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Velsen - De vrijwilligers van 
Reddingsteam Zeedieren IJmuiden 
moesten rond de kerstdagen meer-
dere keren in actie komen. Op 24 
december kregen ze een melding 
van politie Kennemerland dat er een 
jonge zeehond op de rotsblokken lag 
bij de Zuidpier van IJmuiden, met 
een visnet om zijn kop. Daar aange-
komen bleek het om een grijze pup 
te gaan die aan het verharen was. De 
vrijwilligers hebben het diertje 
gemerkt en naar het water geholpen 
waarna hij het ruime sop koos.  
Op tweede kerstdag heeft de Dieren-
ambulance RTZ Velsen gevraagd om 
assistentie te verlenen bij het 
vervoeren van een hert in de duinen 
van IJmuiden. Het hert lag in een 
bosschage en is door verwondingen 

van een hond overleden. In samen-
werking met de boswachter en de 
mensen van de dierenambulance. 
hebben ze het dier vervoerd op een 
quad omdat het bospad te smal was 
voor de ambulance. Op het strand is 
het hert vervoerd in de ambulance 
van RTZ Velsen, daarmee is men naar 
de parkeerplaats gereden om het 
dier over te zetten in de wagen van 
de boswachterij. Een goede samen-
werking van alle vrijwilligers en 
boswachter. De eigenaar van de 
hond is onbekend.
Maandag kreeg RTZ Velsen maarliefst 
drie meldingen. De eerste melding 
betrof een grijze zeehond die op het 
strand van IJmuiden bij de Zuidpier 
lag. Deze was met hoog water 
meegekomen  en was aan het 

uitrusten. Dus geen hulp nodig.
Daarna kwam de tweede melding 
van een jonge gewonde pup op het 
strand, deze bleek wonden in zijn 
achter� appen te hebben en in de 
rug. In verband met infectiegevaar is 
deze naar de opvang in Stellendam 
gegaan, daar is hij gewogen en bleek 
slechts 15 kilo te wegen.
De laatste melding kwam om 16.00 
uur. In verband met de vele 
meldingen is men opnieuw naar het 
strand gegaan, en daar trof men 
wederom de uitrustende pup aan. 
Deze zeehond genoot van de vele 
omstanders. 
De vrijwilligers van RTZ Velsen 
hebben een ieder uitleg gegeven 
waarom ze deze pup lieten liggen en 
een folder meegegeven.

Het dode hert kon alleen per quad worden vervoerd. Foto: aangeleverd

Het op de Zuidpier gestrande zeehondje. Foto: aangeleverd

Geen rustige kerst voor RTZ Velsen

pvcpvcpvc

Fijne feestdagen

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

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

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

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

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700  www.koene.nl
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INKOOP GOUD
48 EUROPER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

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

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

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

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver
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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

Gebruikt frituurvet en bakolie? Lever het in!
Heeft u zelf oliebollen of appelfl appen gebak-
ken met oud en nieuw? Wist u dat u net als 
glas, papier en plastic ook gebruikt frituurvet 
en bakolie gescheiden kunt inleveren? Dat kan 
bij steeds meer supermarkten of bij het afval-
brengstation bij jou in de buurt. Van frituurvet 
wordt namelijk biobrandstof gemaakt. Per jaar 
gebruikt een gemiddeld huishouden zo’n 8 kilo 
frituurvet. Van die 8 kilo wordt brandstof ge-
maakt waarmee u 180 kilometer kunt rijden. 

Hoe?
Giet gebruikt frituurvet terug in de originele 
verpakking of in een oude plastic fl es. Verza-
mel ook bakolie in een plastic pot of fl es. Sluit 
de verpakking goed en neem deze mee naar 

het dichtstbijzijnde afvalbrengstation of naar 
een gele bak bij de supermarkt. Alleen kleine 
restjes in de pan? Veeg die met keukenpa-
pier weg en gooi dat papier in de restafvalbak.

Wat gebeurt ermee?
Het ingezamelde frituurafval gaat naar een ver-
werkingsfabriek. Daar wordt het grotendeels 
verwerkt tot biodiesel. Deze biodiesel is ge-
schikt om op te rijden. Een ander gedeelte van 
het gebruikte frituurvet wordt rechtstreeks in-
gezet als biobrandstof voor energieopwekking 
of in de glastuinbouw. 
Het plastic dat overblijft, wordt gescheiden in 
een eigen recyclingproces en weer verwerkt tot 
nieuwe plastic producten. 

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. 

We hopen dat 2022 een jaar wordt waarin co-
rona steeds minder aanwezig is en u in goede 
gezondheid het normale leven weer kan oppak-
ken.

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 za-
terdag 1 januari 2022 om 14.00 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 15.00 uur.

Beste Velsenaren,
Nog even en 2021 ligt achter ons. Another year over… en corona 
is nog niet weg uit ons leven. 

We zitten opnieuw in een lockdown. Omdat het niet goed gaat met 
de besmettingen en de gevolgen die dat heeft voor de zorg. Toch 
staan we er anders voor dan een jaar geleden. Velen van ons zijn 
inmiddels gevaccineerd. We ‘boosteren’. Het vaccin helpt de ge-
volgen van besmetting in te perken. Zo vechten we terug tegen 
het virus. 

We vechten ook terug met de lockdown maatregelen. Die doen te-
gelijkertijd pijn omdat we elkaar maar beperkt kunnen ontmoeten. 
Die pijn voelen wij allemaal en onze ondernemers zeker. We leven 
met hen mee. Laten we hen ook helpen waar we kunnen. De Velsense 
‘ik koop lokaal’ actie maakt mij trots en ik roep iedereen op 
hieraan mee te blijven doen!

Ondanks de beperkingen maken we van de jaarwisseling hopelijk 
een mooi feest. Oliebollen, met een glas in de hand elkaar het 
beste wensen. Maar ik weet ook dat er spannende dingen kunnen 
gebeuren en daarom ben ik altijd blij als we met zijn allen weer 
gezond opstaan op 1 januari. 
Vorig jaar deden we dat ook, maar het blije gevoel was snel over 
toen ik later die dag vernam dat een jongen uit IJmuiden door 
opgeraapt vuurwerk zijn hand had verloren. Op dat moment krimpt 
je maag samen. Wat een drama, wat een verdriet. En de gevolgen 
zijn voor altijd. 
Daarom mijn hartstochtelijke oproep: pas op jezelf en kijk naar 
elkaar om. Er geldt een vuurwerkverbod maar de realiteit is dat 
er vuurwerk afgestoken wordt. Dat horen we nu al. Dus alsje-
blieft: houd je kinderen in de gaten, praat met ze over de geva-
ren. 
En op nieuwjaarsdag, als er vuurwerkresten liggen: pak met je 
buren de bezem om het op te vegen. Ja, HVC begint in het nieuwe 
jaar weer met de schoonmaakwerkzaamheden, maar niet op 1 janu-
ari. En het is een illusie om te denken dat met een HVC-veegron-
de alles weg is. Dus laten we het samen doen. En bedenk daarbij: 
ieder niet ontploft stuk vuurwerk dat opgeruimd is, maakt ons 
veiliger. 

Samen vormen we de Velsense gemeenschap. Samen kunnen we heel 
veel, met elkaar en voor elkaar. Laten we ons daar bewust van 
zijn. Vandaag, morgen, en alle dagen van het komende jaar.

Mijn wens voor 2022 is dat het jou en alle andere Velsenaren 
goed gaat. Dat we gezond en veilig zijn. Nogmaals: pas op jezelf 
en kijk om naar de ander. Laten we er zo een mooi en gelukkig 
jaar van maken. En natuurlijk: heb lief! 

Jouw burgemeester, 
Frank Dales

De gemeenteraad en het 
college van burgemeester 
en wethouders van Velsen 
wenst u een hoopvol 2022!

Foto: Fotokring Polderlicht

Kerstbomeninzameling
7 januari 2022 van 13:00 tot 17:00

Prijzen:

*Ter besteding aan een uitje met de hele klas of een goed doel.

Ben je 15 jaar 
of jonger? 

Doe mee en win!
Per kerstboom krijg 
je 50 cent en een lot 
waarmee je mooie 

prijzen kunt winnen!

1x

€ 500,-
50x

€ 10,-

*

Winactie!

meer 
informatie op 

velsen.nl/
kerstbomenactie



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:
• Acaciastraat 12, plaatsen dakopbouw 

(19/12/2021) 150694-2021
• J.P. Coenstraat 87, plaatsen dakop-

bouw (21/12/2021) 151642-2021
•  Zeeweg 220 en Beukenstraat 1B, 

wijzigen winkel naar 2 woningen 
(21/12/2021) 151776-2021

• Kanaalstraat 56-58, verbouwen 
bedrijfsruimte naar 2 woningen 
(23/12/2021) 152465-2021

• Oosterduinplein 22, vervangen kozij-
nen (23/12/2021) 152831-2021

• Marktplein 60, wijzigen gevel 
(24/12/2021) 153172-2021

• Van Wassenaerstraat 68, plaatsen 
dakopbouw (24/12/2021) 153262-
2021

Velsen-Noord
•  Hoek Concordiastraat/Stuwadoor-

straat (perceel B 5376), bouwen 12 be-
drijfsunits en 2 kantoren/showrooms 
(24/12/2021) 153304-2021

Velserbroek
• Rijksweg 278, plaatsen tijdelijke tent 

(20/12/2021) 150884-2021
•  Ambachtsweg 3, veranderen hore-

cagelegenheid (wijziging op ver-
leende vergunning 38650-2020) 
(20/12/2021) 151141-2021

• Westbroekerweg 144, plaatsen 2 
dakkapellen (zijkant) (21/12/2021) 
151911-2021

• Engels Gras 17, bouwen erker 
(23/12/2021) 152950-2021

• Zwanebloembocht 140, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (24/12/2021) 
153137-2021

Welstand
Verlengen beslistermijn  
IJmuiden
• Lagersstraat ong. (kavel 05), bouwen 

woning (21/12/2021) 118923-2021
• Lagersstraat ong. (kavel 06), bouwen 

woning (21/12/2021) 134616-2021
• Lagersstraat ong. (kavel 03), bouwen 

woning (wijziging op verleende ver-
gunning 52606-2021 d.d. 20-07-2021) 
(21/12/2021) 116750-2021

Driehuis
• P.C. Hooftlaan 93 (Rijksmonument), 

restaureren kapelgebouw en tijdelijk 
(10 jaar) wijzigen gebruik wonen naar 
logies (21/12/2021) 133947-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Velserbroek
• Rijksweg 287, tijdelijk plaatsen tent 

(23/12/2021) 150884-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Stephensonplein 27, wijzigen interne 

constructie (21/12/2021) 142540-
2021

• Lorentzstraat 62, tijdelijk (4 jaar) ka-
mergewijze verhuur (3 kamers, 3 per-
sonen) (21/12/2021) 108293-2021

• Griftstraat 3, plaatsen dakopbouw 
(21/12/2021) 136603-2021

• Eksterlaan 39, plaatsen dakkapel 
(achterzijde) (23/12/2021) 89183-
2021

• Bestevaerstraat 14, vergroten woning 
aan achterkant (recht optrekken ge-
vel) (23/12/2021) 104994-2021

• Zeeweg 219, plaatsen dakopbouw 
(23/12/2021) 140549-2021

• Grahamstraat 219, vergroten 2e ver-
dieping (23/12/2021) 147781-2021

Velsen-Noord
• Rooswijkweg 189, wijzigen gevelko-

zijn naar deur en plaatsen Luchtbe-
handelingsinstallatie (23/12/2021) 
124837-2021

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 215, wijzigen van 

een winkelkozijn (voorzijde) 
(23/12/2021) 135256-2021

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 119 (Rijksmonu-

ment), verbouwen kapberg tot woning 
(21/12/2021) 5649-2018

Velserbroek
Floraronde 32, plaatsen dakkapel (achter-
gevel) (23/12/2021) 140701-2021
• Ster Bastion 105, wijzigen gebruik 1e 

verdieping naar 2 zelfstandige appar-
tementen met loggia’s en veranderen 
kozijnen (21/12/2021) 92895-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
• Driehuizerkerkweg 9, afwijken bouw-

regels voor tuinkas (21/12/2021) 
113733-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
Velserbroek
• Liniepad 50, bouwen tuinhuis 

(21/12/2021) 125484-2021

Overige bekendmakingen 
• Nieuwe Huisvestingsverordening

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

Bekendmakingen

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

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

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

Coronanieuws

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

Afvalinzameling tijdens de feestdagen!
Dit jaar vallen de feestdagen in het week-
end en gaat de afvalinzameling door zoals 
gepland. Wil je weten wanneer HVC langs-
komt om de bakken te legen, kijk dan in de 
HVC-app of op hvcgroep.nl

Gebruik je een ondergrondse container?
Hou er dan rekening mee dat deze door de 
feestdagen eerder vol kan zitten. Je kunt 
dan een andere container proberen of de 
zak nog even thuis bewaren. Zet het er niet 
naast. Er komt ongedierte op af en bij het le-

gen kan de chau¢ eur de container niet goed 
optillen. 

