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Theaterseizoen feestelijk geopend
Velsen - Zondagmiddag werd de start van het nieuwe theaterseizoen uitbundig gevierd. Voor de deur van Stadsschouwburg Velsen was vol-
op gezelligheid met diverse optredens, verzorgd door Alphenaar Muziekles IJmuiden. Het publiek kon bovendien genieten van Indonesische 
hapjes en gerookte visspecialiteiten. Ook was buiten een tapinstallatie aanwezig.  Restaurant Bos Kookt nam ook deel aan het feestprogram-
ma, hier werd een pubquiz georganiseerd. Voor de kleintjes stond de Klusbus buiten, waarin ze heerlijk konden knutselen. Met de theatervoor-
stelling Woiski vs. Woiski, een Nederlands/Surinaams muziekfestijn op het podium van de Stadsschouwburg Velsen, werd het seizoen echt ge-
opend. Op het evenement kwamen naar schatting vijfhonderd bezoekers af. (tekst: Bos Media Services/foto: Erik Baalbergen)

Ander standpunt inzake Velsertraverse:

Stam opnieuw weg bij Velsen Lokaal
Velsen - Voor de tweede keer 
heeft raadslid Peter Stam 
het besluit genomen om uit 
de fractie van Velsen Lokaal 
te stappen en als zelfstandi-
ge fractie verder te gaan. De 
aanleiding hiervoor vormt 
de gang van zaken rond het 
besluit om een tunnel voor 
voetgangers en fietsers aan 
te leggen onder de Velsertra-
verse.

In oktober 2014 nam Stam het 
besluit om als Fractie PWZ ver-
der te gaan, een samenloop 
van omstandigheden, met veel 
onderlinge miscommunicatie, 
lag hieraan toen ten grondslag. 
Na iets meer dan een jaar sloot 
Stam echter toch weer aan bij 
Velsen Lokaal, maar nu heeft hij 
zich opnieuw afgezonderd. De 
reden is dit keer het besluit van 

de gemeente om een onge-
lijkvloerse kruising aan te leg-
gen bij de Velsertraverse. Hoe-
wel de beoogde tunnel met na-
me voor het fietsverkeer tijd zal 
gaan besparen, is lang niet ie-
dereen overtuigd van het nut 
ervan en ook wordt gevreesd 
voor de sociale veiligheid. 
Peter Stam is fel tegen het plan 
voor de aanleg van de tunnel, 
de overige fractieleden van Vel-
sen Lokaal nemen vooralsnog 
genoegen met het inspraaktra-
ject dat door het college is aan-
gekondigd. Voor Stam gaat dat 
niet ver genoeg, hij denkt van-
uit een eigen fractie meer ruim-
te te hebben om zijn eigen 
stem te laten horen. 
Velsen Lokaal heeft laten we-
ten het erg jammer te vinden 
dat Stam vertrekt uit de frac-
tie, maar zijn standpunt te res-

pecteren. Het besluit verandert 
volgens de fractie niets aan de 
constructieve samenwerking 
met Stam. 

Inmiddels heeft Peter Stam, 
naar aanleiding van een maan-
dagavond gehouden informa-
tiebijeenkomst, een reeks vra-
gen gesteld aan het college 
van burgemeester en wethou-
ders. Hij wil onder meer weten 
hoe het college het participa-
tietraject voor ogen heeft, nu 
het besluit over de aanleg van 
de tunnel feitelijk al lijkt te zijn 
genomen. 
Ook vraagt hij of voor het colle-
ge de doorstroming op de Vel-
sertraverse van groter belang 
is dan de leefbaarheid in Vel-
sen-Noord en het welzijn van 
een deel van de inwoners. (fo-
to: aangeleverd)
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 ZATERDAG 21 SEPTEMBER
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Stormvogels tegen Kon. HFC
(‘Meer op zaterdag’)

zondag 29 september - buitenplaats leyduin

boek je ticket op moooiste.nl
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Handrem vergeten... 
IJmuiden - Een personenwagen 
is vrijdag aan het begin van de 
middag het water in gereden in 
IJmuiden nadat de bestuurder 
de handrem er vergeten was op 
te zetten. 
Even na half één ging het mis 
aan de Trawlerkade toen de wa-
gen daar neer was gezet. De au-
to reed zo het diepe water in 

langs de kade. Gelukkig zat er 
verder niemand in de auto. De 
auto zonk vrij snel naar de bo-
dem. Een kinderzitje, tas en bal-
len kwamen boven drijven. Deze 
spullen zijn door iemand uit het 
water gevist. Een speciale kraan 
en duikers moesten worden op-
geroepen  uit het water te halen. 
(foto: Michel van Bergen)

Bel: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

BEZORGERS 
GEVR AAGD

IN VELSEN-ZUID

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl
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Het college heeft de raad de  vijfde e� ectrap-
portage over de afsluiting van de sluizenroute 
gepresenteerd. Deze rapportage is een geza-
menlijk product van Rijkswaterstaat (RWS), 
provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst 
IJmond, OpenIJ en gemeente Velsen. De rap-
portage brengt in beeld wat de e� ecten van de 
afsluiting zijn op het doorgaand verkeer:
• rond het sluizencomplex;
• op de pont;
• op de Parkweg en Wenckebachstraat;
• in de Velsertunnel.

Van half april tot half juli 2019 hebben er ver-
schillende verkeerstellingen plaatsgevonden 
op deze punten. Sinds het begin van de afslui-

ting van de sluizenroute is het niet aanzienlijk 
drukker geworden op de pont. In de spits was 
het iets rustiger ten opzicht van dezelfde peri-
ode vorig jaar.
Dit kan komen doordat het slechter weer was 
tijdens de tellingen. Opvallend is dat het na 
9.00 uur en vanaf 13.00 uur drukker was op 
de pont. Dit zou kunnen doordat steeds meer 
mensen hun weg vinden naar de pont, en mo-
gelijk omdat de extra pont nu de hele dag in de 
vaart is.

Meer informatie: 
• www.velsen.nl gemeenteraad
• lik op; vergaderkalender
• lik op; overzichten en collegeberichten

  Uit het college

Aandacht voor laaggeletterdheid

Elk jaar zijn er tientallen evenementen in de 
gemeente Velsen en in de regio Kennemer-
land. Voor goede coördinatie en voldoen-
de inzet van de hulpdiensten (ambulan-
ces, brandweer en politie) wil de gemeente 
daar op tijd een overzicht van hebben: een 
evenementenkalender.

Evenementen die in 2020 gaan plaatsvinden 
moeten voor 1 oktober 2019 worden aange-

meld. Op www.velsen.nl onder Velsen Actueel 
staat hoe u dat kunt doen; daar is ook het aan-
meldingsformulier te downloaden. Dit kunt u 
mailen naar evenementen@velsen.nl. 

Wie geen internet heeft kan het formulier op-
vragen bij het lant ontact entrum van de 
gemeente Velsen via telefoonnummer 0255-
567200. 

8 september was het Wereld Alfabetise-
ringsdag. Rondom deze dag organiseert 
Stichting Lezen & Schrijven de Week van 
de Alfabetisering, van 9 t/m 15 septem-
ber 2019.

Tijdens deze week is ook door de gemeente 
Velsen veel aandacht besteed aan laaggelet-
terdheid. Taal is de basis voor meedoen in de 
maatschappij. Door allerlei omstandigheden 
is het 8% van de inwoners van Velsen niet ge-
lukt om de Nederlandse taal goed te leren. 
Wie de taal voldoende beheerst staat met 
meer plezier en zelfvertrouwen in het leven. 
Daarom biedt het Taalhuis vanuit de bieb 
ontzettend veel leuke manieren om de taal te 
leren. Vrijwillige taalcoaches ondersteunen 
de laaggeletterde mensen hierbij.  Zij wer-
den afgelopen week in het zonnetje gezet tij-
dens de jaarlijkse letterenlunch. De  vrijwil-
ligers maakten kennis met elkaar en deelden 
hun enthousiasme voor taal . Ook wethouder 
Marianne Steijn was bij de letterlunch aan-

wezig .
Daarna sloot ze aan bij een werkgeversbij-
eenkomst over taal op de werkvloer. Hierbij 
werd aandacht besteed aan de rol van werk-
gevers bij laaggeletterdheid. Medewerkers 
die minder taalvaardig zijn hebben moeite 
om zich uitdrukken naar collega’s, kunnen 
werkinstructies niet goed lezen, of hebben 
moeite met het behalen van diploma’s en cer-
tifi caten. Er ligt een verantwoordelijkheid 
voor werkgevers om hun medewerkers kans 
te bieden op hulp. Het begint bij bewustwor-
ding, maar daarnaast kunnen medewerkers 
in kleine stapjes worden geholpen. Daarmee 
wordt het taboe op laaggeletterdheid moet 
doorbroken. Dit bevordert de productiviteit, 
kwaliteit en veiligheid, maar ook het werk-
plezier en zelfverzekerdheid van medewer-
kers. 

Wethouder Marianne Steijn: “Velsen wil 
passende ondersteuning geven aan inwoners 
‘voor wie meedoen’ geen vanzelfsprekend.

Bij iedere raadsvergadering kunt u aanwezig 
zijn als Gast van de Raad. 

Dan nemen wij u mee in de werkwijze van de 
Raad van Velsen en kunt u in gesprek met en-
kele raadsleden. 

 Zou u aanwezig willen zijn bij de vergadering 
van 26 september en meer willen weten over 
de Raad?
Dan horen wij graag van u via gri¢  e@velsen.
nl

Gast van de raad

Sluitingstermijn is 1 oktober a.s.
Evenementen nu aanmelden

De aanwezige ondernemers /werkgevers voelen zich betrokken bij taal op de werkvloer. 

Wethouder Marianne Steijn in gesprek met taalcoaches tijdens de letterlunch bij het Taalhuis 
in Bibliotheek IJmuiden

Leerlingen ‘School van de week’ 
zwemmen voordelig
Het is belangrijk voor de zwemvaardigheid 
dat kinderen de weg naar het zwembad blijven 
vinden. Als aanvulling op ons schoolzwem-
programma Swimming s ool benoemen we 
daarom wekelijks een ‘school van de week’. De 
school van de week krijgt van ons 400 zwem-
kaartjes om die week aan hun leerlingen uit te 
delen. De leerlingen van deze basisschool mo-
gen dan op een bepaalde zaterdagmiddag tus-
sen 12:00 - 16:00 uur komen zwemmen tegen 
de voordelige prijs van € 2,00 i.p.v. € 4,90

Hier ziet u welke scholen de komende weken 
‘school van de week’ zijn:
21 september 2019:  De Origon
28 september 2019:  De Boekanier: 
28 september 2019: De Antoniusschool
5 oktober 2019: De Vliegende Hollander

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ba-
sisschool van uw kind, of neem contact op met 
zwembad De Heerenduinen via 0255-531888.
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Zet inbrekers in het zicht
De tijd vliegt. De zomer lijkt nog maar net 
begonnen of de donkere dagen staan weer 
voor de deur. Binnen en buiten verlichting 
aan en uw woning niet verstoppen achter 
tuingroen maakt uw huis minder aantrek-
kelijk voor inbrekers.

Het aantal woninginbraken stijgt in Neder-
land tijdens de donkere dagen. De inbraakcij-
fers laten ook een verschuiving zien van het 
tijdstip waarop inbrekers te werk gaan. In de 
wintermaanden zijn inbrekers actiever in de 
namiddag en (vroege) avonduren, terwijl zij ‘s 
zomers een voorkeur aan de middag geven. In-
brekers letten vooral op de afwezigheid van de 
bewoners. 

Tijdschakelaars
Sommige oplossingen tegen inbraak zijn een-
voudig. Gebruik goede sloten (SKG gecertifi -
ceerd) en zorg dat het lijkt of er iemand in huis 
aanwezig is. Het is aan te raden om tijdscha-
kelaars te gebruiken om de binnenverlichting 
bijtijds in te schakelen. En om de verlichting 
op wisselende plekken aan en uit te laten gaan; 
denk bijvoorbeeld ook aan de bovenverdieping.

Zichtbaarheid
Een inbreker staat niet graag in het zicht. U 

maakt uw huis veiliger door goede buitenlam-
pen met een stevig armatuur bij de voor- en 
achterdeur te plaatsen. Ideaal zijn lampen die 
vanzelf aangaan als het donker wordt, want 
niet iedereen denkt eraan om iedere dag de 
buitenverlichting bij de voordeur zelf aan te 
doen. Heeft u bij de achterdeur geen stroom-
aansluiting, denk dan aan de mogelijkheid van 
verlichting op zonne-energie met schemer-
schakelaar. 

Plaats lampen niet achter bomen en struiken 
en vervang kapotte lampen direct. En vergeet 
ook niet om de gemeente te attenderen wan-
neer een boom bijvoorbeeld al het licht van 
een lantaarnpaal wegneemt. Het is belangrijk 
dat eventuele inbrekers vanaf de straat te zien 
zijn. Voorbijgangers kunnen bij goede verlich-
ting verdachte situaties beter zien en betere 
signalementen van verdachte personen door-
geven via het alarmnummer 112. 

Meer tips
Wacht niet af, maar ga voorbereid het najaar 
in. Meer tips over hoe u het inbrekers zo moei-
lijk mogelijk maakt vindt u op de website van 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.poli-
tiekeurmerk.nl.

Welzorg levert Wmo-hulpmiddelen zo-
als rolstoelen en scootmobiels. Welzorg 
werkt samen met de gemeente Velsen. 
Gebruikt u hulpmiddelen via Welzorg? 
Dan kunt u voortaan zonder afspraak 
een bezoek brengen aan het Welzorg 
Servicepunt. Hier kunt u uw rolstoel of 
scootmobiel aanbieden voor kleine repa-
raties, de banden laten oppompen of de 
accu’s laten doormeten. U kunt ook klei-
ne instellingen laten aanpassen als u nog 
niet prettig genoeg zit. U bent van harte 
welkom en de servicemonteur staat voor 
u klaar. 

U vindt de Welzorg servicebus:
•  iedere eerste dinsdag van de maand vanaf 

12.30 uur op de markt op het Aurora Bas-
tion in Velserbroek;

•  iedere tweede woensdag van de maand 
vanaf 12.30 uur op de markt in de 
Breestraat in Beverwijk (ook voor inwo-
ners van Velsen-Noord)

•  iedere derde donderdag van de maand 
vanaf 12.30 uur op de markt Velserduin-
plein in IJmuiden.

Welzorg is 7 dagen per week bereikbaar voor 
service, onderhoud en aanpassingen. Meer in-
formatie www.welzorg.nl

Welzorg servicepunt op de markt

 Waardevolle eigendommen snel-
ler terug met goede registratie
Stel uw dierbare sieraden worden gesto-
len en vervolgens doorverkocht. U moet er 
niet aan denken! Om heling tegen te gaan, 
is het belangrijk dat u uw waardevolle ei-
gendommen registreert. Want met die in-
formatie kan de politie uw spullen sneller 
terugvinden en zowel de dief als degene ze 
heeft doorverkocht aanpakken.

Registreer uw eigendommen
Met goede registratie neemt de kans op suc-
cesvolle opsporing van inbrekers, dieven en 
helers toe. Als u bij diefstal aangifte doet en 
direct een lijst met unieke serienummers 
en foto’s van de gestolen spullen kunt geven, 
kan de politie de dader(s) sneller opsporen 
en krijgt u uw eigendommen sneller terug. Er 
zijn verschillende manieren om uw kostbaar-
heden te registreren, de app “Stop heling” is er 
daar een van. 

Controleer tweedehands producten
Tegelijkertijd kunt u de app gebruiken om 
te checken of u zelf geen gestolen goederen 
koopt. Want in dat geval bent u ook stra� aar. 
Als u het serienummer van het product in-
voert, ziet u direct of het product als gestolen 
geregistreerd staat. Als dit het geval is, kunt u 
hier meteen melding van maken. 

Wat is heling?
Heling is het krijgen of kopen, bezitten of ver-
kopen van gestolen producten. Heling is straf-
baar. Onder heling valt ook het kopen van pro-

ducten als de koper had kunnen vermoeden 
dat het gestolen is. De verkoper van een gesto-
len artikel is ook stra� aar. 

Andere mogelijkheden om uw eigendom-
men te registreren
1)Registratiekaart
U kunt uw waardevolle eigendommen ook op 
papier vastleggen. U kunt daarvoor een regis-
tratiekaart gebruiken. U vindt deze kaart op 
www.hetccv.nl/heling onder het kopje ‘stop 
heling’. U kunt de registratiekaart ook opha-
len bij de politie of zelf uw spullen op papier 
vastleggen.

2) DNA van een sieraad
Op de website applicaties.politieacademie.nl/
sieraden kunt u stap voor stap een goede, uni-
forme beschrijving van uw sieraden maken en 
uitprinten. Deze beschrijving kan de politie 
helpen gestolen juwelen bij u terug te bezor-
gen.

3) Boefproof
De meeste telefoons, smartphones en tablets 
kunt u eenvoudig onbruikbaar maken voor 
dieven door de anti-diefstalfuncties te active-
ren via het instellingenmenu. Ook uw laptop 
kunt u in de meeste gevallen ‘Boefproof ’ ma-
ken. Op www.boefproof.nl vindt u hier alle in-
formatie over.

Meer informatie over Stop heling vindt u op 
www.stopheling.nl.

 De eerste zeven Tiny Houses van Base-
camp IJmuiden zijn sinds afgelopen zomer 
te boeken als bijzondere overnachtings-
plek. Op zondag 29 september organi-
seert Basecamp IJmuiden van 14.00 uur 
tot 17.00 uur een open dag en zijn de Tiny 
Houses van binnen en van buiten te bekij-
ken voor iedereen. 

De innovatief gebouwde kleine woningen 
hebben allemaal hun eigen bijzondere in-
deling. Het kleinste huisje is, compleet met 
douche en wc, nog geen 10m2. Naast de Tiny 
Houses is er op 29 september ook een water-
zuiveringsmachine aanwezig en kan er een 
proefrit gemaakt worden in de waterstofauto 
Hyundai NEXO van Hyundai Velserbeek. 

De aankomende vijf jaar worden er verschil-
lende duurzaamheidstoepassingen in het ge-
bied van IJmuiden aan Zee onderzocht en 

getest. Organisatie FabCityNature doet dit 
om de potentie van het gebied te verkennen 
als voorloper van de permanente gebiedsont-
wikkeling. In de komende tien jaar zal hier 
namelijk een duurzaam buitendijks kustdorp 
verrijzen. De huisjes zullen dan ook vijf jaar 
blijven staan aan het Kennemermeer.

Ook benieuwd? Kom 29 september kijken bij 
Basecamp IJmuiden! U kunt uzelf aanmel-
den via opendag-basecamp-ijmuiden.event-
brite.nl. 

Win een overnachting!
Wilt u niet alleen een huisje bekijken, maar 
er ook in overnachten? Volg Basecamp 
IJmuiden op Instagram of Facebook. Bin-
nenkort vertellen we hoe u een overnachting 
in een huisje naar keuze kan winnen! Kijk 
voor meer informatie op www.basecamp-
ijmuiden.nl. 

Duurzame Tiny Houses op 29 
september voor iedereen te 
bezichtigen
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Wil je uit je dak gaan, lekker zwemmen en 
misschien wel je verjaardagspartijtje vieren, 
kom dan naar de spectaculaire After Sum-
mer Party.

 Van 18.00 t/m 21.00 uur kun je met vrienden en 
vriendinnen dansen op de muziek van onze DJ. 
Jij komt toch ook?  Neem je zomerhoed, zonne-
bril en andere zomerse spulletjes  mee. We ma-
ken er weer een te gek discofeest van met licht- 
en lasere ecten!

Voor de jeugd van 6 t/m 14 jaar.                                                                                                      
Tarief: € 6,20

Discoseizoen 
zwembad van 
start 

MARKT THUIS IN DE TOEKOMST

Zaterdag
28 september

11.00 tot 16.00 uur

Gemeentehuis
ingang Plein 1945

IJmuiden

U bent van harte welkom!
▶ Op de koffie bij de wethouder 
▶ Rondleiding Dudok
▶ Meer dan 35 organisaties geven informatie over: 
    Wonen
    Welzijn
    Zorg
    Ontspanning
    Wmo 
    Veiligheid

De Markt Thuis in de Toekomst Velsen is een initiatief van Gemeente Velsen, samenwerkende 
ouderenbonden, diverse maatschappelijke organisaties en woningcorporaties.

www.marktthuisindetoekomst.nl

gratis 

entree

volg ons op facebook

Doe mee met de Week van de 
Ontmoeting
Tussen maandag 23 en zondag 29 septem-
ber kunt u ‘Ontmoetingsreizigers’ tegenko-
men.  Ongeveer 50 mensen gaan op pad. 
Wethouders, raadsleden, ambtenaren, le-
den van de participatieraad, medewerkers 
van wijkorganisaties en Stichting Welzijn 
Velen gaan in gesprek met buurtbewoners. 
Nu in  IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid en 
Velserbroek. Volgend jaar ook in andere 
wijken in Velsen.

De gemeente is nieuwsgierig naar hoe en waar 
mensen elkaar ontmoeten.  Maar ook wat ont-
moetingen voor hen betekenen en wat er an-
ders of beter kan. De uitkomsten van deze ge-
sprekken geven richting aan hoe de wijken zo 
ingericht kunnen worden dat mensen elkaar 
makkelijk kunnen ontmoeten. Dat er zo min 
mogelijk belemmeringen zijn.  De gemeente 

wil dit dan samen met inwoners, ondernemers 
en andere partijen zo slim mogelijk organise-
ren.

Dus als iemand u volgende week aanspreekt 
voor een ontmoeting, hopen we dat u daarop in 
wilt gaan. U kunt hen herkennen aan dit logo. 

BESPROKEN IN DE SESSIES
• Stand van zaken Pontplein                                                                

Het project Pontplein heeft als doel dat er betere doorstroming komt 
op het plein, voor de auto’s, fi etsers  en openbaar vervoer. Er zijn er 
nog 3 varianten die werden besproken. Deze varianten zijn met be-
hulp van 3D beelden inzichtelijk gemaakt. De raad reageerde positief 
op de voorstellen, maar kwam ook met diverse opmerkingen en 
suggesties. Naar verwachting komt Pontplein in december terug in 
de sessies ter voorbereiding op de besluitvorming. 

• 1e Bestuursrapportage                                                                         
In de bestuursrapportage krijgt de gemeenteraad een actueel inzicht 
in de voortgang van de gemeentelijke fi nanciën ten aanzien van de 
begroting 2019. De bespreking van de eerste bestuursrapportage 
leverde diverse opmerkingen op over eerder aangenomen moties 
vanuit de raad. De 1e bestuursrapportage is geagendeerd als hamer-
stuk bij de raad van 26 september.  

