode. Deze 
mensen hebben zowel lichamelijke als geestelijke 
klachten. Het geeft de mantelzorger, vaak de partner, 
een naast familielid of een buur, even de gelegenheid 
te ontspannen en de zinnen te verzetten. Op dit 
moment begeleid ik een mevrouw vier uur in de week. 
Tweemaal in de week gaan we wandelen, bood-
schappen doen, een spelletje spelen en/of een 
babbeltje maken.’’
Margriet vervolgt: ,,Het is bijzonder dankbaar werk om 
te doen. We zijn overigens momenteel dringend op 
zoek naar nieuwe bel- en wandelvrijwilligers voor de 
mantelzorg. Bijvoorbeeld om te wandelen met een 
meneer in een elektrische rolstoel. Ook een JMZ-maatje 
(een maatje voor een jonge mantelzorger) wordt 
gezocht. 
Dus als iemand interesse heeft? Je kunt een mail sturen 
naar: vrijwilligers@socius-md.nl of bellen (088-

8876900). Als geïnteresseerden nog niet helemaal 
weten wat er bij hen past, kunnen ze ook contact 
opnemen, dan wordt er in goed overleg gekeken wat 
het best bij hen past. Het is vrijwilligerswerk op maat.’’

Het Sociaal Wijkteam Velsen ondersteunt inwoners 
bij allerhande vragen. Met de rubriek ‘Samen voor 
elkaar’ wil het Sociaal wijkteam actieve inwoners, 
die iets voor een ander betekenen, in het zonnetje 
zetten. 

Alexander van de Pieterman, medewerker van het Sociaal 
Wijkteam Velsen met Margriet van Noordenne. 
Foto: aangeleverd

Een enthousiaste 
respijtvrijwilliger 
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Prachtige kerstverrassing 
voor Hospice de Heideberg

Door Ingeborg Baumann

Ongeloo�ijk lief
Het is dan ook ‘ongeloo�ijk lief’, 
zoals Annemiek de Winter, coördi-
nator van de Heideberg, het 

verwoordde, dat een bedrijf als LBR 
zo’n mooie schenking kan en wil 
doen. Louis Baes Repairs is een 
warm familiebedrijf dat zich richt 
op de reparatie en revisie van 
dieselmotoren in de commerciële 

scheepvaart. Denk daarbij aan repa-
ratie van scheepsmotoren in de 
visserij, bagger, sleepvaart, binnen-
vaart of koopvaardij. Typisch zo’n 
bedrijf dat hoort bij IJmuiden dus, 
hoewel er ook een locatie in 
Harlingen zit en ze vaak op locatie 
opereren. De relaties van LBR 
krijgen elk jaar een kerstpakket. Dit 
jaar niet. Maar weet dat de schen-
king aan de Heideberg heel erg 
goed besteed gaat worden.

De meiden
Simone Admiraal, dochter van 
grondlegger Louis Baes en werk-
zaam op kantoor en haar collega 
Samantha Welburn, vertellen 
waarom. Simone: ,,Mijn oma was 
hier gast een aantal jaar geleden en 
dat hebben we allemaal als heel 
warm en mooi ervaren. Oma leefde 
op, voelde zich hier zo op haar 
gemak. En wij konden altijd langs-
komen, het was heel speciaal. Er 
ontstonden ook gesprekken met 
mijn vader en zijn broer die wellicht 
anders niet gevoerd zouden 
worden. Vandaar deze spontane 
actie. Mijn vader, en baas dus, wilde 
niet graag op de voorgrond en zei 
‘gaan jullie maar meiden.’ 

Iets moois
Er is een �jne bestemming voor het 
bedrag. Annemiek zegt: ,,We gaan 
er iets moois mee doen. De Heide-
berg zit 28 december precies tien 
jaar op de prachtige locatie aan de 
Wulverderlaan in Santpoort, zo lang 
staan de televisies en radio’s er al. 
Twee TV’s hebben we moeten 
vervangen inmiddels, die waren op. 
De rest zou moeten volgen, ook al 
door de verandering naar digitaal. 
Dat kan nu, we kunnen de appara-
tuur op de gastenkamers 
vervangen. Heel concreet dus en 
heel belangrijk. Het is voor de 
gasten de blik naar buiten toe.’’

Velsen – Coördinatoren, bestuur en vrijwilligers zijn er nog steeds een 
beetje stil van. In plaats van de gebruikelijke kerstpakketten voor hun 
relaties besloot Louis Baes Repairs (LBR) een aanzienlijk en zeer welkom 
bedrag te schenken aan Hospice de Heideberg. De Heideberg krijgt 
subsidie voor een deel van haar activiteiten maar dat is lang niet genoeg 
om hun werk, zorg en aandacht geven aan mensen in de laatste fase van 
hun leven op de meest liefdevolle manier die je je maar kunt voorstellen, 
mogelijk te maken. Daarom zijn ze altijd erg blij met donaties, sponsor-
gelden, giften en legaten van mensen en instanties die de hospice een 
warm hart toedragen. Dat geld wordt altijd heel goed besteed om de 
laatste levensfase van de gasten zo prettig, liefdevol en ook waardevol te 
laten verlopen.

Simone Admiraal en Samantha Welburn, ‘de meiden’ dus, leggen uit waarom deze 
schenking gedaan is. Foto: Ingeborg Baumann

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Het is december. De dagen worden korter, het loopt tegen kerst en 
het einde van het jaar is in zicht. We hopen het dan een beetje gezellig 
met elkaar te hebben. Dan is het schrikken als er een nieuwe virusva-
riant de kop om de muur steekt en dreigt roet in het eten te gooien. Ik 
weet niet waartoe precies is besloten, maar op het moment dat ik dit 
schrijf heeft het Outbreak Managment Team een strenge lockdown 
geadviseerd. Alles met de bedoeling om de verspreiding van de 
Omikron-variant tegen te gaan. 

Horeca, theaters, bioscopen en niet essentiële winkels zouden moeten 
sluiten.  Hetzelfde zou dan gelden voor middelbare scholen en hoger 
onderwijs. Alleen essentiële winkels zouden open mogen blijven. 
Hoewel goed is te begrijpen dat het aanhoudend hoge aantal 
meldingen van covid-19, de onverantwoord hoge druk op de huis-
artsen, ambulancevoorziening en ziekenhuizen dwingen tot nog 
meer beperkende maatregelen, is en blijft het heftig wat ons 
overkomt.

Als ik dit schrijf bekruipt mij een gevoel van somberheid. Houdt het 
dan nooit op? Het voelt als dweilen met de kraan open. Dat geldt niet 
alleen voor u die zich geconfronteerd ziet met nieuwe beperkingen, 
maar ook voor de mensen in de zorg en bij de GGD’n. Zij willen alle-
maal dat het stopt. Dat wat ze tot nu toe hebben gedaan, ons brengt 
naar een normale situatie waarin kinderen gewoon naar school 
kunnen, ondernemers hun werk kunnen doen, het sociaal leven 
voortgang kan krijgen en nog veel meer. Het is echter niet anders. We 
zullen ons nog beperkingen moeten laten welgevallen, ons houden 
aan de basisregels, ons laten testen en vaccineren.

Normaal is Kerst een feest. We scharen ons eerst om de kerstboom en 
knallen een week later het jaar uit. Het is de periode in het jaar om 
elkaar wat extra aandacht en warmte te schenken, jezelf te verwennen 
met lekker eten en spelletjes met elkaar te doen. Het feest van het 
licht. Als ik door de straten �ets of loop krijg je direct het kerstgevoel. 
Veel mensen zie je hun huis of tuin versieren en lichtjes ophangen. 
Dat maakt je vrolijk. Dat is ook een manier om toch iets van een kerst-
gevoel te krijgen. Kerst is ook de periode dat we elkaar dingen 
wensen. We sturen elkaar kaartjes, bellen of sturen een andere digitale 
boodschap. Het zou mooi zijn als we deze wensen niet alleen 
toesturen naar degenen die ons lief zijn, maar ze ook willen delen met 
elkaar. 

Dat is waarom we bij de test- en 
vaccinatielocaties kerstbomen 
hebben neergezet, waarin alle 
bezoekers een wenskaart kunnen 
ophangen. Ook in deze krant vindt u 
een kerstwens om zelf in te vullen en 
thuis op te hangen. Dan gaan we 
meer van elkaars wensen kennen en 
daarmee ook een gevoel van saam-
horigheid creëren. Dat past helemaal 
bij de Kerst, dat toch een feest is van 
hoop. Die hoop op betere tijden 
hebben we hard nodig om de moed 
erin te houden. Ik wens u vanaf deze 
plek – ondanks alle beperkingen – 
een mooi en goed kerstfeest toe. Wel 
graag met inachtneming van alle 
basisregels, die iedereen al goed 
tussen de oren heeft. Dus niet meer 
dan 4 personen per dag op visite, 
hoest en nies in je elleboog, was 
regelmatig je handen, houdt 1,5 
meter afstand, zorg voor voldoende 
ventilatie en bij klachten laat je 
testen, ook als je gevaccineerd bent.

December

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

Yvonne werkte jarenlang als 
verpleegkundige en was de laatste 
jaren vooral bezig met het coachen 
van cliënten. 
Dat beviel haar zo goed, dat ze een 
eigen coachpraktijk aan de Marga-
dantstraat 32 heeft geopend met 
neuro-linguïstisch programmeren 
(NLP) als basis. Yvonne: ,,Daarbij 
gaat het over hoe je denkt, waarop 
je de focus legt en hoe je iets doet. 
Als je weet hoe je iets doet, kun je 
ook besluiten om iets anders te 
doen.’’ 
Deze vorm van coaching kan 
mensen van bepaalde angsten of 
onzekerheden afhelpen, waardoor 
ze meer plezier in het leven hebben. 
,,Merk je dat je aan de zijlijn staat of 
niet meedoet in je eigen leven, 
doordat anderen bepalen hoe jij je 
leven leidt? Dan kan ik deze 
coaching adviseren om weer 
midden in je eigen leven te staan’’, 
aldus Yvonne. 

Op haar website www.hetmidden.
coach biedt ze een gratis e-book 
aan, waarin ze beschrijft hoe jij 
ervoor zorgt dat je je goede voorne-
mens voor 2022 ook daadwerkelijk 
waarmaakt.

IJmuiden - Vorige week startte Yvonne Groen haar coachpraktijk Het 
Midden. Haar doel: mensen te helpen met het verbeteren van de commu-
nicatie met zichzelf. Negatieve gedachten en gevoelens verdwijnen, hier-
door komen ze positiever en zelfverzekerder in het leven te staan.

Verbeter de communicatie met jezelf

Yvonne Groen met het gratis e-book dat ze aanbiedt. Foto: aangeleverd

Velsen/Beverwijk - Het onderzoek 
naar de scheuren in de constructie 
van de Velsertraverse zorgen voor 
vertraging in de aanleg van een 
nieuwe busbaan bij station Bever-
wijk. Die nieuwe busbaan moet vanaf 
het station aansluiten op de 
bestaande vluchtstrook van de 
Velsertraverse. Deze vluchtstrook is 
sinds afgelopen voorjaar uit voorzorg 
al afgesloten. Rijkswaterstaat is eige-
naar van het viaduct en voert deze 
maand onderzoek uit naar de ernst 
van de beschadigingen.
Het aanleggen van een nieuwe 

busbaan is onderdeel van het project 
HOV-station Beverwijk. Dit project is 
bedoeld om het busverkeer een 
eigen busbaan te geven, zodat de 
lijnbussen niet meer in de �le hoeven 
te staan die zich vaak vormt op de 
Velsertraverse. Een snelle, betrouw-
bare en veilige route voor het 
busverkeer zou het resultaat moeten 
zijn. Men wacht nu echter eerst de 
resultaten van het onderzoek af om 
er zeker van te zijn dat de busbaan 
veilig kan worden aangelegd. Naar 
verwachting wordt dit in april 2022 
duidelijk.