Afvalbrengstations
De afvalbrengstations is op Nieuwjaarsdag 
gesloten. Op 31 december sluit de afval-
brengstations om 17 uur. Kijk voor de ope-
ningstijden in de HVC-app of op hvcgroep.
nl/afvalbrengstations.

HVC wenst iedereen fi jne feestdagen en 
een duurzaam 2022!

Gewijzigde openings-
tijden gemeentehuis
Vrijdag 31 december (oudejaarsdag) 2021 
Gesloten vanaf 15.00 uur

Maandag 10 januari 2022   
Open vanaf 10.00 uur

Werkgroep Amfi bieën Velsen onderhoudt duinpoelen
Het Velsens duingebied is het thuis van 
veel verschillende dieren en planten. De 
gemeente zorgt ervoor dat het duinge-
bied op de juiste manier onderhouden 
wordt. Dat doen we elk jaar in het win-
terseizoen. De werkgroep Amfi bieën 
Velsen gaat deze winter aan de slag met 
onderhoud aan de poelen in de omgeving 
van het Dauwbraampad.

We hebben in ons duingebied diverse poelen 
waarin amfi bieën leven. Deze duinpoelen vra-
gen het nodige onderhoud, zodat ze geschikt 
blijven voor amfi bieën om hier te leven en 
zich voort te kunnen planten. Ook voor vo-
gels en andere soorten dieren is onderhoud 

belangrijk. 

Deze winter zal de Werkgroep Amfi bieën Vel-
sen het onderhoud aan de poelen in het duin-
gebied uitvoeren. Dat betekent dus dat u vrij-
willigers in het duingebied kunt tegenkomen 
met handgereedschap en motorkettingzaag 
die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 
Dit zal voor een groot deel bestaan uit snoei-
werkzaamheden. 
Mocht u hierover vragen hebben kunt altijd 
contact opnemen met de afdeling Beheer 
en Onderhoud van de gemeente Velsen via 
info@velsen.nl. Ook de vrijwilligers die u te-
genkomt kunt u aanspreken als u een vraag 
heeft over het onderhoud. 

Containers plastic, blik en 
drinkpakken weg rond 
oud en nieuw
Om vuurwerkschade te voorkomen worden uit 
veiligheid bovengrondse containers voor plas-
tic, blik en drinkpakken van donderdag 30 de-
cember 2021 tot en met zaterdag 1 januari 2022 
tijdelijk verwijderd. 

Op 2 en 3 januari worden de containers weer te-
ruggeplaatst.

Hulp bij maken van prikafspraak boostervaccinatie

Heeft u hulp nodig bij het maken van een 
vaccinatieafspraak tegen het coronavirus?
Bibliotheek Velsen en het Sociaal Wijk-
team 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 vac-
cinatieafspraak. Kom langs tijdens het inloop-
spreekuur 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 om-
dat u slecht ter been bent? Neem dan contact op 
met Sociaal Wijkteam Velsen via 088 8876970 
of contact@swtvelsen.nl. Zij helpen u verder 
met het maken van uw vaccinatieafspraak. 
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VERSCHIJNT DONDERDAG

EDITIE 8 + 9
VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. 
EN SANTPOORT-N.
IJMUIDEN & VELSEN-N.

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

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

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

Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Tel. 06-33836478 
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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IJmuiden - Missschien overbodig 
maar Stichting Welzijn Velsen wil de 
annulering van enkele voorstellingen 
toch nog even de�nitief doorgeven. 
Het betreft het ZoMiPo dat de Plaat-
jesdraaierij zondag 9 januari in De 
Moerberg zou geven en de �lm-
avond voor vrouwen in De Brulboei, 
die gepland stond op dinsdag 11 
januari.

Geen ZoMiPo, 
geen filmavond 
voor vrouwen

Door Bart Jonker

Drie belangrijke pijlers
Een commissie met een afvaardiging 
van de ledenraad en de directie van 
Rabobank Haarlem-IJmond beslissen 
welke lokale projecten voor donaties 
vanuit het Coöperatiefonds in 
aanmerking komen. 
Dit Coöperatiefonds bestaat uit drie 
belangrijke pijlers, te weten:  
Rabo ClubSupport, waarvoor sport-
clubs, stichtingen en cultuurvereni-
gingen zich jaarlijks voor kunnen 
aanmelden en waar leden van de 
Rabobank Haarlem-IJmond op 
kunnen stemmen, 
Het Rabo Samenfonds voor speciale 
burgerinitiatieven en verenigingen, 
waarvoor donaties door een 
commissie worden bepaald,  
Het Ondernemersfonds ter onder-
steuning van ondernemers. 

RCH in Heemstede blij met steun 
Rabobank ClubSupport 
Rabobank gelooft in de kracht van 
clubs, stichtingen en verenigingen. 
Deze maken de leden, buurt en de 
lokale samenleving sterker. Een van 
de Heemsteedse verenigingen die 
een donatie heeft ontvangen uit het 
Rabobank Clubsupport dit jaar, is 
voetbalvereniging RCH. De club wil 
zich inzetten voor de ontwikkeling 
van het meisjes- en vrouwenvoetbal. 
,,Elke steun, ‘klein of groot’ die RCH 
mag ontvangen is natuurlijk 
geweldig”, vertelt Cassandra Hart 
van RCH enthousiast. ,,Het is enorm 
�jn dat we door de actie van Rabo 
ClubSupport een mooi bedrag 
hebben mogen ontvangen. RCH 
heeft sinds jaren weer een dames-
team 7x7 en daar zijn wij enorm blij 
mij. Wij willen in het damesvoetbal 
verder groeien en zijn bezig om nog 
een dameselftal op te zetten. RCH is 
dus nog hard op zoek naar dames 
die bij ons aan willen sluiten voor 
zowel 7x7 als 11x11. Ook voor het 
meidenteam zijn wij op zoek naar 

meiden tussen de 14 en 16 jaar. 
Dankzij Rabo ClubSupport kunnen 
wij het bedrag dat we hebben 
mogen ontvangen, hard gebruiken 
voor het werven van dames en 
meiden”, aldus Cassandra. 

Bijdrage Rabo Samenfonds voor 
Skatebaan Wijk aan Zee 
Vanuit het Rabo Samenfonds is er 
een bijdrage geleverd aan de nog te 
realiseren Skatebaan Wijk aan Zee. 
Dit is een burgerinitiatief voor het 
aanleggen van een skatebaan. ,,Kort 
gezegd wordt onze bijdrage van 
Rabo Samenfonds besteed aan heel 
veel beton”, grapt fondsenwerver 
Mirjam Durge van Skatebaan Wijk 
aan Zee. ,,Het geld gaat allemaal 
naar de aanleg van de skatebaan. We 
hebben echt wel een substantiële 
bijdrage van de Rabobank mogen 
ontvangen en zonder dit geld 
hadden we het niet gered. Het was 
net het laatste �nanciële stukje wat 
we nodig hadden. We zijn uiteraard 
hier ontzettend blij mee. We hadden 
al een sponsorloop gehouden, 
lokale ondernemers benaderd en we 
zijn een crowdfunding begonnen, 
die te vinden is op www.gofundme.
com. In januari gaan we met de 

gemeente en de skatebaanbouwer 
om de tafel voor het de�nitieve 
ontwerp van de skatebaan. We 
hopen eigenlijk dat de skatebaan er 
komende zomer staat. Heel span-
nend allemaal”, aldus Mirjam Durge.  

Rabo Ondernemersfonds steunt 
Haarlemsewinkels.nl 
Simone Lunstroo is initiatiefneem-
ster van www.haarlemsewinkels.nl, 
die �nanciële steun mocht 
ontvangen uit het Rabo Onderne-
mersfonds. ,,Ons bedrijf heet Paint It 
Yellow en is een creatief productie-
bureau, waarmee we reclame-
uitingen bedenken en evenementen 
organiseren voor winkels in 
Haarlem”, vertelt Simone Lunstroo. 
,,Toen vorig jaar de coronaperiode 
begon, moesten we snel iets 
bedenken om deze winkels online te 
laten gaan. In samenwerking met 
BIZ Haarlem en de ondernemersver-
eniging Haarlem-Centraal hebben 

we een online platform ontwikkeld, 
waarmee we naar de websites van 
winkeliers verwezen. We kregen 
hierbij hulp van verschillende 
partijen om dit binnen afzienbare 
tijd te regelen. We merkten echter 
snel dat er veel meer winkels waren 
dan we dachten en dat zij helemaal 
geen website hadden. Aan 
Alexander Westerwoudt van de 
Rabobank heb ik toen gevraagd of 
ze hulp konden bieden. Hij atten-
deerde mij op het Rabo Onderne-
mersfonds waar ik een pitch voor 
mocht doen. Zodoende hebben wij 
steun gekregen om het platform 
haarlemswinkels.nl op te zetten. We 
zijn hier geweldig blij mee, omdat 
we zo de Haarlemse winkeliers 
online support kunnen geven en 
helpen”, aldus Simone Lunstroo.  
 Meer informatie via Rabobank op: 
https://www.rabobank.nl/lokale-
bank/haarlem-ijmond/
onze-cooperatieve-bijdrage. 

Regio – Ieder jaar doneert Rabobank Haarlem-IJmond aan verschillende 
lokale initiatieven op het gebied van sport, cultuur en maatschappij via 
hun Coöperatiefonds. De Rabobank richt zich daarbij ook vooral op 
projecten die de zelfredzaamheid van inwoners in Haarlem-IJmond 
aanmoedigen. Speciale aandacht hebben projecten die de leefbaarheid 
in zorg en wonen vergroten en projecten die gericht zijn op kwetsbare 
doelgroepen in de samenleving. Deze ondersteuning wordt bekostigd uit 
een deel van de winst van de Rabobank, die op deze manier aan de 
samenleving wordt teruggegeven.

Rabobank Haarlem-IJmond draagt lokale 
initiatieven warm hart toe vanuit Coöperatiefonds

Het Damesteam van RCH. Foto: Harry Opheikens 

In Wijk aan Zee zijn ze klaar voor de nieuwe skatebaan. Foto: screenshot uit wervingsvideo

De naam Verwijk is al vele jaren 
onlosmakelijk verbonden aan olie-
bollen, appel�appen en veel andere 
lekkernijen die in deze tijd van het 
jaar volop worden gegeten. Toon 
nam het bedrijf over van zijn vader, 
die het op zijn beurt van zijn moeder 
had overgenomen. Toen vorig jaar de 
kermissen in ons land niet konden 
plaatsvinden vanwege de corona-
maatregelen, werd ook de familie 
Verwijk hard getro�en. Toon: ,,We 
staan normaal met het ballen gooien 
op de kermissen, maar we hebben 

ons toen gefocust op wat honderd 
procent kon doorgaan. We hebben 
de gebakkraam verbouwd en er een 
grotere pan in gezet. Daardoor is 
onze capaciteit bijna verdubbeld.’’ 
Daarnaast let Toon scherp op de 
kwaliteit van de ingrediënten. 
,,Daarop bezuinigen is de grootste 
fout die je kunt maken.’’ 
Morgen is de kraam geopend van 
07.00 tot 17.00 uur. Het assortiment 
is dan beperkt tot de oliebollen, rozij-
nenbollen, appel�appen en appel-
beignets. De gebakkraam is te 

vinden op de Lange Nieuwstraat ter 
hoogte van nummer 773 (Lansu-
plant). Voor een vlotte afhandeling 

van de verkoop adviseert het team 
om zo veel mogelijk contant te 
betalen.