• Procesvoorstel Visie op Velsen                                                         
De raad heeft de Visie op Velsen benoemd als thema in ‘samenspel’. 
De raad neemt een actieve rol bij de totstandkoming en inzetten op 
uitgebreide participatie voor de actualisatie van de Visie op Velsen. 
De raad besluit over dit voorstel waarin de kaders voor het proces 
om tot een geactualiseerde Visie op Velsen te komen zijn vastge-
legd. Tijdens de behandeling werd meer aandacht gevraagd voor 
verwachtingsmanagement aan de voorkant en de communicatie 
achteraf. Op 26 september wordt het stuk besproken in de raadsver-
gadering. 

• Subsidieverordening collectieve energieprojecten Velsen 2019  
De raad besluit of zij €300.000 euro beschikbaar wil stellen voor 
duurzaamheidsmaatregelen. Deze subsidie moet gelden voor wo-
ningcorporaties, verenigingen van eigenaren en coöperaties die 
bepaalde duurzaamheidsmaatregelen treffen aan hun woonge-
bouwen. Er wordt ook gestreefd naar lagere woonlasten door deze 
subsidie. De verordening is positief ontvangen door de raad. Vanuit 

de VVD is er gevraagd om een memo over eventuele dubbele subsi-
dieverlening.  Het voorstel gaat door als hamerstuk naar de raad van 
26 september.  

• Cultuurvisie Velsen 2020-2024                                                                                                         
De cultuurvisie geeft richting aan de invulling van kunst en cultuur 
in de gemeente Velsen. Er zijn inwoners en organisaties betrokken 
bij het opstellen van de cultuurvisie. Vier uitgangspunten vormen sa-
men de Velsense visie op kunst en cultuur: laag-drempelig & toegan-
kelijk, verbinding & samenwerking, levendig & zichtbaar en inzet op 
innovatie. Bij de behandeling in de sessie waren er positieve reac-
ties, maar er werd ook aangegeven dat het op onderdelen concreter 
zou kunnen.  GroenLinks en D66 hebben aangegeven met amende-
menten te komen voor de raadsvergadering van 26 september. 

• Regionale Energie Strategie (RES)                                                  
De gemeenteraad geeft een oordeel over het plan van aanpak om 
tot een Regionale Energiestrategie te komen. Nederland is opge-
deeld in 30 regio’s die hun eigen plan ontwikkelen om bij te dragen 
aan de CO2 reductie en opwekken van duurzame energie. Velsen 
valt onder de deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland (IJZK). Deze 
plannen geven tezamen invulling aan het Parijs-Akkoord. De raadsle-
den hadden vooral complimenten voor wethouder Bal, het voorstel 
gaat dus ook als hamerstuk naar de raad van 26 september. 

Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE SESSIES
Op donderdag 26 september is de raads-
vergadering. U bent van harte welkom om 
daarbij aanwezig te zijn. De vergadering 
wordt ook live uitgezonden via de website 
www.velsen.nl/gemeenteraad en RTV Se-
aport. 

Wanneer: 26 september
Waar: Dudokplein 1, IJmuiden
Aanvang: 19u30
•  Concept-Jaarrekening 2018 en begro-

ting 2020 gemeenschappelijke regeling 
Noord-Hollands Archief

•  Verklaring van geen bedenkingen voor 
het wijzigen van het gebruik van een 
schuur in een aula voor uitvaartdien-
sten op de gemeentelijke begraafs-
plaats in Santpoort-Noord

•  (Tweede) wijziging van de Legesveror-
dening 2019

•  Verordening naamgeving en numme-
ring adressen Velsen 2019

•  Benoeming lid Regiegroep IJmond
•  Regionale Energie Strategie Noord Hol-

land Zuid
•  1e Bestuursrapportage Velsen 2019 
•  Subsidieverordening collectieve ener-

gieprojecten Velsen 2019
•  Cultuurvisie Velsen 2020-2024: Beleef 

cultuur in Velsen!
•  Thema’s in Samenspel en bestuursop-

dracht aanpak Actualisatie Visie op Vel-
sen
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-
trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 7 september tot en met 13 
september 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trompstraat 12, wijzigen voordeurkozijn 
(08/09/2019) 76645-2019
De Ruyterstraat 126, uitbouwen 1e verdieping 
(achterzijde) (09/09/2019) 76935-2019
Breesaapstraat 60A,Brandveilig gebruik hotel 
(09/09/2019) 76990-2019
Kennemerlaan 173, legaliseren 3 appartemen-
ten (09/09/2019) 77181-2019 
Kennemerboulevard 404, tijdelijk (5 jaar) 
plaatsen 5 tiny houses, plaatsen kleine berging 
(13/09/2019) 78883-2019

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 34, kappen boom
(10/09/2019) 77364-2019 

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen anten-
ne-installatie (09/09/2019) 
76841-2019(Rijksmonument)

Driehuis
Driehuizerkerkweg 71, plaatsen dierenverblijf 
(10/09/2019) (10/09/2019) 77567-2019

Velserbroek
Fregat 22, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(09/09/2019) 77035-2019
Floraronde 16, plaatsen dakkapel (achterzij-
de) (12/09/2019) 78232-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Kennemerlaan 41, plaatsen rookgasafvoerka-
naal (zijgevel) (09/09/2019) 58506-2019

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 16, vervangen van 
glas-in-lood (12/09/2019) 61689-2019 (Rijks-
monument)

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode 7 sep-
tember tot en met 13 september 2019 de 
volgende aanvragen voor een evenemen-
tenvergunning heeft ontvangen op grond 
van de Algemene plaatselijke verorde-
ning artikel 2:10. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kerstboomverbranding 2019 / 2020, op 8 ja-
nuari 2020 van 18:30 tot 22:00 uur, locatie 
Heerenduinweg (10/09/2019) 77642-2019

Santpoort-Noord
Kerstboomverbranding 2019 / 2020, op 8 ja-
nuari 2020 van 18:30 tot 22:00 uur,  l o c a t i e 
Hagelingerweg (10/09/2019) 77642-2019

Sinterklaasloop, op 1 december 2019 van 
10:45 tot 12:30 uur, locatie: start Sportpark 
Groeneveen (door Santpoort en Bloemen-
daal) (11/09/2019) 77847-2019

 Ontwerpbesluit Drank- en Horecaver-
gunning 
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij het voornemen heb-

ben een Drank- en Horecavergunning te 
verlenen voor de onderstaande aanvraag. 
De aanvraag en de bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 20 september 2019 
gedurende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken. Om de stukken in 
te zien kan contact worden opgenomen 
met de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255.  Tijdens deze periode van te-
rinzagelegging, kan een ieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswijzen 
inbrengen tegen de ontwerpomgevings-
vergunning. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders van Velsen, Publieksza-
ken, werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres 
Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge zienswijzen 
kunt u contact opnemen met de werkeen-
heid Vergunningen, telefoon 140255.

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 227 te Velserbroek (ho-
recabedrijf Wijkcentrum De Hofstede/Stich-
ting Welzijn Velsen) voor de verstrekking 
van alcoholhoudende dranken (13/09/2019) 
68768-2019.

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken na de 
dag van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen,  Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen    
reguliere procedure

Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 189, plaatsen gevel recla-
me (11/09/2019) 61656-2019
Groeneweg 11, plaatsen dakopbouw 
(12/09/2019) 72762-2019  
De Zandkuil 4, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(13/09/2019) 65521-2019
 
Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 11, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (12/09/2019) 74992-2019

Velsen-Noord
Schoonoortstraat 25, plaatsen dakopbouw 
(12/09/2019) 50680-2019

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 49, kappen 2 bomen 
(13/09/2019) 75245-2019

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 12, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (09/09/2019) 55235-2019

Velserbroek
Linie 26, vervangen schuurtje (11/09/2019) 

40307-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Vel-
sen of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De verzend-
datum van het besluit is tussen haakjes 
vermeld.

Verleende evenementenvergunning

APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Nieuwjaarsduik, op 1 januari 2020 van 12:00 
tot 13:30 uur, locatie Strand van IJmuiden ter 
hoogte van Paviljoen Noordzee(13/09/2019) 
70645-2019

Santpoort-Zuid
Personeelsfeest, op 1 oktober 2019 van 16:00 
tot 20:30 uur, locatie Ruïne van Brederode, 
Velserenderlaan 2 (13/09/2019) 67650-2019

Buiten behandeling gestelde evenemen-
tenvergunning APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft eve-
nementenvergunning buiten behande-
ling gesteld voor: 

Velsen-Noord
Circusvoorstellingen, op 26 september t/m 
6 oktober 2019, locatie Concordiastraat  
(13/09/2019) 44076-2019

Besluiten
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Burgemeester en wethouders hebben 
besloten een individuele gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen voor het 
volgende perceel:

•  Mellonahof 21, 2082 EL  SANTPOORT-
ZUID

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-

ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verkeersmaatregel

11 19 september 2019

Alice Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg viert 20-jarig bestaan
De kunst van het troosten
Velsen - Twintig jaar geleden 
startte Alice Loeters met per-
soonlijke uitvaartzorg. Zij was 
daarmee een van de eerste pi-
oniers in deze regio. Het was 
een reactie op de gangbare 
standaard-uitvaart. Deze uit-
vaarten waren veelal niet per-
soonsgericht en leken daarom 
erg op elkaar. Als tegenhan-
ger ontstond de persoonlij-
ke uitvaart, gericht op een be-
tekenisvol afscheid, dat recht 
doet aan de overleden unieke 
mens.

Op zondag 29 september wordt 
dit 20-jarig bestaan gevierd 
in de Naaldkerk aan de Frans 
Netscherlaan 12 in Santpoort-

Noord. Vanaf 13.30 uur is er in-
loop en om 14.00 uur start het 
programma dat in het teken 
staat van de kunst van het troos-
ten. Naast life gezongen troost-

liederen houdt Hella van der 
Wijst (zie foto) een lezing over 
troost. Zij presenteert televi-
sieprogramma’s en schreef een 
boek over troost: “Troost als je 
iemand mist.” Na afloop is er een 
borrel.  Alice Loeters persoon-
lijke uitvaartzorg (Alice Loeters, 
Marja Geersema en Joke Sie-
raad) wil hiermee alle naasten 
bedanken die in de afgelopen 
jaren hun vertrouwen hebben 
gegeven om ons toe te laten op 
zo’n kwetsbaar moment.
Iedereen is echter van harte wel-
kom. De viering is gratis te be-
zoeken. Wel graag opgeven via 
info@aliceloeters.nl of telefo-
nisch: 0255-517452. (foto: aan-
geleverd)

Eric van Kaam de nieuwe directeur-
bestuurder van Velison Wonen
Velsen - Eric van Kaam (59) volgt 
per 1 november Paul Vlug (be-
stuurder a.i.) op als directeur-be-
stuurder van woningcorporatie 
Velison Wonen. Dat heeft de Raad 
van Commissarissen bekend ge-
maakt. Eric is geen onbekende in 
de corporatiesector.  
Hij is sinds 1982 werkzaam in de 
volkshuisvesting. De laatste ja-
ren was hij werkzaam bij Ymere in 

Amsterdam, waar hij onder ande-
re lid van de directieraad was en 
verantwoordelijk voor de porte-
feuille Verhuur en Wonen is ge-
weest.  
RvC-voorzitter Karin Rosielle: ,,We 
hebben Eric in korte tijd leren 
kennen als een plezierig persoon  
en een zeer ervaren directeur met 
veel kennis van en passie voor de 
volkshuisvesting. In combinatie 

met zijn vastgoed achtergrond en 
zijn kennis en ervaring van veran-
dertrajecten is dat een grote aan-
winst voor Velison Wonen en on-
ze huurders. We hebben er alle 
vertrouwen in dat hij de opgaven 
waar wij voor staan voortvarend 
en in samenwerking met mede-
werkers, huurders en stakehol-
ders tot succesvolle resultaten zal 
brengen.”

Hoe gaat het met Gerda en Arnold…?
Zij waren toen samen 
49 kilo afgevallen

Gerda liep al jaren bij een di-
etiste en in het ziekenhuis bij 
de internist. Nog steeds zon-
der de juiste resultaten en nu 
wilde zij hulp gaan zoeken bij 
het afvallen en om te voorko-
men dat zij de rest van haar le-
ven met overgewicht bleef lo-
pen. Na het intakegesprek zijn 
zij gelijk begonnen, een kuur 
op de cryolipolyse en de Bio 
HCG. Binnen vier weken waren 
alle waardes naar beneden en 

vlogen de kilo’s eraf. 
Gerda heeft 24 kilo verloren en 
haar man Arnold 25 kilo bin-
nen 5 maanden. Wat in het zie-
kenhuis en bij de diëtiste niet 
lukte was bij Afslankstudio Vel-
serbroek gelukt! Haar internist 
was diep onder de indruk, de-
ze internist gaf een erkenning 
aan de afslankstudio Velser-
broek. Annet de eigenaresse 
van de salon was erg trots dat 
ze zo’n erkenning kregen. 

Veel mensen willen graag we-
ten hoe het nu met Gerda en 
Arnold gaat, zijn ze weer aan-
gekomen of is het gelukt om 
op gewicht te blijven. Gerda 
en Arnold komen af en toe nog 
steeds bij ons in de salon ver-
telt Annet. Inmiddels is Gerda 
30 kilo afgevallen en Arnold 29 
kilo, samen bijna 60 kilo, wat 
een prestatie. Gerda is echt su-
perblij, ik kan heerlijk shop-
pen en alles past gewoon. We 
hebben veel meer energie, zijn 
trots, blij en zelfverzekerd. Dit 
is gewoon een leefstijl! 
We voelen ons als herboren, 
ik kan weer makkelijk de trap 
nemen, lekker wandelen in de 
bergen zonder moeite, het is 
echt fantastisch zonder al die 
extra kilo’s. We doen nu de Ve-
laShape bij Afslankstudio Vel-
serbroek, zodat we niet met 
overtollig los vel blijven lopen. 
Ik kan het echt iedereen aanra-
den om gewoon eens vrijblij-
vend langs de Open Dagen te 
gaan en advies te vragen. Als 
wij het kunnen dan kan ieder-
een het!
En de meiden bij Afslankstudio 
Velserbroek zijn supervriende-
lijk en professioneel, maak nu 
de start en het leven ziet er 
veel zonniger uit zonder over-
gewicht. 

Afslankstudio Velserbroek, 
Klompenmakerstraat 7 in Vel-
serbroek. Tel. 023-5490556. (fo-
to: aangeleverd)

Velserbroek- Gerda en Arnold Grapendaal uit Beverwijk waren 
een aantal maanden geleden samen 49 kilo afgevallen met de 
hulp van Afslankstudio Velserbroek. Zij waren naar de Open Dag 
geweest voor een vrijblijvend intakegesprek.

Unieke theatervoorstelling boeit velen
IJmuiden - Het zogenoemde 
blokkenterrein van Rijkswater-
staat vormde in de afgelopen 
week het decor voor de bijzon-
dere theatervoorstelling Luw-
te. Het was de tweede grote pro-
ductie van Stichting Theaterma-
nifestatie IJmond. Ruim vijf kwar-
tier lang kreeg het publiek een 
mix voorgeschoteld van toneel-
spel, zang en dans, begeleid door 
een live band. Een wervelend en 
kleurrijk spektakel, dat veel waar-
dering oogstte bij het publiek.

Een lang slotapplaus klonk don-
derdagavond na a�oop van de 
premièrevoorstelling. Met een 
staande ovatie liet het aanwezi-
ge publiek blijken van de voor-
stelling te hebben genoten. Een 

voorstelling waarin alles draaide 
om de wind, die door een groep 
voormalige nomaden wordt ge-
vreesd, omdat ze zijn neergestre-
ken op een plek waar de wind 
nooit komt. Maar als dat toch ge-
beurt, is de groep in rep en roer. 
De wind, in deze voorstelling 
vormgegeven door een groep 
acteurs, uitgerust met een soort 
vlieger op de rug, brengt onrust 
en verdeeldheid, vooral wan-
neer ook een vreemdeling door 
de wind in het leefgebied van de 
groep terecht is gekomen. Net als 
twee jaar geleden schreef Stel-
la van Lieshout de teksten voor 
de voorstelling, zij had tevens 
de algehele leiding over de pro-
ductie. Een unieke theaterbele-
ving, die door een team van on-

geveer honderd mensen in elkaar 
is gezet en waarbij oog is geweest 
voor elk detail. Het bijzondere de-
cor op deze locatie in de open 
lucht, waarvan elk object een an-
dere, felle kleur had, de prachtige 
kleding van de spelers, alles zag 
er fantastisch uit. En dat de (ech-
te) wind af en toe tijdens de voor-
stelling wat speelde met het zeil-
doek van de overdekte tribune, 
werkte eigenlijk alleen maar po-
sitief op de beleving van het stuk 
Luwte. De voorstelling werd goed 
bezocht, vooral vrijdag en zater-
dag zat de tribune vol. Al met al 
trok de voorstelling naar schat-
ting ongeveer evenveel bezoe-
kers als de voorstelling Scheme-
ring twee jaar geleden. (Bos Me-
dia Services)

21 en 22 september
Mosselparty bij Fish & Seafood 
Waasdorp op de Halkade
IJmuiden - Komend weekend 
kan er genoten worden van een 
gekookte Zeeuwse mosselpan 
met zelfgemaakte friet en saus-
jes voor slechts 9,95 per per-
soon.

In samenwerking met De Mossel-
man uit Zeeland Adri en Zoon, die 
al ruim 30 jaar trouwe leverancier 
is van Nico Waasdorp. Deze zorgt 
voor spartelverse Zeker Zeeuwse 
mosselen en staat garant voor de 
beste kwaliteit mosselen.
De lekkerste aardappelen komen 
van boerderij de Peppelheem 
waarvan de beste friet wordt ge-
sneden en door Waasdorp wordt 
afgebakken naast de Mossel ko-
kerij.
Natuurlijk wordt er voor een lekker 
drankje bij de Mosselen gezorgd. 
Witte wijn of een lokaal biertje, 
Blonde Kaairidder of Breesaap 
Tripple wordt aangeboden voor 
de dorst.
Lust je geen mosselen en wil je 
toch mee met de groep, dan is er 

overheerlijke kibbeling en vele an-
dere visspecialiteiten. Reserveren 
hoeft niet. Van 12.00 tot 20.00 uur 
staan de pannen gereed voor de 
mosselen met friet.
Zaterdag wordt er prachtig weer 
verwacht en zondag is er kans op 
een regenbuitje, het buitenterras 
is overdekt. Liefhebbers thuis kun-
nen ook mee pro�teren van de-
ze samenwerking en mosselac-
tie. Deze kunnen zelf verse mos-

selen scheppen in de winkel: een 
emmertje vol voor slecht 9,99 eu-
ro met gratis zakje mosselkruiden, 
alleen het weekend geldig.
Het seizoen van de Zeeuwse oes-
ters is deze week gestart en er is 
een speciale actie: zes gekraakte 
Zeeuwse oesters op ijs voor 9,95 
euro. 
Fish & Seafood Waasdorp is geves-
tigd aan de Halkade in IJmuiden-
Haven. (foto: Pixabay

Zitbankje of trimsalon?
IJmuiden - De veel bekritiseer-
de zitbankjes, waarover we re-
cent al een bericht publiceerden, 
zijn natuurlijk bedoeld om lekker 
op te gaan zitten en, genietend 
van de omgeving, even tot rust 
te komen. Maar onlangs trof een 
gebruiker naast zo’n bankje he-
le plukken haar aan, vermoede-
lijk afkomstig van een hond. Uit 

frustratie heeft deze gebruiker 
een bericht achtergelaten op het 
bankje. Daarin worden honden-
bezitters vriendelijk verzocht om 
het zitbankje niet als trimsalon te 
gebruiken. De tekst is, compleet 
met spelfout, met behulp van een 
aantal punaises op het bankje ge-
prikt, voorzien van een plastic be-
schermlaag. (foto: aangeleverd)
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De Van der Zwaagstraat is een 
van de straten in oostelijk IJmui-
den met bebouwing die ons doet 
herinneren aan voormalig Vel-
seroord. Na de fusie met IJmuiden 
in 1926 wordt Velseroord onder-
deel van IJmuiden-Oost. De Van 
der Zwaagstraat is verbonden 
aan verschillende stukjes IJmui-
der geschiedenis. De straat wordt 
in mei 1949 vernoemd naar Jan 
van der Zwaag. Jan is in de Twee-
de Wereldoorlog leider van een 
verzetsgroep in Velsen-Noord. 
Hij wordt in mei 1943 gearres-
teerd bij de Velserpont. Op 20 mei 
1944 wordt hij gefusilleerd op de 
Waalsdorpervlakte bij Den Haag. 
Hij ligt begraven op de Eerebe-
graafplaats in Overveen.

Hoewel de Van der Zwaagstraat 
zijn naam pas zeventig jaar gele-
den krijgt, kent de straat een veel 
langere geschiedenis. Op een 
kaart uit 1729 komt deze al voor 
als onderdeel van de toenmali-
ge Zeeweg. De Zeeweg loopt dan 
grofweg vanaf Driehuis naar het 
noordwesten en volgt ongeveer 
het tracé van de huidige Groe-
neweg, Zeeweg, Van der Zwaag-
straat en de Staalhavenweg aan 
de overkant van het kanaal. De 
weg loopt tussen de buitenplaat-
sen Velserbos en Watervliet en 
langs de buitenplaatsen Rooswijk 
en Westerwijk tot aan de noord-
oostelijke punt van de duinvallei 
Breesaap, bij de Beverwijkse bui-
tenplaats Westerhout. In de loop 

der jaren wordt het tracé bij on-
der meer Driehuis en de huidige 
vogelbuurt verlegd.

Door de aanleg van het kanaal 
tussen 1865 en 1876 wordt de 
Zeeweg in twee stukken gehakt. 
Ten zuiden van het kanaal be-
houdt de Zeeweg tot in 1901 zijn 
naam. Het stuk tussen de krui-
sing met de Kalverstraat en Kerk-
weg (de latere Stationsweg) en 
het kanaal krijgt in 1901 de naam 
Kanaalweg. Het tracé loopt im-
mers vanuit het centrum van Vel-
seroord – ongeveer waar nu het 
stadhuis aan Plein 1945 staat – 
naar het kanaal. Bij de samenvoe-
ging van IJmuiden en Velseroord 
in november 1926 wordt de Ka-
naalweg weer Zeeweg, om ver-
warring met de Kanaalstraat in 
IJmuiden te voorkomen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
wordt de bebouwing tussen de 
Willemsbeekweg en de Lagers-
straat gesloopt ten behoeve van 
schootsveld. Na de oorlog ver-
dwijnt ten gevolge van de weder-
opbouw een stuk Zeeweg in dit 
gebied. Het tracé tussen de Lan-
ge Nieuwstraat en de De Noo-
straat wordt onderdeel van Plein 
1945. De Zeeweg tussen de De 
Noostraat en de Lagersstraat ver-
dwijnt voor nieuwbouw van het 
wijkje rond de Stolstraat. De Zee-
weg tussen de Lagersstraat en 
het Noordzeekanaal blijft be-
staan maar krijgt de naam Van der 

Zwaagstraat.