Vertraging in aanleg
busbaan bij station Beverwijk
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Bekroond met goud is niet zomaar 
een onderscheiding. De lekkernij 
moet voldoen aan de maximale score 
op vaktechnische en smaakvolle 
criteria. Je kunt er dus van uitgaan dat 
deze met goud bekroonde producten 
altijd de beste keuze zijn. Zo waren er 
bij Van Vessem maar liefst vijf met 

goud bekroonde Sintspecialiteiten en 
ook de hardlopers voor oudjaar, de 
kwarkini én de ‘appelbeignet de luxe’ 
zijn weer als beste uit de test 
gekomen. Uit de selectie voor Kerst 
scoorden de roomboterkoekkransjes, 
de kerststol en alle smaken tulbanden 
goud! Kom ze dus snel proeven in één 

van de bakkerijen bij jou in de buurt!

Het Nederlands Bakkerij Centrum
Het Nederlands Bakkerij Centrum is 
het kennis- en adviescentrum voor de 
bakkerij. Bij het Nederlands Bakkerij 
Centrum werken diverse keurmees-
ters met een lange staat van dienst in 
de bakkerijsector. De keuringen van 
het Bakkerij Centrum zijn objectief en 
onafhankelijk en worden al ruim 
honderd jaar uitgevoerd.

Regio - De bakkers van bakkerij Van Vessem hebben ook dit jaar weer 
enorm hun best gedaan. Dat is door het Nederlands Bakkerij Centrum 
bekroond met maar liefst tien onderscheidingen!

Tien producten bij bakkerij
Van Vessem met goud bekroond

De ‘gouden’ bakkers van bakkerij Van Vessem met de juryrapporten van de bekroonde producten. Foto: aangeleverd

IJmuiden - De ko�erbakmarkt op 
Plein 1945 is een groot succes. Orga-
nisator Harry Plevier wordt er tijdens 
een rondje boodschappen doen 
regelmatig op aangesproken. Hij 
vertelt: ,,De boodschappen halen is 
voor velen een gedoe en ik vind het 
ook niet altijd leuk, maar stiekem 
toch ook weer wel. Achter het mond-
masker en met grote voorzichtigheid 
ga ik op pad. Mensen houden me 
soms aan op straat en vragen: ‘Hé, 
Har… Wanneer mogen we weer?’, 
doelend op de ko�erbakmarkt. Ze 
hunkeren naar gezelligheid en de 
sociale contacten.’’ Zelf kan hij ook 
haast niet wachten tot het april is, 
want dan zou de eerstvolgende 
editie van deze markt moeten 
plaatsvinden. 
Harry is echter nog in afwachting van 
een besluit hierover door de 
gemeente Velsen. De data voor het 
houden van de markt zijn 
doorgegeven.
,,Ik hoop in januari of februari wat te 
horen. Ik heb voor acht dagen een 
aanvraag gedaan, de laatste zou dan 
begin oktober zijn.’’ Harry organi-
seerde voorheen ook de snu�el-
markten op de Lange Nieuwstraat, 
maar besloot door de gestegen 
huurprijzen voor de marktkramen 
om hiervan af te zien. ,,De kraamhuur 

werd te hoog. Ik moet die tarieven 
doorberekenen aan de deelnemers, 
dat zijn particulieren die hun zolder 
hebben opgeruimd en spulletjes 
verkopen voor kleine prijsjes. Dan 
halen ze misschien net de kraamhuur 
eruit en verdienen ze er niets aan, 
dus dan haken ze af. Ik krijg zo’n snuf-
felmarkt daardoor niet meer vol.’’ 
Zodra de vergunning rond is, focust 
hij zich daarom weer volledig op de 
ko�erbakmarkten. Hij besluit: ,,Ik 
hoop dat iedereen gezond blijft en 
een beetje aan een ander denkt.’’

Nieuwe reeks kofferbakmarkten 
2022 aangevraagd

Archie�oto van de ko�erbakmarkt op 
Plein 1945. Foto: Erik Baalbergen

Santpoort - Het lijkt erop dat de 
toekomst van bakkerij Ben Vreman 
veiliggesteld is. In de drukke dagen 
voor Kerst zijn alle helpende handjes 
welkom en de 8-jarige Ben toonde in 
het afgelopen weekeinde zijn talent 
door mee te helpen met het maken 
van de ambachtelijke kerststollen. De 
lekkernij gaat dezer dagen weer 
volop over de toonbank. Ben is de 

zoon van Remco  en Nathalie 
Vreman, die momenteel het bakkers-
bedrijf runnen. 

Op de foto is Remco zelf ook hard 
aan het werk, terwijl opa Ben op de 
achtergrond trots toekijkt. Hij was 
destijds de tweede generatie in het 
familiebedrijf, dat ooit door zijn 
vader Gerard werd gestart.

Bakker in de dop

Velsen - Tijdens de algehele leden-
vergadering van LGV hebben de 
leden van LGV de kandidatenlijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2022 vastgesteld.
Lijsttrekker Leo Kwant is trots dat hij 
de kar voor deze campagne met 
deze geweldige kandidaten mag 

trekken.
1. Leo Kwant, 2. Floor Bal, 3. Leo 
Aardenburg, 4. Milco Kwant, 5. 
Tamara Rutte, 6. Paul van der Veen, 7. 
Patricia Jumelet, 8. Jan van den Bos, 
9. Jolanda van der Veen, 10. John 
Todirijo, 11. Fred Kappen, 12. Sige 
Bart, 13. Je� Folkerts

LGV presenteert kandidatenlijst

Het Pieter Vermeulen Museum orga-
niseert talloze educatieve activiteiten 
op het gebied van natuur, milieu en 
duurzaamheid. Om dit belangrijke 
werk te ondersteunen, gaat de volle-
dige opbrengst van de kalender naar 
het Pieter Vermeulen Museum.
 De regio Zuid-Kennemerland staat 
bekend om het ruige duinlandschap, 
prachtige landgoederen en oude 
veenpolders. De Kalender Landschap 
Zuid-Kennemerland laat dit land-
schap in al zijn aspecten zien. Veel 
van de foto’s zijn gemaakt in Het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland, 
maar ook Beeckestijn, de Heksloot-

polder, de Ruïne van Brederode en 
zelfs de Amsterdamse Waterleiding-
duinen komen langs. De kalender 
laat zien hoe mooi de regio is en hoe 
belangrijk het is dit landschap en 
deze natuur te beschermen. De foto’s 
volgen de seizoenen, zodat er iedere 
maand een foto te zien is die past bij 
de tijd van het jaar. De kalender biedt 
ruimte om bij iedere dag iets te 
schrijven en kost 17,50 euro.

Velsen - Ter ere van het zeventigjarige bestaan van het Pieter Vermeulen 
Museum, het centrum voor natuureducatie, is voor het jaar 2022 een 
unieke kalender uitgebracht met landschappen in Zuid-Kennemerland. 
Deze speciale kalender is bij Bibliotheek Velsen, locatie IJmuiden 
verkrijgbaar.

De Kalender Landschap Zuid-
Kennemerland laat dit landschap in al 
zijn aspecten zien. Foto: aangeleverd

Speciale Pieter Vermeulen 
Museum kalender 2022

IJmuiden - Zeesluis IJmuiden wordt 
26 januari o�cieel geopend. Dit 
meldt NH Nieuws.  Wie de o�ciële 
openingshandeling verricht is nog 
niet bekend. 

Met een lengte van vijfhonderd 
meter, een breedte van zeventig 
meter en een diepte van achttien 
meter kunnen de allergrooste 
schepen door de sluis. 

Op dit moment wordt er druk getest 
met het doorlaten van schepen in de 
sluis. 
Ook de eerste passagierschepen zijn 
al geschut in de nieuwe sluis.

Zeesluis IJmuiden wordt 
26 januari officieel geopend
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Velsen-Noord - Doordat de school 
een week eerder dicht is, kon het 
geplande kerstontbijt ook op basis-
school de Plataan in Velsen-Noord 
niet doorgaan. Maar daar heeft de 
school iets op bedacht!

Vrijdag kregen alle leerlingen een 
ThuisKerstonbijt-pakket mee naar 
huis. Dankzij het harde werken van 
de bakker en het eigen personeel zijn 
er in korte tijd bijna 400 pakketten 
gemaakt om met het gezin van te 
genieten! Leerlingen die al thuis 
waren door verplichte quarantaine of 
doordat zij klachten hadden kregen 

hun pakket thuisgebracht. En dat is 
niet alles! Op kerstavond komen er 
video’s online van meesters en ju�en 
die kerstverhalen voorlezen aan de 
leerlingen. Directeur Benjamin Pel: 
,,We hopen dat de leerlingen zo toch 
een mooi kerstontbijt kunnen 
houden onder het motto ‘Geen kerst 
op De Plataan, maar wel Plataan-
kerst in huis!’”. Zorgcoördinator Ilona 
Zijlstra: ,,Als de scholen in januari 
weer open zijn, houden we alsnog 
een gezamenlijk ontbijtmoment. Het 
kerstontbijt wordt dan een 
Nieuwjaarsontbijt!”
Het team van De Plataan moet, net 

als alle andere basisscholen in Neder-
land, telkens schakelen wanneer er 
maatregelen worden aangekondigd. 
Ook ditmaal kwam het besluit onver-
wachts. Er is wel begrip. Directeur 
Tom Terwiel: ,,Wij zijn niet de weten-
schappers en politici die hierover 
moeten en kunnen besluiten. We 
voeren uit, en doen daarbij ons best 
om het voor leerlingen en ouders 
telkens zo goed mogelijk te organi-
seren. We zijn als schoolleiding 
enorm trots op het team van De 
Plataan, en we zijn dankbaar voor de 
complimenten die ouders ons 
mailen.”

Toch mooie start kerstvakantie 
voor leerlingen De Plataan

Bijna 400 ThuisKerstontbijt-pakketjes werden in korte tijd gemaakt. Foto: aangeleverd

IJmuiden - In deze sombere tijden 
proberen de leerkrachten op basis-
school de Vliegende Hollander met 
hun leerlingen toch ergens het licht 
te laten schijnen. ,,Als school vinden 
wij het belangrijk om kinderen te 
informeren en te betrekken bij de 
minder bedeelden in de maat-
schappij. Zowel mens als dier’’, aldus 
de leerkrachten
Vorig jaar steunden ze de voedsel-
bank en dit was mede dankzij de 
ouders een groot succes. De nieuwe 
leerlingenraad had als eerste taak om 
het goede doel van 2022 te kiezen. 
Zij hebben democratisch besloten 

om dit jaar de zwerfkatten in het 
havengebied van IJmuiden te 
steunen.
De leerlingen hebben zelf mooie 
actieposters gemaakt en een doos 
versierd waar de spullen in verza-
meld konden worden. Gelukkig is het 
dit jaar ook weer gelukt om de dozen 
goed te vullen met eten voor de 
zwerfkatten.
Deze mooie opbrengst hebben zij 
overhandigd aan Marya. Zij is coördi-
nator, oprichter en hoofd verzorging 
van de stichting. De stichting 
ontvangt geen subsidies en is geheel 
afhankelijk van giften en sponsoring. 

Leerlingen voeren actie 
voor zwerfkatten in de haven

De stichting is blij met de actie van de Vliegende Hollander. Foto: aangeleverd

Eigenlijk was het de bedoeling 
geweest om die gedoogverklaringen 
voor een periode van maximaal vijf 
jaar af te geven. Dat zou de 
gemeente een instrument geven om 
de verklaring na vijf jaar in te trekken, 
als er bijvoorbeeld sprake zou zijn 
van overlast of criminaliteit. 
Velsen telt momenteel twee co�ee-
shops en één daarvan stapte eind 
vorig jaar naar de rechter om het 
intrekken van de vergunning te voor-
komen. De rechter schorste het 
intrekken van de vergunning en in 
het afgelopen jaar heeft burge-

meester Frank Dales het nieuwe 
beleid aangepast, waarbij hij reke-
ning hield met de uitspraak van de 
rechter. In maart diende bovendien 
in Limburg een zaak waarin het 
co�eeshopbeleid centraal stond. 