Vers gebakken oliebollen van Toon Verwijk met oud en nieuw
IJmuiden - Oliebollen tijdens de jaarwisseling? Natuurlijk! Maar dan wel 
oliebollen van goede kwaliteit. In de gebakkraam van Toon Verwijk gaan 
ze op de laatste dag van het jaar in grote hoeveelheden over de toonbank. 
Veel IJmuidenaren weten dat de oliebollen hier van een constante hoge 
kwaliteit zijn. Het geheim? Toon legt het in een paar zinnen uit: ,,Niet 
bezuinigen op ingrediënten en apparatuur. En vooral: liefde voor het vak.’’

De gebakkraam van Toon Verwijk en zijn team. Foto: Bos Media Services
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COLUMN GGD KENNEMERLAND

Begrijpt u het nog? Het aantal testen dat wordt afgenomen bij mensen 
die klachten hebben neemt af evenals het aantal gevallen dat covid-19 
bij iemand wordt vastgesteld. Het aantal opnames in ziekenhuizen 
stabiliseert. En ruim 82% is volledig gevaccineerd en sommigen hebben 
zelfs hun boosterprik al ontvangen. De lockdown waar we nu onder 
zuchten kwam voor velen als een verrassing. Bovenop de collectieve 
teleurstelling die er al was, voelden ondernemers zich erdoor overvallen 
en zitten met schade, zijn er zorgen over de mentale gezondheid van 
inwoners (met name jeugd), is er vrees voor de e�ecten op de gezond-
heid voor de langere termijn, en maakt de onvoorspelbaarheid mensen 
onzeker. 
De situatie is onstabiel, ankerpunten ontbreken en perspectief wordt 
gemist. Mensen voelen zich lusteloos, moedeloos, raken (verder) in 
�nanciële problemen en vragen zich af wanneer er een einde aan komt. 
Er heerst een gevoel van richtingloos- zijn en tegelijkertijd een soort 
gelatenheid. Een belangrijke factor voor de lockdown is de introductie 
van een nieuwe virus variant, Omikron. Hoewel we nog veel niet van de 
variant weten, weten we wel dat deze besmettelijker is dan eerdere vari-
anten, zoals de Britse variant. Dat komt omdat dit type virus met name 
de bovenste luchtwegen besmet en daar vermenigvuldigt. De kans op 
verspreiding is daardoor vele malen groter. 
Zoals ook het KNMI vooruit kijkt en weersvoorspellingen doet, zo doet 
ook het RIVM dat. Alle informatie die zij over het virus verzamelen, 
wordt ingevoerd in computerprogramma’s die zijn geschreven om een 
beeld te geven over hoe de situatie zich kan gaan ontwikkelen en wat 
dit betekent voor de samenleving. Uit die modellen – en tot dit moment 
zijn alle verwachtingen die door het RIVM naar buiten zijn gebracht 
waarheid geworden – blijkt dat de snelheid van de verspreiding van de 
Omikron-variant over een paar weken gaat leiden tot een oplopende 
vraag naar zorg (veel mensen tegelijk ziek met daardoor een grotere 
kans dat belangrijke functies uitvallen en op meer opnames in het 
ziekenhuis), waarvan we nu al weten dat cruciale functies zoals politie 
en brandweer kunnen uitvallen en de zorg dat niet aan gaat kunnen. 
Helemaal niet als in januari ook het griepvirus zich nog eens aan de 
poort gaat melden. Dus er moet aan de rem getrokken worden.
Het KNMI heeft er best wel eens naast gezeten. Te vroeg of te laat code 
rood of oranje, maar laten we eerlijk zijn als ze zware storm of ijzel voor-
spellen, dan gaan we die in de regel ook zien. De waarschuwingen die 
worden gegeven, maken dat we ons voorbereiden. We halen de bloem-
potten naar binnen, controleren of alles vast zit of zetten de sneeuw-

schuif klaar. Het is wijs hetzelfde te 
doen met de voorspellingen van 
het RIVM. Dus hoe onvoorstelbaar 
de situatie in januari nu misschien 
is, we bereiden ons voor op een 
situatie waarin de Omikron-variant 
van het virus dominant is en willen 
voorkomen dat de samenleving 
wordt ontwricht en de zorg te 
zwaar wordt belast. Better safe 
than sorry. Het geeft ons de gele-
genheid om meer te weten te 
komen over de Omikron-variant en 
de gevolgen. Hoe moeilijk het ook 
nu lijkt, het is een kwestie van 
herpakken, samen de schouders er 
onder, veerkracht tonen en oog 
blijven hebben voor elkaar. 

Weersvoorspelling

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

Santpoort-Zuid - In de mist wacht een witte reiger aan het Schoterkerkpad 
op…..op wat? Beter weer? Met bolle veren oogt de witte reiger extra groot. De 
veren bollen op vanwege extra luchtlagen tussen zijn veren om zijn lichaams-
warmte beter vast te kunnen houden. De vogel lijkt te slapen en te wachten 
op beter weer. Foto en tekst: Arita Immerzeel

Mysterieuze witte reiger

TYPISCH IJMUIDEN

De munitie-explosies in 1945 en 
1947 bij Slingerduin en de gevolgen

Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de munitie-explosies in 1945 en 
1947 bij Slingerduin en de gevolgen.

Door Erik Baalbergen

Bommen en explosieven hebben tijdens de Tweede 
Wereldoorlog heel wat teweeggebracht in en rond 
IJmuiden. Maar ook na de oorlog is het gevaar niet 
geweken. Jarenlang komen er bommen uit onze grond 
tevoorschijn. Ik kan me bijvoorbeeld de evacuatie in juli 
1969 nog herinneren. Bij graafwerkzaamheden tussen 
Duinwijk en Zeewijk was een Amerikaanse vlieg-
tuigbom gevonden. Tijdens de demontage door de 
Mijnenopruimingsdienst van de Koninklijke Marine 
moesten de bewoners van tweeduizend woningen 
evacueren.

Het is niet voor niets dat men tegenwoordig explosie-
venonderzoek uitvoert voorafgaand aan graaf- en 
heiwerkzaamheden. Zo zijn er ook rond de aanleg van 
de nieuwe zeesluis explosieven gevonden en onscha-
delijk gemaakt. Maar ondanks dit voorzichtige 
opsporen en onschadelijk maken levert oorlogsmunitie 
nog steeds gevaar op…

Even terug naar het verleden. Op de zomerse 
donderdag 12 juli 1945 ontplo�en twee munitiedepots 
in onze omgeving. Rond kwart over vier ’s middags 
vliegt bij Beverwijk een munitieopslagplaats in de 
lucht. De daar opgeslagen licht- en nevelbommen, 
benzine- en andere brandbommen, handgranaten en 
mijnen zorgen voor urenlange explosies, met enkele 
doden, tientallen gewonden en heel veel schade tot 
gevolg.

Rond acht uur ’s avonds ontploft het munitiedepot bij 
Slingerduin, tussen Westerveld en de Heerenduinweg. 
Hier ligt veel munitie van de na de oorlog ontwapende 
Duitsers in het bos verspreid in stapels en opgeslagen 
in enkele bunkers. Door de luchtdruk van de explosie 
sneuvelen tot tien kilometer afstand ramen. Een 
verslaggever ’s nachts op de �ets onderweg naar de 
rampplek meldt: ‘Enorme vuurballen stegen op, sterren 
van alle mogelijke kleuren gingen de lucht in en dat 
alles ging gepaard met een gedreun en gekraak, dat 
horen en zien verging. Het was fantastisch mooi maar 
meer nog beangstigend tegelijk.’ De vlammen zijn tot 
in Amsterdam en Alkmaar te zien. Bij de explosies zijn 
enkele doden en vele gewonden te betreuren. De 
luchtdruk en rondvliegende granaten richten in het 

zuidelijk deel van IJmuiden veel schade aan de huizen 
en andere gebouwen, zoals het Antoniusziekenhuis. De 
explosies houden enkele dagen aan.

De oorzaak is nooit vastgesteld. De Binnenlandse 
Strijdkrachten, die de opslagplaatsen bewaken, 
ontkennen dat ze onvoorzichtig zijn geweest. Gedacht 
wordt aan het roekeloos afsteken van lichtspoorkogels 
door jeugd in de omgeving. Ook gaat het gerucht dat 
het sabotageacties zijn van de vijftig Duitse krijgsge-
vangen die in de omgeving mijnen moeten ruimen en 
slechts worden ‘bewaakt door één zeer gemoedelijke 
Canadees’. Blijkbaar genieten deze mijnenruimers veel 
vrijheid en hebben zij gelegenheid gehad voor deze 
daden.

Maar IJmuiden is nog niet verlost van ontplo�ngen. 
Op zondagmiddag 17 maart 1947 vinden even na half 
zes nieuwe explosies plaats. Een bunker vol munitie 
ontploft in de duinen achter Westerveld. De bunker 
maakt plaats voor een krater van tien meter diep. 
Brokken beton worden tot honderden meters in de 
omtrek gevonden. Een zandregen overspoelt IJmuiden 
en er sneuvelen weer veel ruiten in het zuidelijke deel 
van IJmuiden. De Mijnenopruimingsdienst vermoedt 
dat deze explosie is veroorzaakt door ‘knoeierijen door 
het publiek’. Sommigen maken een sport van het zelf 
demonteren van projectielen ‘waar de mannen van de 
Mijnen-opruimingsdienst nauwelijks naar durven 
kijken’.

Door de explosies wordt veel munitie ongecontroleerd 
verspreid in de oostelijke Heerenduinen, rond het Slin-
gerduin. Veel is al “gevonden” maar er ligt nog steeds 
een en ander. Het gebied trekt al jarenlang avontuur-
lijke munitiezoekers en -verzamelaars. Wie wil er nou 
niet een roestig projectiel op zijn of haar bagagedrager 
mee naar huis nemen, op de kachel te drogen leggen 
en op de schoorsteenmantel te pronk neerzetten? Het 
is levensgevaarlijke liefhebberij! Oude en opgegraven 
munitie is instabiel en kan onvoorspelbaar ontplo�en. 
Sinds een kleine twintig jaar is het gebruik van metaal-
detectoren en het zoeken naar metalen voorwerpen in 
de bodem van de Heerenduinen verboden.

Maar ondanks de gevaren en verboden wagen 
sommigen zich met ‘pieper’ en schep in de Heeren-
duinen. Ze brengen niet alleen zichzelf maar ook 
anderen in gevaar. Enkele jaren geleden zag ik bij de 
ingang van de Heerenduinen een paar jongetjes geïn-
teresseerd bij een roestig voorwerp staan en aanstalten 
maken om er mee te gaan slepen, zich van geen gevaar 
bewust. Het projectiel was gevonden door iemand 
anders, die het wellicht even achter een boom bij de 
ingang had neergelegd om later op te halen. Ik heb 
maar voorzichtig verteld over het ontplo�ngsgevaar 
en de politie gewaarschuwd, die het gebied daarop 
afzette en de EOD inschakelde. Weer een schoorsteen-
mantelsieraad minder...

Bij de ingang van de Heerenduinen attendeert een bord bezoekers op het verbod op het gebruik van metaaldetectoren. 
Foto: Erik Baalbergen
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Driehuis - Door de nieuwe lockdown 
inclusief de daarbij behorende scho-
lensluiting, zag het Ichthus Lyceum 
uit Driehuis de geplande kerstviering 
van vrijdag 24 december in het water 
vallen. Er ontstond een uitdaging 
aangezien er inmiddels 1.200 
kerstontbijten waren besteld. Hier-
voor moest op korte termijn een 
bestemming worden gezocht.
Op initiatief van Rode Kruis IJmond 
en in samenwerking met het Ichthus 

Lyceum, Tombrock catering en Rode 
Kruis District Kennemerland werd er 
binnen afzienbare tijd een oplossing 
gevonden. De 1.200 kerstontbijten 
hebben een goede bestemming 
gekregen en zijn geschonken aan 
diverse instanties.

Bas Jongsma, hoofd bedrijfsvoering 
en �nanciën bij het Ichthus Lyceum: 
,,Op het Ichthus Lyceum doen wij 
veel aan burgerschapsvorming. Het 

is heel belangrijk dat onze leerlingen 
mee krijgen dat er aandacht is voor 
mensen die het moeilijk hebben.  De 
lockdown stelde ons voor een 
complete verrassing, maar het 
weggooien van de kerstontbijten 
was geen optie. Dat vonden we 
doodzonde. We zijn enorm blij dat 
het Rode Kruis de helpende hand 
heeft geboden en dat de kerstont-
bijten een goede bestemming  
hebben gekregen”.