Na de opening van het kanaal 
en met het groeien van IJmui-
den wordt in 1883 de IJmuider 
spoorlijn langs de zuidoever van 
het kanaal als aftakking van de 
lijn tussen Haarlem en Uitgeest 
in gebruik genomen. Hierdoor 
loopt de Zeeweg dood tegen de 
spoorlijn. In het verlengde van 
de Zeeweg komt een onbewaak-
te spoorwegovergang in de vorm 
van een klaphekje aan elke kant 
van de rails. Een klaphekje is een 
schuin geplaatst hek dat vanzelf 
dichtvalt. Hoewel er twee klap-
hakjes zijn, wordt de spoorweg-
overgang onder de naam ‘klap-
hekje’ of ‘klaphekkie’ een begrip 
onder IJmuidenaren.

Veel IJmuidenaren maken ge-
bruik van het klaphekje om van-
uit oostelijk IJmuiden met het 
pontje van Donkersloot – ook 
al zo’n begrip in het IJmuiden-
se - naar het werk aan de over-
kant van het kanaal te gaan. Don-
kersloot verzorgt tussen 1910 en 
1963 een particuliere veerdienst 
over het kanaal. Aanvankelijk ver-
trekt het bootje vanaf een steiger 
in het verlengde van de Zeeweg. 
Later vertrekt het vanaf een stei-
ger nabij de spoorbrug, iets meer 
naar oosten. Van het klaphekje 
zelf rest niets meer. 

De herinnering aan het klaphekje 
leeft nog voort in de hoofden van 
veel IJmuidenaren als een levens-
gevaarlijke onbewaakte spoor-
wegovergang. Het woonhuis met 
de naam ‘Het Klaphekje’ aan de 
Van der Zwaagstraat herinnert 
nog aan het café met dezelfde 
naam, nabij het klaphekje.

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor de rijke geschiedenis ver-
bonden aan de Van der Zwaagstraat.

Anne-Gine Goemans 
presenteert: Holy Trientje

Spaarndam - Maandag 23 sep-
tember presenteert Anne-Gine 
Goemans haar nieuwe boek Ho-
ly Trientje in haar woonplaats 
Spaarndam. De presentatie 
wordt georganiseerd door Stich-
ting Vrienden van de Oude Kerk 
in samenwerking met Bredero 
Boeken.
Anne-Gine Goemans is schrijfster 
en journaliste. Na haar debuut 
Ziekzoekers, volgde de roman 
Glijvlucht. In 2015 verscheen haar 
grote doorbraak: Honolulu King, 
waarvan 50.000 exemplaren wer-
den verkocht.
Haar derde roman draait om Zus-
ter Trientje (86). Zij heeft een 
goddelijke missie: alle kernwa-
pens moeten weg. Geïnspireerd 
door de Amerikaanse non die het 
grootste nucleaire complex ter 
wereld wist binnen te dringen, 
omringt Trientje zich met een 
groep gelijkgestemden. Het doel: 
een overval op een depot met 
atoombommen in Nederland. Zal 

de groep daarin slagen?
Tijdens de presentatie vertelt 
Goemans hoe haar boek tot 
stand kwam en welke reizen ze 
daarvoor ondernam. Muzikale 
ondersteuning: Peter Duval Slot-
houwer. De avond vindt plaats in 
de Oude Kerk te Spaarndam. Aan-
vang: 20.00 uur. Kaarten: 5 euro 
bij Bredero Boeken in Santpoort-
Noord of aan de zaal. (foto: Ge-
rard Wessel)

Bewoners W.F. Visserhuis 
genieten van festival
IJmuiden - Zaterdag 7 septem-
ber hebben de bewoners van het 
W.F. Visserhuis genoten van een 
festival, dat hen werd aangebo-
den door sponsering van de Alli-
ander Foundation. Deze had con-
tact opgenomen met team Wel-
zijn met de vraag iets leuks voor 
de bewoners te organiseren. Dit 
heeft geresulteerd in een muziek-
festival in een grote tent op het 
grasveld vóór het woon-zorgcen-
trum aan de Houtmanstraat. Me-
dewerkers van het gas-team, lo-

catie Haarlem hebben als vrijwil-
ligers ondersteuning geboden.  
Het feest was een groot succes, 
de bewoners hebben genoten 
van de muziek, die werd verzorgd 
door coverband Heartbeats; er 
werd door en met de bewoners 
gezongen en gedanst; er trad een 
Rock-and-Rollgroep op en de vele 
hapjes werden verzorgd door Ca-
teraar Van Es. De bewoners willen 
iedereen die hieraan heeft mee-
geholpen alsnog hartelijk bedan-
ken hiervoor. (foto: aangeleverd)

Vergroot je zelfvertrouwen 
aan de hand van kleuren
IJmuiden - Met een Aura-So-
ma kleurenkeuze krijg je inzicht 
in waar je mee worstelt en waar 
je naar verlangt. Doordat je de 
kleuren intuïtief kiest, focus je 
op die gebieden, die nu in je le-
ven aandacht nodig hebben. Je 
hervindt je evenwicht daar waar 
je jezelf bent kwijt geraakt of 
waar je moeite mee hebt. 
Jouw kleurkeuze maakt zicht-
baar wat je diep in je hart mis-
schien al weet… En doordat je 
zélf de kleuren kiest, maak je 
contact met je eigen wijsheid. 
Zo vergroot je je zelfvertrouwen.

Bij een kleurenkeuze in de prak-
tijk van Colourful Energies in 
IJmuiden kies je vier balans�es-
sen en aan de hand van de kleu-
ren brengt Marij Duijsters samen 
met jou  jouw verhaal in kaart. 
De �essen en hun kleuren ver-
tellen wat je doel/je thema is; 
hoe je daar vorm aan geeft; wel-
ke uitdagingen en verlangens je 
hebt. Een kleurenkeuze duurt 
meestal 1 tot 1,5 uur en kost 66 

euro. Op de woensdagmiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur geeft Ma-
rij Duijsters ook korte kennisma-
kingsconsulten bij Ananda Nieu-
wetijdswinkel in Haarlem op ba-
sis van vrije inloop. Je kiest dan 2 
’�essen’, een consult duurt 15 tot 
20 minuten en kost 15 euro.

Marij Duijsters, Colourful Ener-
gies, Meeuwenlaan 44 1971KR 
IJmuiden, tel.: 06-83940860, e-
mail: info@colourfulenergies.nl. 

Zie ook www.colourfulenergies.
nl en www.weerjezelfzijn.nl. (fo-
to: aangeleverd)

IJmuiden - Zaterdag 21 sep-
tember wordt op Plein 1945, 
van 09.00 tot 16.00 uur, een 
kofferbakmarkt georganiseerd. 
Hier worden geen kramen in-
gezet. De verkoop van twee-
dehands artikelen wordt van-

uit de kofferbak of vanaf een 
kleedje gedaan. Mensen die wil-
len deelnemen aan deze markt 
kunnen contact opnemen met 
0255-533233 of 06-10475023. 
De volgende kofferbakmarkt is 
op 5 oktober.

Kofferbakmarkt 
op Plein 1945
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MOOOISTE Landschapsfestival 
op Buitenplaats Leyduin

Vogelenzang - Een rondje met 
boswachter Kees Perquin (foto) 
over Buitenplaats Leyduin laat al 
snel zien waarom het de moeite 
waard is om zondag 29 september 
een kijkje te gaan nemen bij het 
‘Het Moooiste Landschapsfestival’. 
De buitenplaats die ooit alleen 
door rijke families als zomerver-
blijf werd gebruikt is tegenwoor-
dig een prachtig gebied waar het 
niet alleen heerlijk wandelen en 
� etsen is, maar ook een plek waar 
volop oude bossen, prachtige la-
nen, vogels, uitbundige adelaars-
varens en reeën te vinden zijn.

Het Moooiste Landschapsfesti-
val op Buitenplaats Leyduin trok 
twee jaar geleden meer dan 4000 
bezoekers. Het festival, dat in het 

teken staat van de natuur en af-
ronding van de verschillende (na-
tuur) projecten, is dit jaar nog gro-
ter opgezet. Wandelend over het 
nieuwe wandelpad legt Kees uit: 
“We hebben een aantal natuur-
projecten uitgevoerd die we tij-
dens het Landschapfestival wil-
len laten zien aan het publiek. Zo-
als bijvoorbeeld de beek die van 
west naar oost loopt. De beek 
slibde langzaam dicht en daarom 
hebben we de beek uitgebaggerd 
en natuurvriendelijke oevers ge-
maakt. Het resultaat is een bete-
re waterkwaliteit met meer ruim-
te voor planten en dieren.” De wa-
terkwaliteit is hierdoor verbeterd 
en de biodiversiteit toegenomen. 
Naast de beek zijn ook de omlig-
gende graslanden omgevormd 

tot bloemrijke hooilanden De wa-
terkwaliteit is hierdoor verbeterd 
en de biodiversiteit toegenomen. 
Kees is sinds drieënhalf jaar bos-
wachter van Buitenplaats Leyduin. 
“Een prachtige plek om te werken 
en het wordt alleen maar mooi-
er. De Belvedère en het Ju� ers-
huis zijn gerestaureerd en de ou-
de moestuin is weer helemaal in 
gebruik. De tuinmuur en de twee 
schuren zijn opgeknapt en de tuin 
wordt nu gebruikt voor het kwe-
ken van groenten en fruit. De tuin 
is zo populair dat er een wachtlijst 
is voor deelneming hier aan.”

Activiteiten tijdens het festival
Er is zondag 29 september heel 
veel te doen. Een kleine greep uit 
de vele activiteiten: Bij Huis Ley-
duin zal de bekende boswach-
ter Arjan Postma alles over de na-
tuur vertellen. Julia Zuurbier en 
Youri Jongenelen zullen op ver-
schillende plekken in het bos een 
speciale dans uitvoeren en kinde-
ren kunnen tijdens het festival on-
der andere broodjes bakken, hut-
ten bouwen, boogschieten, bam-
boestieken of het mega-Jengas-
pel spelen. Bijzonder is ook dat er 
op de oude paardenrenbaan op 
Woestduin een hardloopwedstrijd 
zal zijn.
Het Moooiste Landschapsfestival 
vindt zondag 29 september 2019 
van 10.00 tot 17.00 uur plaats. De 
ingang en parkeerplaats van Bui-
tenplaats Leyduin zijn te vinden 
aan de Woestduinweg 4 in Voge-
lenzang. Deelnemen aan de acti-
viteiten op het festivalterrein kost 
7,50 euro per persoon. Voor dona-
teurs is er een beperkt aantal tic-
kets gratis beschikbaar Kijk voor 
meer informatie op: www.moooi-
ste.nl. (Christa Warmerdam, foto: 
aangeleverd)

zondag 29 september - buitenplaats leyduin

boek je ticket op moooiste.nl

Wat is de naam van de 
bekende televisie boswachter:

A. Kees Perquin
B. Arjan Postma
C. Andre Donker

Onder de goede inzenders 
verloten wij 10 x 2 kaarten.

Stuur de oplossing vóór donderdag 
26 september naar:
redactie.hln@rodi.nl

WIN EN MAAK KANS OP KAARTEN 
VOOR HET MOOOISTE LANDSCHAPSFESTIVAL 

OP 29 SEPTEMBER!

Activiteiten:
Bij Huis Leyduin zal een bekende 
televisie boswachter alles over de 
natuur vertellen. Julia Zuurbier en 
Youri Jongenelen zullen op ver-
schillende plekken in het bos een 
speciale dans uitvoeren. Kinderen 
kunnen tijdens het festival onder 
andere broodjes bakken, hutten 
bouwen, boogschieten, bamboes-
tieken of het mega-Jengaspel spe-
len. Bijzonder is ook dat er op de 
oude paardenrenbaan op Woest-
duin een hardloopwedstrijd zal 
zijn. Kijk voor meer informatie op: 
www.moooiste.nl

LEZERSACTIE RODI MEDIA!

Hoe blijft u langer zelfstandig thuis wonen?
Markt Thuis in de Toekomst op 28 
september in gemeentehuis Velsen
Velsen - Op 28 september wordt 
de markt Thuis in de Toekomst 
voor het eerst georganiseerd in 
Velsen. Op deze markt vindt u al-
le informatie over wat er nodig is 
om langer plezierig zelfstandig 
thuis te blijven wonen. Meer dan 
40 lokale organisaties doen mee.

Welzijn Velsen maakt HET mo-
gelijk!
Stichting Welzijn Velsen biedt al 
ruim 30 jaar een breed scala aan 
activiteiten en diensten aan de 
inwoners van Velsen. Lydia Mo-
reira vertelt waarom zij meedoen 
aan de Markt Thuis in de Toe-
komst. ,,Stichting Welzijn Velsen 
maakt het voor iedere wijkbewo-
ner mogelijk om mee te doen en 
onze deuren staan altijd open, 
wij zijn er voor jong en oud, met 
extra aandacht voor kwetsbare 
bewoners. Naast de welbekende 
buurtcentra en peutercentra bie-
den wij heel veel diensten aan. 
Daarom staan wij op de markt 
met: Wonenplus Velsen, Buurtbe-
middeling, Servicecentrum Vrij-
willigerswerk Velsen, de felicita-
tiedienst, Taalactief, Buuv, sport-

activiteiten, eetactiviteiten en 
het activiteitenaanbod van de 
wijkcentra.
Naast informatie, workshops en 
lezingen is het ook mogelijk om 
‘op de ko�  e te gaan’ bij de wet-
houder en deel te nemen aan 
de Dudok rondleiding door het 
gemeentehuis (aanmelden via 
www.marktthuisindetoekomst.
nl, beperkt aantal plaatsen). De 
bezoekers kunnen ook luisteren 
naar muziek, onder genot van 
een kopje ko�  e/thee.
De markt Thuis in de Toekomst 

Velsen is een initiatief van ge-
meente Velsen, de samenwer-
kende ouderenbonden en diver-
se maatschappelijke organisaties 
en woningcorporaties. 
Markt Thuis in de Toekomst - 28 
september van 11.00 tot 16.00 
uur in het gemeentehuis van Vel-
sen, ingang Plein 1945. 
Voor vragen over de markt kunt u 
terecht bij de organisatoren Joa-
ne Hasken en Linda Frank via 06-
51117282 of info@marktthuis-
indetoekomst.nl. (foto: aangele-
verd)

Faillissement voor uitgever 
‘Nieuwsblad De Kennemer’
Regio - Uitgeverij BDUmedia 
Noord-Holland heeft faillisse-
ment aangevraagd. BDUme-
dia nam 1 juni 2017 tientallen 
titels over van Telegraaf Media 
Groep (TMG), waaronder de uit-
gave Nieuwsblad De Kennemer. 
Na ruim twee jaar valt het doek 
voor deze en 15 andere Noord-
Hollandse uitgaven van de Bar-
neveldse uitgever. 

Volgens de directie van het Bar-
neveldse bedrijf was deze in-
grijpende stap onvermijdelijk 
om de continuïteit van andere 

bedrijfsonderdelen te waarbor-
gen. Het faillissement heeft ook 
gevolgen voor de overige be-
drijfsonderdelen van Koninklij-
ke BDU. 
De uitgever uit Barneveld laat 
in een persbericht weten dat 
door het wegvallen van werk-
zaamheden zij niet ontkomen 
aan een reorganisatie, waarbij 
arbeidsplaatsen verloren gaan. 
De voorbije periode is door BDU 
geprobeerd het bedrijfsonder-
deel boven water te houden, 
maar is daarin niet geslaagd. 
Zij zagen blijkbaar geen ande-

re uitweg dan het aanvragen 
van hun faillissement. Na de uit-
spraak van het faillissement is 
de afhandeling in handen van 
de curator.

De Jutter/De Hofgeest
De uitgever van De Jutter/De 
Hofgeest blijft uiteraard haar 
best doen om de lezers/onder-
nemers een breed crossmedi-
aal platform aan te bieden in 
de vorm van haar huis-aan-huis 
uitgave en sterke online positie 
met www.jutter.nl en www.hof-
geest.nl.

Nieuwe locatie offi cieel geopend:
De Hypotheker in ruimer onderkomen
IJmuiden - Vrijdag is het nieuwe 
onderkomen van De Hypothe-
ker aan het Marktplein 40a o�  -
cieel geopend. Op hemelsbreed 
slechts vijftien meter van de vroe-
gere locatie staat het vertrouw-
de team van hypotheekadviseurs 
voor de klanten klaar.

Zo turbulent als de huizen-
markt in deze regio is, zo turbu-
lent was ook het afgelopen jaar 
voor de IJmuidense vestiging 
van De Hypotheker. Eind janua-
ri werd het voormalige kantoor 
aan het Markplein verlaten om-
dat het huurcontract a� iep, maar 
het nieuwe onderkomen was nog 
niet gereed. Daarom werd geko-
zen voor een tijdelijk onderko-
men aan de Dokweg in het IJmui-
dense havengebied. Met de te-
rugkeer naar het Marktplein is 

De Hypotheker sinds 19 augustus 
weer goed zichtbaar, veel klanten 
kwamen al even binnengelopen 
om het nieuwe kantoor te bezich-
tigen.

Op het nieuwe adres hebben de 
spreekkamers een ruimere opzet, 
waardoor de gesprekken op een 
� jne en private manier gevoerd 
kunnen worden. De Hypotheker 
IJmuiden was voorheen een on-
derdeel van vestiging Haarlem. 
Sinds januari 2017 is de locatie 
in IJmuiden een zelfstandige ves-
tiging geleid door franchisene-
mer Daniëlle Rabelink. Er werken 
twee adviseurs en twee assisten-
tes. Een trend in deze branche is 
dat ook senioren zich steeds va-
ker melden voor een hypotheek-
advies, geldverstrekkers spelen 
hier goed op in en De Hypotheker 

IJmuiden specialiseert zich hierin.

De stijgende woningprijzen ma-
ken het voor veel mensen lastig 
om een passende woning te vin-
den binnen het beschikbare bud-
get, daarom kiest men er tegen-
woordig ook vaak voor om niet 
te verhuizen, maar bouwtechni-
sche aanpassingen te laten ver-
richten aan de huidige woning. 
Ook voor deze groep biedt De 
Hypotheker uiteraard de helpen-
de hand evenals voor starters op 
de woningmarkt en natuurlijk de 
huidige woningbezitters die zich 
willen oriënteren op een nieu-
we woning. Zelf weten wat er al-
lemaal mogelijk is? Het team van 
De Hypotheker IJmuiden vertelt 
er graag meer over tijdens een 
vrijblijvend eerste gesprek. (foto: 
aangeleverd)





12 19 september 201908 8 februari 2018

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

De kinderen werden met de bus 
opgehaald en hadden een spet-
terende, sportieve middag. Na 
ontvangst met een drankje en 
iets lekkers was het tijd voor het 
echte werk. De kinderen kregen 
een voetbalshirt en een paar 
door Nike gesponsorde voetbal-
schoenen. Zo konden ze als een 
echte speler mee het veld op 
met de selectiespelers. Na de cli-
nic werden de kinderen rondge-
leid door het stadion en de dag 
werd afgesloten met een hapje 
en een drankje. En als klap op de 
vuurpijl kreeg elk kind ook nog 

twee tickets voor de eerstvol-
gende thuiswedstrijd!
SC Telstar was niet de enige voet-
balclub waar een voetbalclinic 
georganiseerd werd. In totaal 
volgden circa 400 kinderen uit 
opvanglocaties door heel Neder-
land een voetbalclinic.
Het campagnethema 2018 van 
de Week van Het Vergeten Kind 
is het belang van kleine gebaren 
van echte aandacht. Kleine ge-
baren, zoals het bieden van een 
luisterend oor of het sturen van 
een lief berichtje zorgen ervoor 
dat een kind zich gezien en ge-

liefd voelt. Er zijn in Nederland 
100.000 kinderen die opgroei-
en in gezinnen met meervoudi-
ge problematiek die deze posi-
tieve aandacht nauwelijks krij-
gen. Om deze kinderen te steu-
nen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Neder-
land op om deze kinderen te ver-
warmen met een kilometerslan-
ge supportsjaal van lieve berich-
ten. Na de actieperiode deelt Het 
Vergeten Kind ze, sjaal voor sjaal, 
uit aan kwetsbare kinderen in 
Nederland.
De Week van Het Vergeten Kind 
was van maandag 29 janua-
ri tot en met zondag 4 februa-
ri met verschillende activiteiten 
door het hele land. Vaste onder-
delen zijn de uitreiking van de 
‘Kind Centraal’ Award, Het Verge-
ten Kind Filmfestival en de voet-
balclinics.  Zie ook www.hetver-
getenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Regio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnis-
bak. Maar nu heb ik echt mijn eigen!” Randy, 7 jaar was een van 
de deelnemers van een voetbalclinic van Het Vergeten Kind.  De-
ze organisatie hield op 31 januari voetbalclinics voor kwetsbare 
kinderen in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League 
clubs, waaronder S.C. Telstar. De kinderen leerden deze dag voet-
balskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden 
een onvergetelijke dag met hun idolen. 

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

uitverkocht
Velsen-Zuid - Vrijdag speelt 
Telstar in de Jupiler League 
een belangrijke thuiswedstrijd 
tegen Jong Ajax. De kaarten 
zijn bijna uitverkocht. De west-
tribune en de oostribune zit-
ten al vol. Voor de zuidtribune, 
doorgaans bestemd voor de 
supporters van de tegenpar-
tij, waren woensdag nog enke-
le kaarten beschikbaar. Moge-
lijk zijn alle kaarten bij het ver-
schijnen van deze krant echter 
toch al verkocht. Dat betekent 
dat alle 3.200 plaatsen in het 
Rabobank IJmond Stadion be-
zet zullen zijn. De laatste keer 
dat  het zo’n volle bak was bij 
Telstar was op 29 oktober 2015 
in de bekerwedstrijd tegen AZ, 
die eindigde in 0-1. 
Het succes van Telstar bete-
kent dat de kaarten voor de 
wedstrijden als warme brood-
jes  gaan. Telstar verloor vo-
rig weekeinde echter de wed-
strijd tegen FC Den Bosch. Het 
was de eerste nederlaag in zes 
wedstrijden, maar dat had ge-
lukkig geen grote gevolgen 
voor de stand op de ranglijst 
omdat de concurrentie ook 
punten liet liggen. 
Jong Ajax is sinds maandag 
de nieuwe koploper in de Ju-
piler League. Het wordt dan 
ook een belangrijke wedstrijd 
voor beide ploegen. Er wordt 
met belangstelling uitgekeken 
naar een mogelijke opstelling 
van Ajax-speler Younes. Maan-
dag speelde hij nog mee met 
Jong Ajax en maakte daar di-
rect een glansrol van. Het is 
nog afwachten of Younes te-
gen Telstar uitkomt. In ieder 
geval hoeft hij niet tegen lege 
tribunes op te kijken!