Dales: ,,Kortgezegd komt het erop 
neer dat we bij het vergunnings-
proces voor een co�eeshop niet 
andere gegadigden ook de kans 
hoeven te geven om aanspraak te 
maken op een gedoogverklaring. Dat 
geldt wel voor andere branches 
waarbij het aantal vergunningen in 

een gemeente schaars is.’’

Verhuizing co�eeshop
Eén van de uitgangspunten van het 
co�eeshopbeleid is dat deze 
bedrijven zich bij voorkeur vestigen 
buiten woonwijken. Co�eeshop 
Scolo bevindt zich nu nog aan de 
Snelliusstraat, midden in een woon-
wijk. Het bedrijf zal in 2022 verhuizen 
naar de Loggerstraat 13 in het IJmui-
dense havengebied. Dales laat weten 
dat het handhavingsbeleid ten 
aanzien van co�eeshops is aange-
scherpt. Zo beginnen co�eeshops bij 
overtreding van de voorwaarden nu 
pas na vijf jaar weer met een schone 
lei in plaats van na twee jaar. Ook zal 
bij overtredingen minder gewaar-
schuwd en sneller opgetreden 
worden.

Velsen - Een jaar nadat de gemeente Velsen een nieuw co�eeshopbeleid 
introduceerde, is dat document al vervangen door een nieuwe versie. De 
meest opvallende wijziging is dat in het nieuwe beleid geen termijn 
gesteld wordt voor de geldigheid van een gedoogverklaring voor 
houders van co�eeshops.

Weer een nieuw 
coffeeshopbeleid in Velsen

COLUMN IJMED

Als je na veel onderzoeken de diagnose kanker krijgt, wordt je soms over-
spoelt door het gevoel dat je lijf je in de steek laat. Je hebt door je ziekte 
geen vertrouwen meer in je eigen lichaam. Gelukkig is kanker steeds 
vaker een goed te behandelen ziekte. Met name omdat er steeds meer 
methodes komen om het vroegtijdig op te sporen. Dit gebeurt onder 
andere door bevolkingsonderzoeken als een mammogra�e, een uitstrijkje 
of het onderzoeken van ontlasting. Maar ook worden de behandelme-
thoden e�ectiever en daarmee het resultaat.

Wat echter veel patiënten niet weten is dat tijdens de behandeling van 
kanker door artsen, ook gestart kan worden met de behandeling door 
een oncologisch fysiotherapeut om andere lichamelijke gevolgen van de 
behandeling en de ziekte aan te pakken. Sarah Hoenderdos is oncologie-
fysiotherapeut bij IJMed. “Ik begin de behandeling door via een aantal 
testen te meten op welk niveau we beginnen. Ik kijk bijvoorbeeld naar 
het uithoudingsvermogen, de kracht en, door de omvang van armen en 
benen te meten, naar een eventueel oedeem. Als gevolg van een behan-
deling met chemotherapie kun je vocht vast gaan houden, wat je bijvoor-
beeld merkt doordat je enkels, handen, benen of armen dikker worden of 
zwaar en vermoeid aanvoelen. Naast het trainen van het lichaam en 
�theid kan ik ook helpen bij zo’n oedeem. Daardoor wordt het vocht 
beter afgevoerd en kun je de arm, been of ander lichaamsdeel weer beter 
gebruiken. Dus als oncologiefysiotherapeut kan ik samen met de patiënt 
trainen om de conditie en kracht op peil te krijgen maar ook helpen het 
oedeem te verminderen. Allemaal zaken die de genezing en behandeling 
ondersteunen.”

Wilt u meer weten over oncologiefysiotherapie bel dan met IJMed 0255 
53 22 11 of mail info@ijmed.nl.

Fysiotherapie bij kanker

Oncologiefysiotherapeute Sarah Hoenderdos van IJMed. Foto: Mark Sassen
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IJmuiden - Na een heerlijk kerstontbijt en andere leuke activiteiten op school was het woensdagmiddag 15 december 
om 12.00 uur een gezellig feest op het grote plein voor school. Onder het genot van warme chocolademelk met slag-
room was daar dankzij vele sponsoren een grote kerstloterij met heel veel, maar ook zeer mooie prijzen. Zelfs de 
kerstman was er om nog wat lootjes te trekken en met alle kinderen op de foto te gaan. Foto: aangeleverd

Kerstloterij op basisschool 
de Vliegende Hollander

IJmuiden - Zaterdagmiddag raapten vier leden van Velsen Lokaal met grijpers zwerfvuil op op de Lange Nieuwstraat. 
Op gepaste afstand werden hun afvalzakken gevuld met alles wat rondzwierf aan afval. Wethouder Bram Diepstraten 
vertelde desgevraagd, dat dit de eerste keer is, dat zij dit doen. ,,We hebben het plan opgevat, om dit in alle woon-
kernen van Velsen een keer te gaan doen. Misschien moeten we er een persbericht over uit laten gaan, waar we zullen 
gaan rapen en wanneer. Dan kunnen Velsenaren, die dat willen, aanhaken.” Ook gaf de wethouder te kennen wat het 
meest gevonden item zwerfvuil is, wat zij oprapen. ,,Peuken! Ontzettend veel peuken! Maar het meest bijzondere is 
toch ook wel een gebruikte tuinhandschoen.” Foto en tekst: Arita Immerzeel

Velsen Lokaal raapt zwerfvuil

IJmuiden - Na het afgelasten van de 
kerstdiensten vorig jaar wegens 
corona, wilde de Baptistengemeente 
IJmuiden dit jaar weer eens �ink 
uitpakken met bijzondere kerstdien-
sten. Helaas moest recentelijk de 
Kerstnachtdienst wegens corona 
worden afgelast. 
Tijdens de diensten op zaterdag 1e 
Kerstdag (10.30 uur) en zondag 2e 

Kerstdag (10.00 uur)     zullen boei-
ende sprekers voorgaan. Naast het 
reguliere muziekteam voor de bege-
leiding van de samenzang, is er een 
optreden van een jeugdmuziekteam, 
�lmpje van de zondagschool, solo-
zang en een gedicht. 

Voor het bijwonen van deze diensten 
moet je je aanmelden. Beide  dien-

sten zijn inmiddels volgeboekt. Je 
kunt deze diensten ook volgen via de 
livestream op You Tube bij Baptisten 
IJmuiden.nl. 

Op het moment van dit schrijven zijn 
net de beperkingen van de zware 
lockdown bekend geworden. Het 
kan dus zijn dat onze diensten niet of 
in aangepaste vorm doorgaan. 

Kerst bij de Baptistengemeente

Velserbroek - Irene Butijn schoot deze mooie plaat donderdag aan de West-
broekplas. ,,Er hing ineens een magische sfeer tijdens mijn ochtendwandeling, 
daar bij de plas. De zon, die zo wonderschoon door de mist probeerde heen te 
breken. Wat een mooi geschenk, deze donkere dagen vol gemiezer”. Haar 
dochter Fabienne is degene die zich à la Wim Hof (de zogenaamde Ice Man) in 
het ijskoude water begeven heeft. Irene werd de dag van de foto 63 jaar en 
ziet dit mooie moment als haar grootste verjaarsgeschenk. Foto: Irene Butijn

Verjaardag begint wonderschoon

Door Raimond Bos

Het initiatief van de handtekeningen-
actie komt van Sandra Kruitbosch, 
Susan Buurkes en José Loogman. 
Sandra en Susan wonen aan de 
Spitsaak, José aan de Platbodem. Ze 
zien dat de parkeerdruk in de wijk nu 
al hoog is. Met de komst van nog 
eens 72 nieuwe woningen, waarvoor 
slechts 40 nieuwe parkeerplaatsen 
ingetekend zijn, zien ze de bui al 
hangen. Sandra: ,,Onze straat is 
eigenlijk nu al vol en in de omlig-
gende straten is het helemaal hutje-
mutje. Wij denken dat de nieuwe 
bewoners straks niet voldoende 
parkeerruimte zullen hebben en dan 
zullen gaan uitwijken naar de omlig-
gende straten. Dat wordt veel te vol 
en dat levert onveilige situaties op.’’ 
Ze wijst erop dat de parkeernorm in 
een woonwijk gewoonlijk 1,3 of 1,8 is. 
Met slechts 40 nieuwe parkeer-
plaatsen voor de 72 nieuwe bewo-
ners wordt die norm lang niet 
gehaald. Uit het startdocument van 
de gemeente Velsen blijkt dat de 
parkeerplaatsen aan de noord- en 
zuidzijde van de nieuwbouw zullen 
worden aangelegd in de vorm van 
zogenoemde parkeerko�ers. ,,Een 
ondergrondse parkeergarage komt er 
niet, want dat is te duur bij sociale 
woningbouw’’, weet Sandra.
Dat de maximale bouwhoogte van 
het plan voor een deel op vier woon-
lagen is bepaald, is eigenlijk al een 
winstpuntje voor de omwonenden. 
Aanvankelijk werd over vijf bouw-
lagen gesproken, op basis van de 
inspraakreacties is dat getal bijge-
steld tot vier. Dat wil overigens niet 
zeggen dat de drie woongebouwen 
allemaal die hoogte zullen krijgen. 
Alleen het meest noordelijke gebouw 
krijgt die hoogte, het middelste 
gebouw wordt drie bouwlagen hoog 

met een gedeeltelijke vierde laag en 
het meest zuidelijke gebouw krijgt 
twee bouwlagen met een gedeelte-
lijke derde laag. ,,Nog steeds te hoog’’, 
vinden de buurtbewoners. Ze zouden 
graag zien dat de nieuwbouw 
nergens hoger wordt dan drie bouw-
lagen. De wijze waarop ze over de 
bouwplannen geïnformeerd zijn, 
bevreemdt hen. ,,Het startdocument 
werd twee dagen voor de start van 
de zomervakantie online gepresen-
teerd. Twee weken ervoor was een 
brief aan de omwonenden verstuurd. 
Alleen als je op die brief had gerea-
geerd, kreeg je een link voor de 
online bijeenkomst in Zoom.’’
Tijdens de raadssessie van 9 
december was Sandra Kruitbosch de 
eerste inspreker namens de bewo-
ners. ,,We zijn enorm geschrokken 
van de omvang en het aantal 
woningen van dit plan’’, liet ze weten. 
Ook liet ze blijken verbaasd te zijn 
over het feit dat alle geplande 
woningen voor de sociale huursector 
bedoeld zijn. Ze licht toe: ,,Bij de 
andere nieuwbouwplannen in Velser-
broek is de bouw van sociale huurwo-
ningen niet meegenomen. We zijn 
bang dat daarom nu alle sociale huur-
woningen hier komen.’’ Ze wijst erop 
dat de gemeente op grond van eerder 
vastgesteld beleid tenminste 30% 
sociale huurwoningen moet inte-
greren in elk nieuw bouwproject. Een 
ander punt van zorg voor de bewo-
ners is dat alle bomen, die voor het 
bouwplan moeten wijken, in dezelfde 
straat een nieuwe plek zouden 
moeten krijgen. ,,Daar is geen plaats 
voor’’, concluderen ze. De raadssessie 
over het bouwplan nam zo’n vijf 
kwartier tijd in beslag. Daarna werd 
de conclusie getrokken dat het voor-
stel rijp is voor besluitvorming en dat 
het als hamerstuk op de raadsagenda 
voor deze week kon worden gezet.