Rode Kruis en Ichthus Lyceum 
Driehuis slaan handen ineen

De pakketten worden overhandigd aan medewerkers van het Rode Kruis. Foto: aangeleverd

Elk jaar reikt Omgevingsdienst 
IJmond (ODIJmond) de IJmond 
Duurzaam Award uit aan een bedrijf 
in de IJmond dat duurzaam onder-
neemt. De award wordt uitgereikt 
sinds 2013. Elk jaar zoekt ODIJmond 

genomineerden die net dat stapje 
extra zetten, die laten zien hoe 
logisch duurzaam ondernemen is.

Komt u in aanmerking?
De award wordt jaarlijks uitgereikt 

aan het bedrijf dat bewust bezig is 
met duurzaamheid. Dat kan door 
middel van genomen maatregelen of 
door gedragsveranderingen. Voor 
een nominatie is het van belang dat 
de ondernemer de opgedane kennis 
en ervaring ook wil delen de rest van 
ondernemend IJmond. Ook moti-
vatie en innovatie staan op de lijst 
van criteria. Meer informatie hierover 
is te vinden op www.odijmond.nl/
award.

Hoe werkt een nominatie?
Wanneer u zich aanmeldt of aange-
dragen wordt voor de IJmond Duur-
zaam Award komt een medewerker 
van ODIJmond samen met een van 
de toezichthouders langs om kennis 
te maken. Als uw onderneming 
geschikt is voor nominatie krijgt u 
een bedrijfs�lm over uw duurzame 
activiteiten cadeau. Deze wordt ook 
ingezet ter promotie van de award. 
Uit drie genomineerden kiest een 
jury uiteindelijk de winnaar. 

De jury bestaat uit de wethouders 
Milieu en Duurzaamheid van 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk, 
Velsen en Uitgeest, de directeur van 
ODIJmond en de winnaar van de 
vorige editie.

Een energieneutraal gebouw, producten maken van bioplastic, no-waste 
productie. Allemaal termen die we de afgelopen jaren voorbij hoorden 
komen bij de genomineerden voor de IJmond Duurzaam Award. Vult uw 
onderneming of product in dit rijtje aan? Maak kans op de IJmond Duur-
zaam Award 2022. U kunt zich aanmelden via www.odijmond.nl/
ikonderneemduurzaam.

Kandidaten gezocht voor 
IJmond Duurzaam Award 2022

Op de foto de genomineerden van de IJmond Duurzaam Award 2019, de laatste 
fysieke uitreiking. Foto: aangeleverd

Maar liefst 260 oliebollen en 150 
appel�appen moesten er komen. Dat 
is nog een hele organisatie, dus 
werden in totaal vijf bewoners van 
de straat gerekruteerd om mee te 
helpen. De appel�appen werden als 
eerste gebakken, dat gebeurde 
gewoon in de diverse keukens van 
de bewoners. Voor het bakken van 
de oliebollen was dinsdag buiten een 
centraal punt ingericht. Het buurtco-
mité heeft voor leuke acties als deze 
een klein budget beschikbaar. Comi-
télid Betty Sleurink legt uit: ,,We 
krijgen regelmatig donaties van 
bewoners om dit soort dingen te 
kunnen doen. Verder krijgen we ook 
tweedehands spullen aangeboden 
voor de verkoop. Die verkopen we 
dan via Marktplaats of via de digitale 
prikborden op sociale media. De 
opbrengst ervan is dan voor de acti-
viteiten van het buurtcomité.’’ Het 
buurtcomité van het Langevlak 
vierde eerder dit jaar het vij�arig 
bestaan. 

Oliebollen en appelflappen 
voor bewoners Langevlak
IJmuiden - Het actieve buurtcomité van het Langevlak was deze week 
druk in de weer met de laatste activiteit van 2021. Voor alle buurtbewo-
ners werden, net als vorig jaar, oliebollen en appel�appen gebakken. De 
eindejaartraktatie werd dinsdagmiddag bij de bewoners aan de deur 
bezorgd.

De appel�appen werden in diverse 
keukens gebakken.

Voor het bakken van de oliebollen werd een centraal punt ingericht. 
Foto’s: aangeleverd

De eindejaarstraktatie werd dinsdagmiddag bij de bewoners aan de deur bezorgd.
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Door Raimond Bos

Als inspreekster tijdens de online 
raadssessie vertelde ze in een paar 
minuten wat precies haar bedoe-
ling is. ,,Het is een Het is een troos-
teloos veld. En dit is het veld dat 
onze buurt verbindt’’, opende ze 
haar betoog. Meta denkt al 
geruime tijd na over de vraag hoe 
de buurtbewoners het veld zelf 
leefbaar kunnen maken en de 
verbinding met elkaar kunnen 
versterken. De oplossing vond ze in 
het aanleggen van een tiny forest. 
Dat is een dichtbegroeid inheems 
bos ter grootte van een tennisbaan. 
Het idee komt uit India, maar werd 
in 2015 door het IVN in Nederland 
geïntroduceerd. Op zo’n honderd 
locaties in ons land zijn inmiddels 
al dergelijke mini-bossen aange-
legd. Meta: ,,In tegensteling tot 
andere wijken met een mooie 

gevarieerde beplanting, is 
IJmuiden karig bedeeld. Tot enkele 
jaren geleden bestond het straat-
beeld in onze buurt uit statige 
Iepen met prachtige kruinen. Zij 
zorgden voor schaduw en verkoe-
ling in warme zomers. Spreeuwen, 
merels, boomklevertjes, spechten 
en insecten woonden in de bomen. 
Door de Iepziekte verdwenen de 
bomen uit de straat. Daarvoor 
waren alle bloeiende en niet bloei-
ende heesters ook al gesneuveld in 
het gemeentelijke onderhoudsbe-
leid, ofwel gerooid om verder 
onderhoud te voorkomen.’’

Als bewoonster van de Venusstraat 
merkt ze welk e�ect het verdwijnen 
van de bomen heeft: ,,In de zomer 
is het nu gemiddeld twee tot vier 
graden warmer in onze huizen dan 
voorheen. De straatstenen houden 
warmte vast.’’ Volgens Meta gaat 

intussen de buurt steeds verder 
achterruit en die negatieve spiraal 
wil ze met dit plan doorbreken. 
Draagvlak bij de bewoners is er al, 
want ze sprak haar buurtgenoten 
persoonlijk over haar voorstel. Ook 
nam ze contact op het Tender 
College, dat aan de Eenhoornstraat 
is gevestigd. ,,Iedereen is er eigen-
lijk vóór en eigenlijk is het stadsbos 
daarmee nu al van iedereen’’, 
concludeert ze. Ze denkt dat de 
leerlingen van de school boven-
dien een actieve rol zouden 
kunnen spelen bij het onder-
houden van het stadsbos. Het is de 
bedoeling om het plan in het 
komende jaar te gaan uitvoeren, 
maar daarvoor is eerst een positief 
besluit vanuit de gemeente Velsen 
nodig. Meta: ,,Meer groen is de 
meest e�ectieve maatregel tegen 
hittestress. Groen zorgt voor 
verkoeling en houdt het water vast. 
Het maakt dat onze buurt aantrek-
kelijk blijft en biedt een plek aan 
mensen om elkaar te ontmoeten 
en te genieten van de natuur. De 
buurt kan en moet groener! Dit kan 
middels een stadsbos.’’

IJmuiden - Het grasveld tussen de Venusstraat en Eenhoornstraat zou de 
perfecte plek zijn voor het ontwikkelen van een stadsbos, ook wel 
bekend als tiny forest. Dat vindt althans bewoonster Meta Stree�and. Ze 
stapte vorige week met haar plan naar de gemeenteraad, waar ze vroeg 
om mee te denken en het plan te faciliteren.

Plan voor stadsbos op veld tussen 
Venusstraat en Eenhoornstraat

Door Raimond Bos

Onderzoeksbureau Ecorys zocht 
onlangs uit welk van de drie 
toekomstscenario’s voor de Stads-
schouwburg Velsen het meest 
gunstig zou zijn. Simpel gezegd 

kwamen die scenario’s neer op alleen 
verduurzamen (A), verduurzamen en 
optimaliseren (B) en verduurzamen, 
optimaliseren en uitbreiden (C) van 
het bestaande theatergebouw aan 
de Groeneweg. Verduurzamen is 
onder meer dringend noodzakelijk 

vanwege de hoge energiekosten die 
nu gemaakt moeten worden. Maar 
de gemeente heeft bewust een paar 
stappen verder gekeken en zich afge-
vraagd wat er nodig is om het 
theater ook voor de toekomst 
rendabel te houden. 

Encorys concludeerde dat scenario C 
voor het theater de beste keuze zou 
zijn. Ook de directie van de Stads-
schouwburg Velsen is die mening 
toegedaan. Nu ook het Velsense 
college zich achter het plan schaart, 
lijken alle seinen op groen te staan 
en kan het voorstel voor besluitvor-

ming naar de gemeenteraad worden 
gestuurd.

Het plan voorziet in een ingrijpende 
verbouwing van het huidige theater-
gebouw tot een aansprekend en 
breed cultureel centrum voor alle 
Velsenaren: Rex Cultuur Dok. Hierin 
zou onder meer een kleine, multi-
functionele theaterzaal moeten 
komen. Dergelijke zalen hebben 
doorgaans een capaciteit van onge-
veer 250 à 300 bezoekers en kunnen 
ook door verenigingen worden 
gebruikt. Mogelijk komen er nog 
meer ruimtes in het pand. Andere 

culturele instellingen kunnen op 
termijn verhuizen naar deze locatie, 
zodat elders panden vrijgespeeld 
worden. Al met al een omvangrijke 
�nanciële transactie, waarover onge-
twijfeld nog de nodige discussie zal 
volgen. 
De partij Velsen Lokaal pleitte eerder 
nog voor het overwegen van 
scenario D, waarbij het hele theater 
elders zou worden gebouwd. Men 
ging dan uit van een kleinere versie 
van de grote theaterzaal en daar-
naast ook een tweede nog kleinere 
zaal. Dat plan heeft het uiteindelijk 
dus niet gehaald.

IJmuiden - Alle neuzen lijken dezelfde kant op te staan waar het de 
toekomst van de Stadsschouwburg Velsen betreft. Vorige week besloten 
burgemeester en wethouders te kiezen voor het duurste van de drie 
voorliggende scenario’s. Alleen het bouwen van een compleet nieuw 
theater elders in de gemeente zou nog duurder zijn, maar die optie was 
niet bij het onderzoek betrokken. Hoe de kosten - ruim twintig miljoen 
euro - moeten worden gedekt, is nog niet besloten. Daarover zal de 
gemeenteraad zich pas buigen als de perspectiefnota besproken wordt.