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 fe-
bruari wordt weer een Repair Ca-
fé gehouden van 13.30 uur tot 
16.00 uur in ’t Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
201. Tijdens het Repair Café draait 
het op elke tweede zaterdagmid-
dag van de maand allemaal om 
repareren.  Het biedt, naast dat 
het een gezellige ontmoetings-
plaats is voor de buurtbewoners, 
de gelegenheid om elektrische 
apparaten, klokken, horloges, 
meubeltjes, speelgoed, compu-
ters, mobiele telefoons, �etsen, 
enz. ter reparatie aan te bieden. 
In principe gebeurt dit gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 

Velsen - De gemeente Velsen 
gaat de achtste termijn afbeta-
len van het HOV (Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer) tussen IJmui-
den en Haarlem. Het gaat voor 
2018 om 167.000 euro. Het ge-
deelte dat de gemeente mee-
betaalt aan het project zou be-
staan uit 15 jaarlijkse termijnen. 
Maar nu het HOV totaalbedrag 
veel lager is uitgekomen ziet het 
er naar uit dat niet al die termij-
nen moeten worden betaald. Dit 
jaar wordt duidelijk hoeveel Vel-
sen nog moet betalen. Oorspron-
kelijk zou het  totaalbedrag uit-
komen op een bedrag van 67 
miljoen euro, grotendeels be-
taald door de provincie Noord-
Holland. Vorig jaar werd na afron-
ding van het project bekend dat 
door slim aanbesteden het to-
taalbedrag uitkomt op circa 36 
miljoen euro. 

Achtste
termijn HOV

Warme Truiendag in PVM
Driehuis - Groep 5 van de Jan 
Campertschool vierde op 1 febru-
ari Warme Truiendag, de jaarlijk-
se energiebesparing dag, met het 
Pieter Vermeulen Museum. 
Op school vertelde Joost Kok van 
Coöperatie Energiek Velsen over 
duurzame energie en zonnepane-
len die ook, als cadeau van Ener-
giek Velsen, op het dak van het 
museum zijn geplaatst. De ouders 
werden opgeroepen om mee te 
doen met de actie om zonnepa-
nelen te kopen op het dak van De 
Kleine Verhuizer in het havenge-
bied.
In het museum werden de kinde-

ren welkom geheten in het Ener-
gie-duurzaamheids-proe�okaal.
In een �lmpje werd duidelijk dat 
de fossiele brandsto�en die wor-
den verbrand om energie op te 
wekken in  energiecentrales op-
raken én dat ze zorgen voor ver-
vuiling van de lucht: een oorzaak 
van klimaatverandering. Duidelijk 
is dat we over moeten op duurza-
me energie.
In groepjes gingen de kinderen 
aan de slag met proe�es om te 
ontdekken hoe nieuwe manieren 
van energie opwekken werken 
en hoe je zuiniger om kunt gaan 
met energie. Ze ontdekten hoe-

veel stroom een gloei-, spaar-, ha-
logeen-, en led-lamp verbruiken: 
daarbij kwam de led-lamp na-
tuurlijk als winnaar uit de bus. Ze 
bekeken op welke manier, onder 
andere door isolatie, je de warm-
te van een modelhuisje maximaal 
binnen kunt houden en testten 
hoe je zonnewarmte kunt gebrui-
ken. Als klap op de vuurpijl knut-
selden de kinderen een Picosol in 
elkaar: een zonnebloem die werkt 
op een zonnecel. 
Een mooie afsluiting van een su-
perleuke en leerzame Warme Trui-
en-middag in het Pieter Vermeu-
len Museum. (foto: aangeleverd)

Open dag Kuba moskee
IJmuiden - Vanwege het 25–ja-
rig bestaan van de Kuba moskee 
wordt op zondag 18 februari een 
open dag gehouden voor alle in-
woners uit Velsen en de regio.  
Op 16 februari 1993 opende de 
Kuba moskee aan de Planeten-
weg haar deuren en sindsdien 
vervult de moskee een belang-
rijke functie voor de moslims uit 
Velsen en omstreken. De eerste 
Turken kwamen eind jaren 60 
naar Nederland om bij de toen-
malige Hoogovens en in de vis-
serij te werken. Al snel ontstond 
er behoefte aan een gebedsruim-
te. Om hieraan gevolg te geven  
werd gedurende een aantal jaren 
diverse ruimten gehuurd. Om-
dat de gemeenschap door ge-
zinshereniging snel groeide was 
er behoefte aan een permanen-
te ruimte. Begin jaren negen-
tig reisde de gemeente-architect 
Siem Schaafsma naar Turkije om 
daar verschillende moskeeën te 
bezoeken wat resulteerde in een 
ontwerp van een moskee naar 
het model van een dorpsmoskee. 
In 2008 is het educatief en cultu-
reel centrum erbij gebouwd om-
dat de activiteiten zich uitbreid-
den. De Kuba moskee wil een bij-
drage leveren aan de samenle-
ving door met verschillende or-

ganisaties samen te werken. 
De laatste jaren is de Kuba mos-
kee actief om veel meer naar bui-
ten te treden door het organise-
ren van allerlei activiteiten. 
Het bestuur en de leden laten 
het 25-jarig bestaan niet onop-
gemerkt voorbij gaan. In Velsen 
en omstreken zullen nog veel 
mensen zijn die de Kuba mos-
kee nooit van binnen hebben ge-
zien. Die kans krijgen ze tijdens 
de open dag op 18 februari. De 
open dag begint om 10.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur. Gedurende 
de open dag worden bezoekers 
ontvangen in de ontmoetings-
zaal waar ze gratis thee of ko�e 
krijgen. Hierna volgt onder des-
kundige begeleiding de rondlei-
ding. Tijdens de rondleiding kun-
nen vragen gesteld worden en 
mogen foto’s gemaakt worden. 
Als het weer redelijk is zal er voor 
de kinderen een springkussen 
zijn, kunnen ze zich laten schmin-
ken en is er voor hen een kleur-
wedstrijd. De winnaars ontvan-
gen een cadeautje en alle kinde-
ren krijgen een gratis suikerspin. 
Alle bezoekers ontvangen een 
klein aandenken aan het 25-ja-
rig bestaan. Wat dit aandenken is 
ziet u op zondag 18 februari.

Wie kan vertellen over 
100 jaar staaltransport?
IJmuiden - Het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum is voor de nieu-
we tentoonstelling ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’, te zien 
vanaf zaterdag 25 februari, op 
zoek naar mensen met verhalen 
over de logistiek van het staalbe-
drijf.
De aanvoer van grondsto�en en 
de afvoer van materialen van en 
naar verre oorden vereist een ge-
weldige organisatie en inzet. Van 
planning op kantoor tot afhan-
deling in de havens. Iedere scha-
kel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt 

of bent u nog werkzaam bij Ta-
ta Steel en heeft u een bijzonder 
verhaal, of wilt u graag iets vertel-
len over uw werkzaamheden, dan 
kunt u zich melden bij het muse-
um.
Het is de bedoeling dat een aan-
tal verhalen wordt opgenomen 
zodat bezoekers van de tentoon-
stelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretari-
aat museum via 0255-538007 of 
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u 
wordt teruggebeld.

Watertoren wint 
Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder zeer grote 
belangstelling zijn afgelopen 
zaterdag de �nales van het 
18de Hofstede biljarttoernooi 
gespeeld.  Als winnaar van het 
toernooi kwam het team van 
de Watertoren uit de bus. 

In een enerverende �nale ver-
sloegen zij de biljarters van Hee-
renduinen met ruim verschil (88 
tegen 75). Een trotse Jan Zijlstra 
mocht voor zijn team de felbe-
geerde wisselbeker in ontvangst 
nemen. 
Tot beste speler van het toer-
nooi werd Dick de Haan van 
team de Hofstede uitgeroepen. 
Hij speelde 247 punten bij el-
kaar. Hij bleef daarmee John 
Warmerdam van de Hofstede 
met 226 punten en René Stam-
mis van Velserbroek en Rinus 
van Henten Heerenduinen, bei-
den met 208 punten in de pun-
tentelling ruim voor. Dick kwam 
hierdoor in het bezit van de in 

2013 nieuw geïntroduceerde 
Johan Helder trofee. Gezien het 
door hem vertoonde spel een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was beslist de 
moeite van het bekijken waard. 
Hier bleek Velserbroek duidelijk 
een maatje te groot voor de Hof-
stede en won met 84 tegen 76.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds verbroe-
derd was wederom duidelijk te 
merken. De belangstelling in het 
wijkcentrum tijdens de wedstrij-
den was overweldigend en hoe 
verbeten er tijdens het toernooi 
ook voor de partijwinst werd ge-
streden. Na a�oop was er ruim-
schoots gelegenheid om onder 
het genot van een hapje en een 
drankje de onder-linge contac-
ten verder te verstevigen. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hof-
stede biljarttoernooi te organi-
seren. (foto: aangeleverd)

TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 20 september 20.00 uur Telstar - FC Volendam

Telstar herstelt zich knap in Maastricht

Over de eerste helft in Maastricht 
kan ik kort zijn. Het is niet best 
wat de spelers van beide ploegen 
laten zien. Telstar is het meeste 
aan de bal. De spelers vinden el-
kaar makkelijk. Veel kansen wor-
den er niet gecreëerd. De beste 

zijn voor Senne Lynen, Reda Khar-
chouch en Frank Korpershoek. 
Het geluk zit hen niet mee.

In de tweede helft laat Telstar zien 
dat het wel degelijk met goede 
bedoelingen naar Maastricht is 

afgereisd. In de 47e minuut wordt 
Elayis Tavsan ten val gebracht. Hij 
neemt zelf de vrije trap. Vijf mi-
nuten later komt Telstar op voor-
sprong. Maar door wie? Een from-
melgoal van jewelste. Wie geeft 
de bal het laatste zetje? Voor mij 
is dit niet te zien. 
De stadionomroeper roept Gly-
nor Plet om: 0-1. In de 60e minuut 
wordt Benaissa Benamar door 
Urho Nissilä opzij gezet. Antho-
ny Berenstein wacht op het �uit-
signaal van scheidsrechter Bos. 
Dat komt niet. Keeper Anthony 
Swolfs voorkomt met een gewel-
dige actie de gelijkmaker. In de 
62e minuut is Reda Kharchouch 
dicht bij de tweede Velsense tref-
fer. Uit een voorzet van Senne Ly-
nen kopt hij de bal naast. Vier mi-
nuten later staat dan toch de 0-2 
op het scorebord. Vanaf rechts so-
leert Elayis Tavsan door de Maas-
trichtse defensie. Hij wordt bin-
nen het strafschopgebied ten val 
gebracht. Scheidsrechter Bos past 
prima de voordeelregel toe want 
Reda Kharchouch blijft namens 
Telstar aan de bal. Vanaf de rand 
van de zestien krult hij de bal in 

de verre hoek: 0-2. 
Na deze tweede tre�er krijgen 
Elayis Tavsan en Glynor Plet de 
kans om de score naar een ho-
ger plan te tillen. Beide aanval-
lers stranden in het zicht van de 
haven. In de 84e minuut moet 
Anthony Swolfs handelend op-
treden op een schot van Joeri 
Schroijen. 

Veel MVV-supporters hebben 
toen De Geusselt al verlaten. Tel-
star maalt daar niet om. De drie 
punten zijn in de pocket. De te-
gentre�er van Joeri Schroijen in 
de extra speeltijd is voor de sta-
tistieken. (Marja Korbee, foto: 
www.1963-pictures.nl)

Opstelling Telstar: 1. Anthony 
Swolfs, 4. Charlie Gilmour, 5. Re-
douan El Yaakoubi, 6. Frank Kor-
pershoek, 7. Elayis Tavsan, 8. Sen-
ne Lynen, 9. Reda Kharchouch 
(90e min. 30. Tuur Houben), 11. 
Anthony Berenstein (69e min. 2. 
Shaquill Sno), 14. Marcus McGu-
ane (80e min. 21. Anass Najah), 
18. Benaissa Benamar en 29. Gly-
nor Plet. 

Woensdag 9 oktober
Voetbalclinic ‘Trainen met Telstar’
Wil jij met de Witte Leeuwen op 
één veld staan? Tijdens de voet-
balclinic op woensdagmiddag 9 
oktober bij Telstar kan die droom 
werkelijkheid worden!

Ben jij tussen de 8 en 14 jaar én 
groot fan van Telstar? Meld je dan 
aan voor de voetbalclinic ‘Trai-
nen met Telstar’ die Telstar in sa-
menwerking met de Rabobank 

IJmond organiseert. 
Deze middag sta je samen met 
de spelers van Telstar op het veld 
en na a�oop kun je zowel de spe-
lers als staf het hemd van het lijf 

vragen tijdens de persconferen-
tie. Wil jij meedoen aan de clinic 
van Telstar? Meld je dan direct 
gratis aan via www.telstarclinics.
nl. (foto: aangeleverd)

#DIETENTMOETVOL
U kunt het niet zich ongetwijfeld 
nog herinneren. De eerste week 
van november in 2017. De Witte 
Leeuwen hadden een mooie start 
van het seizoen, maar op de tri-
bunes bleef de verwachte reac-
tie uit. Een ieder uit de regio riep 
op om Telstar te steunen tegen 
Go Ahead Eagles. Het was een 
mooie start van een seizoen met 
verschillende uitverkochte wed-
strijden, wereldse prestaties en 
prachtige spelers op Schoonen-
berg.
Nu bijna twee jaar later kijken we 
terug, zien wij gelijkenissen. Na 
de overwinning op MVV in Maas-
tricht wacht Telstar vrijdag FC Vo-
lendam in de vissersderby. De 
kaarten voor het uitvak zijn weg. 
Stijf uitverkocht. Zij hebben er zin 
in. Daar zullen en gaan wij ons 

tegen wapenen. U bent nodig 
om vrijdag wederom een over-
winning over de streep te trek-

ken. Om de aansluiting naar de 
bovenste plekken nog steviger 
te maken en om het Rabobank 

IJmond Stadion weer ouderwets 
uit zijn voegen te laten barsten.
Het was even zoeken, we hebben 
het even moeten afsto�en maar 
wat bleek? Het werkte nog ge-
woon. Dus via deze wijze roepen 
wij met zijn allen wederom: #DIE-
TENTMOETVOL.

Jazeker! Die tent moet vol! En nu 
komt u ook in het verhaal voor. 
Deel het met uw vrienden, roep 
een ieder op om naar de Wit-
te Leeuwen te komen en samen 
gaan wij die vissersderby in. Met 
volle tribunes, met 1963% steun 
van onze supporters. Come on 
Telstar!
Koop vandaag nog jouw kaarten 
via www.telstarticket.nl en zorg 
dat jij er bij bent! (foto: aangele-
verd)

Secondeloterij is terug!
De secondeloterij wordt ook 
rondom Telstar - FC Volendam 
weer gehouden! De loten worden 
op de volgende locaties verkocht:
- spelershome/café 63

- fanshop
- ingang Oosttribune
- hoofdingang/ ingang Club West.
Let op: graag gepast geld meene-
men. (foto: aangeleverd)

Relatiedag in het 
Rabobank IJmond Stadion
Naast de activiteiten van de 
voetballers op het veld, heeft het 
Rabobank IJmond Stadion heel 
wat meer te bieden. Met haar 
unieke ligging, de vele mogelijk-
heden rondom de verschillende 
zalen, de verschillende mogelijk-
heden tot activiteiten en natuur-
lijk de WOW factor van het stadi-
on! Graag nodigen wij u uit om 
op donderdag 10 oktober zelf 
de mogelijkheden van het Rabo-
bank IJmond Stadion te ervaren. 
De middag staat in het teken van 
diverse activiteiten, workshops 
en wij presenteren u graag on-
ze zalen. Deelname aan het pro-
gramma is geheel gratis.
 
Programma:
14.00: Ontvangst met ko�e & 
thee
14.15: Welkomstwoord door al-
gemeen directeur Pieter de 
Waard
14.30: Activiteit deel I
15.15: Pauze met drankje + hapje 
door onze Cateraars.
15.45: Gyuri Vergouw; Presenta-
tie over trainingen en penalty-
clinics.
16.15: Activiteit deel II
17.00: Afsluiting
 
Workshops en activiteiten

- In samenwerking met Stan-
dup4 nemen wij U mee in De we-
reld van verschil. Deze metho-

diek brengt gedrag van mensen 
en de verschillen binnen teams 
letterlijk in kaart. Geen lange rap-
porten maar toegankelijke, visu-
ele en leuke instrumenten die er-
voor zorgen dat de onderlinge 
dialoog snel op gang komt. De 
PersonalMap is het basisproduct, 
een toegankelijk instrument dat 
op een leuke en eenvoudige wij-
ze inzicht geeft in het eigen ge-
drag en de manier van commu-
niceren. Na het invullen van een 
vragenlijst wordt het DISC ge-
dragspro�el letterlijk in kaart ge-
bracht. De namen van de steden, 
rivieren, bergen en zeeën op de 
PersonalMap vertellen van alles 
over hoe de deelnemer zich ge-
draagt, wat de voornaamste val-
kuilen zijn en hoe anderen hem 
of haar soms kunnen ervaren.
Standup4 verzorgt trainingen in 
Gedragsverandering en Gastvrij-
heid voor alle bedrijven en orga-
nisaties. 

- Een unieke ervaring in betaald 
voetbal omgeving: footgolf. 
- Rondleiding door het gehele 
stadion met uitleg over de mo-
gelijkheden van onze zalenver-
huur.
 
Aanmelden
Bent u ook aanwezig op 10 ok-
tober? Aanmelden kan tot 7 ok-
tober via nancy@sctelstar.nl. (fo-
to: Telstar)
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Gemeente heeft tekort van ruim 3,3 miljoen:
Spaarpot moet open 
om begroting sluitend te krijgen
Velsen - Het college van burge-
meester en wethouders is erin ge-
slaagd een sluitende begroting 
voor 2020 te presenteren. Daar-
voor moet echter wel een be-
drag van ruim 3,3 miljoen euro uit 
de algemene reserve worden ge-
haald. Het weerstandsvermogen 
daalt daardoor licht, maar blijft 
nog ruim boven de door de ge-
meenteraad vastgestelde norm.

Het is voor gemeenten momen-
teel erg lastig om �nancieel het 
hoofd boven water te houden. De 
stad Den Haag maakte bijvoor-
beeld in de afgelopen week be-
kend dat daar een tekort van 70 
miljoen euro moet worden over-
brugd. In Velsen lijken de pro-
blemen met een gat van ‘slechts’ 
3,3 miljoen euro nog mee te val-
len, maar: ,,Het water staat tot 
aan onze lippen’’, aldus �nanci-
eel wethouder Jeroen Verwoort. 
Als oorzaak van de �nanciële te-
genwind noemt hij de wijze waar-
op de gemeenten vanuit het Ge-
meentefonds door het Rijk wor-
den ge�nancierd. Als de landelij-
ke overheid in een bepaalde pe-
riode minder geld uitgeeft, moe-
ten de gemeenten het in de peri-
ode daarna ook met minder geld 
doen. Dat systeem gaat volgend 
jaar op de schop, Verwoort noemt 
die ontwikkeling heel spannend.

Het grootste punt van zorg voor 
veel gemeenten is het beheersen 
van de kosten in het sociaal do-
mein. In de afgelopen jaren wer-

den vanuit het Rijk een aantal de-
centralisaties doorgevoerd, ge-
meenten kregen onder meer de 
touwtjes voor het aanbieden van 
jeugdzorg en voorzieningen in 
het kader van de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO) 
zelf in handen. Alle geldstromen 
die omgaan in het sociaal do-
mein vormen tezamen ongeveer 
de helft van de totale gemeente-
lijke begroting. Verwoort: ,,Alleen 
al voor 2020 hebben we ongeveer 
twee miljoen euro vanuit eigen 
middelen moeten inzetten voor 
het sociaal domein.’’ De wethou-
der licht toe dat, zelfs als het col-
lege ervoor zou hebben gekozen 
om helemaal geen nieuw beleid 
meer te realiseren, er al een tekort 
van 2,2 miljoen euro zou ontstaan 
over drie jaar.

Het college is om die reden terug-
houdend geweest in het maken 
van nieuw beleid, maar heeft toch 
kans gezien om een aantal ambi-
ties uit het collegeprogramma te 
vertalen naar concrete acties. Zo 
wordt inmiddels al gewerkt aan 
het project ‘Van Grijs Naar Groen’, 
waarbij in samenspel met de in-
woners stenige (grijze) gebieden 
in de gemeente een groener ui-
terlijk krijgen door het plaatsen 
van bomen of struiken. Het na-
drukkelijker samen met inwo-
ners werken aan nieuwe plannen 
wordt ook op andere beleidster-
reinen zichtbaar. Daarnaast wordt 
ook de dienstverlening van de ge-
meente verbeterd, zo kunnen in-

woners over enige tijd een nieuw 
paspoort thuisbezorgd krijgen. 
Verder gaat de gemeente zelf het 
goede voorbeeld geven op het 
gebied van duurzaamheid, door 
het eigen vastgoed aan te pakken. 
Zo zal bijvoorbeeld het zwembad 
worden verduurzaamd, waardoor 
aanzienlijk op stookkosten kan 
worden bespaard.