Bewoners verzetten zich 
tegen bouwplan Platbodem
Velserbroek - Vanavond buigt de gemeenteraad zich over het bouwplan 
voor het terrein tussen de straten Platbodem en Spitsaak. Twee basis-
scholen verhuisden van deze locatie naar elders en de panden staan op de 
nominatie voor sloop. Dat geldt ook voor de gymzaal, die tevens jarenlang 
het onderkomen was voor Trampolinevereniging IJmuiden. Op deze plek 
moeten drie woongebouwen komen, bedoeld voor de sociale huursector. 
Omwonenden zijn niet gelukkig met het plan, ze vrezen voor grote parkeer-
problemen in de wijk. Ook de geplande bouwhoogte, die hun woningen in 
de schaduw zal zetten, valt niet in goede aarde. Deze week werden 246 
handtekeningen van buurtbewoners naar de gemeenteraad gestuurd.
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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.survey-
monkey.com/r/MeedoeninIJmond. De 
enquête is anoniem en wordt 
verwerkt door Cliëntenbelang 
Amsterdam. Na verwerking worden 

alle vragenlijsten vernietigd. Deelne-
mers kunnen zelf aangeven of ze op 
de hoogte gehouden willen worden 
van de uitkomsten en het advies hier-
over aan de gemeente. Onder de deel-

nemers uit Velsen verloot men 3 
cadeaubonnen van ondernemers uit 
Velsen. Meer informatie: www.partici-
patieraadvelsen.nl. Daar is de enquête 
ook te vinden.

Onderzoek naar ideeën inwoners om mensen met weinig geld te ondersteunen

Door Ingeborg Baumann

Er zal niet gefeest worden
Jacky en Bo, ondernemers van de 
modezaak op de Kennemerlaan die 
gerund wordt door Jacomien 
Stokman en haar dochter Bo, hadden 
wel in de gaten dat de besmettingen 
weer opliepen en hadden in de vorige 
lockdown al op alle mogelijke 
manieren contact gehouden met hun 
klanten. Toch kwam afgelopen 
zaterdag de lockdown wel heel snel 
en plotseling. Bo vertelt: ,,We hadden 
bewust al minder ingekocht met in 
ons achterhoofd dat er wel niet echt 
gefeest zou gaan worden en dat men 
geen behoefte zou hebben aan pail-
lettenjurkjes. We hebben de etalage 
omgeturnd in ‘kleine winkeltjes’ met 
�jne combinaties en leuke spulletjes. 
In de etalage QR-codes waarmee je 
terecht komt op onze web-pagina. 
Dat is best wennen voor onze klanten 
want onze doelgroep is juist zo 
gewend aan de gezelligheid en het 
persoonlijk contact in de zaak. We zijn 
er hard meer bezig en zetten alles in, 

zo klantvriendelijk mogelijk. Want 
mensen wéten het vaak ook niet 
meer. En we blijven heel vastberaden 
aan de slag om het maximale eruit te 
halen. Niet alleen voor onszelf, voor 
iedereen.’’

Ik ga het zeker redden  
Lingeriespeciaalzaak Lengerique in de 
Santpoortse Hoofdstraat moet het 
eigenlijk hebben van de kerstdrukte. 
Fijne pakjes onder de boom, een 
feestjurkje met daaronder prachtige 
lingerie en cadeaubonnen voor luxu-
euze ondermode. Voor het tweede 
jaar op rij wordt er roet in het eten 
gegooid. Debby Thijssen zegt: 
,,Normaal staan we nu met zes man in 
te pakken, waardeloos dit. Vrijdag 
dacht ik al: ‘oh dit gaat mis!’ Zaterdag 
was heel druk en zondag moesten we 
al dicht. Ik zie nu dat mensen gaan 
shoppen in Duistland en België, en 
dat is zo jammer. Online staat alles 
klaar, nog van de vorige lockdown 
maar dat loopt niet erg. Punt is dat ik 
moet voor-orderen, wat we nu binnen 
gaan krijgen en hebben is driekwart 

jaar geleden ingekocht. Normaal 
ruimt voorraad zichzelf wel op. Nu 
niet natuurlijk. Maar ik gá het redden, 
ik heb altijd vrij safe gedaan. Ik heb 
wel een gevoel van oneerlijkheid want 
wat is essentieel? Het belangrijkste 
dat een mens nodig heeft vervalt, de 
aandacht, het uitje naar de zaak, het 
kopje ko�e en het snu�elen. Maar we 
houden elkaar op de been, dat moet.’’

Fractie normale omzet
The Readshop op het Marktplein in 
IJmuiden heeft weer een route 
uitgezet in de zaak. Want de zaken 
met PostNL, ING en de geldautomaal 
mogen wél, maar de boeken, schrijf-
waren en hebbedingetjes mogen niet. 
Ook niet als je eenmaal binnen bent. 
Deze kunnen wel via mail, telefoon, of 
whatsapp besteld worden. Paul Worp: 
,,Maar dat is maar een fractie van wat 
we normaal omzetten, maximaal 10 
procent. De beste week van het jaar is 
ons ontnomen. En ook ik had het niet 
helemaal aan zien komen. De laatste 
week wel maar drie weken daarvoor 
was er wat mij betreft geen direct 

gevaar. Ik dacht dat we wel zouden 
kunnen doorgaan, dat ze ons met rust 
zouden laten tot de kerst. Vorige lock-
down is er veel gelobbyd om aan te 
geven dat boeken wel degelijk essen-
tieel zijn, maar daar wilden ‘ze’ niet 
aan. Er zijn dingen die ik niet snap. 
Inmiddels ben ik wel zo ver dat ik 
overleven zal, een paar jaar geleden 
had ik dat niet gered. Ik hoop wel van 
harte dat het minimaal eind januari 
klaar zal zijn met die ellende.’’

Best beroerd van 
William Brands van Visrestaurant de 
Meerplaats voelde het wel aankomen 
maar is er best beroerd van. ,,Eerst 
alles omboeken en veranderen van 
diner naar lunch en dus heel veel 
mensen moeten teleurstellen. Je bent 
het niet gewend als horecaonder-
nemer om mensen af te moeten 
bellen en dat gaat je echt aan het hart. 
We zijn nu gewoon dicht, geen take-
away. Vorige keer werd dat al minder 
en minder, de animo, het nieuwe was 
ervan af. We hebben een uithuilwijntje 
gedronken met z’n allen en zijn nu 
aan het schoonmaken en opruimen. 
De voor zondag ingekochte verse vis 
en andere etenswaren, tenslotte staan 
we bekend om de versheid van onze 
producten, hebben we verdeeld over 
personeel en kennissen. Gelukkig 
moest het meeste nog binnenkomen. 
Maar we blijven er positief tegenaan 
gaan, hoewel het moeilijk is hiertegen 
op te ondernemen. Mentaal ook, we 
zitten niet echt lekker in ons vel. Voor 
de zoveelste keer weer een klap. 
Gelukkig hebben we een sterk vast 

team, we kunnen elkaar steunen. Ik 
blijf vechten, ik blijf ervoor gaan!’’

Grenzen verleggen
Voor eigenaresse van het wijd en zijd 
bekende Restaurant IJmond, Judith 
Nieborg, kwam de klap heel hard aan. 
,,Hoewel ik het al weken riep en nu 
moet zeggen: zie je wel, ik zéi het 
toch! We doen wel take-away maar ik 
merk dat dat niet meer zo erg 
aanslaat. De borrelplank trouwens 
wel, een proeverij van allerlei lekkers. 
Afgelopen zondag, de eerste dag van 
de lockdown, was ik helemaal vol 
gereserveerd, ik baalde verschrikkelijk. 
Met kerst hadden we überhaupt dicht 
geweest, want als dát je moet 
redden…Weet je: we verleggen onze 
grenzen. We moeten wel, het gebeurt 
toch. We blijven vechten om onze 
zaak in stand te houden maar het valt 
niet mee. En toch blijf ik roepen: ‘Het 
is wat het is en we blijven lachen’.’’

Steunen
Zomaar een aantal ondernemers aan 
het woord. Zomaar een greep. Strijd-
bare ondernemers, hoe moeilijk het 
ook is. Zowel mentaal als in de porte-
monnee. Zullen we afspreken dat ze 
het niet alleen hoeven doen? Dat we 
ze blijven steunen? Want zij kunnen 
niet zonder ons en wij kunnen niet 
zonder hen. Laten we elkaar op de 
been houden, wankelend en wel. Kijk 
bijvoorbeeld ook op: www.ijmuiden.
nl/koop-en-bestel-lokaal-zeker-nu. 
Daar staan ook lokale tips en adresjes 
op die de feestdagen, en het leven, 
net even leuker maken. 

Velsen – Er is gehoopt, ondanks de steeds stijgende cijfers van de plotseling opduikende variant van het virus 
dat ons nu al bijna twee jaar verlamt, ziek maakt, beperkt en verdriet en wanhoop bezorgt. Maar afgelopen 
zaterdag werd de bizarre werkelijkheid meer dan duidelijk. Zonder uitstel, meteen de volgende dag, werd de 
zoveelste lockdown een feit. Een keiharde lockdown, alleen essentiële zaken en ondernemingen mogen open-
blijven. De discussie wat en waarom een product of dienst essentieel zou zijn werd niet eens meer gevoerd. Een 
enorme slag voor ondernemers. Net nu de campagne van Citymarketing .IJmuiden om lokaal te kopen, 
bezoeken en eten indaalde bij het Velsense publiek. Razendsnel moest geschakeld worden. En dat gebeurde 
ook. Want wat uit de gesprekken met een aantal van die ondernemers blijkt: ze verleggen hun grenzen, ze 
blijven in contact met hun publiek, ze blijven vechten. Zoals Judith Nieborg van Restaurant IJmond zegt: ,,Het is 
wat het is en we blijven lachen.’’ Het is wel duidelijk dat onze steun onmisbaar is. William Brands van het al 
dertig jaar befaamde restaurant de Meerplaats: ,,Hier kunnen we niet tegen ondernemen. We gáán het over-
leven maar mentaal is het loodwaar.’’

Ondernemers in Velsen blijven vechten

Recordopbrengst van 62.720 kilo oud papier bij SVIJ
De container voor het inleveren van 
het oud papier staat bij het terrein 
van SVIJ op sportpark Zeewijk. Elke 
woensdag zijn de drie mannen hier 
te vinden en dat al vele jaren lang. 
Toon is de oudste van het stel: ,,Ik 
ben denk ik ook de oudste van de 
club. Ik ben al vijftig jaar lid.’’ 
Ondanks zijn hoge leeftijd is hij nog 
zeer vitaal. De voormalige stukadoor 
besloot om na zijn pensionering 
postbode te worden. Dertien jaar 
lang werkte hij voor postbedrijf 
Sandd. Twee jaar geleden verruilde 
hij dat werk voor een krantenwijk. 
Nog altijd bezorgt hij wekelijks de 
Jutter bij de inwoners van de Nieuw-
koopstraat, Wijk aan Zeeërweg en 
Beekmansbos. Ook voor het met de 
hand schrijven van 210 (!) kerst-
kaarten namens de vereniging en 
het bezorgen daarvan draait hij zijn 
hand niet om. ,,Ik heb enkele kaarten 
verstuurd, bijvoorbeeld naar HVC in 
Alkmaar, het bedrijf dat het papier 
ophaalt en waar ik goed contact 
mee heb. Maar de rest heb ik 
persoonlijk weggebracht. Ik doe dat 
elk jaar, meestal begin ik er een week 
of zes van tevoren mee om ze te 
schrijven.’’