Stadsschouwburg krijgt waarschijnlijk 
aanbouw met tweede zaal

Hier zou dus een stadsbos moeten komen, als het aan Meta Stree�and ligt. Foto: aangeleverd

HEEL VELSEN LEEST

December 2021. Het jaar is alweer voorbij. En wat voor een jaar. Er is al 
meer dan genoeg over gezegd. Gelukkig is er dit jaar in kinderboeken-
land ook heel veel gebeurd. Er zijn prachtige boeken uitgegeven. Er zijn 
prijzen uitgereikt, de Boekenweek is geweest, de voorleesdagen, en nog 
heel veel meer.
Ik heb jullie afgelopen jaar een hoop mooie boeken mogen laten zien. Erg 
leuk om af en toe te horen als iemand naar aanleiding van deze column 
een mooi kinderboek heeft aangeschaft. En in deze column neem ik jullie 
weer mee in drie prachtige boeken.
Allereerst Een enkele seconde van Rebecca Dautremer. En uitgegeven door 
Davidsfonds infodok. Dit boek is gewoon een belevenis op zich. Twee 
meter lang een prachtige illustratie, waar in een enkele seconde van alles 
plaatsvindt. Aan de achterkant van de ingekleurde illustratie is een schets 
te zien van dezelfde tekening. Ook zit er een boekje bij met de beschrij-
ving van alles wat er op de plaat te zien is. En dat alles eigenlijk met elkaar 
verweven lijkt. Echt een prachtig boek om samen in te verdwijnen. 
Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.
Als je dit prachtige boek hebt bekeken en avonturen hebt beleefd, kun je 
nu meegaan naar De winterse wereld op de Hazelhoeve. Een van de klassie-
kers van Astrid Lindgren. Dit boek is opnieuw uitgegeven en voorzien van 
frisse illustraties. Echt een verhaal zoals we kennen van Astrid Lindgren. 
Simpel maar vol avontuur. Een heel �jn voorleesboek. Het boek gaat over 
Emiel, de liefste kwajongen uit de boekenwereld. Hij beleeft met zijn 
kwajongensstreken allerlei avonturen. Voor je het weet heb je per 
ongeluk 10 bladzijden voorgelezen. Het boek is uitgegeven door 
Ploegsma en is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.
En als laatste Het Kerstvarken, geschreven door J.K. Rowling. Welbekend 
van Harry Potter. Hierdoor had ik een hoge verwachting van dit boek. 
Hoewel dit boek in niets lijkt op de bekende verhalen over de tovenaars-
leerling, heeft Rowling absoluut niet ingeleverd op kwaliteit. Het boek 
heeft een geweldige verhaallijn. Wil jij niet eens weten waar alle zoekge-
raakte spullen heen gaan? Of je lievelingsknu�el, als je die weer eens 
ergens hebt achtergelaten. Jack verliest zijn lievelingsknu�el Ut Varken, 
ook wel UV genoemd. En in een poging Jack te helpen krijgt hij van zijn 
stiefzusje een nieuw varken. Maar deze is niet UV. Maar dit zogenaamde 
kerstvarken is wel heel bijzonder. Als het kerstvarken ’s avonds tot leven 
komt en Jack gaat helpen UV terug te vinden, begint het avontuur pas 
echt. Een heerlijk voorleesboek voor kinderen vanaf 5 jaar.

Ik wens u allemaal een prachtig nieuwjaar, meet heel veel leesplezier.

Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onder-
wijsassistent op Waldorf aan Zee, leest haar drie kinderen maar al te 
graag voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand een column in deze krant.
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IJmuiden - De bestuurder van een 
auto die op Eerste Kerstdag rond 
15.00 uur op het Sluisplein (Kop van 
de Haven) te water raakte is in het 
ziekenhuis overleden. Het gaat om 
een 59-jarige Amsterdammer.
Op dit moment is onbekend wat de 

oorzaak van het ongeval is. Dit onder-
zoekt de VOA (Verkeers-Ongevallen-
Analyse) van de politie. Zo wordt het 
bloed van het slachto�er onderzocht 
op het gebruik van alcohol en drugs. 
Het voertuig is zondag 26 december 
uit het water getakeld. De politie 

komt graag in contact met mensen 
die meer informatie over dit ongeval 
hebben. Als ze al met u gesproken 
heeft dan hoeft u geen contact meer 
op te nemen. Informatie kunt u delen 
via 0900-8844. Anoniem? Bel dan met 
0800-7000. 

Man overleden nadat zijn auto 
te water raakte op het Sluisplein

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, zijn uitgerukt om hulp te bieden. Foto: Michel van Bergen

Doordat de opkomende Omicron-
variant van het coronavirus reden tot 
zorg is, schaalt ook GGD Kennemer-
land fors op voor de boosterprik. 
Maandag is GGD Kennemerland 
weer gestart met vaccineren in het 
Kennemer Sportcenter. Dagelijks 
kunnen daar 1750 mensen gevacci-
neerd worden. De locatie is zeven 
dagen per week open waarbij op 
donderdag een avondopenstelling 
geldt.
De GGD merkt dat er veel dezelfde 
vragen binnenkomen over de boos-
terprik. Met een uitleg op www.
ggdkennemerland.nl hoopt men de 
vragen weg te nemen. Hier staat 
bijvoorbeeld meer informatie over de 
uitnodigingen en waarom het niet 
altijd mogelijk is in de eigen woon-
plaats een afspraak te maken. 

Aantal besmettingen weer 
gedaald, maar minder hard 
In de week van 16 t/m 22 december 
waren er in Kennemerland 2.785 
nieuwe besmettingen (505 per 
100.000 inwoners). Dit zijn er 493 
minder dan vorige week (-15%). 
Hiermee is er voor de derde week op 
rij een daling in het aantal besmet-
tingen. De daling van deze week is 
wel een stuk kleiner dan de week 
ervoor.
In de week van 16 t/m 22 december 
zijn 14.885 testen afgenomen door 

GGD Kennemerland. Dit zijn er 1.861 
minder dan de week ervoor (16.746).
In de meeste leeftijdsgroepen lag het 
aantal besmettingen in de week van 
16 t/m 22 december lager t.o.v. de 
week ervoor. De 20-29 jarigen lieten 
als enige groep een toename zien en 
bij de 50-59 jarigen lag het aantal 
besmettingen min of meer gelijk. Het 
aantal besmettingen per 100.000 
inwoners lag het hoogst onder de 
40-49 jarigen (653 per 100.000), 
gevolgd door de 30-39 jarigen (647 
per 100.000 inwoners).

Vaccinatiegraad
Van de 12-17 jarigen woonachtig in 
regio Kennemerland is minstens 68% 
volledig gevaccineerd (+1% t.o.v. de 
vorige update). Dit percentage ligt 
iets hoger dan de landelijke vaccina-
tiegraad voor 12-17 jarigen. Van de 
18-plussers woonachtig in regio 
Kennemerland is minstens 83% 
volledig gevaccineerd.
Wanneer wordt gekeken naar alle 
inwoners vanaf 12 jaar, is de vaccina-
tiegraad al lange tijd het hoogst in de 
gemeenten Bloemendaal, 
Heemstede en Uitgeest en ligt deze 
boven het landelijk gemiddelde voor 
12-plussers. In Beverwijk blijft de 
vaccinatiegraad achter en ligt deze 
onder het gemiddelde voor 
12-plussers.

Net als eerdere weken zijn er met 
name in Velsen-Noord, Beverwijk 
(Oosterwijk & Zwaansmeer en Oran-
jebuurt), en de zuid kant van 
Haarlem (Meerwijk, Boerhaavewijk 
en Europawijk) een aantal wijken met 
een lagere vaccinatiegraad voor 
zowel inwoners die ten minste één 
prik hebben gehad als al volledig zijn 
gevaccineerd. Deze week is de vacci-
natiegraad van een groot aantal 
wijken met een relatief lage vaccina-
tiegraad weer met 1% omhoog 
gegaan.

Huisartsen helpen tijdens vaccina-
tiecampagne in Kennemerland
Dankzij de medewerking van een 
grote groep huisartsen in Kennemer-
land zijn al veel niet mobiele thuis-
wonende ouderen gevaccineerd. 
Door hun inspanning loopt de regio 
vooruit op het landelijke beeld voor 
deze groep. GGD Kennemerland 
waardeert de inzet van de 
huisartsen.
Ook als het gaat om het vaccineren 
van zorginstellingen zonder medi-
sche dienst in de regio zijn de afge-
lopen weken �inke stappen gemaakt. 
In Kennemerland gaat het in totaal 
om 73 instellingen, waarvan 26 
gevaccineerd door huisartsen en 
zorgpartijen. De overige worden 
door GGD Kennemerland gevacci-
neerd of in enkele gevallen nog 
ingepland.
De verwachting is dat alle zorginstel-
lingen zonder medische dienst voor 
het einde van het jaar gevaccineerd 
zijn.

Update GGD Kennemerland: 
forse opschaling boosterprik
Regio - Iedere vrijdag informeert de GGD Kennemerland de media over de 
actuele feiten betre�ende het coronavirus in onze regio. Deze week aandacht 
voor de opschaling voor de boosterprik, de wekelijkse cijfers, het vaccinatie-
traject en goede samenwerking met huisartsen in Kennemerland.

IJmuiden - Na overleg in de Lokale 
Gezagsdriehoek Velsen heeft burge-
meester Frank Dales besloten dat er 
rond de jaarwisseling tijdelijk came-
ratoezicht komt op Plein 1945. Dales: 
,,Het afgelopen jaar is Plein 1945 het 
toneel geweest van veelal onaange-
kondigde protestacties. Enkele waren 
vreedzaam, andere niet. De protesten 
gingen vaak gepaard met het 
afsteken van zwaar, illegaal vuur-
werk. Dit leverde veiligheidsrisico’s 
op voor mensen, woningen, auto’s, 
etc. en had een negatief e�ect op de 
openbare orde.’’ 
De politie heeft de burgemeester 
gewezen op de veiligheidsrisico’s en 
potentiële verstoring van de open-

bare orde rond de jaarwisseling op 
Plein 1945. De combinatie van 
groepsvorming en het afsteken van 
vuurwerk baart hen ernstige zorgen. 
Extra toezicht op Plein 1945 achten 
zij dan ook noodzakelijk.’’

Het tijdelijk cameratoezicht wordt 
ingezet van 31 december 2021 12.00 
uur tot 1 januari 2022 om 12.00 uur. 
Het cameratoezicht wordt via borden 
kenbaar gemaakt. Alleen de open-
bare ruimte is in beeld en dus niet 
woningen en bedrijfspanden. De 
politie bekijkt de camerabeelden. 
Deze worden uitsluitend gebruikt ter 
ondersteuning van de bewijsvoering 
bij een strafbaar feit.

Tijdelijk cameratoezicht 
Plein 1945 rond jaarwisseling

Velsen - Ook in Velsen wordt 
vandaag actie gevoerd door kappers. 
Zij moeten hun deuren weer 
gesloten houden omdat ze een 
onder de contactberoepen vallen en 
worden daar totaal niet voor gecom-
penseerd. Een leverancier van 
kappersbenodigdheden in Abbenes 
riep daarom op tot actie vandaag en 

daaraan wordt massaal gehoor 
gegeven. Hij riep op tot ludieke 
acties waarvan foto’s in de vorm van 
een petitie aangeboden zouden 
worden aan de Tweede Kamer.
Bij Tjeerd Meinema Coi�ures in Sant-
poort-Noord werkten ze graag mee 
aan deze oproep. Meer hierover 
volgende week in deze krant.

Kappers voeren actie

IJmuiden - Bewoonster Tiny Prins 
van woonzorgcentrum De Moerberg 
houdt van breien. En van gezellig-
heid. Iedere dinsdagmiddag schuift 
ze met haar breinaalden aan bij een 
groep breisters op ‘Het Plein’ in De 
Moerberg. Ze breien, kletsen en 
drinken ko�e.
Ook toen dat tijdens de lockdown in 
2020 niet meer mocht breide Tiny 
door, op haar kamer. En zo werden er 
heel wat clowntjes ‘geboren’. Die 
werden beneden in de Moerberg te 
koop aangeboden en dat liep goed. 

,,Tiny wilde het geld dat de verkoop 
opbracht besteden aan een goed 
doel en koos voor ons’’, vertelt Johan 
van Ikelen van OIG/IHD. ,,Omdat ze 
graag gebruik maakt van de 
uitstapjes die we normaalgesproken 
voor de ouderen organiseren. Dat zit 
er nu even niet in, maar dat gaan we 
natuurlijk zeker weer doen, zodra het 
mag.’’
En zo kon het zijn dat Tiny vorige 
week dinsdag een mooi bedrag van 
500 euro overhandigde aan Van 
Ikelen.

Mooi cadeau voor OIG/IHD
Tiny Prins (links) met Afra Bol, de leidster van het handwerken. Foto: aangeleverd

Velsen - Vanwege de coronacrisis 
kan er door de gemeente 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 om 14.00 
uur een nieuwjaarstoespraak 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 
15.00 uur.

Nieuwjaarstoespraak 
burgemeester Dales
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Door Raimond Bos

Wanneer je door de Annie Romeins-
traat in Velserbroek wandelt, valt 
eigenlijk helemaal niet op dat zich 
hier een aangepaste woning bevindt. 
Het huis ziet eruit als ieder ander huis 
in de straat en slechts een klein 
bordje bij de deur wijst erop dat de 
situatie achter deze gevel net iets 
anders dan in een doorsnee woning. 
En dat is ook eigenlijk precies de 
bedoeling van stichting Ook Voor 
Jou: mensen met een beperking zo 
volledig mogelijk laten meedoen in 
de maatschappij. Kleinschaligheid 
staat voorop, zodat persoonlijke 
aandacht volledig gewaarborgd is. 
Het initiatief ontstond ruim zeven 
jaar geleden, op het moment dat het 
voor Rens Wardenaar tijd werd om 
het ouderlijk huis te verlaten. Maar 
dat was niet zo eenvoudig. Rens: ,,Ik 
kan niet zelfstandig koken, bood-
schappen halen of het huishouden 
doen. Ik heb bij bepaalde dingen 
ondersteuning nodig.’’ Zijn ouders 
Guus en Wilma gingen op zoek naar 
een passende woonvoorziening, 
maar kwamen al snel tot de conclusie 
dat het aanbod tekortschoot. ,,De 
woonvormen die er waren, waren te 
groot, te druk of boden onvoldoende 
eigen keuzemogelijkheden voor de 
deelnemer. We hebben het wel 
geprobeerd, Rens heeft korte tijd bij 
een andere organisatie gewoond, 
maar dat werd geen succes.’’