De gemeente Velsen is zeer in trek 
bij bedrijven die actief zijn in de 
wind-o�shore. De toenemende 
vraag vanuit het bedrijfsleven om 
deze branche te faciliteren leidt 
ertoe dat, in samenwerking met 
de gemeente Amsterdam, de pro-
vincie Noord-Holland en andere 
partners de Averijhaven zal wor-
den omgevormd tot Energieha-
ven. Door een greep te doen in 
de algemene reserve van de ge-
meente hoeven de inwoners niet 
op te draaien voor het dichten van 
het gat in de begroting. De woon-
lasten zullen volgend jaar gemid-
deld met een tientje stijgen. Ei-
genlijk zou de stijging, door de 
gestegen huizenprijzen en de re-
guliere in�atiecorrectie, hoger 
zijn, maar een daling van de riool- 
en afvalsto�enhe�ng compen-
seert dit voor een belangrijk deel. 
Op basis van de huidige cijfers 
vanuit het Rijk verwacht het colle-
ge in periode van 2021 tot en met 
2023 minder turbulentie, waarbij 
2022 er vooralsnog met een te-
kort van ruim een half miljoen het 
minst rooskleurig voor staat. (Bos 
Media Services)

75e jubileumjaar in zicht
Najaarsconcert IJmuider Harmonie
IJmuiden - Het grote najaarscon-
cert van de IJmuiden Harmonie 
vindt dit jaar plaats op 9 novem-
ber. Twee prachtige orkesten trek-
ken musical Europa in om de toe-
hoorders meer dan twee uur te 
vermaken met prachtige muziek-
stukken.
Het IJHmusementsorkest van de 

IJmuider Harmonie en Excelsior uit 
Hoofddorp hebben een prachtig 
programma samengesteld. Het re-
pertoire van de orkesten is enorm 
gevarieerd en bestaat onder meer 
uit:
�lmmuziek, pop, (licht) klassieke 
muziek, jazzmuziek etcetera.
De voorverkoop van de kaarten is 

begonnen. Geïnteresseerden kun-
nen zich aanmelden via tickets.
ijhmo@gmail.com. Het orkest be-
looft er weer een waar spekta-
kel van te maken, zo vlak voor het 
75-jarig jubileumjaar 2020. Het 
concert vindt plaats in de Ichtus-
kerk in IJmuiden en begint om 
20.00 uur. (foto: aangeleverd)

‘So Much Guitar’ en Weense 
pianoconcerten in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Twee be-
kende gitaristen, Wolf Martini en 
Joost Zoeteman brengen op vrij-
dag 20 september om 20.00 uur 
in ‘t Mosterdzaadje het program-
ma ‘So much guitar’. 
Ze nemen het publiek mee in de 
veelzijdige wereld van hun instru-
ment. Verschillende soorten gita-
ren en stijlen komen aanbod. Van 
Django Reinhardt tot de Beegee, 
en van Kenny Burrell tot Stevie 
Wonder. Het speelplezier werkt 
aanstekelijk en de muzikale lat 
ligt hoog.

Wolf Martini speelde met Deni-
se Jannah hij op het North Sea 
Jazzfestival, Azerbijdjan Jazzfesti-
val en Joy of Jazz Festival, in Zuid-
Afrika. 
Joost Zoeteman is bekend van 
tournees met de bekende Tcha-
volo Schmitt en de familie Rosen-
berg. Ook opende hij in het ver-
leden het North Sea Jazz Festival.

Op zondag 22 september om 
15.00 uur brengt pianist Wouter 
Harbers een strijkkwartet mee 
om samen Weense pianokwintet-

ten uit te voeren. Muziek van Mo-
zart, Beethoven en Haydn.
Het wordt een uniek programma 
vol feestelijke pianoconcerto’s uit 
Wenen. 
Van Mozarts lichtvoetige Roman-
ce, via een ontroerend Adagio 
van Beethoven naar een dansen-
de Rondo all’ Ungarese. Tot slot 
het volledige Pianoconcerto in 
D (nr. 11) van Haydn. Beleef sa-
men met dit enthousiaste ensem-
ble een vrolijke zondagmiddag in 
Wenen. 
Pianist Wouter Harbers is een 
veelgevraagd musicus met een 
missie: ‘pianomuziek toeganke-
lijk maken voor een breder pu-
bliek’. Dit seizoen werkt hij inten-
sief samen met het Bach Quartet: 
een kwartet van gerenommeerde 
musici uit o.a. het Nationaal Balle-
torkest. 
Met Irina Mouradiants en Chris-
tina Knoll- viool, Davita Laseur – 
altviool en Magrita Rondeel-cello 

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook: www.mosterdzaadje.
nl. (foto: aangeleverd)

Schitterende oldtimerrit
Santpoort - Zondag 8 setpem-
ber organiseerde de Stichting 
Oldtimerdag Santpoort haar vier-
de oldtimerrit georganiseerd. Het 
betrof een schitterende tour voor 
haar sponsoren en donateurs.
De ontvangst was bij Hoeve Duin 
en Kruidberg met ko�e en ge-
bak. Vervolgens werden de deel-
nemers uitgenodigd om met hun 

oldtimer naar het weiland van 
Dijkzeul bij de ruïne van Brede-
rode te gaan. Aldaar werden de 
chau�eurs geconfronteerd met 
de ervaring alsof je teveel ge-
dronken had; hilarische momen-
ten. Waarna de deelnemers kon-
den vertrekken voor hun rit, met 
een verrassende lunch in Fort Vijf-
huizen. Daarna de rest van de rit 

met als eindpunt een transport-
bedrijf in Velserbroek waar nog 
tijd was voor een afsluiting met 
hapje en drankje. Al met al een 
geweldige dag voor de ruim hon-
derd deelnemers met hun oldti-
mers.
In 2020 is er geen rit want dan 
komt er in juni een ronkende old-
timerdag. (foto: aangeleverd)

Coffee met een Cop: laagdrempelige 
ontmoeting met de wijkagent

Santpoort - Even informeel van 
gedachten wisselen met de wijk-
agent? Binnenkort kan het op re-
guliere basis in een gemoedelij-
ke sfeer, dankzij het nieuwe pro-
ject Co�ee met een Cop. Wijk-
agent Edwin Verweij start hier in 
oktober mee, elders in het land 
zijn soortgelijke initiatieven suc-
cesvol gebleken.

Het concept komt oorspron-
kelijk uit de Verenigde Staten, 
maar blijkt ook in ons land goed 
te werken. In de loop der tijd 
zijn de reguliere spreekuren bij 
de politie geleidelijk verdwe-

nen, ook is er vaak een bepaalde 
schroom om een politiebureau 
binnen te stappen. Bovendien 
kennen veel politiebureaus te-
genwoordig beperkte openings-
tijden. Door op een laagdrem-
pelige locatie aanwezig te zijn, 
blijken veel mensen gemakkelij-
ker naar een politieagent toe te 
stappen met bepaalde vragen. 
Het mes snijdt aan twee kan-
ten, want de agent weet op die 
manier beter wat er speelt in de 
wijk. Bovendien weet Edwin Ver-
weij uit eigen ervaring dat er wel 
behoefte is aan direct contact 
tussen inwoners en politie. ,,Ik 

heb een plek in het dorpshuis 
om mobiel te kunnen werken. Ik 
ben daar maar af en toe aanwe-
zig, maar ik merk dat er behoefte 
is om iets te kunnen bespreken. 
Ik word regelmatig door mensen 
aangesproken, ook op straat.’’

Vanaf 3 oktober kunnen inwo-
ners Edwin elke eerste donder-
dag van de maand ontmoeten 
bij McDonald’s Santpoort aan 
de Vlietweg 16. Geen toevallige 
keuze, want de restaurantketen 
is in de Verenigde Staten, maar 
ook bijvoorbeeld in Dordrecht, 
waar het project de Nederlandse 
primeur beleefde, gastheer voor 
Co�ee met een Cop. 
Franchisenemer Robert de Gruy-
ter: ,,Wij faciliteren het, we bie-
den de ruimte aan en serveren 
de ko�e. Bovendien is het een 
laagdrempelige locatie die ie-
dereen weet te vinden.’’ Volgens 
Verweij gaan de meeste vragen 
aan de politie over verkeersza-
ken, gevolgd door meldingen 
van overlast en zaken met be-
trekking tot internetcriminali-
teit. In eerste instantie zal Co�ee 
met een Cop een frequentie krij-
gen van eens per maand, op wis-
selende tijden. 
Via sociale media (@POL_
EJHVerweij op Twitter en POL_
wijkagent_santpoort op Insta-
gram) zal het exacte tijdstipt be-
kend worden gemaakt. (bos Me-
dia Services)

Open dag Kerbert Dierenasiel
IJmuiden - Zaterdag 29 septem-
ber van 12.00 tot 16.00 houdt het 
Kerbert Dierentehuis haar jaarlijk-
se open dag.  

Normaal gesproken is een groot 
deel van het asiel niet toeganke-
lijk, maar één keer per jaar mo-
gen mensen een kijkje komen ne-
men in de katten- en hondenver-
blijven. Deze dag is hét moment 
om eens te zien hoe het er achter 
de schermen van een asiel echt 
uit ziet.
Behalve een rondleiding door het 
asiel is er nog veel meer leuks te 
beleven. Zo zijn ook de collega’s 
van de Dierenambulance Kenne-
merland en de Dierenambulance 
Velsen aanwezig zijn. Bovendien 
zal er om 14.00 uur een demon-
stratie van clickertraining wor-
den gegeven met een T-Rex en 
kunnen kinderen zelf hun eigen 

snu�elspeeltjes maken voor hun 
huisdier. Ook zullen er kraam-
pjes zijn en organiseren ze een 
loterij, waarvan de opbrengsten 
allemaal ten goede komen van 

de dieren in de opvang. De bu-
ren van het Knaagdierencentrum 
hebben diezelfde dag ook open 
dag, waar ook van alles te bele-
ven valt. (foto: aangeleverd)

OPEN ASIELDAG
Zondag 29 september, Kerbert Dierentehuis 
van 12:00 tot 16:00 uur

Adres: Kerbert Dierentehuis, Heerenduinweg 8, IJmuiden
Telefoon: 088 - 811 3450.  Kijk voor meer informatie op: 
 www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/kerbert-dierentehuis

Op deze dag is er van alles te beleven:  
voor de kinderen is er een springkussen en 
we hebben kraampjes met allerlei leuke 
spullen. Ook organiseren we een loterij.  
Alle opbrengsten zijn vanzelfsprekend voor de 
dieren in de opvang. En natuurlijk zetten we de 
deuren van ons dierentehuis wijd open zodat 
je op veel afdelingen een kijkje achter de 
schermen kunt nemen.
Kortom een leuke, gezellige dag die je niet 
mag missen, de dieren en wij kijken er naar uit!
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Tijdens sponsoravond:

John van den Brom bij RKVV Velsen
Velsen - Als je de bal hebt, dan 
ben je de baas. Dat was de 
boodschap die John van den 
Brom, de huidige trainer van 
FC Utrecht, vorige week over-
bracht aan zijn publiek tij-
dens de sponsoravond van RK-
VV Velsen. ,,Je moet dus altijd 
denken vanuit balbezit’’, licht-
te hij toe. Het interview dat 
sportjournalist David Endt met 
de bekende trainer had vorm-
de het hoogtepunt van een 
avond die in het teken stond 
van de toekomst van de Vel-
sense voetbalvereniging.

In het vorige seizoen promoveer-
de RKVV Velsen naar de hoofd-
klasse van het amateurvoetbal. 
Dat betekent voor de club niet al-
leen op sportief gebied een nieu-
we uitdaging, maar ook op � nan-
cieel gebied. Op de eerste plaats 
houdt een plek in de hoofdklas-
se in dat er duizenden euro’s 
meer aan contributie moet wor-
den betaald, daarnaast stijgen 
ook de reiskosten � ink, aange-
zien de voetballers nu te maken 
krijgen met opponenten uit bij-
voorbeeld Overijssel of Limburg. 
Trainer Martin Haar deed dan 
ook een oproep aan de gemeen-
te Velsen om de club meer geld 
toe te schuiven. Haar verruilde 

zelf het trainerschap bij AZ en-
kele jaren geleden voor de ama-
teurclub in Velsen. Over die keu-
ze zei hij: ,,Het gaat er om waar je 
traint, of met wie. Het gaat erom 
dat je een groep beter maakt, dat 
is waar je het plezier uit haalt.’’ 
RKVV Velsen heeft er bewust 
voor gekozen om ook voor de 
jeugdteams gekwali� ceerde trai-
ners aan te stellen. Dit beleid lijkt 
vruchten af te werpen, want het 
niveau stijgt en daardoor raken 
meer kinderen geïnteresseerd in 
de club.
Ook op het gebied van vrouwen-
voetbal timmeren de Velsena-
ren aan de weg. Bestuurslid Jür-
gen Ferket legde uit dat de club 
een aantal vrouwen in het team 
heeft die qua niveau hoger had-
den kunnen gaan spelen, maar 
er uiteindelijk toch voor kozen 
om RKVV Velsen trouw te blij-
ven, vanwege de goede sfeer 
binnen de club. John van den 
Brom kwam in de tweede helft 
van de avond uitgebreid aan het 
woord. Hij vertelde onder meer 
over het besluit dat hij in 1995 
nam om te gaan voetballen bij 
het relatief onbekende Istanbul-
spor in Turkije. Een besluit dat hij 
op uitnodiging van trainer Leo 
Beenhakker nam. ,,Voetbaltech-
nisch gezien geen goede keu-

ze, maar ik heb er wel een mooi 
huis aan overgehouden’’, biecht-
te de voetbaltrainer op. Over zijn 
huidige werk bij FC Utrecht ver-
telde hij dat niet het trainen van 
de voetballers, maar het mana-
gen de meeste tijd kost. ,,Ik heb 
zestien man onder me. Elke trai-
ning wordt opgenomen met een 
drone en direct na a� oop geëva-
lueerd met de staf. We bespreken 
dan wat we voor ogen hadden 

en of dat er ook uitgekomen is.’’ 
RKVV Velsen heeft voor het nieu-
we seizoen een systeem geïntro-
duceerd waarbij bedrijven een 
uitwedstrijd kunnen sponsoren, 
zodat de reiskosten kunnen wor-
den gedekt. Ook is ervoor geko-
zen om het aantal borden om het 
eigen veld te verdubbelen. Kijk 
op www.rkvv-velsen.nl voor mo-
gelijkheden en contactinforma-
tie. (Bos Media Services)

Grote Clubactie van start
Velsen - 25 verenigingen uit Vel-
sen gaan vanaf 14 september lo-
ten verkopen via de landelijke 
Grote Clubactie 2019
an elk verkocht lot van 3 euro 
gaat maar liefst 2,40 euro (80%) 
direct naar de clubkas. Dit geld 
wordt besteed aan uiteenlopen-
de clubdoelen, zoals de aanschaf 
van nieuwe tenues of voor het 
opknappen van het clubhuis. Lo-
tenverkoop gaat veelal via ver-
koopboekjes met eenmalige 
machtigingen. Voor alle vereni-
gingen breidt de Grote Clubactie 
dit jaar uit met nieuwe verkoop- 
en communicatiemiddelen zoals 
het niet-thuiskaartje. Hierop staat 
een QR-code waarmee online lo-
ten gekocht kunnen worden. On-
line wordt steeds gebruiksvrien-
delijker, makkelijker en sneller. 
Hiermee spelen zij in op de huidi-
ge tijd: meer online, minder inzet 
van vrijwilligers en ontzorgen van 
het verenigingsleven.
Steun een club en maak zelf kans

Vrienden, familie en betrokke-
nen uit Velsen ondersteunen di-
rect met deze actie een club én zij 
maken kans op één van de 32.000 
prijzen uit de Grote Clubactie lo-
terij, waaronder de hoofdprijs van 
100.000 euro!

Dit jaar doen in gemeente Velsen 
de volgende clubs mee:
AV Suomi, Badmintonclub 
IJmond, Badmintonclub Velsen, 
Damclub IJmuiden (DCIJ), RKGV 
Velsen, RKVV Velsen, Stichting 
Matthias, Akrides, SVIJ, Christe-
lijke Oratoriumvereniging IJmui-
den, DKV, CVA patienten sport-
groep Kennemerland, Horse-
Kids, Onderwatersportvereniging 
Duikteam IJmond, Smashing Vel-
sen 96, TVIJ, VZV, VSV, VV IJmui-
den, ‘De Meeste Stemmen’ (Vel-
sen-Noord), HSV Rooswijk, KHC 
Strawberries, Terrasvogels en 
scoutinggroep Sint Radboud.
Voor meer informatie kijk op 
clubactie.nl. (foto: aangeleverd)

Velsen boekt eerste zege

Driehuis - De Volharding Olym-
pia Combinatie meldde zich zon-
dag in Driehuis op de velden van 
RKVV Velsen. VOC - vorig seizoen 
net als Velsen kampioen van de 
Eerste Klasse - heeft al eerder een 
periode in de Hoofdklasse ge-
speeld. De Rotterdammers start-
ten met een punt minder aan 
het duel op een opnieuw zon-
nig sportpark Driehuis. Alle reden 
voor een leuke wedstrijd.  

Voordat iedereen het in de gaten 
had lag de bal al achter VOC doel-
man Sven van Hees. Een één twee 

combinatie tussen Zeno van Ooij-
en en Daniël Zuiverloon beland-
de in de  doelmond waar Patrick 
Castricum van achter zijn stand-
been de doelman van VOC ver-
raste: 1-0. Kort daarna kopte Pa-
trick over na een corner van Marc 
Kloosterboer. VOC probeerde het 
voetballend Velsen lastig te ma-
ken, maar telkens weer werd de 
aanval afgeslagen door een sterk 
spelend Velsen. Aan de ande-
re kant liet Patrick Castricum zijn 
tegenstander zijn hielen zien en 
zette voor op Bastiaan Scholten 
die iets te gehaast over schoot. 

VOC had meer balbezit, leverde 
verzorgd voetbal zonder echt ge-
vaarlijk te worden. Velsen daaren-
tegen was razend snel in de te-
genaanval. Toch moest Yorinn Al-
bers even attent blijven bij een 
spaarzame aanval van de bezoe-
kers. De inzet van Yannick Koever-
mans werd prima gepareerd. Een 
kwartier voor rust kwam Velsen 
op 2-0. Uit een vrije trap van An-
gelo Beck kopte Patrick Castricum 
hoog boven verdediger Kas Dul-
lemans raak. 
Na rust direct weer een aanval 
over links. Daniël Zuiverloon was 

veel sneller dan zijn opponent Ca-
nuto Mechelen en bereikte Marc 
Kloosterboer, maar doelman Sven 
van Hees redde. Een solo van Ze-
no van Ooijen dwars door het 
centrum kon ternauwernood 
worden afgestopt en een inzet 
van Patrick na een fraaie pass van 
Zeno van Ooijen werd van de lijn 
gehaald door Guust Malcorps. 
Velsen had tot nu toe weinig te 
duchten van de ploeg uit Rotter-
dam: de combinaties waren niet 
onaardig maar gevaarlijk werd 
de tegenstander zelden... tot de 
70e minuut: Yannick Koevermans 
werd nog net door Angelo Beck 
en Yorinn Albers van een doel-
punt afgehouden. Vijf minuten la-
ter een pass van Michiel de la Mar 
op de diepgaande Marc Klooster-
boer. Zijn voorzet op Denzel Me-
ijer had het derde doelpunt kun-
nen opleveren, maar doelman 
Sven van Hees blokte de bal waar-
bij Denzel enigszins geblesseerd 
het veld moest verlaten. 
De laatste twintig minuten waren 
voor Daniël Zuiverloon. Eerst was 
het Patrick Castricum die het laat-
ste tikje gaf nadat Daniël de turbo 
had aangezet en zijn tegenstan-
der als � gurant achter had gela-
ten. 3-0. De hattrick van Patrick 
was daar. 
Zes minuten later een kopie van 
het derde doelpunt. Nu was het 
Marc Kloosterboer die de voor-
zet van Daniël vallend binnen 
kopte: 4-0. Een prima wedstrijd 
van Velsen dat de wedstrijd geen 
moment uit handen gaf en ver-
diend de drie punten in Driehuis 
hield. Volgende week de uitwed-
strijd tegen MSC uit Meppel. (fo-
to: Frans van der Horst)

VV IJmuiden klaar voor de competitie
Velsen-Zuid - De wedstrijd van 
VV IJmuiden tegen Alcmaria Vic-
trix was de beslissende in de 
poule. Wie won ging door in de 
beker.
Het was IJmuiden die de betere 
was tegen de 4de klasser. Dela-
no Post wist de bal er na 20 mi-
nuten spelen in te krijgen. De 
thuisploeg kreeg wel wat kans-

jes maar die waren niet aan hun 
besteed. De 0-2 kon worden ge-
maakt door Sem Blok.
Na de rust combineerde IJmui-
den er weer vrolijk op los en het 
was Iw Stoinov die de 0-3 wist 
te maken. De 0-4 na 65 minuten 
kwam ook op naam van Iw. Met 
nog 25 min tegaan was de wed-
strijd allang beslist maar het ver-

val bleef achter wegen. Het was 
Donny Reijs die de 0-5 wist te 
maken. De thuis ploeg kon nog 
iets terug doen door de 1-5 te 
maken. Het was echter IJmui-
den die het slotakkoord gaf in de 
vorm van Je� rey Prinsse, hij wist 
het net te vinden en de eind-
stand op 1-6 te bepalen.
En zo verzekerde IJmuiden zich 

voor de volgende ronde van de 
beker.
Zaterdag staat de eerste compe-
titie wedstrijd op het program-
ma. Het eerste zal afreizen naar 
Haarlem om het tegen HYS op te 
nemen om 14.30 uur.
Maar ook op Schoonenberg is 
een vol programma, publiek is 
van harte welkom..

Ook volleyballen?
Smashing Velsen ’96 
voor jong en oud
Velsen - Met vier senioren- en ze-
ven jeugdteams doet Smashing 
Velsen ‘96  mee aan de Nevobo-
competitie. En onze recreatieve 
afdeling groeit elk jaar weer. Pres-
tatie én gezelligheid zijn belang-
rijk voor Smashing Velsen ‘96. 
De vereniging is niet alleen ac-
tief in de zaal, maar ook op het 
strand. 
,,Wij willen bijdragen aan de be-
weging en het sportplezier van 
de bewoners van Velsen, van 
jong tot oud’’, aldus het bestuur. 
,,Bewegen is gezond en samen 
bewegen geeft plezier. Voor een-
ieder op het juiste niveau: van 
Cool Moves Volley, tot competitie 
en recreatief volleyballen.’’ Daar-
om nodigt Smashing Velsen ’96 
jeugd en volwassenen die geïn-
teresseerd zijn uit om (weer) te 

gaan volleyballen, mee te komen 
trainen en te kijken of deze sport 
ook iets voor hen is. Smashing 
Velsen biedt daarom drie proef-
trainingen aan voordat men een 
besluit neemt om lid te worden 
van deze gezellige vereniging. 
Getraind wordt op diverse loca-
ties en dagen van de week. 
Ook wil Smashing Velsen ’96 pro-
beren of er alternatieve vormen 
van volleybal kunnen zijn voor 
mensen die niet meer kunnen of 
willen springen. Wie hierin ge-
interesseerd is wordt gevraagd 
contact op te nemen, zodat men 
kan kijken of ze een voldoende 
grote groep krijgen om hiermee 
te gaan experimenteren.
Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen via: leden@sma-
shingvelsen.nl.