In heel Europa heerst momenteel 
papierschaarste. Dat is gunstig voor 
een vereniging als SVIJ, want daar-

door levert het oud papier meer geld 
op. ,,Als er weinig papier is, hebben 
ze veel papier en karton nodig om 
karton van te maken’’, weet Toon. In 
januari van dit jaar kreeg de club 
amper drie cent per kilo oud papier, 
inmiddels is dat opgelopen tot acht 
à negen cent. Een snelle rekensom 
leert dat SVIJ in het afgelopen jaar 
enkele duizenden euro’s heeft 
verdiend dankzij de trouwe papiers-
paarders. ,,Dat geld hebben we ook 
hard nodig. Het coronavirus heeft 
ons dit jaar al zo’n 26.000 euro 
gekost’’, vertelt Toon. Hij somt op: 
,,De huur voor de velden, de kosten 
voor gas, licht en water, ga zo maar 
door. Daar staan nauwelijks inkom-
sten tegenover. De kerstavonden 
konden niet doorgaan, er is geen 
kantineomzet, enzovoort. Gelukkig 
hebben we nog inkomsten uit 
bijvoorbeeld de Grote Clubactie en 
deze opbrengst van het oud papier. 
We zullen �nancieel nog goed in 
elkaar, maar het is wel moeilijk.’’

De kerstkaarten werden voorzien 
van teksten als ‘Geen woorden maar 
daden’ en ‘Pluk de dag’ en onderte-
kend met ‘Ome Toon, Ome Theo en 
Ome Piet. ,,Bedankt, alle oud-papier-
spaarders voor het aanbrengen van 
in totaal 62.720 kilo oud papier in 
2021.”

IJmuiden - Een recordopbrengst van meer dan 62.720 kilo oud papier. Dat is wat dit jaar voor voetbalvereniging 
SVIJ is ingezameld. Het resultaat ligt zo’n 18.000 kilo hoger dan vorig jaar. Vrijwilliger Toon Gruijters (83) heeft 
wel een idee waardoor dat komt: ,,Mensen bestellen tegenwoordig veel meer dingen via het internet. Dat wordt 
allemaal geleverd in kartonnen verpakkingen. We zien dat er vooral veel meer karton ingeleverd wordt.’’ Samen 
met vrijwilligers Piet de Haan en Theo Marinus zorgt hij ervoor dat de inzameling goed verloopt.

Gisteren bestond het ‘papierteam’ zelfs uit vijf personen: Piet de Haan, Theo Marinus, Ahmad Sheikh Ahmad, Ton Bakker en Toon 
Gruijters. Foto: Bos Media Services











Op dit moment verloopt de zorg en nazorg in het Spaarne Gasthuis anders dan mensen 
van ons gewend zijn. Net als alle ziekenhuizen in Nederland moeten wij operaties en 
behandelingen uitstellen. Ook afspraken op de polikliniek gaan soms niet door. Voor de 
mensen die wél worden opgenomen in het ziekenhuis blijft de zorg goed, maar minder 
uitgebreid dan wij graag zouden willen.

Wat is er anders?
Door de huidige coronagolf is het in de Nederlandse ziekenhuizen enorm druk. In het 
Spaarne Gasthuis hebben we volgens regionale en landelijke afspraken bedden beschikbaar 
om de toestroom van coronapatiënten op te vangen. Het gaat om bedden op de intensive 
care en verpleegafdelingen. Hier is veel personeel voor nodig. 

De verpleegkundigen hebben hierdoor meer patiënten onder hun hoede. Soms doen we 
onderzoeken en behandelingen niet meer tijdens de ziekenhuisopname en verplaatsen we ze 
naar de polikliniek. Zo hoeven patiënten minder lang in het ziekenhuis te blijven. Als mensen 
na hun opname tijdelijk zorg in een verzorgings- of verpleeghuis nodig hebben, kunnen wij 
nog minder goed dan anders rekening houden met hun voorkeur. Ook zijn de mogelijkheden 
voor thuiszorg beperkt. We moeten patiënten vaker vragen een beroep te doen op hun eigen 
omgeving voor hulp en verzorging thuis.

Beschikbaarheid verpleegkundigen
Hebben we de afgelopen 1,5 jaar dan niets geleerd? Hadden we ons hier niet op kunnen
voorbereiden? Zeker! En dat hebben we ook gedaan. Zo kunnen coronapatiënten nu sneller 
naar huis, met zuurstof en thuismonitoring. We leiden ook meer verpleegkundigen op dan we 
in de jaren vóór corona deden. Maar opleiden kost wel tijd. Daarnaast is het ziekteverzuim 
flink hoger dan normaal en zijn er collega’s die de zorg verlaten. Hierdoor hebben we minder 
mensen beschikbaar dan we nodig hebben.

De kwaliteit blijft overeind
Patiënten die bij ons zijn opgenomen krijgen goede zorg. Wel is de zorg en nazorg minder 
uitgebreid. Dat stapje extra kunnen wij op dit moment niet meer zetten. Dat vinden wij erg. 
Want als zorgverleners willen wij de best mogelijke zorg bieden, en het liefst nog een beetje 
meer. Helaas zijn we op een punt gekomen dat we, tijdelijk, juist genoegen moeten nemen 
met een beetje minder.

Natuurlijk bent u bij ons in goede handen. De kwaliteit van onze zorg is hoog. Daar zetten 
we ons maximaal voor in. Het zijn en blijven moeilijke tijden, binnen en buiten het ziekenhuis. 
Het Spaarne Gasthuis staat, ook nu, voor u klaar.

Ivo van Schaik
voorzitter raad 

van bestuur

Jan-Paul Ezechiëls 
voorzitter MSCK (de 

medische staf)

Bericht aan patiënten en 
inwoners van onze regio

—
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Kerstverhaal door Hans Schut, 
foto: Mattijs Kuipers

Haar vader had van de oorspronke-
lijke boerenhoeve een lusthof 
gemaakt. ’s Zomers waren zij de stad 
met zijn ondragelijke stank van afval 
uit de grachten, die als open riool 
dienden, ontvlucht. Hier vermaakten 
zij zich met �aneren, bezoek 
ontvangen, spel en muziek. 

Zij had een onvergetelijke jeugd 
gehad, nu al weer lang geleden. Op 
de buitenplaats hadden ze elke zomer 
weer plezier en waren de problemen 
van de stad ver weg. Weliswaar ging 
de gouvernante mee vanuit de stad 
om haar en haar zussen les te geven, 
maar zij mochten ook spelen en zelfs 
kattenkwaad uithalen met de 
kinderen van de andere buiten-
plaatsen, want er waren er hier best 
wel veel tussen de duinen en de 
oevers van het Wijkermeer. 
Vanuit de speelhuisjes langs de 
Heereweg kon ze uren kijken naar wat 
en wie er langs kwam. Het gewone 
volk liep, de venters hadden een 
rugtas vol waren, de vissersvrouwen, 
die naar de markt gingen hadden een 
handkar. Soms zag je een liereman 
met zijn muziekinstrument op zijn rug 
of een hondenkar. De meer gegoeden 
reden op paarden of zaten in een 
koets of karos. Als je een sjees zag 
wist je dat er bezoek kwam. 
En zo vlogen de zomers voorbij. Vader 
was er alleen in de weekends. Hier 
was moeders wil wet. Dat betekende 
na het aankleden en ontbijt een paar 
uur les van de gouvernante, dan spel, 
dan lunch en dan vrij. In deze tijd 
ontwikkelde zij haar liefde voor 
buiten, voor de natuur en voor 
bomen in het bijzonder. Die waren zo 
groot, majestueus en vaak heel oud, 
veel ouder dan een mens kan worden. 
Zij kwam in het gevlei bij de tuinbaas, 
omdat zij hem hielp met stekken en 
zaaien in de moestuin en hij leerde 
haar de namen van bomen: de 
leilinden voor het koetshuis, de 
zomerlinden van de lange laan, waar 
Liesje Lotje leerde lopen. De grote 
laan met de eiken, toen al heel oud. 
Vroeger dacht zij dat daar kabouters 
en elfen woonden en wist ze zeker dat 
deze bomen rechtstreeks in verbin-
ding stonden met de hemel. Zij kende 
de populieren aan de rand van het 
landgoed, waar de duinen begonnen. 
Deze bomen spraken met elkaar, “hun 
ritselende blaadjes hielden duizend 
�uisterpraatjes”. Zij kon er lang naar 
liggen luisteren in het gras. Zij kende 
nog meer bomen: de beuk met zijn 
gladde stam en de berk met zijn witte 
bast en de �jnspar! Uit het bosje met 
die bomen liet vader elk jaar de kerst-
boom naar de stad komen. Dan 
zongen ze “oh denneboom….”, maar 
het was helemaal geen den. Eén spar 
vond zij het mooist en gelukkig werd 
die jaar na jaar gespaard.
Zij kon zich slecht voorstellen hoe het 
er hier in de winter uit zag. Kerst 
vierden ze altijd in de stad. Waarom 
eigenlijk? Zij nam zich voor als zij 
groot was hier kerst te vieren. 

Nu heb ik al veel verteld over de 
zomers, toen zij nog kind was, maar 
kleine kinderen worden groot en van 
je kinderdromen komt dikwijls weinig 
terecht. Bovendien leefde zij in een 
moeilijke tijd. Oorlog en ziekten 
eisten hun tol. Allebei haar zussen, 
haar vader en moeder en haar 

jongere broer overleefden het niet. Zij 
was de enige uit haar familie die in 
leven bleef. Zo erfde zij ook de buiten-
plaats. Zij was er al jaren niet meer 
geweest. Haar man had als bestuurder 
altijd in de stad te doen en zij was 
druk met de kinderen. De oudste was 
al vier en zijn zusje nu bijna twee. Een 
derde was op komst.

Toen haar broer kinderloos stierf 
erfde zij dus huis en landgoed. Het 
huis in de stad liet hij zijn vrouw na. 
Hoewel het nu bijna winter was, 
voelde zij zich verplicht naar de 
buitenplaats te reizen. Zij dacht dat ze 
voor Kerst weer thuis in Amsterdam 
zou zijn. Ze liet de kinderen en kerst-
voorbereidingen aan het personeel 
en scheepte ’s ochtends vroeg in om 
zich naar Velsen te laten varen. Het 
was heel koud, maar zij had haar 
bontjas aan en haar handen in een 
bontmof. Via de sluis bij de Singel 
voeren zij het IJ op. Het was er druk. Er 
lagen tal van schepen afgemeerd om 
hun waren te lossen. De zeilen 
werden gehesen en zij voeren west-
waarts, Amsterdam achter zich latend. 
Het lawaai van de stad verstomde en 
je hoorde alleen de wind in de zeilen 
en het klotsende water van de boeg, 

die zich er doorheen kliefde. Onge-
veer halverwege passeerden ze 
Spaarndam, je kon de kerktoren 
duidelijk zien afsteken tegen de 
donkere lucht. Zou er ander weer 
komen? Na ongeveer een halve dag 
varen kwamen zij aan in het haventje 
van Velsen. Vandaar was het minder 
dan een half uur gaans naar de 
buitenplaats.

Tot dan toe was alles voorspoedig 
verlopen. Zij had het personeel, dat 
het hele jaar op de buitenplaats bleef 
verwittigd van haar komst en een 
rijtuig met koetsier kwam haar tege-
moet. Hoogzwanger als zij was, was 
dat maar goed ook. Eenmaal op het 
buiten aangekomen sloeg het weer 
inderdaad om. Het begon te 
sneeuwen en te vriezen en ofschoon 
ook in haar kamer de open haard 
opgestookt werd was alleen in de 
keuken de temperatuur enigszins 
dragelijk. Er kwam nog water uit de 
pomp en er was gelukkig voldoende 
gehakt hout voor haard en oven. 
Geen mens waagde zich nog buiten.

