
Buko nieuwe 
sponsor Telstar
De komende jaren prijkt de naam Buko op 
de gevel van het Telstarstadion en op de 
shirts van de spelers. Eigenaar Dick Burger 
tekende de laatste dag van 2020 een spon-
sorcontract voor tweeënhalf seizoen. 
Foto: Bos Media Services

Politie beëindigt 
demonstratie
Op last van de gemeente maakt de politie 
op 9 januari al na korte tijd een einde aan 
een demonstratie van Defend IJmuiden. Ze 
protesteerden tegen de zogenoemde indi-
recte vaccinatieplicht maar hielden niet 
genoeg afstand van elkaar. 
Foto: Ton van Steijn

Boa’s krijgen 
korte wapenstok
Vanaf 4 januari beschikken de boa’s in 
Velsen over de korte wapenstok, als onder-
deel van hun veiligheidsuitrusting. Velsen 
is een van tien gemeenten die het handha-
versteam hiermee mag uitrusten, in het 
kader van een pilot. Foto: gemeente Velsen

Eerste vaccinaties 
gezet in RKZ
Op donderdag 7 januari zijn in Beverwijk 
de eerste vaccinaties gezet bij ongeveer 
200 medewerkers van het Rode Kruis 
Ziekenhuis uit de acute zorg. Medewer- 
kers van het RKZ zijn erg opgelucht dat het 
vaccineren is begonnen. Foto: aangeleverd

Angst voor 
plunderingen
De verschrikkelijke beelden van de vernie-
lingen en plunderingen in diverse grote 
steden zijn de Velsense ondernemers ook 
niet ontgaan. Diverse winkeliers hebben 
voorzorgsmaatregelen getroffen om hun 
waar te beschermen. Foto: aangeleverd

De avondklok 
wordt ingevoerd
Op 23 januari gaat de avondklok in. De 
maatregel zou in eerste instantie gelden 
tot 10 februari, maar werd meerdere keren 
verlengd tot uiteindelijk 28 april. Vanaf 31 
maart werd de avondklok een uurtje later 
ingezet. Foto: Arita Immerzeel

Dagenlang 
sneeuwpret
Sneeuw! Wat een feest, voor heel veel 
mensen en vooral ook voor kinderen. Even 
geen corona, maar lekker buiten genieten 
van al het vertier dat dat witte koude 
goedje met zich meebrengt. Foto: Jeroen 
van Duijn

Basisscholen 
weer open
Na bijna acht weken dicht te zijn geweest 
vanwege corona, zijn overal in het land 
basisscholen weer opengegaan. De slee is 
dezer dagen een populair vervoermiddel 
om mee naar school te gaan, zoals hier bij 
CBS Het Kompas. Foto: aangeleverd

De ooievaars 
zijn er weer
Twee ooievaars hebben het nest bij de 
hoeve Duin en kruidberg in Santpoort 
weer gevonden. Ze lijken elkaar geen blik 
waardig te gunnen maar het komt goed, 
een paar maanden later vliegen de jongen 
uit. Foto: Ton van Steijn

BTAC wint IJmond 
Duurzaam Award
Het IJmuidense bedrijf BTAC Solutions 
heeft de IJmond Duurzaam Award 2021 
gewonnen. Vanwege het idealisme van 
eigenaar Willem Jonkman, zijn motivatie 
om voor de toekomstige generaties te 
verduurzamen en zijn bevlogenheid. 
Foto: aangeleverd

Februaristaking 
herdacht
Op het Jan Brasserplantsoen in Velsen-
Noord leggen Nico van Nijendaal namens 
Lokaal FNV IJmond en Conny Braam van 
het Jan Bonekamp Herdenkingscomité 
tijdens een korte plechtigheid bloemen ter 
nagedachtenis aan de Februaristaking op 
25 en 26 februari 1941. Foto: Ton van Steijn

Jochem Dobber 
derde op NK
Jochem Dobber uit Santpoort is derde 
geworden op de 400 meter op het NK 
Indoor Atletiek in een PR van 46,51 
seconden. Later dit jaar pakt hij met drie 
andere atleten goud op het EK Indoor en 
het WK in Polen op de 4 x 400 meter en 
zilver op de Spelen. Foto: Atletiekunie
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