Nieuwe coach voor 
Korfbalvereniging DKV

Velsen-Zuid - Zaterdag speel-
de DKV1 de eerste thuiswed-
strijd onder leiding van de nieu-
we coach Joeri Bulato� . Joeri is 
een bekende in de korfbalre-
gio. Hij begon zijn korbalcarriëre 
als klein jongetje bij De Corvers 
in Hilversum. Na een verhuizing 
richting Beverwijk kwam hij bij 
HBC terecht waar hij naast zijn ei-
gen wedstrijden in het eerste ook 
jeugdteams trainde. Een overstap 

naar Rapid als trainer volgde tot-
dat Joeri dit voorjaar werd ge-
vraagd voor de selectie van DKV. 
Op dit verzoek is hij met enthou-
siasme ingegaan. De gemiddelde 
leeftijd van de selectie van DKV is 
laag; een groep waarin Joeri veel 
mogelijkheden ziet. Na de ge-
wonnen wedstrijd tegen KV Am-
sterdam 1 met 15-10 werd de of-
� ciële handtekening gezet onder 
het contract. (foto: aangeleverd)
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19 SEPTEMBER
Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro per persoon.

Stadsschouwburg Velsen: De 
Alex Klaasen Revue - Showponies 
2. Aanvang 20.15 uur.

Annick Boer, na 25 jaar voor het 
eerst solo in het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk, 20.30 uur. (Foto: 
aangeleverd)

20 SEPTEMBER

IVN Zuid-Kennemerland organi-
seert i.s.m. gemeente Haarlem 
en Spaarnelanden een werkdag. 
Aanvang 09.00 uur parkeerplaats 
naars middelbare school Sancta 
Maria, Van Limburg Stirumstraat. 
Werkdag duurt tot 13.00 uur.

Bibliotheek IJmuiden: Praathuis 
van 10.00 tot 12.00 uur. Introduc-
tie workshop ‘Vorm en kleur’ van 
10.30 tot 11.15 uur.

Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro per persoon.

Ontmoetingsmiddag in De Spil, 
Frans Halsstraat 29 in IJmuiden. 
Van 14.00 tot 18.30 uur.

After Summer Party in zwembad 
De Heerenduinen voor de jeugd 
van 6 tot en met 14 jaar, 18.00-
21.00 uur. Entree 6,20 euro.

Gitaar-duo Wolf Martini & Joost 
Zoeteman in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk. (foto: aangeleverd)

Telstar - FC Volendam. Aanvang 
20.00 uur.

Klaverjassen bij Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: De 
Alex Klaasen Revue - Showponies 
2. Aanvang 20.15 uur. (foto: Mark 
Engelen) 

Het huisgezelschap van het Haar-
lemmerhout Theater speelt ‘Ca-
lendar Girls’. Aanvang 20.15 uur. 
Adres Van Oldenbarneveltlaan 17 
Haarlem. 

The Summer of Love, tijdloze mu-
ziek met beeldmateriaal uit de 
hippietijd in het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk, 20.15 uur. (Beeld: 
aangeleverd)

21 SEPTEMBER
Wereld Alzheimerdag. In de week 
voorafgaand verzorgen de zorg- 
en welzijnsorganisaties van de 
5 gemeenten (Beverwijk, Castri-
cum, Heemskerk, Uitgeest en Vel-
sen) veel activiteiten  voor men-
sen met dementie, hun naasten 
en eenieder die geïnteresseerd 
is. Een overzicht: www.alzheimer-
nederland.nl/regios/midden-
kennemerland.

Ko�erbakmarkt Plein 1945 in 
IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 uur.

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro per persoon.

Vrijburcht Festival. Diverse koren 
presenteren zich vanaf 11.15 uur. 
Adres: Vrijburcht, Vrijburglaan 2, 
Heemskerk.

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
posities: Museumschatten/Op-
stand in IJmuiden. 4 Speurtoch-
ten/Escapespel.

Truckrun GlobeTruckers voor 
mensen met een verstandelij-
ke en/of lichamelijke beperking. 
Start rond 13.30 uur via de Duits-
landlaan in Heemskerk. De rou-
te gaat door Heemskerk, Castri-

▲

cum, Bakkum, Egmond, Heiloo, 
Akersloot en Uitgeest. (foto: Erika 
Dekker-de Groot)

Ontmoetingsmiddag in De Spil, 
Frans Halsstraat 29 in IJmuiden. 
Van 14.00 tot 18.30 uur.

Theater Poppengrollen speelt 
‘Het spookt in het kasteel’ in de 
Bosbeekschuur, Wüstelaan 83 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Bingo- en loterijavond in speel-
tuin De Veilige Haven, Heeren-
duinweg IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur, vanaf 19.30 is de zaal 
open.

Het huisgezelschap van het Haar-
lemmerhout Theater speelt ‘Ca-
lendar Girls’. Aanvang 20.15 uur. 
Adres Van Oldenbarneveltlaan 17 
Haarlem.

Optreden Encounter Seance in 
Café/Partyzaal De Gri�oen, Frans 
Naereoutstraat 9 in IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur. (foto: aange-
leverd)

22 SEPTEMBER
Stadsschouwburg Velsen: Ver-
telvoorstelling Nijntje. Aanvang 
09.30 en 10.30 uur. (foto: Willem 
Schalekamp)

Braderie in Castricum. (foto: Mo-
nique de Jager)

Religieuze bijeenkomst in De Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur. Om 14.30 uur 
poëzie en muziek. (foto: aangele-
verd)

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro per persoon.

Openlucht expositie Wonderland 
op Slot Assumburg in Heemskerk. 
Aanvang 11.00 uur. 

Open dag Egelopvang Haarlem, 
Van Oosten de Bruijnstraat 64 in 
Haarlem. Van 11.00 tot 16.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

Open dag bij Taalschool Altraita-
lia. Van 12.00 tot 16.00 uur, Tet-
terodestraat 34 rood in Haarlem. 
(foto: aangeleverd)

PSV - AJAX op groot scherm bij 
Café Bartje, Hoofdstraat Sant-
poort-Noord. Aanvang 12.15 uur. 

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
posities: Museumschatten/Op-
stand in IJmuiden. 4 Speurtoch-
ten/Escapespel.

Survivalavontuur op de buiten-
plaats van Leyduin, Woestduin-
weg 4 Vogelenzang. Van 13.30 tot 
15.30 uur. Vertrekpunt: Gasterij 
Leyduin. (foto:  Wim Apswoude)

Open dag bij Manege Kenner-
mergaarde, Kruidbergerweg 79 
in Santpoort-Noord. Van 14.00 
tot 17.30 uur.

Pianokwintet in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk. (foto: Manschot Gra�me-
dia)

23 SEPTEMBER
Wandelen in een rustig tem-
po van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevel-
aan 17 in Santpoort-Noord. 

Bibliotheek IJmuiden: Cursus ‘Klik 
& Tik’ van 10.30 tot 12.30 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Postzegelavond in Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Vanaf 19.00 uur is de zaal 
open.

Anne-Gine Goemans presenteert 
haar nieuwe boek ‘Holy Trientje 
in de Oude Kerk in Spaarndam. 
Aanvang 20.00 uur. (foto: aange-
leverd)

24 SEPTEMBER
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 09.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Hoogovensmuseum op de Wenc-
kebachstraat 1 in Velsen-Noord is 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Zie ook www.hoogovensmuse-
um.nl

Bibliotheek IJmuiden: Van 10.00 
tot 12.00 uur Praathuis. Taal-
spreekuur van 14.00 tot 16.00 uur. 

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 
tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro 
per keer. Meer informatie: 0255-
510652. 

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patiënten en hun familie. El-
ke dinsdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur onder de trap in de hal 
van het ziekenhuis.

25 SEPTEMBER
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 
0255-522330.

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
posities: Museumschatten/Op-
stand in IJmuiden. 4 Speurtoch-
ten/Escapespel.

Evenement Velsen-Noord geen 
Bende, diverse organisaties bun-
delen krachten voor opruimac-
tie. Start 14.00 uur op het Stra-
tingplantsoen. Meer informatie: 
www.velsen.nl.

Bibliotheek IJmuiden: Voorlees-
feest van 14.30 tot 15.30 uur. Van 
19.00 tot 21.00 uur Craft Café. 
Young Adult lezingen en schrijf-
workshop. Van 19.00 tot 21.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Borstprothese Informatie Cen-
trum houdt spreekuur van 15.00 
tot 16.00 uur in het Spaarne Gast-
huis. Aanmelden kan via www.
spaarnegasthuis.nl.

Bijeenkomst Apostolisch Genoot-
schap over vrede, in het gebouw 
van het Apostolisch Genoot-
schap, Doorneberglaan 29 IJmui-
den. Van 19.30 tot circa 20.45 uur, 
inloop vanaf 19.15 uur.

26 SEPTEMBER
Bibliotheek IJmuiden: taalspreek-
uur van 10.00 tot 12.00 uur. 

Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. 

IJmuiden wat vertel je me nou.... 
in De Brulboei, Kanaalstraat 166 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Histo-
risch spektakelstuk Willem van 
Oranje. Aanvang 20.30 uur. (foto: 
aangeleverd via Ab Gieteling)

Het huisgezelschap van het Haar-
lemmerhout Theater speelt ‘Ca-
lendar Girls’. Aanvang 20.15 uur. 
Adres Van Oldenbarneveltlaan 
17 Haarlem. (foto: RAP Fotogra�e, 
aangeleverd door Haarlemmer-
hout Theater)

Met vele zorgvrijwilligers is on-
ze stichting actief in het geven 
van zorg, ondersteuning en bege-
leiding aan de terminale mede-
mens, zowel in de hospice als bij 
de mensen thuis en/of in andere 
woonvoorzieningen. 
Maar wist u dat er naast deze 
zorgvrijwilligers ook een aantal 
vrijwilligers zijn, die de hospice 
bij een ieder onder de aandacht 
brengt? Deze vrijwilligers vormen 
onze PR-commissie. 
Een jaarlijks terugkerende activi-
teit van deze commissie is het or-
ganiseren van het Open Huis. Dé 
mogelijkheid voor een ieder om 
eens informeel een ‘kijkje in de 
keuken’ te nemen van Hospice De 
Heideberg.
Wij nodigen u van harte uit op za-
terdag 12 oktober. Onze vrijwilli-
gers staan tussen 10.00 en 13.00 
uur klaar om u rond te leiden. Zij 
vertellen over het mooie werk, 
over de zorg en ondersteuning 
die zij aan onze gasten, maar ook 
aan hun naasten, bieden. U er-
vaart zelf de warme sfeer. Dit al-
les natuurlijk onder het genot van 
een kopje ko�e met wat lekkers. 
De twee coördinatoren verzorgen 
diverse lezingen, waarin zij ach-
tergrondinformatie geven over 
onder andere de aanmeldproce-
dure en het vrijwilligerswerk.
Een nabestaande vertelt over haar 
persoonlijke ervaring met de hos-
pice.   
Tevens staan wij met een kraam 
op de ‘Pinkenveiling’ bij de naast-
gelegen Naaldkerk. Alle op-
brengsten zijn ten bate van ons 
hospice, omdat we graag de hou-
ten vloeren in de gastenkamers 
willen isoleren om het geluids-
overlast te reduceren. 
U bent meer dan welkom op za-
terdag 12 oktober aan de Wulver-
derlaan 1 te Santpoort-Noord!
 
Namens de PR-commissie, 
Annemiek en Patricia, coördinato-
ren Hospice De Heideberg

Open huis 
12 oktober
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OC Zeestroom naar Artis
IJmuiden - De deelnemers van 
ontmoetingscentrum Zeestroom 
uit IJmuiden zijn op woensdag 11 
september met twee taxibusjes 
naar Artis in Amsterdam geweest. 
Daar hebben zij een heel gezelli-
ge dag gehad.
Een bezoek aan deze oude die-
rentuin en de reis er naar toe, 
brengt altijd veel herinneringen 
met zich mee want wie is er nou 
niet weleens in Artis geweest?
Voor mensen met een haperend 
brein is het ophalen van en het 
praten over deze herinneringen 
soms heel moeilijk maar door 
er te zijn en het echt te beleven, 
helpt dat ontzettend de verhalen 
die soms ver weg gestopt zitten 

weer naar boven te halen.
Daarnaast; het contact met el-
kaar, de aandacht, het buiten zijn 
en een heerlijke lunch die hen 
werd aangeboden door Deka-
markt Zeewijkplein maakte deze 
bijzondere dag compleet.
Mensen die benieuwd zijn naar 
wat ontmoetingscentrum Zee-
stroom voor hen of hun naas-
ten kan betekenen worden uit-
genodigd eens binnen te lo-
pen voor een kop ko�e aan het 
Zeewijkplein 262 of contact op 
te nemen via 023-8910503 of 
oc.zeestroom@zorgbalans.nl. Ze 
zijn open van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 16.30 
uur. (foto: aangeleverd)

Rommelmarkt op het 
Langevlak in IJmuiden
IJmuiden - Het Buurtcommité 
van het Langevlak organiseert dit 
jaar voor het eerst een rommel-
markt. 
Deze vindt plaats op zaterdag 22 
september van 12.00 tot 17.00 

uur. Er zijn diverse tafels met leu-
ke spullen.
Het Buurtcommité verkoopt ook 
ko�e, thee, frisdrank en een klei-
ne versnapering tegen een lage 
prijs.

Poppentheater 
in de Bosbeekschuur
Santpoort - Theater Poppen-
grollen speelt op zaterdag 21 
september om 15.00 uur: ’Het 
spookt in het kasteel’. Jan Klaas-
sen gaat logeren bij zijn vrien-
din de prinses. Het spookt in 
het kasteel. Natuurlijk weet Jan 
Klaassen wel raad!
Op woensdag 25 september om 
15.00 uur wordt gespeeld: ‘Jan 
Klaassen gaat naar de markt’. 
Jan Klaassen moet van Katrijn 
naar de markt. Zal hij met de 

goede boodschappen thuis ko-
men…..? De kinderen krijgen 
van Katrijn iets lekkers!
Plaats: Bosbeekschuur in het 
bos tegenover molen ‘De Zand-
haas’, Wüstelaan 83 Santpoort-
Noord. Kosten: 6,50 per per-
soon. 
Voor informatie www.theater-
poppengrollen.nl. E-mail: the-
aterpoppengrollen@gmail.
com, telefoon Lydia Dikker: 06-
44294279. (foto: aangeleverd)

Seizoenstart The 
Smugglers veelbelovend

Velserbroek - Na het traditio-
nele Engels ontbijt begon zon-
dag om 13.30 uur, de nieuwe 
aanvangstijd dit seizoen, de 
eerste wedstrijd. De tegenstan-
der was de Amstelveense Rug-
byclub die vorig jaar een con-
current was voor de top drie. 
The Smugglers moesten dit sei-
zoen afscheid nemen van een 
aantal dragers van het team, 
captain Leon van Haaften en 
Rens Barnhoorn zijn gestopt. 
Met een aantal nieuwe spelers 
bij The Smugglers werd er furi-
eus gestart. Er werd direct druk 

gezet op de verdediging van 
ARC wat al meteen leidde tot 
de eerste try van Nick de Cus-
ter, de eerste van het seizoen. 
Met prachtige try’s van Paul van 
Zonderen en Robin Duineveld 
werd er gerust met een stand 
van 21-5. De tweede helft ver-
liep veel rommeliger, door een 
aantal verschuivingen in het 
team viel het automatisme weg 
en stonden The Smugglers de 
rest van de wedstrijd alleen nog 
maar op hun eigen helft. ARC 
kwam terug tot 21-19 maar het 
was Robin Duineveld die aan 
het eind van de wedstrijd fan-
tastisch door de verdediging 
brak. Net voor dat Robin werd 
getackeld passte hij de bal 
naar Bart Bosman die de eind-
stand op 31-19 bracht. Nils Ne-
genman, nieuwkomer dit jaar, 
werd uitgeroepen tot Man of 
the Match vanwege zijn goede 
spel. Volgende week als het WK 
rugby in Japan begint wordt de 
belangrijke wedstrijd tegen het 
combinatieteam AAC/Hawks/
AMC gespeeld, een combinatie 
van een aantal geduchte tegen-
standers. Voor meer informatie 
zie: www.thesmugglers.nl. (fo-
to: Mark de Gooyer)

Raadslid Ahmet Karateke:
,,Tunnel Velsertraverse 
moet sociaal veilig zijn’’
Velsen - Raadslid Ahmet Karate-
ke van PvdA Velsen maakt zich 
zorgen over de veiligheid van de 
nieuwe voet-�etstunnel onder 
de Velsertraverse. De huidige 
gelijkvloerse kruising moet op 
termijn gaan verdwijnen, voet-
gangers en �etsers kunnen in de 
toekomst onder de rijbaan door 
om tussen Velsen-Noord en Be-
verwijk te pendelen.

Raadslid Ahmet Karateke vindt dat 
een snellere �etsroute niet mag 
gaan ten koste van de veiligheid 
en maakt zich daarom sterk voor 
een tunnel die aan beide zijden so-
ciaal veilig is voor alle passanten. 
,,Op dit moment hebben veel pas-
santen hun twijfels over de tunnel. 

Enerzijds zien ze er het nut nog 
niet van in, anderzijds is het tun-
neltje sociaal onveilig’’, concludeert 
hij na gesprekken met passanten. 

Het raadslid noemt het ,,Vrij lo-
gisch dat heel veel passanten de 
oude vertrouwde gelijkvloerse 
oversteek niet willen loslaten, het 
gaat om het gevoel van veiligheid.’’ 
Hij stelt dat er juist meer druk moet 
komen op de gebiedsontwikke-
ling rondom de tunnel en dat de 
grondeigenaren en gemeenten 
aan de slag moeten zodat het so-
ciaal veilig wordt. ,,Want nu zou je 
via de voet-�etstunnel uitkomen 
op ‘een nog te ontwikkelen’ ge-
deelte in Beverwijk, dit is onwen-
selijk!’’

Akrides start seizoen 
met nederlaag
Velsen - De heren van Velser Bas-
ketbal Club Akrides zijn er niet in 
geslaagd hun openingswedstrijd 
van het seizoen in de NBB Eerste 
Divisie Noord om te zetten in een 
overwinning. 
Thuis in de eigen Sporthal IJmui-
den-Oost moest het team van 
coach-duo Mark Hooiveld (HC) 
en Bas van Riessen (AC) de over-
winning met 61-64 laten aan 
Celeritas Donar uit Groningen. 
Het stond in de uitermate span-
nende wedstrijd twaalf keer ge-
lijk, de voorsprong veranderde 
elf keer van eigenaar en beide 
teams hadden nooit een marge 
van meer dan zes punten. Akrides 
had een overwicht in rebounds 
maar leed veelvuldig balverlies 
waaruit de Groningers achttien 
punten maakten. Desalniettemin 

bleef met spannend tot in de laat-
ste minuut waarin Celeritas Do-
nar de wedstrijd besliste vanach-
ter de strafworplijn. Akrides krijgt 
aanstaande zaterdag de kans zich 
te revancheren voor de valse start 
en wel in de eerste regionale der-
by van het seizoen uit tegen Ra-
cing Beverwijk. De wedstrijd in 
Sporthal De Walvis in Beverwijk 
zal om 20.30 uur beginnen.

Statistieken
Jaap Zonjee 15 punten, 12 re-
bounds, 4 steals; Wytze Blom 15 
punten (4/4 100% �eld goals); 
Niels Kollaard 10 punten, 6 re-
bounds; Frank de Pagter 7 pun-
ten, 12 rebounds; Jeremy Sodusta 
6 punten, 8 rebounds, 4 assists.
(Tekst: Archibald Akerboom, foto: 
aangeleverd)

Bingo- en loterij-avond
IJmuiden - In speeltuin De Veili-
ge Haven wordt zaterdag 21 sep-
tember om 20.00 uur een bin-
go- en loterij-avond gehouden. 
Zaal open 19.30 uur. Er zijn weer 
leuke prijzen te winnen. Mensen 
die graag willen komen, in IJmui-
den wonen en geen vervoer heb-
ben kunnen contact opnemen, 

dan komen de organisatoren hen 
ophalen en men wordt ook weer 
thuisgebracht na a�oop. Het tele-
foonnummer is 06-28900999 of 
0255-518077. De opbrengst van 
deze avond is voor de speeltuin. 
Om weer leuke speeltoestellen te 
kopen voor de jeugdige bezoe-
kers van De Veilige Haven.

Twee mannen aangehouden 
voor poging tot inbraak
Spaarndam - Twee mannen 
van 36 en 37 jaar uit IJmuiden 
zijn zondagochtend aangehou-
den voor een poging tot in-
braak in een kapsalon aan de 
Ringweg.
Rond 01.25 uur werd de politie 
ingeschakeld nadat een getui-

ge glasgerinkel had gehoord en 
daarna een auto zag wegrijden. 
Al vrij snel kwamen agenten de 
auto op het spoor met daarin 
de twee IJmuidenaren. 
De mannen werden aangehou-
den en overgebracht naar het 
politiebureau voor verhoor.