De begroeting van het personeel dat 
haar nog kende was allerhartelijkst, 

maar ook onder hen waren er die al 
waren heengegaan, bijvoorbeeld de 
oude tuinbaas. Zij maakte kennis met 
de nieuwe mensen en verzekerde 
hen, dat als het aan haar lag, er niet 
zoveel zou veranderen. Na de maal-
tijd, zeer ongebruikelijk, met het 
personeel in de keuken te hebben 
genuttigd, werd het snel donker en 
ging zij naar bed. De open haard op 
haar slaapkamer werd nog wat opge-
pord en onder nog een extra deken 
was het niet koud. De baby in haar 
buik was onrustig en zij kon alleen 
maar op één zij liggen met een 
kussen onder haar buik. Toch viel zij in 
slaap. De reis en de nieuwe indrukken, 
zij was hier nog nooit ’s winters 
geweest, waren vermoeiend.

De volgende morgen stonden de 
ijsbloemen duimdik op de ramen. Om 
naar buiten te kunnen kijken blies zij 
haar relatief warme adem tegen het 
glas; de ijsbloemen smolten weg en 
voor haar lag een besneeuwd land-
schap. Zij kon ver van zich afkijken, 
zag de duinen, het populieren- en het 
sparrenbosje. Haar lievelingsspar 
stond er nog steeds. Wat was die 
groot geworden en wat een schitte-
rend gezicht met die sneeuw erop. 

Zo’n kerstboom in het bos vond zij 
nog mooier dan in huis.
Nadat zij zich had laten helpen met 
aankleden en had ontbeten zag zij 
dat ook hier het personeel druk 
doende was zich voor te bereiden op 
de kerst. In de oven werden kerst-
stollen gebakken en voor de gelegen-
heid werd glühwein gekookt. 
Nog twee dagen en dan was het 
kerstavond. Vrijwel iedereen ging dan 
naar de nachtmis in de kerk in het 
dorp. Zij hoopte dat zij zelf tegen die 
tijd weer in Amsterdam in de zoge-
noemde Nieuwe Kerk de nachtmis bij 
kon wonen. Eigenlijk gek: het was in 
de protestantse kerk helemaal geen 
mis, dat was alleen bij de katholieken. 

Zij wilde wel naar buiten om zelf de 
sneeuw te ervaren en van het natuur-
schoon te genieten, maar in haar 
zwangere toestand weerhield haar 
personeel haar daarvan. De jachtop-
ziener kwam wat konijnen, hazen, 
fazanten en een ree brengen, reeds 
gevild en geplukt, mooi bestorven 
vlees, zo te gebruiken. Van de honger 
zou zij niet omkomen. Hij vertelde 
haar dat het de laatste tijd zo erg was 
met stropers. Van de ooit door haar 

vader uitgezette fazanten en hun 
nakomelingen was nog maar een 
klein aantal over. Daarom was hij 
terughoudend geweest met de jacht. 
Nu het gesneeuwd had, had hij aan 
de sporen en vraatschade van de 
reeën gezien, dat er daar best wel veel 
van waren. Ze wagen zich nu tot 
dichtbij het huis. U moet maar eens 
opletten. 
Ook consulteerde zij de rentmeester 
om meer te weten te komen over de 
opbrengsten van de pacht en van het 
hout. Hier op het landgoed was 
bosbouw en de verkoop van hout een 
belangrijke inkomstenbron. Ook de 
fruitoogst, de Velserkers was een 
belangrijk exportproduct, zorgde 
voor inkomsten. De pachters zelf 
hielden maar een karig bestaan over 
en moesten allerlei diensten verlenen 
voor de buitenplaats. Zo ging dat 
toen.

De huidige tuinbaas kwam met 
wekpotten met ingemaakte groente 
en ooft en deelde mee dat per koets 
al het nodige onderweg was naar 
Amsterdam. De boswachter meldde 
dat ook dit jaar een paar prachtige 
�jnsparren waren omgehakt en als 
kerstboom naar Amsterdam waren 

gestuurd. Hij was zo vrij geweest er 
ook maar één om te hakken om hier 
in het huis te plaatsen. “Weest u voor-
zichtig met de kaarsen voor in de 
boom? U zou toch niet willen, dat met 
kerst u net verworven huis afbrandt” 
zei hij. Met de huismeester besprak zij 
wat er gerepareerd of vernieuwd 
moest worden en hoe het personeel 
het kerstfeest zou vieren. Kortom de 
dag vloog om en zij had nauwelijks de 
tijd gehad om de vinnige vrieskou te 
voelen of te betreuren, dat zij niet 
naar buiten kon. Net als de vorige dag 
ging zij na de maaltijd, toen het 
donker werd naar bed. Dat het die 
avond en nacht weer begon te 
sneeuwen had zij helemaal niet door.
Die morgen, de dag voor kerst, zou zij 
terug naar huis, maar er lag zoveel 
sneeuw en het had zo hard gevroren, 
dat zij dat kon vergeten, zeker in haar 
zwangere toestand. Zij kon vermoe-
delijk niet eens naar de nachtmis hier 
in het dorp, hoewel het personeel 
haar wel in een draagstoel er naar toe 
wilde brengen. Zij sloeg hen gade in 
hun voorbereidingen voor kerst. Zij 
keek naar buiten, nadat ze weer de 
ijsbloemen van de ruiten had 
geblazen en zag inderdaad twee 

reeën vlakbij het huis aan het azen. 
Het waren een reegeit en haar kalf. Zij 
had nog nooit van zo dichtbij zulke 
mooie dieren gezien. Een paar 
kauwen stak strak af tegen de witte 
sneeuw. Iemand had wat broodkruim 
gestrooid en dat was hen niet 
ontgaan. Andere vogels probeerden 
ook een graantje mee te pikken, een 
stuk of wat vinken, kool- en pimpel-
mezen en een roodborstje. Zelfs als je 
geen vogelnamen kende kon je dat 
nog wel bedenken. In de bomen 
hoorde zij een specht kloppen, zou 
het een bonte specht zijn met zijn 
wit-zwarte kleed en rode borst en 
kuif? Even later zag zij hem in zijn sier-
lijke glijvlucht naar een andere boom 
vliegen.

Aan de bosrand bewoog nog iets. Was 
dat een vos? Zij had nog nooit een 
vos gezien. Het was wel ver weg en 
een verrekijker had ze niet. Maar de 
grijs-bruine streep, die daar behoed-
zaam langs de bosrand sloop, dat 
moest wel een vos zijn. Ze wist dat als 
je vossen hun gang liet gaan je geen 
klein wild overhield. Daarom had haar 
vader er op toegezien, dat er elk jaar 
enkele geschoten werden. De jacht-
opziener vatte die taak ook heel 
serieus op en zag erop toe dat zulks 
ook geschiedde. Nu waren er nog 
minstens 4 vossen en dat was ook het 
maximale aantal, dat je hier kon 
hebben. Zij kon haar ogen er niet van 
af houden. Wat was Reinaert van 
plan? Zij kon hem precies volgen, 
maar wat hij van plan was, was ook 
haar onduidelijk. Opeens was er een 
gestuif van veren en dergelijke. 
Kennelijk had onze vos een fazant of 
ander gevogelte betrapt en 
verschalkt. Dat zij daar nu getuige van 
mocht zijn. Zij geloofde haar eigen 
ogen niet.

Het werd avond en zij hadden weer 
hoe ongebruikelijk ook de maaltijd 
met zijn allen, personeel en zij 
gebruikt. Zij zou naar bed gaan, het 
was immers al donker, maar het was 
ook kerstavond en men vond dat je 
dan ter kerke moest, alhoewel het 
weer dat verhinderde. De sneeuw lag 
zo hoog, dat je vanaf de begane 
grond geen uitzicht  had en voor 
rijtuigen was het geen doen om van 
a. naar b. te komen. Er waren perso-
neelsleden die ondanks alles naar de 
kerk wilden en ook gingen. Een hand-
jevol  bleef gewoon in het huis en 
bereidde het kerstmaal voor. Zij 
voelde zich raar. De baby in haar buik 
schopte en zij voelde zich alles 
behalve lekker. Normaliter zou het 
nog  veertien dagen duren, maar alles 
duidde erop, dat het weleens veel 
eerder zou kunnen gebeuren.
Toen braken plots de vliezen en zette 
de geboorte in. In allerijl werd 
gepoogd een baker te vinden die het 
kind ter wereld zou kunnen helpen. 
Goddank werd die ook gevonden en 
midden in de kerstnacht werd een 
gezonde dochter geboren, twee 
weken te vroeg, maar dat moest 
kunnen. Zij noemde haar Noëlle, 
kerstkind. Zonder haar man in de 
buurt en zonder verdere familie kwam 
hier op de buitenplaats een kerstkind 
ter wereld. Dat moest wel een teken 
zijn. Haar man werd verwittigd en 
kwam zo snel als het weer hem toeliet 
naar de buitenplaats. Samen genoten 
zij haar droom: kerst vieren op de 
buitenplaats, wie had dat ooit 
gedacht.

Kerst op Buitenplaats Beeckestijn









40 inderegio.nl • 23 december 2021NIEUWS

Regio - Het boek ‘IJmond-Wronki 
1980-2020’ is gepresenteerd. In 
aanwezigheid van tientallen gasten 
is op woensdag 8 december in het 
Kennemer Theater het jubileumboek, 
geschreven door oud-voorzitter Wim 
Spruit, gelanceerd. Er waren ook 
gasten uit Wronki overgekomen om 

deze heuglijke gebeurtenis mee te 
maken. En veel (oud)vrijwilligers 
waren in de middaguren present om 
een gratis exemplaar in ontvangst te 
nemen. Uit Wronki kwam Michal 
Poniewski (directeur WOK, cultureel 
centrum), Karolina Matuszewska en 
Weronika Kwita (bibliotheek Wronki), 

Tobiasz Chozalski (woordvoerder 
burgemeester van Wronki en bege-
leider van de jongerenraad Wronki), 
alsmede de jongerenraadsleden 
Marysia Sawczuk en Julia Adamczak. 
De Jongerenraad Heemskerk heeft 
een samenwerkingsovereenkomst 
met de Jongerenraad Wronki.
Met de Heemskerkse raadsleden 
Marcel Dijkstra en Quinn van Veen 
trokken de jongeren uit Wronki op 
gedurende hun verblijf in de regio. 
Er was een tentoonstelling ingericht 
met zo’n 115 tekeningen van scho-
lieren uit Wronki. Zestien van de 
tekeningen zijn afgedrukt in het 
boek. 
Ook in Wronki is het boek gepresen-
teerd en voor (oud)vrijwilligers 
verkrijgbaar. In mei volgend jaar 
vindt in de Beverwijkse partnerstad 
de viering plaats van veertig jaar 
contacten tussen de bevolking van 
beide steden.      
Wie als (oud-)vrijwilliger ook een 
gratis exemplaar wil ontvangen – 
niet alle oud-vrijwilligers konden 
worden bereikt – kan zich aanmelden 
via wronkiboek@gmail.com Voor 
andere belangstellenden is, ook via 
deze mail, het boek te koop voor € 
20,-. 
Zie ook de website www.beverwijk-
wronki.nl.

Gratis boek ‘IJmond-Wronki
1980-2020’ voor (oud-)vrijwilligers

Vooraan Marcel Dijkstra en Quinn van Veen van de Jongerenraad Heemskerk, 
Marysia Sawczuk en Julia Adamzcak van de Jongerenraad Heemskerk. Boven van 
links naar rechts Karolina Matuszewska, Wim Spruit, Weronkia Kwita en Michal 
Poniewski. Foto: Tobiasz Chozalski

Het recreatieschap doet de komende 
tijd verder onderzoek naar de moge-
lijke vestiging van de bever. Op basis 
van uitwerpselen kan onder andere 
het geslacht en de herkomst worden 
onderzocht. Ook brengt het recrea-
tieschap in beeld welke eventuele 
consequenties de de�nitieve vest-
ging van de bever heeft voor activi-
teiten die er in het recreatiegebied 
plaatsvinden. Om verstoring te voor-
komen zegt het recreatieschap niet 
waar het knaagdier is gesignaleerd.