Samen leven als een familie
Al in 2006 stonden Guus en Wilma 
aan de wieg van stichting Ook Voor 
Jou, destijds vanuit het idee om 
dagbesteding te bieden aan mensen 
zoals Rens. Dat bleek een succes te 
zijn, de kleinschalige persoonlijke 
aanpak werkte goed en resulteerde 
in een goed lopende locatie voor 
dagbesteding in Beverwijk en later 
een heuse theeschenkerij annex 
lunchroom in Zaanstad. Inmiddels is 
dat bedrijf door de stichting afge-
stoten, de focus ligt nu vooral op de 
exploitatie van het gezinshuis in 
Velserbroek. 
Het zijn eigenlijk twee aan elkaar 
gekoppelde eengezinswoningen, 
waar in totaal acht mensen met een 
beperking kunnen wonen. Ze leven 
met elkaar als een familie en er is dag 
en nacht een begeleider in de 
woning aanwezig. Uit praktische 
overwegingen is ervoor gekozen om 
de slaapkamers en sanitaire voorzie-
ningen van de mannen en de 
vrouwen in het huis te scheiden. Alle 
bewoners maken samen gebruik van 
de woonkamer, de keuken en de 
‘chill-kamer’ op de begane grond. Het 
pand is eigendom van woningcorpo-
ratie Velison Wonen en stichting Ook 
Voor Jou verhuurt het aan de bewo-
ners. ,,Het pand is o�cieel als woning 
aangewezen’’, vertelt Wilma. Ze legt 
uit: ,,Dat is voor de bewoners belang-
rijk, want anders zouden ze geen 
aanspraak kunnen maken op 

huursubsidie.’’

Van speelgoedmicrofoon tot echte 
radiostudio
Zolang Rens zich kan herinneren, is 
hij al geïnteresseerd in het medium 
radio. Wilma: ,,Toen hij een jaar of 
twee was, zat hij altijd al met zo’n 
microfoon van Fisher Price te spelen 
en later maakte hij, als we op 
vakantie gingen, bandjes met muziek 
voor kennissen van ons.’’ Toen vader 
Guus in de jaren 90 programma’s 
ging maken bij de lokale omroep in 
Beverwijk, was Rens vaak in de studio 
te vinden. Hij vertelt: ,,Thuis stond 
altijd de radio aan. Ik luisterde naar 
de programma’s van Peter van 
Bruggen en Jeanne Kooijmans op 
Radio 3. Dan begon ik spontaan mee 
te doen met presenteren.’’ Uiteinde-
lijk kroop Rens zelf bij Radio Bever-
wijk achter de microfoon voor het 
programma ‘Ook Voor Jou Radio’, dat 
hij enige tijd samen met een groepje 
mensen maakte. Nu heeft hij thuis de 
beschikking over een computer met 
de software die nodig is om live via 
het internet een programma te 
kunnen maken. Dat deed hij de 
laatste tijd elke donderdagmiddag 
bij het internetstation Sunset Radio, 
maar vanaf 10 januari is hij om de 
week op maandagavond tussen 
20.00 en 22.00 uur te horen. ,,Ik draai 
dan verzoekplaten, in principe voor 
iedereen, maar ik merk aan de 
aanvragen dat we toch wel een wat 
ouder luisterpubliek hebben. De 
aanvragen zijn wel heel divers, van 
Nick & Simon en Jan Smit tot aan 
Fleetwood Mac.’’

Kritisch
Door zijn beperking komen de 
woorden bij Rens niet altijd even 
vloeiend uit zijn mond. Daarom is het 
extra knap dat hij nu zelfstandig een 
radioprogramma maakt. Rens: ,,In het 
verleden was ik heel kritisch op 
mezelf. Ik nam mijn programma’s ook 
altijd op om ze terug te luisteren. Ik 
merkte dan dat ik soms te snel 
praatte of dingen niet goed voorlas. 
Maar daar heb ik me inmiddels over-
heen gezet.’’ In zijn thuisstudio staan 
twee beeldschermen. Op het ene 
scherm regelt hij de live uitzending, 
terwijl hij op het andere scherm de 
berichten kan lezen van de mensen 
die platen aanvragen. Voor het 
maken van zijn programma schafte 
hij zelf een harde schijf aan, waarop 
hij de muziekcollectie beheert. De 
software die nodig is om te kunnen 
uitzenden, gebruikt hij op basis van 
een licentie met abonnement. Twee 
uur radio per week is Rens hiermee 
actief. Maar ook de rest van de tijd 
weet hij zich goed te vermaken: ,,Ik 
kijk op televisie naar het journaal, 
documentaires, consumentenpro-
gramma’s en talkshows. Verder ga ik 
graag naar de bioscoop, luister ik 
naar de radio, ga ik �etsen of kijk ik 
naar sport.’’
Plaats voor nieuwe bewoner

Bij ‘Onder de Panne’ is Rens nu de 
oudste bewoner. Zijn huisgenoten 
zijn twee mannen van 18 jaar en vier 
vrouwen van respectievelijk 18, 28, 
30 en 32 jaar oud. Voor de vrouwen 
bestaat er inmiddels een kleine 
wachtlijst, maar bij de mannen kan 
nog een nieuwe bewoner zijn intrek 
nemen. 
De belangrijkste eisen zijn dat 
iemand tenminste 18 jaar moet zijn 
en zelfstandig moet kunnen 
traplopen. 
Bij aanmelding volgt eerst een 
gesprek met de ouders en daarna 
een persoonlijke kennismaking. De 
nieuwe bewoner ontmoet dan de 
andere huisgenoten, er wordt samen 
gegeten en er wordt gekeken of er 
een klik is met de groep. ,,Daar 
nemen we ruim de tijd voor, want we 
doen hier niet aan bedvulling. 

Iemand moet hier echt op zijn plaats 
zijn.’’ 
Theo van Dam (1960) werkt sinds 
enige tijd als assistent-begeleider in 
het huis. Na dertig jaar werkzaam te 
zijn geweest in de cosmeticabranche, 
kwam hij in de coronacrisis op straat 
te staan. 
Hij meldde zich aan als vrijwillig 
chau�eur en reed de bewoners 
vervolgens naar de dagbesteding. Zo 
kwam hij in contact met Wilma 
Wardenaar en zij polste hem voor 
een baan bij de stichting. Theo: ,,Ik 
ben mijn hele leven al bezig geweest 
in het zwemonderwijs. Wat ik nu hier 
doe, had ik twintig jaar eerder 
moeten doen. Het is zo leuk hier, ik 
zie het ook niet eens als werken. 
Maar er komt best veel bij kijken. Ik 
leer hier nog elke dag!’’

Toekomst
Voor de ouders van Rens was het 
belangrijk om hun zoon een goede 
plek te kunnen bieden om te wonen. 
Uiteindelijk zullen ze zich na verloop 
van tijd terugtrekken uit de organi-
satie, waarvan hun dochter Letty 
momenteel de voorzitter is. De klein-
schalige woonvorm is nadrukkelijk 
bedoeld voor jongvolwassenen, 
maar de bewoners kunnen er in prin-
cipe wel de rest van hun leven blijven 
wonen. 

Intussen kijkt de stichting naar 
nieuwe mogelijkheden. Mogelijk 
worden ook op andere locaties soort-
gelijke kleinschalige projecten gerea-
liseerd. Letty: ,,De huiselijke setting 
en de persoonlijke aandacht voor alle 
bewoners zal daarbij altijd centraal 
blijven staan.’’

Velserbroek - Al vele jaren is radio de grote passie van Rens Wardenaar 
(1986). Al op jonge leeftijd kwam hij wekelijks in een radiostudio om zijn 
vader te assisteren bij het maken van programma’s. Nu maakt Rens zijn 
eigen programma’s bij Sunset Radio. Gewoon thuis in de ‘chill-kamer’ van 
het gezinshuis ‘Onder de Panne’, een kleinschalige woonvorm voor jong-
volwassenen met een beperking.

Rens Wardenaar maakt zijn 
radioprogramma’s gewoon vanuit huis

Rens Wardenaar in zijn thuisstudio. Hier draait hij de verzoekplaten voor de luisteraars van Sunset Radio. Foto: aangeleverd
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Wandelnetwerk Noord-Holland
Wandelnetwerk Noord-Holland 
verbindt ommetjes en langere 
wandeltrajecten tot één groot 
wandelgebied. Via de website en 
wandelapp kunnen wandelaars 
routes uitzoeken of zelf samen-
stellen. Buiten in het veld wijzen 
gekleurde pijlen de weg en de app is 
met de locatievoorziening onderweg 
handig. 

Provinciedekkend netwerk
Wandelnetwerk Noord-Holland is 
ontstaan dankzij de ideeën van een 
aantal vooruitziende mensen bij de 
gemeente Bergen, Alkmaar en 
Heiloo. In 2011 werd het netwerk in 
de regio Alkmaar dan ook als eerste 
geopend. De afgelopen 10 jaar heeft 
het Routebureau Recreatie Noord-
Holland hard gewerkt om het 
netwerk provinciedekkend te maken. 
In 2021 is dat bijna voor elkaar. 
Dankzij de samenwerkingen met vele 
gemeenten en de provincie Noord-
Holland, halen wandelaars momen-
teel hun hart op aan 3500 km routes 
in de zeven regio’s: Alkmaar, Kop van 
Noord-Holland, Laag-Holland, 

Midden-Kennemerland, Westfries-
land, Gooi en Vechtstreek en Amstel-
land. Vanaf 2023 sluit de regio Zuid-
Kennemerland zich bij dit lijstje aan.

Bijna 1 miljoen websitebezoeken
Door de coronamaatregelen nam in 
2020 de behoefte naar online infor-
matie over wandelingen sterk toe. 
Het Routebureau Recreatie Noord-
Holland constateerde een forse groei 
van het aantal bezoekers aan de 
website van Wandelnetwerk Noord-
Holland. In 2021 is dit aantal 
opnieuw �ink gegroeid. Nu, halver-
wege november, staat de teller al op 
925.000 bezoeken ten opzichte van 
526.000 bezoeken in 2020. Recreatie 
Noord-Holland verwacht dat www.
wandelnetwerknoordholland.nl dit 
jaar de 1 miljoen bezoeken gaat 
behalen. 

Coronamaatregelen 
zetten aan tot wandelen
Ook in 2021 verklaren de coronacrisis 
en overheidsmaatregelen de opval-
lende bezoekpieken. In de eerste vier 
maanden van het jaar waren het 
aantal websitebezoeken het hoogst. 

In deze periode waren winkels, thea-
ters, bioscopen en horeca door de 
strenge lockdown gesloten. 
Wandelen was één van de weinig 
toegestane activiteiten. Na de 
versoepelingen daalde de piek, maar 
het aantal websitebezoeken bleef 
hoger dan in 2020. Wandelen is 
populairder dan ooit. Bovendien 

voorziet het in de behoefte aan 
buitenlucht, kost het niets en draagt 
het bij aan behoefte aan een �t en 
gezond leven. 

10-jarig jubileum  
Om het jubileum van Wandelnetwerk 
Noord-Holland te vieren, staan de 
socialmediakanalen van het wandel-

netwerk de hele maand november is 
het teken van een feestje. Op Face-
book en Instagram staan leuke tips, 
verschillende feitjes en een verloting 
van mooie prijzen. Daarnaast 
verschijnt Wandelnetwerk Noord-
Holland in de maand december met 
een prachtige special in het 
Wandelmagazine.  