In Zee- en Havenmuseum
Themarondleiding
over visserijmethoden
IJmuiden - Vanwege het jubile-
umjaar biedt het IJmuider Zee- 
en Havenmuseum themarond-
leidingen aan op iedere eerste 
woensdag van de maand.
De komende rondleidingen zijn 
op woensdag 2 oktober om 14.00 
uur en 15.30 uur. Het thema deze 
maand is: visserijmethoden.
Met de pink, de bomschuit of de 
logger werd vroeger traditioneel 
vis gevangen. Tegenwoordig ge-
beurt dat met moderne technie-
ken zoals de boomkorvisserij, de 
pulskor, de spanvisserij of met 
zwevende sleepnetten.
Wat houden deze technieken in 
en wat zijn de verschillen? Waar 

en wanneer worden deze visse-
rijmethoden toegepast?
De rondleider van deze middag 
put uit een grote mate van ken-
nis over de diverse methoden 
en zal toelichting geven aan de 
hand van de uitgebreide muse-
umcollectie over de visserij.
Vol is vol. Reserveren vooraf 
wordt daarom aanbevolen en 
kan via de website van het mu-
seum. De rondleiding is, na beta-
ling van entree of museumkaart, 
gratis en duurt ongeveer een uur. 
De rondleiding begint met een 
korte �lm. 
Aanmelden: www.zeehavenmu-
seum.nl. (foto: aangeleverd)

Het team van De Spil 
op de koffie of de thee

IJmuiden - Het team van buurt-
centrum de Spil wil graag weten 
waar buurtbewoners interesse in 

hebben, wat ze missen in het aan-
bod van de Spil, wat er ontwikkeld 
kan worden en wat hun eventue-
le rol daarin kan zijn. Daarom ko-
men ze graag bij buurtbewoners 
op de thee of ko�e. Vanaf 17 sep-
tember gaan ze elke week bij ie-
mand langs, dit doen ze tot de-
cember. Het eerste gesprek heeft 
al plaatsgevonden en was zeer 
verrassend! Wat hier leuk aan is, 
is dat men tijdens het huisbe-
zoek een medebuurtbewoner 
kan aanmelden voor het volgen-
de gesprek. Ook kan men zich 
spontaan aanmelden als men in 
de buurt van de Spil woont en 
het leuk vindt om hieraan deel 
te nemen. Aanmelden via 0255-
510186 of loop even binnen in 
de Spil op de Frans Halsstraat in 
IJmuiden. (foto: aangeleverd)

Van grijs naar… oranje?
IJmuiden - Op het Kennemer-
plein zijn enorme oranje bloem-
potten geplaatst. Weliswaar han-
teert de gemeente Velsen de leus 
‘Van grijs naar groen’ om gebie-
den met veel steen (grijs) te voor-
zien van de nodige beplanting 
(groen), maar niet altijd is dat mo-
gelijk. Het aanplanten van bo-
men is bijvoorbeeld alleen een 

optie wanneer zich niet te veel 
leidingen onder de grond be-
vinden. Op plekken waar bomen 
niet de grond in kunnen, is het 
neerzetten van grote bloempot-
ten een optie. Het �eurt de boel 
op en als er straks ook echt iets in 
groeit, krijgt het plein daadwer-
kelijk een groener uiterlijk. (Bos 
Media Services)
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Nog geen duidelijkheid 
over walstroom voor DFDS
Velsen - Het aanleggen van 
walstroom, met name bedoeld 
voor de ferry’s van DFDS, staat 
al een tijdje op het wensenlijst-
je van de gemeente. Toch zijn er 
nog geen concrete resultaten 
op dit vlak geboekt. De Christe-
nUnie wilde weten waarom het 
allemaal zo lang duurt en stel-
de er vragen over aan het col-
lege. Daarop kwam deze week 
een antwoord.

Wanneer de grote ferry’s van 
DFDS aanleggen in de haven van 
IJmuiden, moeten ze hun energie 
nog altijd zelf opwekken met be-
hulp van dieselmotoren. Dat gaat 
gepaard met uitstoot die schade-
lijk is voor het milieu. Door wal-
stroom aan te leggen, kan hieraan 
een einde komen. Al op 9 maart 
2017 werd door ChristenUnie, 
Velsen Lokaal, LGV, SP, Beryl Drey-
er en D66 Velsen een motie aan-
genomen, waarin de gemeente-
raad het college verzoekt om een 
business case op te zetten voor 
het uitbreiden van de toepassing 
van walstroom, in eerste instan-
tie toegespitst op de schepen van 
DFDS. Het college reageert nu: 
,,Bij het onderwerp walstroom 
(voor zeeschepen) zijn diverse 
partijen betrokken, zoals Zeeha-
ven IJmuiden nv, KVSA, DFDS, de 
provincie en de gemeente, met 
ieder hun eigen bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden. Dat 
vergt overleg en afstemming. Dat 
vindt onder meer plaats in het ka-

der van het impulsproject Haven-
kwartier/Oud IJmuiden. Naar ver-
wachting wordt een gezamenlijk 
besluit over de onderzoeksopzet 
geagendeerd voor het bestuur-
lijk overleg Havenkwartier/Oud 
IJmuiden eind september 2019.’’

De kosten voor het aanleggen 
van walstroom voor de schepen 
van DFDS zullen in elk geval fors 
hoger uitvallen dan voor binnen-
vaartschepen het geval is, omdat 
een veel hogere capaciteit nodig 
is. Dit gegeven zal worden mee-
genomen in de business case. 
De gemeente heeft in de afgelo-
pen jaren al diverse voorzienin-
gen voor walstroom zijn gereali-
seerd en er zijn nog meer voorzie-
ningen in voorbereiding. Zo is de 
Grote Houtkade in Velsen-Noord 
voorzien van walstroom en zijn 
ook visserijkotters, sleepboten en 
hektrawlers van deze vorm van 
energietoevoer voorzien. GVB 
Veren BV heeft recent bij de ge-
meente een vergunning aange-
vraagd (en inmiddels ook verkre-
gen) voor het plaatsen van een 
zogenoemd gelijkrichtersstation 
op het Pontplein aan de noordzij-
de van het Noordzeekanaal. Dat 
is bedoeld als oplaadstation voor 
de nieuwe elektrische ponten die 
de huidige ponten op termijn 
moeten gaan vervangen. De aan-
besteding van de nieuwe ponten 
loopt en zal op zijn vroegst eind 
2020 worden afgerond. (Tekst: 
Bos Media Services)

Regio - Altijd al een kijkje willen 
nemen bij De Egelopvang Haar-
lem en omstreken? Benieuwd 
wat de Egelopvang doet? Wil je 
meer weten over de egel en de-
ze van dichtbij zien? Kom alles te 
weten tijdens de Open Dag op 22 
september van 11.00 tot 16.00 
uur.
Rondom het Nationale Egelweek-
end organiseert de opvang in sa-
menwerking met het Huisdieren-
centrum Haarlem een open dag 
op hun gezamenlijk terrein. Een 
unieke kans, want normaal zijn ze 
niet open voor publiek.
Wat valt er te beleven?
• Diverse kraampjes met informa-

tie over natuur & dier;
• Diverse kinderactiviteiten voor 
klein en groter;
• Lezingen over de egel en over 
zijn leefomgeving en biodiversi-
teit;
• Rondleidingen in de Egelop-
vang;
• Ontmoeting met de mascotte, 
Stekeltje de Egel.
Hou voor het volledige program-
ma de website, Facebook & Insta-
gram in de gaten!
Het adres is Van Oosten de Bruijn-
straat 64 (tussen de speeltuin en 
Geel-Wit) in Haarlem. Website: 
www.egelopvanghaarlem.nl. (fo-
to: aangeleverd)

In de bibliotheek
Week van de 
alfabetisering
Velsen - Met de Week van de Al-
fabetisering zet Stichting Lezen & 
Schrijven zich samen met zoveel 
mogelijk mensen, bedrijven en 
organisaties in voor een samenle-
ving waarin ruimte is voor een le-
ven lang ontwikkelen. 

Gemeente dankt taalvrijwilli-
gers in de bibliotheek
Woensdagochtend, wanneer de 
Bibliotheek nog gesloten is, ver-
zamelt een aantal taalcursisten 
van vluchtelingenwerk van ver-
schillende nationaliteiten zich 
op de trap. Gezamenlijk zingen 
zij een welkom in het Nederlands 
voor de taalvrijwilligers van Stich-
ting Welzijn, Vluchtelingenwerk 
en de Bibliotheek die door de 
gemeente Velsen in het zonne-
tje gezet worden. De vrijwilligers 
worden daarna door de directeur 
(Tjeerd de Kort) welkom geheten 
en nog toegesproken door wet-
houder Marianne Steijn. Daarna 
wordt er een lekkere lunch geser-
veerd en verhalen uitgewisseld.

De Bibliotheek organiseert diver-
se workshops, inloopspreekuren 
en cursussen om de inwoners van 
Velsen een kans te geven zich be-
ter te ontwikkelen.

Cursus Klik & Tik
Tijdens deze gratis cursus gaat 
men in eigen tempo aan de slag 
met muis, toetsenbord, internet 
en 
e-mail. De cursus bestaat uit drie 
onderdelen. Per onderdeel is men 
circa zes weken bezig en de deel-
nemer ontvangt ter afsluiting een 
certi�caat. Maandag van 10.30 
tot 12.00 uur, deelname is gra-
tis,  inschrijven via de balie of de 
website.

Cursus Hoe en wat met de an-

droid tablet/smartphone
In deze cursus van vier dagdelen 
krijgt men uitleg over de vele mo-
gelijkheden van de Android ta-
blet. (voor iPads en iPhones is de-
ze cursus er in november). De mo-
gelijkheden zijn oneindig. Neem 
eigen tablet of smartphone mee. 
Start donderdag 19 september 
10.00 – 12.00, deelnamekosten 
30 euro, | inschrijven via balie of 
website

Taalspreekuur
Dit inloopspreekuur is voor vol-
wassenen die willen weten waar 
ze Nederlands kunnen leren of 
waar ze hun kennis van de taal 
kunnen verbeteren. Op dinsdag 
van 14.00 tot 16.00 uur en op 
donderdag van 10.00 tot 12.00 
uur.

Praathuis
Samen met andere mensen on-
der begeleiding van ervaren vrij-
willigers van Stichting Welzijn het 
spreken van de Nederlandse taal 
oefenen. Elke dinsdag en vrijdag 
van 10.00 tot 12.00 uur, deelname 
is gratis. (foto: aangeleverd)

Clinics ter voorbereiding op 
scholenvolleybaltoernooi
Velsen - Volleybalvereniging 
Smashing Velsen ‘96 organiseert 
op woensdag 2, 9 en 16 oktober 
clinics ter voorbereiding op het 
scholenvolleybaltoernooi op 23 
oktober. Elk jaar wordt het scho-
lenvolleybaltoernooi georgani-
seerd voor groep 5/6 en groep 
7/8. Kinderen kunnen zich hier-
voor opgeven via school. 
De organisatoren hebben de af-
gelopen jaren gemerkt dat er be-
hoefte was om vooraf te oefenen, 
daarom bieden ze nu die moge-
lijkheid. De clinics worden gege-
ven in IJmuiden en Velserbroek 
door ervaren trainers. In de clinics 

zullen de basisvaardigheden van 
het volleybal en de regels voor 
het scholentoernooi aan bod ko-
men. Als een deelnemer dit leuk 
vindt en vaker wil volleyballen 
kan hij/zij aansluitend 3 gratis 
proe�essen bij de club volgen. 

Voor meer informatie en opge-
ven, kijk op www.sportpasvel-
sen.nl. Klik op ‘sport en onder-
wijs,’ daarna op ‘proeftrainingen 
en clinics’ en dan ‘volleybalclinics’.  
Ook volwassenen die (weer) wil-
len gaan volleybal zijn welkom 
bij Smashing Velsen. Kijk dan op 
www.smashingvelsen.nl. 

Open dag Egelopvang 
Haarlem en omstreken

Deze maand mocht ik het gewel-
dige boek “Billy extra plankgas” 
lezen.
Dit hilarische debuut van Yo-
rick Goldewijk, uitgegeven door 
Ploegsma, is er een om zeker voor 
te lezen.
In dit boek verliest Dexter zich-
zelf in het Melkwegstelsel en ver 
daarbuiten. Hij doet een poging 
de aarde te redden van een mega 
grote Melkweg-loterij. Het mag 
natuurlijk niet gebeuren dat de 
aarde verandert in een sokken-
fabriek. 
De schrijver rekent op een gees-
tige manier af met beelden die 
de aardmensen hebben van het 
heelal. Bestaan de ringen van Sa-
turnus wel uit puin en zand? En 
is een zwart gat echt oneindig 
diep? Het verhaal is als een kin-
derdroom, maar gaat nog verder. 
De schrijver heeft een geweldige 
fantasie en heeft een fantastisch 
verhaal geschreven die je stout-
ste dromen te boven gaat. 
Als jij dacht dat het uitvinden van 
springveren om op de maan te 
komen, al een vreemde uitvin-
ding is, dan heb je de bewoners 
van het heelal nog niet ontmoet.

“Dexter gelooft zijn ogen niet als 
er ineens een blauw, harig wezen 
voor zijn raam staat te zwaaien. 
Het is Wimm, en hij komt uit het 
ruimteschip dat zojuist is neerge-
stort op Dexters terras. Wimm ver-

telt dat de Aarde de hoofdprijs is in 
de Mega Melkweg Loterij. De win-
naar kan er van alles mee doen: er 
een parkeergarage van maken bij-
voorbeeld, of een sokkenfabriek. 
Dat laat Dexter niet gebeuren.”

Het boek past ook erg goed bij 
het thema van de Kinderboeken-
week. Reis mee! De Kinderboe-
kenweek vindt plaats van 2 tot en 
met 13 oktober. 
In dit boek maak je een fantasti-
sche ruimtereis. Samen met Dex-
ter, Wimm en nog meer vreemde 
ruimtebewoners. (foto: Sjoerdtje 
Rasmussens)

He�  V� sen   
lee�  voor

Voorlezen is goed 
voor ieder kind. 
Peuterjuf Sjoerdtje 
Rasmussens leest 
haar drie kinderen 
maar wat graag 
voor en is gek op 
kinderboeken. 
Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand 
een column in onze krant.

DCIJ-nieuws: Max 
Doornbosch herpakt zich
Velsen - Bij Damclub IJmuiden 
(DCIJ) is er volop aandacht voor 
de jeugd. Na de verhuizing naar 
de Jan Campertschool is er de 
afgelopen jaren een groep ont-
staan die zich qua fanatisme kan 
meten met de generatie die meer 
dan tien jaar geleden tweede van 
Nederland werd. Met de plannen 
om op korte termijn elke twee 
weken op zaterdagmiddag een 
teamwedstrijd tegen een andere 
club uit Noord- of Zuid-Holland 
te spelen lijkt de jeugd weer een 
extra stap naar de top te kunnen 
zetten. 
De 20-jarige Max Doornbosch 
(rechts op foto) is nog afkomstig 
uit de vorige succesvolle gene-
ratie. Al een aantal jaren behoort 
Doornbosch tot de topscorers 
van het tweede team en plaat-
sing voor het eerste team lijkt een 
kwestie van tijd te zijn. Na een ne-
derlaag vorige week tegen direc-
te concurrent Cees van der Vlis 
moest hij zich echter zien te her-
pakken. Tegen teamgenoot Klaas 
de Krijger nam Doornbosch al 

vroeg een dubieuze dam. Door-
dat De Krijger de verkeerde slag-
keuze maakte, kreeg hij echter de 
punten in de schoot geworpen. 
Ook Martin van Dijk kreeg de 
punten cadeau. Kees Pippel blun-
derde in de opening, waardoor 
Van Dijk schijfwinst afdwong. De 
winst moest uiteindelijk nog van 
ver komen. Clubkampioen Krijn 
ter Braake begon met een over-
winning op Jacqueline Schouten. 
Schouten nam een Hooglandaan-
val, waarna ze door een hielslag 
een schijf in moest leveren. Wim 
Winter leek over de stand van Co-
nall Sleutel heen te walsen. Na-
dat hij te gretig naar dam wilde 
gaan, werd hij echter geconfron-
teerd met een o�er met door-
braak voor Sleutel en mocht hij 
blij zijn dat Sleutel meteen remise 
aanbood.  Tot slot nam Ron Tiel-
rooij tegen Cees van der Vlis een 
hekstelling in. Nadat deze werd 
afgeruild en de grootste span-
ningen uit de stand waren, werd 
al snel de vrede getekend. (foto: 
aangeleverd)

Klootschietnieuws
Velsen-Zuid - De zaterdag-
se klootschietcompetitie bij Full 
Speed begint alweer te wen-
nen en mede door het heerlijke 
weer, was de opkomst zaterdag 
ook aanzienlijk beter dan vorige 
week. Deze keer was het de beurt 
van het ‘koeien-parkoers’, zo ge-
noemd naar de loslopende koei-
en, die alweer vele jaren geleden 
in een bepaald gebied in Spaarn-
woude te zien waren en waarvan 
een nieuwsgierig exemplaar op 
een keer hard hollend achter een 
van de kloten van de DKV-ers aan 
ging. Maar helaas, deze keer geen 
loslopende koeien maar hier en 
daar wel een weelderige vege-

tatie, waardoor het soms moei-
lijk was afgedwaalde kloten te-
rug te vinden en doordat een klo-
tentrekker van het eerste team 
afbrak, werd het ook nog ex-
tra moeilijk om de kloten uit een 
sloot te vissen. Gelukkig wist ie-
dereen zonder materiaalverlies 
de �nish te bereiken. 
De resultaten waren: Willem en 
Joke 64 schoten, Sander en André 
71, Sonja, Jan en Nico 77 en  Peter 
met Cees 90 schoten. 
Voor informatie over klootschie-
ten, darts, klaverjassen of een ge-
zellige spelletjesavond zie www.
fullspeedsport.club of bel 06-
24973470.

Postzegelavond
Santpoort - Op maandag 23 sep-
tember is er weer een postzege-
lavond van de Postzegel Vereni-
ging Santpoort met een veiling, 
de kavels kan men voor de veiling 
bekijken. De avond zal worden 
gehouden in het Terras, Dinkgre-

velaan 17. Iedereen is van harte 
welkom. Om 19.00 uur is de zaal 
open en er is voldoende parkeer-
gelegenheid.
Meer weten over de Postzegel 
Vereniging Santpoort, bel 023-
5382274 na 18.00 uur.

Drukte in de tuinen
Velsen-Zuid - Ongeveer vijfdui-
zend Nederlandse monumenten 
werden in het afgelopen week-
einde ter bezichtiging openge-
steld. 
Het thema ‘Plekken van plezier’ 
trok naar schatting ruim een mil-
joen bezoekers. Ook in Velsen 
werd volop gebruik gemaakt van 

de gelegenheid om de deelne-
mende locaties te bezoeken. Op 
de buitenplaats Beeckestijn wa-
ren gidsen aanwezig om de be-
zoekers uitleg te geven over de 
fraaie tuinen uit verschillende tij-
den. Dat leverde een komen en 
gaan van geïnteresseerden op. 
(foto: Erik Baalbergen)
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Organist Dirk Out speelt 
in de Nieuwe Kerk
IJmuiden - Op vrijdag 27 sep-
tember wordt in de Nieuwe Kerk 
in IJmuiden het laatste orgelcon-
cert van dit seizoen gegeven. De 
beide orgels in deze kerk wor-
den dan bespeeld door de Haar-
lemse organist Dirk Out. Even-
als de afsluitende concerten van 
vorige seizoenen speelt hij dan 
een verzoekprogramma. Hoe-
wel het programma al aardig ge-
vuld is, kunnen er nog een aan-
tal muziekstukken worden ge-
plaatst. Verzoeken kunnen per e-
mail worden doorgegeven op dir-
kout@gmail.com. 
Dirk Out is in de gemeente Vel-
sen bepaald geen onbekende. Hij 
was van 1991 tot 2011 directeur 

van het vroegere Kunstencen-
trum Velsen. Ook heeft hij regel-
matig (orgel)concerten gegeven 
binnen de gemeente Velsen. 
In de Nieuwe Kerk bevinden zich 
twee fraaie instrumenten: een 
drie-klaviers barok orgel en een 
twee-klaviers romantisch instru-
ment. Hierdoor kunnen hoege-
naamd alle werken uit het orgel-
repertoire in deze kerk worden 
uitgevoerd. 
De Nieuwe Kerk bevindt zich aan 
de Kanaalstraat 250 in IJmuiden. 
Het concert begint om 20.00 uur 
en de toegang is gratis. Wel wordt 
er na a�oop ter bestrijding van 
de onkosten een deurcollecte ge-
houden. (foto: aangeleverd)

Leger des Heils zoekt 
collectanten in Velsen
Velsen - Het Leger des Heils is op 
zoek naar collectanten in Velsen 
voor de jaarlijkse collecteweek 
van 25 tot en met 30 november. 
Alleen met de hulp van vrijwil-
ligers is het voor de organisatie 
mogelijk op buurtniveau activi-
teiten te blijven organiseren.

Steeds meer mensen zijn op zich-
zelf teruggeworpen en niet ie-
dereen redt het alleen. Voor de-
ze mensen wil het Leger des Heils 
een vangnet bieden. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld door middel van 
maaltijdprojecten, schuldhulp-

verlening, spelletjesmiddagen, 
kledingwinkels, en de soepbus.

Voor deze buurtgerichte activitei-
ten ontvangt het Leger des Heils 
geen subsidie. Deze activiteiten 
worden dus volledig betaald van-
uit donaties. Het Leger des Heils 
organiseert daarom een landelij-
ke collecteweek, dit jaar van 25 
tot en met 30 november. De hulp 
van vrijwilligers is daarbij keihard 
nodig. Want samenleven doe je 
dus niet alleen. Meld je aan via 
www.legerdesheils.nl/collecte. 
(foto: aangeleverd)

Bijeenkomst Apostolisch 
Genootschap over vrede
IJmuiden - Vrede verbindt over 
grenzen is het thema van de Pax 
Vredesweek 2019. Het aposto-
lisch genootschap nodigt, als 
ambassadeur van Pax voor Vre-
de, iedereen uit om op woens-
dagavond 25 september inhoud 
te geven aan dit thema. Van Pax 
voor Vrede zal Remco Frank, pro-
jectmedewerker nucleaire ont-
wapening, als spreker over dit 
onderwerp de samenkomst in-
leiden. Na een kopje ko�e of 
thee is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen en gesprek 
met elkaar over de noodzaak 
van het doen van vrede te erva-
ren.
Iedereen is van harte uitgeno-
digd in het gebouw van het 
apostolisch genootschap aan de 

Doorneberglaan 29 in IJmuiden, 
aanvang 19.30 uur, inloop van-
af 19.15 uur, einde samenkomst 
circa 20.45 uur.
Het Apostolisch Genootschap 
biedt religieus-humanistische 
ontmoetingsplaatsen voor men-
sen die hun leven meer zin en in-
houd willen geven. De leden in-
spireren elkaar om eigen ant-
woorden op levensvragen te 
vinden. Ze geloven dat het le-
ven mensen met elkaar verbindt. 
Dat geeft apostolischen een ge-
voel van verantwoordelijkheid 
en spoort ze aan zorgvuldig om 
te gaan met elkaar en de wereld. 
De organisatie telt in Nederland 
ongeveer 15.000 leden en 72 ge-
meenschappen. Zie ook www.
apgen.nl. 