Hout als voedsel en 
bouwmateriaal
Bevers zijn planteneters en eten 
waterplanten, maar ook de boom-
schors van soorten als eik, berk, wilg 
of kersenboom, staat op hun menu. 
Een groot deel van hun tijd besteden 
ze aan knagen. Ze knagen met hun 
vier grote voortanden met gemak 
bomen met een doorsnede van een 
halve meter door. 

Ook in Spaarnwoude Park zie je 
inmiddels her en der afgekloven 

takken en bomen liggen. Dit zorgt 
voor variatie in het landshap. Bevers 
gebruiken het hout vaak als bouw-
materiaal voor hun burcht, waar ze 
de winter in doorbrengen en hun 
voorraad aan voedsel bewaren.
Water, voedsel en leefruimte
Bevers horen van oudsher thuis in 
het waterrijke Nederland, maar 
waren door bejaging volledig uitge-
storven. Sinds 1988 zijn ze weer 
uitgezet in ons land. Eerst in de Bies-
bosch, daarna ook in andere 
gebieden. Ze komen nu in nagenoeg 
alle provincies voor, zolang er maar 
genoeg water, voedsel en leefruimte 
aanwezig is. In totaal leven in Neder-
land naar schatting 3500 bevers en 
de populatie groeit nog steeds. In 
Noord-Holland zijn tot nog toe alleen 
zwervende bevers gezien.

Velsen-Zuid - Het lijkt erop dat zich een bever heeft gevestigd in recrea-
tiegebied Spaarnwoude Park. Dit blijkt uit beelden van de wildcamera 
die de beheerder dit voorjaar plaatste nadat hij de eerste meldingen over 
dit knaagdier ontving. Daarnaast wijzen steeds meer afgeknaagde 
takken en bomen op de aanwezigheid van de bever in het gebied. 
Daarmee zou dit zomaar het eerste exemplaar kunnen zijn dat zich in de 
provincie Noord-Holland vestigt.

Om verstoring te voorkomen zegt het recreatieschap niet waar het knaagdier is 
gesignaleerd.  Foto’s: aangeleverd

Aangeknaagde boomstammen

Bever gesignaleerd in 
recreatiegebied Spaarnwoude

COLUMN FRITS RIJPERMAN

Hoe zou het met Jos van Duijne zijn? Ik liep hem begin jaren tachtig vaak 
tegen het lijf in de Free Recordshop op het Marktplein. Allebei snu�elend 
in de platenbakken op zoek naar obscure platen. Jos en ik hadden een 
gedeelde smaak en speelden gitaar. Als ik met hem oefende, lukte het me 
maar niet om een nummer mee te spelen, omdat Jos wonderlijke en voor 
mij onbekende akkoorden aansloeg. Ook nog eens zonder ritme. 
Als ik Jos tegenkwam tussen de lp-hoezen, vroeg ik altijd en een beetje 
jaloers hoe het met zijn band ging. Hij was namelijk min of meer doorge-
broken. Ik las verbaasd in Muziekkant OOR en in de Plug, het cultureel 
jongerenpaspoortblad over zijn avant-garde band Gorgonzola Legs. Wát 
een naam! De groep trad zelfs op in het BIM-huis in Amsterdam, het 
Mekka voor live jazz. Hun muziek werd in eigen beheer uitgebracht op 
cassettebandjes. Jos vertelde enthousiast dat ze geïnspireerd waren door 
de band Einstürzende Neubauten. Experimentele kunstmuziek met 
nieuwe instrumenten. Zo maakte  ‘Neubauten’ geluid door op het podium 
met cirkelzagen en slijptollen te gieren en met mokers op stalen buizen te 
timmeren. Gorgonzola Legs maakte geheel in deze stijl een live-opname 
in de visafslag in IJmuiden. Dit heette niet zomaar; Cassetje van een Band 
uit IJmuiden, maar; Multimedia Performance, Recorded Live at the Fish Ware-
house. Wauw! 
Laatst had ik Jos na al die jaren aan de telefoon. ,,Ik was onzeker en keek 
op tegen geschoolde muzikanten. Ik wilde gewoon geluid maken in de 
geest van: I love the sound of breaking glass. Het was achteraf een prach-
tige tijd waarin ik veel plezier had. Mán, die grote vishal, dat galmde 
enorm. Vooral als je op lege vistonnen beukte. Ik maakte op mijn manier 
muziek en ben daar nu niet meer onzeker over.”  
Op YouTube heeft een ‘fan’ de cassettes gedropt, en kan ik eindelijk eens 
horen hoe hun muziek klonk. Maar wat is dit? Jeetje Piétje; zit ik hier soms 
bij de tandarts? Vrije geluiden VPRO next level. Het is wel even wennen, 
maar Gorgonzola Legs past bij ons IJmuiden. Het vuur, de rook en de 
lichtjes van de Hoogovens bij nacht, de verlaten bunkers van de Duitse 
Atlantikwall in de duinen. De betonnen pier op het veel te lange strand. 
IJmuiden, mooi van lelijkheid.

Enorm kabaal uit de vishal

IJmuidenaar Frits Rijperman droomde ervan om stergitarist te 
worden. Hij is teamleider in een zorginstelling geworden en speelt 
voor de lol trompet in een jazzband. Hij schrijft regelmatig een 
column met een eigen illustratie over oude trends en nieuwe hypes in 
de moderne muziek.

Gorgonzola Legs, halverwege jaren 80. Links Jos van Duine. Foto: aangeleverd

Regio - Het Tata Steel Chess Tour-
nament 2022 gaat door, maar 
zonder amateurgroepen. Gezien de 
ontwikkelingen rondom het coro-
navirus heeft de organisatie 
besloten dat het niet verantwoord 
is om in januari amateurschakers te 
ontvangen in Wijk aan Zee. 

De Gemeente Beverwijk is hiervan 
op de hoogte gesteld en heeft 
begrip voor de beslissing. Eerder 
was al bekendgemaakt dat er geen 
publiek zou worden toegelaten. 
Concreet betekent dit dat alleen de 
topsporters van de Tata Steel 
Masters en Tata Steel Challengers 
op 14 januari naar Wijk aan Zee 
komen voor het Tata Steel Chess 
Tournament 2022. Dit is in lijn met 
het topsportbeleid van de overheid 

en NOC*NSF tijdens de coronapan-
demie. Het toernooi zal net als de 
editie van dit jaar wereldwijd live te 
volgen zijn via de website www.
tatasteelchess.com. Het jaarlijkse 
Tata Steel Chess Festival (22 en 23 
januari) voor kinderen zal online 
plaatsvinden. De organisatie 
begrijpt dat het niet doorgaan van 
de amateurtoernooien voor velen 
een teleurstelling is en spreekt de 
hoop uit dat tijdens de 85e editie 
van het Tata Steel Chess Tourna-
ment in 2023 weer amateurs en 
publiek kunnen worden 
toegelaten.

Het laatste nieuws en informatie 
over het Tata Steel Chess Tourna-
ment 2022 is te vinden op www.
tatasteelchess.com.

Tata Steel Chess Tournament 
gaat door, zonder amateurs
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Velsen - Na 61 jaar stopt Velsen voor 
de Derde Wereld. Stichting Velsen 
voor de Derde Wereld begon begin 
1960 als Wereldwinkel. De groep die 
meer praktisch werk deed werd 
Komité Velsen voor Vietnam. Er 
werden toen o.a. naaimachines gere-
pareerd om op te sturen naar 
Vietnam. 
In 1970 veranderden de activiteiten 
en de naam. Het werd Komité Velsen 
voor de Derde Wereld, die spullen 
inzamelde voor vluchtelingen in 
Velsen. Wat niet doorgegeven kon 
worden werd op een spullenmarkt 
verkocht.    
Op 11-5-1994 werd Stichting Velsen 
voor de 3de Wereld de opvolger. Ook 
de activiteiten pasten zich aan de tijd 
aan. Uit de opbrengsten van de Oude-
spullenmarkten werden projecten in 
de “Derde Wereld” gesteund aange-

dragen door Velsenaren. 
In september 2011 raakte de stichting 
de ruimte kwijt die voor de markten 
gebruikt werd. Daardoor kwamen er 
de afgelopen jaren geen marktinkom-
sten meer binnen.
Het laatste eigen project stopte in 
voorjaar 2021. Dit was project SITA, 
ondersteuning van families om 
kinderen in Galle op Sri Lanka te 
helpen hun school goed af te maken. 

Het bestuur van Stichting Velsen voor 
de Derde Wereld acht nu de tijd 
gekomen de�nitief alle activiteiten te 
beëindigen. 
Over de bestemming van de nog 
resterende gelden kwam men na 
consultatie van de vroegere bestuurs-
leden en medewerkers in juli 2021 tot 
een verdeling waar iedereen achter 
stond. 

Het Eigen Vermogen werd in gelijke 
porties van € 980,00 overgemaakt 
naar projecten die ze in het verleden 
via de markten steunden en die nog 
steeds werkzaam zijn: 
• Stichting Nubra, project in India; 
contactadres in IJmuiden
• Stichting Pequenita, projecten in 
Afrika en Suriname; contactadres in 
IJmuiden
• Stichting Kankala, project in Congo; 
contactadres in Driehuis
• Stichting Kanazi, project in Niger; 
contactadres in Santpoort
• Werkgroep Tanzania, onderwijspro-
jecten; contactadres in IJmuiden
• en Cordaid kledingactie; contact-
adres in Velserbroek
Het archief van Stichting Velsen voor 
de Derde Wereld is op 4-8-2021 over-
gedragen aan het Provinciaal Archief 
Noord-Holland in Haarlem.

Stichting Velsen voor de
Derde Wereld stopt na 61 jaar

Scouting Wiawaha verrast bewoners 
Velserduin met kerstconcert

De bewoners genoten binnen in het 
atrium van de kerstliedjes die de 
meisjes van Scouting Wiawaha aan 
de andere kant van de schuifpui voor 
hen zongen. In verband met de coro-
naregels bleef de groep kinderen 
uiteraard op veilige afstand, in de 
buitenlucht. Met een geluidsinstal-
latie werd ervoor gezorgd dat de 
bewoners binnen konden genieten 
van de liedjes. Bij scouting draaien ze 
hun hand niet om voor een extra 

uitdaging, en op deze manier 
konden zij de ouderen toch een licht-
puntje brengen in deze donkere tijd 
waarbij de regels en lockdowns maar 
blijven opstapelen. Met kerstklassie-
kers, die Sema (9) op haar dwars�uit 
begeleidde, zongen ze de bewoners 
warmte toe. Na a�oop kregen de 
bewoners ook nog door de kinderen 
gemaakte kerstcadeautjes. Hun mooi 
versierde windlichten vielen in goede 
aarde. Activiteitenbegeleidster Diane 

van Neste: ,,De bewoners genoten 
heel erg van het zien van de 
kinderen. De liedjes van vroeger 
waren een feest der herkenning en 
bracht gezelligheid in deze rare tijd.”

IJmuiden - Zaterdag trakteerden de welpen en scouts van Scouting 
Wiawaha Velsen-Zuid de bewoners van Velserduin op een kerstconcert. 
Met kerstklassiekers en zelfgemaakte kerstcadeautjes brachten ze de 
bewoners een lichtpuntje in deze rare coronatijd.

In verband met de coronaregels bleef de groep kinderen uiteraard op veilige afstand, in de buitenlucht. Foto’s: aangeleverd

Sena (9) begeleidde de liedjes op de 
dwars�uit.