Regio - In 2011 werd het eerste stuk Wandelnetwerk Noord-Holland in de 
regio Alkmaar geopend. Nu, tien jaar later, is het netwerk zo goed als 
provinciedekkend en razend populair. In 2020 constateerde Recreatie 
Noord-Holland al een verdubbeling in het aantal websitebezoeken. Dat 
dit aantal in 2021 nogmaals zou verdubbelden, is een droom die werke-
lijkheid wordt.

Wandelnetwerk Noord-Holland in 
jubileumjaar populairder dan ooit

Ondertiteling foto: Wandelen is in 2021 populairder dan ooit. Foto: aangeleverd

• www.stookwijzer.nu laat weten of 
de weersomstandigheden goed zijn 
om te stoken. Is er een stookalert 
van het RIVM op www.rivm.nl/stoo-
kalert? Laat de houtkachel uit.

• Stook hout dat minstens twee jaar 
heeft kunnen drogen. Stook geen 

geverfd of geïmpregneerd hout.
• Raadpleeg instructies voor het 

ontsteken van de kachel.
• Laat uw schoorsteen minstens één 

keer per jaar goed vegen.
• Zorg voor volledige luchttoevoer.
• Houd ventilatieroosters tijdens het 

stoken open (of zet een raampje 
open)

• Controleer regelmatig of de 
vlammen nog geel en gelijkmatig 
zijn en dat er weinig rook uit de 
schoorsteen komt. Zo stookt u 
goed.

• Zorg voor een kachel met de juiste 
grootte voor uw huis.

Wilt u meer informatie over deze 
tips? Kijk dan op www.odijmond.nl/
houtrook.

Regio - Wanneer u in huis uw houtkachel, pelletkachel of open haard 
aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke sto�en, waar-
onder �jnstof. Deze schadelijke sto�en veroorzaken luchtvervuiling en 
kunnen schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving 
opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet. Wilt u toch stoken? Met 
deze tips kunt u de uitstoot van schadelijke sto�en beperken.

Beperk overlast van hout stoken voor 
uzelf en uw omgeving met deze tips

Met deze tips voorkomt u uitstoot van schadelijke sto�en. Foto: aangeleverd

Regio - De provincie Noord-Holland 
trekt 2 miljoen euro uit om kleine 
maatschappelijke vastgoedeige-
naren, zoals culturele instellingen, 
dorps- en buurthuizen en sportac-
commodaties, te helpen hun 
gebouwen te verduurzamen. Met het 
geld kunnen ze bijvoorbeeld isolatie-
materiaal of zonnepanelen kopen.
Gedeputeerde Staten stellen hier-
voor een subsidieregeling op, die 
naar verwachting begin volgend jaar 
in werking treedt. Het geld dat 
Noord-Holland hiervoor uittrekt 
wordt beschikbaar gesteld vanuit het 
Economisch Herstel- en Duurzaam-
heidsfonds van de provincie en vult 
de eerder toegezegde proceskosten 
van eveneens 2 miljoen euro vanuit 
het Rijk aan.

Uitdaging
Voor veel kleine eigenaren is 
verduurzaming van hun gebouwen 
een uitdaging. Simpelweg omdat het 

ontbreekt aan kennis en mensen. Het 
gaat daarbij om culturele instel-
lingen, dorps- en buurthuizen, sport-
bedrijven en gemeenten tot 25.000 
inwoners.
De bureaus De Groene Grachten, 
Dorpswerk Noord-Holland/Energie-
keRegio en Royal HaskoningDHV 
helpen in opdracht van de provincie 
kleine maatschappelijke vastgoedei-
genaren hun panden te verduur-
zamen. De bureaus helpen bij een 
eerste energiescan, het benoemen 
van maatregelen tot het zoeken naar 
�nancieringsmogelijkheden en 
ondersteuning bij de uitvoering.
Het Rijk heeft voor heel Nederland in 
totaal ook € 24 miljoen beschikbaar 
gesteld. Voor dit bedrag kunnen ruim 
2.000 kleine vastgoedeigenaren 
geholpen worden met advies en 
begeleiding. Alle provincies maken 
gebruik van de bijdrage en bepalen 
zelf hoe ze het ontzorgingspro-
gramma opzetten.

Provincie steekt 2 miljoen 
euro in verduurzamen 
maatschappelijk vastgoed

Dorps- en buurthuizen en sportaccommodaties krjgen hulp van de provincie om 
hun gebouwen te verduurzamen. Foto: aangeleverd
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Indirecte lozingen zijn lozingen van 
afvalwater die via de gemeentelijke 
riolering bij de rioolwaterzuivering 
komen. Op het riool geloosd water 
wordt gezuiverd, om vervolgens 
weer geloosd te worden op het 
oppervlaktewater. Oppervlaktewater 
is weer deels een bron voor de 
productie van drinkwater voor de 
inwoners van de provincie Noord-
Holland. De samenwerkende organi-
saties zijn Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, 
gemeenten, drinkwaterbedrijf en 
natuurbeheerder PWN, provincie 
Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de 
omgevingsdiensten Noordzeeka-
naalgebied, Noord-Holland Noord en 
IJmond.

Problemen aanpakken bij de bron
Om in elk stadium van dit proces de 
juiste kwaliteit te waarborgen, is het 
essentieel om goed zicht te hebben 
op het ingezamelde afvalwater. 
Lozingen van bedrijven kunnen 
gevolgen hebben op het zuiverings-
proces en op de kwaliteit van het 
gezuiverde afvalwater uit de rioolwa-
terzuivering. Onder bedrijven 
verstaan we bijvoorbeeld scholen en 
kantoren, die over het algemeen vrij 
eenvoudig te zuiveren afvalwater 
lozen, maar ook industrie. In deze 
laatste categorie is meer kans op 

lozing van probleemsto�en. Dit moet 
zo veel mogelijk voorkomen worden, 
want bij de rioolwaterzuivering zijn 
deze sto�en lastig te verwijderen. Er 
zijn ook sto�en die van invloed zijn 
op een doelmatige werking van de 
riolering en de rioolwaterzuivering 
zelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
lozing van vetten die kunnen leiden 
tot verstoppingen. Het is daarom 
zaak om problemen bij de bron aan 
te pakken, wat er niet in gaat hoeft er 
ook niet uitgehaald te worden.

Collectieve bronaanpak
De betrokken partijen gaan nauwer 
samenwerken om de grip op indi-
recte lozingen te versterken en 
bedrijven aan te moedigen door 
gewenst gedrag te stimuleren en 
ongewenst gedrag te ontmoedigen. 
Ook weten bedrijven niet altijd wat 
er komt kijken bij het zuiveren van 
het door hen geloosde afvalwater. 
Het geven van goede informatie zal 
naar verwachting helpen, naast uiter-
aard toezicht en handhaving. Marjan 
Leijen, bestuurder van het hoog-
heemraadschap, over deze samen-
werking: ,,Ik voel dat er veel energie 
zit in de samenwerking en ben blij 
met een collectieve bronaanpak. We 
bundelen onze krachten om meer 
grip te krijgen op de bedrijfslozingen 
op de riolering.’’

Regio - Vorige week hebben de verantwoordelijke organisaties die zich 
bezig houden met water de handen ineen geslagen om in het gebied 
boven het Noordzeekanaal beter zicht te krijgen op indirecte lozingen 
van bedrijven. Deze samenwerking zal leiden tot afspraken en heldere 
richtlijnen voor bedrijfsafvalwater.

Meer grip op probleemstoffen 
in bedrijfsafvalwater 

Regio - De provincie Noord-Holland 
stelt geld beschikbaar om de aantrek-
kelijkheid van winkelgebieden te 
verbeteren. Ondernemers kunnen de 
subsidie gebruiken om bijvoorbeeld 
leegstand terug te dringen, duur-
zame maatregelen te realiseren of 
een gezamenlijke webshop op te 
zetten.

Aantrekkelijke winkelgebieden zijn 
ontzettend belangrijk voor de 
economie en de leefbaarheid in 
steden en dorpen. Gedeputeerde 
Economie Ilse Zaal: ,,De laatste jaren 
zien we steeds vaker winkelpanden 
leeg staan en dit neemt toe door de 
toename van het online winkelen en 
de gevolgen van de coronacrisis. Er is 
extra inzet nodig om ervoor te zorgen 
dat mensen de winkelgebieden 
bezoeken en dat ondernemers zich er 
willen vestigen. De provincie heeft al 
een aantal jaren een subsidieregeling 

voor het verbeteren van winkelge-
bieden en daar is veel gebruik van 
gemaakt, maar er is nog geld 
beschikbaar. Ik roep ondernemers op 
om deze subsidie niet te laten liggen. 
De regeling voor 2022 is zelfs uitge-
breid, zo is het ook mogelijk om een 
bijdrage te krijgen voor het opzetten 
van een digitaal platform of geza-
menlijke webshop voor een winkel-
gebied. Hiermee sluiten wij aan op 
alle initiatieven die zijn ontstaan op 
het gebied van digitalisering.’’

Vraag subsidie aan
In totaal is er voor 2022 een bedrag 
van 425.000 euro beschikbaar. 
Aanvragen kunnen vanaf 6 januari 
2022 worden ingediend. Het is ook 
nog mogelijk om gebruik te maken 
van de regeling 2021. Deze loopt tot 
30 december 2021. Kijk op www.
noord-holland.nl/loket/subsidies voor 
uitgebreide informatie.

Subsidie voor ondernemers die 
winkelgebied willen verbeteren

The Beatles, David Bowie, Martin 
Luther King, leden van de koninklijke 
familie, allemaal hebben ze voor de 
lens van de fotografen van Fotopersbu-
reau De Boer gestaan. Maar wat de 
collectie zo bijzonder maakt zijn de 
vele beelden van ‘om de hoek’. De foto-
grafen waren er juist bij als de slagers-
zaak een jubileum vierde of we met z’n 
allen voor het eerst in de winter op het 
ijs konden. Grote kans voor inwoners 
uit de regio dat hun straat, favoriete 
plekjes, winkels en gekoesterde 
momenten een plekje in de collectie 
hebben gekregen. Reden genoeg om 

tijdens de feestdagen een keer in deze 
beeldbank te duiken.

Hoe maak je twee miljoen beelden 
doorzoekbaar?
Om twee miljoen beelden doorzoek-
baar te maken zijn veel techniek en 
vele handen nodig. Allereerst heeft het 
Noord-Hollands Archief (NHA) alle 
twee miljoen persfoto’s gedigitaliseerd. 
Maar aan alleen plaatjes heb je nog 
niets, je wilt ze ook kunnen door-
zoeken. Dus heeft het NHA via het 
landelijke vrijwilligersplatform vele-
handen.nl hulp ingeroepen van het 

publiek. Daar hebben circa 650 vrijwil-
ligers in elf maanden tijd alle twee 
miljoen persfoto’s voorzien van een 
beschrijving. Hierdoor is het nu moge-
lijk om bijvoorbeeld foto’s van je straat, 
je favoriete voetbalclub of BN’er op je 
scherm te krijgen.
In het komende jaar werkt het NHA er 
met behulp van kunstmatige intelli-
gentie (AI) aan om de zoekfunctie nog 
nauwkeuriger te maken en tevens een 
connectie tussen krantenarchieven en 
persfoto’s te maken. Ook hierbij wordt 
het NHA natuurlijk weer ondersteund 
door vrijwilligers. 
De speciale beeldbank is vanaf 
zaterdag 18 december 2021 via www.
noord-hollandsarchief.nl/beeldbankde-
boer beschikbaar. Kijk op www.noord-
hollandsarchief.nl/fotogra�schge-
heugen voor meer informatie over het 
project.

Haarlem - Het Noord-Hollands Archief heeft een schat in huis: de collectie 
Fotopersbureau De Boer met beeldmateriaal van 1945-2005 uit Noord-
Holland. De grote wens van het archief om de in totaal twee miljoen pers-
foto’s voor iedereen beschikbaar te maken komt deze maand uit. Via een 
speciale beeldbank zijn alle beelden vanaf 18 december 2021 voor 
iedereen doorzoekbaar en gratis te downloaden.

60 jaar persfoto’s online
bij Noord-Hollands Archief

 De Grand Prix op Circuit Zandvoort, 22 mei 196. Foto: Fotopersburau De Boer, aangeleverd

Ouderen met een haperend brein 
zijn ouderen met een vorm van 
dementie of een andere aandoening 
van het brein, zoals een niet aange-
boren hersenafwijking. Meer en meer 
wordt gezien dat kunstenaars van 
toegevoegde waarde kunnen zijn 
voor deze doelgroep. Ze bieden 
nieuwe ideeën, een ander perspec-

tief en leggen onverwachtse 
verbanden. Het creatief uitdagen 
versterkt de eigenwaarde van 
ouderen en biedt ontspanning. Het 
doet een beroep op wat mensen nog 
wél kunnen en wat mensen bijvoor-
beeld vroeger deden.
Met het leerwerktraject ‘Kunst voor je 
brein’ leren beeldend professionals 

spelenderwijs om te gaan met de 
mogelijkheden en beperkingen van 
ouderen met geheugenproblemen. 
Het traject wordt begeleid door 
Sandra Schouten van ‘Het Huis van 
Proeven’ en bestaat uit zowel uit indi-
viduele- als groepslessen. Sandra 
heeft jarenlange ervaring met crea-
tief werken met ouderen met 
dementie. Daarnaast worden de 
beeldend professionals begeleid 
door een zorgmedewerker van 
Zorgbalans.

Deelnemers aan het leerwerktraject 
ontwikkelen kunstprojecten op basis 
van hun eigen beeldende expertise. 
Na a�oop van het traject kunnen ze 
deze projecten ook elders in het land 
uitvoeren.

Aanmelden kan tot 7 februari 2022. 
Op de website van Hart staat uitge-
breide informatie over het leerwerkt-
raject en een link voor aanmelden. 
Voor nadere informatie kan contact 
worden opgenomen met Arianne 
den Haan, coördinator Cultuur & 
Sociaal Domein bij Hart.

www.hart-haarlem.nl/
kunst-voor-je-brein-leerwerktraject

Regio - Speciaal voor ouderen met een haperend brein heeft Zorgbalans 
in samenwerking met Hart het leerwerktraject ‘Kunst voor je brein’ 
ontwikkeld. Tijdens dit traject leren professioneel beeldend kunstenaars 
en beeldend docenten om voor deze doelgroep een kunstproject te 
ontwikkelen en uit te voeren in één van de negen ontmoetingscentra van 
Zorgbalans. Aanmelden voor het leerwerktraject kan tot 7 februari 2022.

Kunst voor je brein

Het creatief uitdagen versterkt de eigenwaarde van ouderen. Foto: aangeleverd

Regio - Wegens de aanhoudende 
maatregelen omtrent corona kan 
Gluren bij de Buren op 13 februari in 
Bloemendaal niet doorgaan. Het is 
vverplaatst naar 3 juli.
Projectleider Dirkjan van Oord: ,,We 
willen graag dat alle deelnemers 
genoeg tijd hebben om zich voor te 
kunnen bereiden en hosts, acts en 
bezoekers veilig kunnen laten 
meedoen.” 
De datum van 3 juli is niet zomaar 
gekozen. Van Oord: ,,Dan staat 

Struinen in de Tuinen gepland, het 
zomerse zusje van Gluren bij de 
Buren.” 
 Deelnemers die zich al voor Gluren 
bij de Buren hadden aangemeld, 
kunnen op 3 juli meedoen en mogen 
zelf kiezen of ze meedoen met hun 
huiskamer of (indien aanwezig) tuin. 
Enthousiaste acts en hosts kunnen 
zich blijven aanmelden tot en met 22 
mei 2022. 
Meer informatie is te vinden op 
www.glurenbijdeburen.nl.

Gluren bij de Buren naar 3 juli
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Door Henk de Reus

Mariëtte Krouwel is negentien jaar 
als zij in 2004 voor drie maanden als 
vrijwilliger in een weeshuis in Ghana 
gaat werken. Na deze periode belt ze 
haar ouders in Castricum om te 
zeggen dat ze er nog twee maanden 
aan vastplakt. Ze blijft voorgoed.

Bouw kindertehuis
Twee jaar na haar vertrek trouwt 
Mariëtte met de Ghanese man 
Moses. Samen bouwen zij in Sunyani 
een kindertehuis dat in 2008 wordt 
geopend en de naam Hanukkah 
(toewijding) krijgt. Het biedt 
onderdak aan 42 kinderen die door 
omstandigheden (tijdelijk) niet thuis 
of bij familie kunnen wonen. Vaak 
zijn ze verstoten, gehandicapt, 
afkomstig van tienermoeders of van 
ouders die niet in staat zijn om voor 
hun kind te zorgen. Mariëtte en 
Moses zetten zich met hart en ziel in 
voor ‘hun’ kinderen. Ze willen hen 
niet alleen liefdevol opvangen en 
verzorgen, maar ook een toekomst 
geven door hen te helpen kiezen 
voor een vak of een vervolgoplei-
ding. Daarom bouwen zij bij het 
kindertehuis een basisschool (Circle 
of Life School) die in 2014 wordt 

geopend. Vervolgens wordt in 2019 
een middelbare school (Junior High 
School) in gebruik genomen. 
Kinderen van het kindertehuis en 
kinderen uit de omgeving kunnen 
hier nog drie jaar voortgezet onder-
wijs volgen.

Gezin
Mariëtte en Moses hebben zelf drie 

kinderen: Sam (14), Noah (12) en 
Sarah (5) en pleegdochter A�a (23). 
De eerste drie zijn in Nederland 
geboren en met hun moeder meege-
gaan naar Ghana. Drie jaar geleden 
besloot Sam om bij zijn grootouders 
in Castricum te gaan wonen omdat 
er hier betere onderwijsmogelijk-
heden voor hem zijn. Noah volgde in 
augustus van dit jaar en verblijft in 
een gastgezin in Nederland. Ze zien 
hun moeder doorgaans twee keer 
per jaar als Mariëtte korte tijd bij haar 
ouders in Castricum verblijft. Sam 
heeft zijn vader door corona al 
anderhalf jaar niet gezien.

Marriëtte’s Child Care
Het kindertehuis wordt ge�nancierd 
door Stichting Mariëtte’s Child Care. 
Deze stichting is in 2004 door Marië-
ttes ouders, Gerrit Krouwel en Marjo 
van Dijck, opgericht. Zelf vormen zij 
het bestuur. Marjo: ,,De scholen 
worden deels door de stichting en 
deels door ouderbijdragen ge�nan-
cierd. Het kindertehuis komt niet in 
aanmerking voor subsidie van de 
Ghanese of Nederlandse overheid en 
ook niet van goede doelen organisa-
ties. Het is volledig afhankelijk van 
Stichting Mariëtte’s Child Care. Af en 
toe organiseren we een activiteit om 

inkomsten te genereren, maar door 
corona ligt alles al lange tijd stil.’’

Zorg voor Lucas De opbrengsten uit 
acties, donaties en sponsorgelden 
komen voor honderd procent ten 
goede aan het kindertehuis. Marjo: 
,,Recent is er via Facebook een spon-
soractie voor Lucas geweest. Lucas 
werd vijftien jaar geleden, met een 

waterhoofd, een open ruggetje, een 
dwarslaesie en klompvoetjes 
geboren en kort hierna in het kinder-
tehuis opgenomen. In de Ghanese 
cultuur ligt er op gehandicapte 
kinderen een vloek. Zij zullen nooit 
aan een partner of aan werk komen 
en worden daarom vaak na de 
geboorte gedood. De moeder wilde 
Lucas verdrinken om hem zo terug te 
geven aan de geest van het water. 
Mariëtte kon dit gelukkig voorkomen 
en nam het kind op. Om het vocht af 
te voeren moest er een drain worden 
geplaatst. Kosten: duizend euro. Het 
lage inkomen van de ouders laat een 
dergelijke uitgave niet toe.’’

De operatie vond plaats met hulp 
van sponsorgeld van Mariëttes Child 
Care. ,,Door een verkeerde behande-
ling in het ziekenhuis eerder dit jaar 
kreeg Lucas een infectie in zijn bot 
en moest hij recent opnieuw worden 
geopereerd. Deze keer moest er een 
been en een deel van z´n heup 
worden geamputeerd. Een vrijwillig-
ster uit Almere zorgde ervoor dat het 
voor de operatie benodigde geld 

(15.000 euro) via een crowdfundings-
actie bijeen werd gebracht. Dit is zo 
fantastisch!’’

Spagaat
Inmiddels is Mariëtte aangeschoven. 
Ze zegt constant in een spagaat te 
verkeren. ,,Als ik hier in Castricum 
Sam en Noah weer zie ben ik blij, 
maar tegelijkertijd mis ik de kinderen 
in Ghana. In Ghana mis ik Sam en 
Noah. Dit zal nooit veranderen. Voor 
mij is het belangrijk dat Sam en Noah 
hier een goede toekomst hebben.’’

Grace
Marriëtte vertelt over Grace (4) die 
sinds kort in het kindertehuis 
verblijft. ,,Het viel mij op dat Grace 
scheef liep nadat ze was binnenge-
bracht. Ze bleek al langere tijd een 
gebroken heup te hebben. Niemand 
wist hoe ze hieraan was gekomen. 
Omdat Grace lang met de gebroken 
heup is doorgelopen is ze scheef 
gaan lopen en moet ze ook aan haar 
knie worden geopereerd. Daarna is 
het te hopen dat ze weer goed kan 
lopen. De kosten van de operatie, 
inclusief vier weken ziekenhuisver-
blijf en vier maanden revalidatie 
bedragen 13.000 euro. De stichting 

heeft via donaties inmiddels vijfdui-
zend euro bij elkaar. Voor de operatie 
is nu nog achtduizend euro nodig. 
We staan voor een onmogelijk 
opgave want dit geld is er niet en je 
wilt niet dat Grace onnodig lijdt. 
Daarom zijn we ontzettend blij met 
elke hulp die door derden geboden 
wordt.’’

Respect
Als Marjo wordt gevraagd of ze trots 
is op haar dochter is het antwoord: 
,,Trots is niet het juiste woord, want 
dit gevoel heeft meer met waarde-
ring voor jezelf te maken. De emotie 
die ik voel is een andere. Ik heb diep 
respect voor mijn dochter, voor wie 
zij is en voor wat zij allemaal doet. Zij 
en Moses hebben alles voor hun 
missie in Ghana over.’’

Loslaten
Mariëtte begeleidt de kinderen naar 
zelfstandigheid en probeert een 
goede bestemming voor ze te 

vinden. Vindt zij het niet moeilijk om 
ze op enig moment weer los te 
moeten laten? Mariëtte: ,,Een vogel 
zit het veiligst op z’n nest, maar daar-
voor heeft hij geen vleugels 
gekregen.’’ Een tre�ende beeldspraak 
die ook voor Mariëtte zelf geldt. Door 
haar vleugels uit te slaan ontfermt ze 
zich over het welzijn van een groep 
kansarme kinderen in Ghana. Met 

haar missie draagt ze bij aan een 
betere wereld voor deze kinderen.

Doneren
Als u Mariëtte en Moses een warm 
hart toedraagt en wilt bijdragen in 
de kosten van de operatie van Grace 
ga dan naar www.mchildcare.nl of 
maak gebruik van de QR-code bij dit 
artikel. Wat zou het mooi in de kerst-
gedachte passen als de operatie door 
uw gift mogelijk wordt gemaakt.

Castricum - Mariëtte Krouwel (37) vertrekt aanvankelijk voor een kort 
verblijf naar Ghana. Gegrepen door het leed dat ze aantreft besluit ze er 
de�nitief te blijven. Ze trouwt met Moses, een Ghanese man met wie ze 
samen een kindertehuis, een basisschool en een school voor voortgezet 
onderwijs bouwt. Mariëtte vertelt over lastige situaties die haar soms 
emotioneel verscheuren.

Mariëtte en Moses staan voor lastige opgave in Ghana

Sarah (5) houdt een foto van Grace in haar handen. Links van haar Marjo van Dijck, 
rechts haar moeder Mariëtte. Foto: Henk de Reus

Het hele gezin. Op de voorgrond (van links naar rechts): pleegkind A�a (23), Noah 
(12) en Sam (14). Hierachter: Sarah (5), Mariëtte en Moses. Foto: aangeleverd

De kinderen van ‘Hanukkah’ laten zien dat ze het gezin van Mariëtte en Moses in hun hart hebben gesloten. Foto: aangeleverd

Met Lucas (15) gaat het na de beenamputatie gelukkig weer goed. Foto: aangeleverd

Lucas en Grace staan ondanks hun 
handicap beiden blij in het leven.
Foto: aangeleverd

Scan deze QR-code om zelf een 
bijdrage te leveren.