Velsen - Al 1400 mantelzorgers 
gingen u voor. Tot en met 31 
december 2021 kunt u nog de 
mantelzorgwaardering (VVV bon van 
€25,00) aanvragen. Dit kan digitaal 

via www.velsen.nl/mantelzorgwaar-
dering. Lukt dat echt niet dan kunt u 
bellen op donderdag tussen 11.00 en 
13.00 uur met 06-40728246 (Centrum 
Mantelzorg Socius). Ook als u de 

waardering vorig jaar hebt 
ontvangen dient u de aanvraag 
opnieuw in te dienen. Voor overige 
mantelzorgvragen mailt u naar info-
mantelzorg@socius-md.nl.

Laatste kans voor mantelzorgers

Velsen - De stichting OIG-IHD, 
bekend van de rolstoelbusjes die in 
onze gemeente rijden ten behoeve 
van de ouderen en gehandicapten, 
beheert namens de gemeente de 
kledingcontainers die veelal nabij de 
supermarkten staan. Met de 
opbrengst van de kleding uit de 
containers �nanciert OIG-IHD haar 
activiteiten.
Helaas worden de kleding containers 
steeds meer gebruikt als dumpplaats 
voor grijs of nog erger GFT afval. Het 

resultaat daarvan is dat de kleding in 
de containers vaak weggegooid 
moet worden.
De vraag van OIG/IHD aan alle 
Velsenaren: geef al uw oude kleding 
en schoenen goed verpakt in een 
dichtgeknoopte vuilniszak.
Heeft u restafval, dump dat dan niet 
in de containers, maar in geschikte 
ondergrondse container.

Help OIG-IHD en hou onze containers 
vol met kleding, maar vrij van vuil!

Gooi geen vuiligheid 
in de kledingcontainers

Een van de OIG-IHD-containers. Foto: aangeleverd

Velsen - De Santpoortse turnvereni-
ging TVS telt zeer veel trouwe leden. 
De in december 1928 opgerichte 
vereniging heeft sindsdien al heel 
wat sportief plezier gebracht in 
menig leven.
Zoals bij Tineke Hopman uit Driehuis, 
die vanwege te veel lichamelijke 
klachten dit jaar helaas haar lidmaat-
schap moest opzeggen. Ze was 45 
jaar trouw lid van TVS. Ten tijde van 
het 50-jarig jubileum van de vereni-
ging maakte ze deel uit van de 

jubileumcommissie.
Tineke Hopman begon met lessen bij 
Marijke Pans en vervolgde haar 
sportuurtje vele jaren lang bij 
Monique Schriever. Voor  haar TVS 
uurtje op de dinsdag avond 
beheerde ze de lief en leedpot, 
waaruit ze menig bloemetje regelde 
voor leden die daarvoor in aanmer-
king kwamen. Afgelopen week was 
er dan ook een oprecht bedank- en 
afscheidsbloemetje van het bestuur 
voor haar.

Sportief bloemetje bij afscheid 
van Turnvereniging Santpoort

Tineke Hopman wordt in het zonnetje gezet door links Marijke Pans en rechts 
Monique Schriever. Foto: aangeleverd
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Al bijna 20 jaar verzorgt Stichting 
Zwerfkatten havengebied IJmuiden 
dagelijks 150 onplaatsbare katten. 
Een deel leeft buiten. Door weer en 
wind doen vrijwilligers de voer-
rondes, waardoor gewonde zwer-
vers en nieuwe katten makkelijker 
gevangen worden. Door conse-
quent castreren is er van natuurlijke 
uitbreiding geen sprake en de 
populaties worden langzaamaan 
kleiner. 

Toch zit de opvang van de stichting 
vol. Opvallend is het aantal kittens 
die nog laat in het jaar zijn 
gevonden. Maar ook ‘uitgeproce-
deerde’ asielkatten vinden hier een 
thuis. ,,Door het werken met verwil-
derde katten zijn we gespecialiseerd 
in de verzorging van katten die 
niemand hebben wil’’, vertelt voor-
zitter Marya Dekker. ,,Omdat ze 
onzindelijk zijn, of agressief. Als wij 
nee zeggen betekent dat meestal 

de dood van het dier. We proberen 
altijd dat plaatsje te creëren, maar 
onze opvangcapaciteiten en �nan-
ciële middelen zijn beperkt. Dat 
moet veranderen.”
,,Ook om bij noodsituaties te 
kunnen ingrijpen. Vaak weet je dat 
dit alleen maar geld kóst. Veel orga-
nisaties haken dan af. Daarom 
werken we geregeld buiten ‘ons 
gebied’. Simpelweg omdat niemand 
anders het doet. Door de katten 
toch te castreren wordt veel leed 
voorkomen. Er worden geen kittens 
geboren en dodelijke ziektes als 
Kattenaids krijgen geen kans.”
,,Deze onplaatsbare zwerfkatten zijn 
getraumatiseerd en hebben een 
omgeving nodig waar ze zich veilig 
voelen. Dus blijven ze in de opvang 
wonen. Daar proberen we het leef-
klimaat zo katvriendelijk mogelijk te 
maken maar dat betekent dat er 
continu onderhoud moet worden 
gepleegd want vooral nu zorgen de 
regen en kou onherroepelijk voor 
problemen.”     

Om de katten gezond te houden 
zijn iedere dag 10 kilo brokjes nodig 
en 30 blikken vlees. En de dieren-
artskosten liegen er niet om. 
Dekker: ,,Maandelijks zijn we 2000 
euro kwijt aan castraties, vaccinaties 
en de dieren parasietvrij krijgen. 
Vaak zijn nieuwkomers ernstig ziek 
door de extreme omstandigheden 
waarin ze hebben geleefd.” 

50% extra
De kattenstichting is geheel afhan-
kelijk van vrijwilligers en donaties 
en vraagt om hulp. Daarin krijgt zij 
steun van sponsors die tussen 15 
december en 15 januari iedere gift 
met 50% verhogen. Dus als u 50 
euro overmaakt, komt daar direct 25 
euro bovenop! Voorwaarde is dat bij 
uw bijdrage wordt vermeld dat het 
om de Kerstactie gaat. 
Het rekeningnummer van Stichting 
Zwerfkatten havengebied IJmuiden 
is NL85INGB0004761772. 
Bedankt!

IJmuiden - Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden houdt weer een 
kerstactie. Alle donaties tijdens de kerstactie worden door sponsoren 
met 50 procent  verhoogd dus vraagt de stichting gulle gevers juist nu te 
doneren.

Kerstactie Stichting Zwefkatten 
levert 50 procent extra op

De stichting is totaal afhankelijk van giften. Foto: aangeleverd

Het Landje van Gruijters ligt in recre-
atiegebied Spaarnwoude Park tussen 
Spaarndam en Velserbroek. De tele-
scoop bevindt zich op de hoek van 
de Redoute en het Liniepad en is niet 
te missen tijdens een wandeling 
rondom het gebied. Met tussenstops 
duurt de wandeling ongeveer een 
uur. De twee parkeergelegenheden 
langs de Redoute staan met borden 
aangegeven.

Aantrekkelijk voor vogels en mensen
Hans Bonfrer: ,,De afwisseling van 
grasland, ondiepe plassen en riet 
maken het gebied van circa 9 hectare 
vooral aantrekkelijk voor vogels. 
Onze vrijwilligers beheren het landje 
in nauwe samenwerking met de boer 
en doen daarnaast ook onderzoek. 
Vorig jaar telden we 108 verschil-
lende soorten vogels. De beheer-
maatregelen richten zich onder meer 
op broedvogels, met de kluut en het 
visdie�e als belangrijke soorten. De 
komende wintermaanden zien we 
vooral verschillende soorten ganzen, 

wintertalingen, slobeenden en wilde 
eenden. Met de nieuwe verrekijker 
gaat dat een stuk gemakkelijker want 
deze vergroot maar liefst 7 keer. En 
nog belangrijker: we storen de vogels 
niet.’’

Structurele samenwerking 
met resultaat
Recreatieschap Spaarnwoude is blij 
met de samenwerking. Bram Diep-
straten: ,,Het is mooi dat we in 2016 
structureel inhoud hebben gegeven 
aan de beheerwerkzaamheden van 
de leden van de Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland en bewoners 
van de aanliggende woonboten. Zij 
hielden zich daarvoor al bezig met 
onder andere het maaien van riet en 
het regelen van de waterstand. We 
waarderen deze betrokkenheid 
enorm en zien dat deze vorm van 
beheer werkt. De broedeilandjes die 
de vrijwilligers in januari 2018 en in 
2021 aanlegden voor kluten, 
visdie�es en andere vogels werden 
meteen een groot succes.’’

Vogels spotten met nieuwe 
telescoop bij Landje van Gruijters
Velsen-Zuid - Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters 
bestaat vijf jaar. Als dank voor de inzet van de vele vrijwilligers de afge-
lopen jaren ontving Hans Bonfrer, voorzitter van de stichting, uit handen 
van Bram Diepstraten, bestuurder van Recreatieschap Spaarnwoude, 
afgelopen vrijdag een vaste verrekijker. Hierdoor kan iedereen de vogels 
van dichtbij bekijken, zonder de vogels te verstoren.

Hans Bonfrer onthult samen met wethouder Bram Diepstraten (rechts op de foto) de 
nieuwe vaste verrekijker. Foto: aangeleverd

Santpoort - Een krantenwijk lopen in 
coronatijd, dat is prima te doen. Je 
hoeft immers alleen maar de kranten 
door de brievenbussen te duwen en 
je kunt dus altijd voldoende afstand 
houden.

 Maar hoe los je dat op aan het einde 
van het jaar, als je met de wens-
kaartjes op pad gaat om je spaarpot 
wat te kunnen vullen? 

Károy liep vorige week zijn rondje 
helemaal coronaproof dankzij deze 
handige uitvinding. In een kistje aan 
een steel presenteerde hij de nieuwe 
editie van deze krant en het bijbeho-
rende wenskaartje. 

De bewoners van zijn krantenwijk 
konden deze twee zaken zelf uit het 
kistje pakken en er een mooie fooi in 
terugdoen. 

Het leverde hem niet alleen een leuk 
zakcentje, maar zelfs ook wat kaartjes 
van bewoners op. 

Goed gedaan, Károy!

Coronaproof de wenskaartjes rondbrengen

Velsen - Het team Buurtsportcoa-
ches van SportSupport is deze week 
op maar liefst 9 scholen actief, in 
gemeente Velsen, waar noodopvang 
geboden wordt voor kinderen met 
ouders in de vitale beroepen. De 
buurtsportcoaches staan klaar met 
lasergames, nerfs en sport- en 
spelactiviteiten. 

Ook kunnen er de komende weken 
speurtochten gelopen worden op 
diverse locaties in de gemeente 
Velsen. En niet zomaar een speur-
tocht! De kinderen worden op missie 
gestuurd om de prinses te redden of 
een bom te ontmantelen. Aan de 
hand van heldere omschrijvingen en 
foto’s is het de taak om ‘informatie’ te 
zoeken in de buurt. Deze informatie 
wordt verzonden naar het ‘hoofd-

kwartier’ die aan de hand van een 
code bepaalt of de missie behaald is. 
Groot voordeel van deze speurtocht 
is dat deze in gezinsvorm of kleine 
groepjes gelopen kan worden. Zo 
hebben de kinderen een leuke activi-
teit te doen in de vakantie en zijn ze 
lekker buiten terwijl de coronamaat-
regelen in acht worden genomen. 
Deze extra sport- en beweegmo-
menten zijn erg belangrijk voor 
kinderen. Want sport en bewegen 
helpt kinderen zo gezond mogelijk 
uit de lockdown te komen. Ook geeft 
sport kinderen en jongeren perspec-
tief, iets om naartoe te leven in een 
tijd waarin veel niet kan en mag. 

Vanaf donderdag 23 december zijn 
de speurtochten te downloaden op 
www.sportpasvelsen.nl.

Extra sport- en beweegaanbod 
en gave speurtochten