Strawberries onderuit 
tegen Castricum
Driehuis - Na de doelpuntloze 
remise in Soest van vorige week 
wilden de heren van Strawber-
ries, onder leiding van coach 
Robbert Zevalkink, in eigen huis 
de eerste driepunter van het sei-
zoen binnen halen. Echter bleek 
al snel dat tegenstander Castri-
cum een maatje te groot was 
voor de club uit Driehuis.
Castricum begon vanaf de start 
van de wedstrijd feller dan 
Strawberries en dit resulteerde 
ook in een zeer vroege 0-1. Na-
dat er matig was uitverdedigd 
aan de kant van Strawberries 
kon door de as van het veld de 
spits van Castricum de bal aan-
nemen en hij wist keeper Tja-
de Bijlsma te verschalken. Tij-
dens de rest van de eerste helft 
bleven de bezoekers van boven 
het kanaal de boventoon voe-
ren wat resulteerde in gevaarlij-
ke momenten voor de goal van 
Strawberries. Strawberries kon 
enkel sporadisch eean vuist ma-
ken voorin en mocht van geluk 
spreken dat het de rust haalde 

met een 0-1 stand.
Na de pauze werd er verwacht 
een scherper Strawberries te 
zien. Deze verwachting werd 
niet beantwoord door de spe-
lers op het veld. Opnieuw zorg-
den slordige passing, aannames 
en veel onrust aan de bal voor 
kansen voor Castricum. Dit-
maal hadden zij het vizier be-
ter op scherp staan dan voor de 
rust getuige de 0-2, 0-3 en 0-4 
die elkaar in het derde kwart in 
rap tempo opvolgden. Deze ra-
ke klappen kwam het onerva-
ren elftal van Strawberries niet 
meer te boven. Enkele kansen 
om de score nog wat draaglijker 
te maken werden ook niet be-
nut. In de slotfase kreeg Straw-
berries ook nog de 0-5 te incas-
seren. 

Komende zondag gaan de man-
nen van Strawberries afreizen 
naar het puntloze Woerden om 
op jacht te gaan naar de eerste 
3 punten van het seizoen. (foto: 
aangeleverd)

Opruimactie op de pieren
IJmuiden - Sportvisserij Mid-
West Nederland organiseert sa-
men met Sportvisserij Nederland 
en Stichting De Noordzee op vrij-
dag 27 september een opruimac-
tie op de pieren. De sportvisserij 
organiseert regelmatig opruim-
acties voor sportvissers maar ook 
voor al die andere recreanten die 
van de mooie pieren willen ge-
nieten. Bij deze opruimactie is al-
le hulp welkom. 

De opruimactie start om 18.00 
uur. verzamelen bij de slagboom 
aan het begin van de Zuidpier en 
dan wordt begonnen met een 
lekker broodje. Iedere deelnemer 
ontvangt daarnaast een leuke at-
tentie. Voor meer informatie en 
het aanmelden kunnen belang-
stellenden terecht bij Sportvis-
serij MidWest Nederland, info@
smwn.nl of 0251-318882. (foto: 
aangeleverd)

GreenBiz helpt: 
laatste kans voor 
aanvraag SDE+-subsidie
IJmond - In maart hielp Green-
Biz IJmond 28 bedrijven, met 
in totaal bijna 100.000 m2 
dakoppervlak, met de aan-
vraag voor een SDE+-subsidie. 
Inmiddels zijn alle aanvragen 
toegekend. Met de SDE+-sub-
sidie wil de overheid de pro-
ductie van duurzame energie 
rendabel maken. Aanstaande 
oktober is de laatste kans voor 
ondernemers om deze subsi-
die aan te vragen. GreenBiz 
helpt  graag!
 
Met deze subsidie ligt de drem-
pel om in zonnepanelen te in-
vesteren een stuk lager. Het aan-
vragen vraagt wel even wat han-
digheid. Maar dat regelt Green-
Biz IJmond graag.
 
De subsidie kan vrijblijvend aan-
gevraagd worden en na verstrek-
king is er ruimte om met een 

goed uitgewerkte businesscase 
een beslissing te maken. Green-
Biz IJmond vraagt voor alle geïn-
teresseerde ondernemers koste-
loos en vrijblijvend de SDE+ sub-
sidie aan. Wel verwachten we dat 
de subsidie volgend jaar veran-
derd, dus laat de ronde van okto-
ber 2019 niet schieten.
 
Interesse of meer weten?
Wilt u als ondernemer uit de 
IJmond meepro�teren? Zorg dan 
dat u deze laatste subsidieronde 
niet laat schieten. Wilt u meer 
weten? Voor meer informatie en 
meedoen kunt u contact op ne-
men met Nick Ruiter en/of Jan 
Boudesteijn. Dat kan via nrui-
ter@greenbizijmond.nl en jbou-
desteijn@greenbizijmond.nl.
 
Meer informatie over de SDE+-
subsidie vindt u op www.green-
bizijmond.nl/sde.

Dorpskerk en Kruispunt 
zijn ‘Groene Kerken’
Santpoort/Velserbroek - De 
Protestantse gemeente van Sant-
poort en Velserbroek mag zich 
vanaf deze maand een Groene 
Kerk noemen. Dit landelijk initia-
tief richt zich op alle kerk- en ge-
loofsgemeenschappen die ac-
tief aan de slag willen gaan met 
duurzaamheid, sociale rechtvaar-
digheid en het vergroenen van 
de eigen gemeenschap. 
Tijdens de feestelijke startzondag 
op zondag 15 september is er zo-
wel in de Dorpskerk in Santpoort 
als in het Kruispunt in Velserbroek 
een plaquette op de buitenmuur 
bevestigd dat aan bezoekers en 
belangstellenden laat zien dat 
zij zich als geloofsgemeenschap 
hebben aangesloten bij dit initi-
atief. In de Dorpskerk was er ver-
volgens een groene markt met 
duurzame producten onder an-
dere van tuinderij de Ark in Bloe-
mendaal. In het Kruispunt was er 
een veganistische proeverij. Er is 
een werkgroep actief die activi-
teiten gaat opzetten in beide ker-
ken en ook op bestuurlijk vlak 
gaan ze met een groene bril kij-
ken naar de organisatie, beheer 
van gebouwen en de zondagse 
eredienst.
Kerken hebben alles in huis om 
mensen te motiveren zich ver-
antwoordelijk te gedragen en 
dit als geloofsgemeenschappen 
ook in de praktijk te brengen. Het 
doel met de Groene Kerkenactie 
is om kerken te helpen een zicht-
bare, positieve rol te spelen bij de 
noodzakelijke maatschappelij-

ke transitie om de slechte gevol-
gen van onze huidige levensstijl 
(klimaatproblematiek, uitputting 
van grondsto�en, aantasting van 
de waardigheid van mens en dier, 
afnemende biodiversiteit) te niet 
te doen. De veranderingen die de 
transitie met zich meebrengt, zul-
len voor ieder groot zijn. Kerken, 
gevoed door hun waarden en ge-
loof, kunnen hierbij een positie-
ve, begeleidende rol spelen voor 
grote groepen mensen. 
Meer weten over dit mooie ini-
tiatief? Reacties worden zeer op 
prijs gesteld! Zo zoekt men nog 
mensen die willen helpen de 
kerktuin rond de Dorpskerk op 
te gaan zetten. De organisato-
ren zijn te bereiken via groene-
kerk@pg-spvb.nl. Of kijk op www.
dorpskerksantpoort.nl of www.
kruispuntvelserbroek.nl. (foto’s: 
aangeleverd)

Burendag bij Stormvogels 
en de Moerberg
IJmuiden - Samen met Zorgba-
lans organiseert de Jeugdactivi-
teitencommissie van Stormvogels 
op zondag 29 september een Bu-
rendag. Met in gedachten de initi-
atieven van het Oranjefonds is de-
ze mooie samenwerking ontstaan. 
Op 29 september is er tussen 
14.00 uur en 17.00 uur op het ter-
rein van voetbalvereniging Storm-
vogels voor elk wat wils.  Van jong 
tot oud kan zich vermaken met de 
Oud-Hollandse spelletjes, nagels 
lakken, schminken of een “heuse” 
tattoo laten zetten. Ook kun je ge-

woon luisteren of meebewegen 
met de live muziek. Uiteraard alles 
onder het genot van een drank-
je, hapje waarbij ook de haring en 
po�ertjes niet zullen ontbreken. 
En wat te denken van een heerlijk 
kopje ko�e met overheerlijke ap-
peltaart gemaakt door de bewo-
ners van de Moerberg!  Iedereen 
is van harte welkom, buren, leden, 
goede vrienden. Toegang is gra-
tis evenals de spellen, er wordt al-
leen een bescheiden vergoeding 
gevraagd voor de drankjes en de 
hapjes.

Zeewijk wat 
vertel je me nou
IJmuiden - Op zaterdag 21 sep-
tember is er weer een �lmmiddag 
in het Seniorencentrum op Zee-
wijkplein 260. Dit  keer wordt een 
prachtige natuur�lm over de die-
ren in Zuid-Africa vertoond.
Gemaakt door een �lmploeg die 
drie jaar een leeuwenroedel van 

dichtbij heeft gevolgd, tot op een 
meter afstand.
In de pauze wordt door vishandel 
Martens weer de de haring ge-
sponserd.
De �lm begint om 14.00 uur, in-
loop 13.00 uur. Kaartverkoop aan 
de zaal voor 2 euro per persoon.
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Gecombineerd verbruik: 3,9 - 7,3 (l/100 km) / 13,7 – 25,6 (km/l); CO2 - emissie: 104 - 168 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. De vermelde NEDC waarden voor het 
gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terug bepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. De Hyundai Dirk Barten actie ‘Nazomeren’ bestaat uit een voordeel tot maximaal € 7.000 op het aankoopbedrag van een Hyundai Tucson. De actie- en 
voordeelbedragen verschillen per model. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-09-2019 tot en met 30-09-2019 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is wel geldig op geselecteerde (voorraad)modellen en niet geldig in combinatie 
met andere lopende acties, m.u.v. de 50/50 deal. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een 
erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2019 beschreven in het service & garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en 
zetfouten voorbehouden.

Autobedrijf Dirk Barten
Amsterdam West:  Sierenborch 20, tel. 020 - 411 4748
Hoofddorp:  Opaallaan 8, tel. 023 - 563 0425 
Alkmaar:  Wolvenkoog 10, tel. 072 - 561 5000

Amsterdam-Duivendrecht:  Spaklerweg 89, tel. 020 - 693 6925
Zaandam:  Penningweg 91, tel. 075 - 888 3100
Heemskerk:  Rijksstraatweg 32, tel. 0251 - 234 350
Heerhugowaard:  W.M. Dudokweg 17, tel. 072 - 572 1616

Ontdek meer op dirkbarten.hyundai.nl

Rijklaar
€ 34.995

Rijklaar
€ 12.845

Rijklaar
€ 25.995

Rijklaar
€ 34.995

Rijklaar
€ 25.995
Rijklaar

€ 25.995
Rijklaar
€ 12.845
Rijklaar
€ 12.845

Nazomeren bij 
Dirk Barten.
Profiteer nu tot wel 
€ 7.000 voordeel!

Kom nu bij ons langs voor
een proefrit en offerte op maat!
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BROEKHUIS HAARLEM; TOTALE MOBILITEIT VOOR DE ONDERNEMER
Bij Broekhuis Haarlem weten we als geen an-
der dat uw bedrijfswagen veel meer is dan een 
vervoersmiddel. Voor u als ondernemer is uw 
bedrijfswagen de ideale partner om iedere klus 
te klaren. Uw bus moet praktisch, comforta-
bel maar bovenal ook veilig zijn. Bij Broekhuis 
Haarlem hebben wij een ruim aanbod zodat 
we u altijd kunnen helpen aan een bedrijfswa-
gen die helemaal bij uw wensen past en ook 
nog eens zeer scherp geprijsd is.

Het hechte team staat klaar om al uw vragen 
rondom mobiliteit te beantwoorden. De vesti-
gingsdirecteur zegt hierover; “We richten ons 
op kleine tot middelgrote zakelijke relaties met 
een wagenpark van 1-2 tot en met 75 bedrijfs-
wagens. Binnen onze regio voorzien wij de za-
kelijke klant van owel lease, financiering als 
koop. Wanneer u bij ons langskomt zal ik u 
voornamelijk adviseren over bedrijfswagens, 
hoewel personenwagens ook kunnen voorko-
men in mijn advies. Zeker wanneer dit de best 
passende oplossing blijkt voor uw mobiliteits-
vraagstuk. Als accountmanager vertegenwoor-
dig ik mijn eigen merk, maar ik zal indien no-
dig schakelen met mijn collega’s als het om 
een ander Broekhuis merk gaat.”

Onderhoud
Ook wanneer uw Fiat of Volkswagen bedrijfs-
wagen onderhoud of service nodig heeft, staan 
onze ervaren vakspecialisten voor u klaar. Bij 
Broekhuis Haarlem kunt u rekenen op kwali-
teit en service. Onze specialisten zorgen dat uw 
bedrijfswagen niet of niet lang stilstaat. Daar-
voor zijn wij u graag van dienst met diverse 
services zoals schadeherstel, garanties, onder-
delen & accessoires en pechhulp.

Alles voor uw bedrijfswagen
Broekhuis Haarlem is ook het juiste adres voor 

alle zaken rondom uw bedrijfswagen. “Wij hel-
pen u graag bij de zoektocht naar de perfec-
te bus voor uw bedrijf. Ook wanneer dit geen 
Volkswagen is, schakelen wij graag onze col-
lega’s in voor een ander merk bedrijfswagen. 
De bedrijfswageninrichters van Broekhuis Car-
plus kunnen u helpen met alle mogelijke vor-
men van in- en opbouw. Te denken valt aan 

onder andere het inbouwen van track en trace 
systemen, stand kachels, dubbele cabines, car-
kits en alarmen.”
Twijfelt u nog wat de beste manier is om uw 
bedrijfswagen te financieren  ok daar hel-
pen wij u graag mee. “Wanneer u bij Broek-
huis een bedrijfswagen koopt, ontzorgen wij 
u van a tot z”. “Ook met de verzekering van 

uw voertuig helpen wij u graag.”
Dus zoekt u een bedrijfswagen die aansluit bij 
uw wensen en behoeften en zo uw perfecte col-
lega wordt  om dan langs in de showroom 
voor een scherp aanbod!

Broekhuis Haarlem, Leidsevaart 10, 
2013 HA Haarlem

 ■  (Amanda Drost Photography)

FIAT KOENE PRESENTEERT 
500X SPORT
Regio - Fiat voegt in binnenkort de 500X Sport 
aan zijn assortiment toe. De sportieve uitvoe-
ring van de SUV is technisch en optisch aan-
gepast.
Velserbroek- Fiat breidt het aanbod van de 
500X uit met de nieuwe uitvoering Sport. De 
auto op de foto’s draagt de kleur Rosso Sedu-
zione, die Fiat speciaal voor de nieuwe 500X 
Sport heeft bedacht. Uiteraard zijn er ook an-
dere kleuren leverbaar. De nieuwe uitvoering 
heeft diverse sportieve elementen, zoals dikke-
re bumpers, 18 inch lichtmetalen wielen en ti-
taniumkleurige accenten. Subtielere toevoegin-
gen zijn de Sport-badges en de donkerpaarse in-
vulling van het 500X-logo.
Optioneel is de 500X verder aan te kleden met 
19 inch lichtmetalen wielen, die met speciale 
inzetstukken verder naar smaak verfraaid kun-
nen worden. Ook optioneel: een zwart dak.Bin-
nenin is de Sport-uitvoering aangekleed met 
donkere bekleding van de stijlen, een alumini-

um pookknop, een sportstuur, rode stiksels op 
diverse plaatsen en een titaniumkleurige dash-
boardafwerking. De sportstoelen zijn bekleed 
met stof en vinyl, optioneel levert Fiat leren be-
kleding.
Verlaagd en aangescherpt
Ook technisch zijn er nodige wijzigingen. Zo is 
de auto met 13 millimeter verlaagd, zijn er nieu-
we, geavanceerde schokdempers en een aange-
paste wielophanging. Dat alles moet ervoor 
zorgen dat de auto minder overhelt, meer grip 
heeft en leuker is om mee te rijden. Ook de ver-
beterde besturing met preciezere overbrenging 
draagt daar aan bij.
De 500X Sport is binnenkort verkrijgbaar bij 
Fiat Koene in Velserbroek met twee verschil-
lende turbobenzinemotoren, de 1.0 FireFly met 
115 pk en de 150 pk sterke 1.3 FireFly. Die laat-
ste is gekoppeld aan een automatische versnel-
lingsbak. Fiat Koene Broekerdreef 120 in Vel-
serbroek. Tel. 023 5379700
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 KORTING OP NISSAN QASHQAI

    Wilt u ‘echt’ van voordeel genieten ? Stap 
nu dan binnen in de showroom van Nissan 
dealer Rustman gevestigd op de Eysinklaan 
ofwel de Haarlemse Autoboulevard.

    INCLUSIEF LIEFST                
5 JAAR GARANTIE
    Er is een bijzondere verkoopactie met tot 
wel 3800,00 euro voordeel op de automaat 
uitvoering. Zelfs een gratis toegevoegde au-
tomaat behoort tot de mogelijkheden. Op 
alle modellen wordt momenteel twee jaar 
extra garantie geboden. Dat betekent dat 
uw garantie nu 5 jaar lang geldt.
     

    Op het handgeschakelde model wordt zelfs 
een korting van 2750,00 euro en 2 jaar ex-
tra garantie geboden. Nissan komt met de 
vernieuwde Cross-over, genaamd de Qash-
qai. Wie kent deze naam niet in Nederland? 
Niet zo gek, dat dit zalig rijdende model het 
straatbeeld vormt. Geniet van het vernieuw-
de uiterlijk, waarin het model nieuwe kop-
lampen, lichtmetalen velgen een robuuste 
grille heeft gekregen.

    Upgrade
    Naast het uiterlijk heeft de Qahqai ook een 
upgrade in het interieur gekregen. Interes-
se ? Naast de benzine uitvoering is de Qash-
qai ook verkrijgbaar in diesel en automaat. 
Kom langs en vraag gerust een vrijblijvend 
voorstel of een proefrit aan.   

 ■  Rij vandaag nog in een Nissan Qashqai met heel veel korting. (FOTO: KARLIS DAMBRANS FLICKR)   

 SMART HYBRID OP 
SUZUKI IGNIS

    DE SUZUKI IGNIS WORDT PER DIRECT NÓG COMPLETER, WANT ELKE HANDGESCHAKELDE VER-
SIE IS VANAF HEDEN STANDAARD UITGERUST MET HET SUZUKI SMART HYBRID-systeem. De prijs 
is ongewijzigd. De Ignis is te koop vanaf 15.899 euro.

    Het Suzuki Smart Hybrid-systeem maakt ge-
bruikt van een startgenerator. De energie die 
vrijkomt bij het remmen wordt opgeslagen in 
een lithium-ion-accu. Die energie voedt bijvoor-
beeld de airconditioning en helpt bij het starten, 
rijden en accelereren van de motor. De opge-
slagen energie wordt ook ingezet bij de verlich-
ting en het afspelen van de favoriete muziek.

    Uitbreiding standaarduitrusting
    Voorheen was het Suzuki Smart Hybrid-systeem 

alleen standaard op de Ignis Stijl, de topuitvoe-
ring van de auto. Nu wordt het standaard voor 
alle handgeschakelde uitvoeringen met als ge-
volg minder CO2-uitstoot en minder verbruik, 
zonder dat er íets voor gedaan hoeft te doen.
    Bovendien wordt de standaarduitrusting van 
de Ignis Comfort en de handgeschakelde Ig-
nis Select nog verder uitgebreid met standaard 
LED-koplampen en mistlampen en LED-ach-
terlichten. Bij de Ignis Comfort wordt er ook 
nog DAB-radio aan toegevoegd.   

 ■  Alle handgeschakelde versies van de Suzuki Ignis hebben nu standaard het Smart Hybrid systeem. (FOTO: PR)   

 NIEUWE TCE 100 MOTOR 
IN DACIA DUSTER

    Dacia lanceert twee nieuwe motorvarianten 
voor de Duster. De TCe 100 benzinemotor - de 
vervanger van de SCe 115 - is nu de basismo-
tor. En vierwielaandrijving is terug van weg-
geweest in de Duster TCe 130 GPF 4x4. Bei-
de versie zijn vanaf heden te bestellen voor 
prijzen vanaf respectievelijk 18.780 euro en 
23.280 euro.

    De TCe 100 is een nieuw ontwikkelde drieci-
linder turbobenzinemotor die goed is voor 74 
kW/100 pk en een koppel van 160 Nm bij een 
lager toerental (2.750 t/min dan de SCe 115)). 

Tegelijkertijd is de Duster TCe 100 met een 
verbruik van 5,5 l/100 km (WLTP) aanzien-
lijk zuiniger. De TCe 100 motor wordt gele-
verd in combinatie met een handgeschakel-
de versnellingsbak.
     
    Er is ook weer een versie met vierwielaandrij-
ving. De TCe 130 GPF (met standaard ben-
inepartikelfi lter  is ,  k  pk en  m 

krachtiger dan de uitgaande TCe 125 4×4. 
Met deze nieuwe motor presteert de Duster 
nog beter in het terrein en hij mag 1.500 kilo 
(geremd) trekken.   

 ■  De TCe 100 motor in de Dacia Duster is een stuk zuiniger dan de SCe 115 die hij vervangt. (FOTO: ADDITIVE)   

 GEZINSUITBREIDING 
OPEL CROSSLAND X

    Opel voegt aan het programma van de Cros-
sland X een nieuwe 96 kW/130 pk sterke ver-
sie van de 1.2 Turbo benzinemotor in combi-
natie met een 6-traps automaat toe. Deze is 
leverbaar in de rijk uitgeruste 120 Jaar Edi-
tion voor een prijs vanaf 28.949 euro. Met 
deze driecilindermotor, die goed is voor een 
maximum koppel van 230 Nm, haalt de Cros-
sland X een topsnelheid van 198 km/uur en 
accelereert van 0 naar 100 km/uur in 10,2 se-
conden. Dat bij een gemiddeld verbruik van 
1 op 15,2 (WLTP).

    Het ontbreekt de Crossland X 1.2 Turbo niet 
aan comfort en veiligheid. Vele comfort ver-
hogende zaken (standaard of optioneel) ver-

rijken deze compacte SUV van Opel, zoals 
multi-instelbare voorstoelen, een met leer be-
kleed stuurwiel, airconditioning, elektrisch te 
bedienen zijruiten voor en achter, Radio R 4.0 
IntelliLink infotainmentsysteem met 7-inch 
touchscreen. Op veiligheidsgebied noteren 
we standaard adaptive Cruise Control met 
snelheidsbegrenzer, Hill Start Assist, Lane 
Keep Assist en verkeersbordherkenning.
     
     Optioneel zijn daar Forward Collision Alert, 
City Emergency Braking met voetgangersde-
tectie, vermoeidheidsherkenningsysteem,180 
graden panoramische achteruitrijcamera en 
Advanced Park Assist aan toe te voegen.  

 ■  Opel Crossland X. (FOTO: PR)   
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 KORTING OP NISSAN QASHQAI

    Wilt u ‘echt’ van voordeel genieten ? Stap 
nu dan binnen in de showroom van Nissan 
dealer Rustman gevestigd op de Eysinklaan 
ofwel de Haarlemse Autoboulevard.

    INCLUSIEF LIEFST                
5 JAAR GARANTIE
    Er is een bijzondere verkoopactie met tot 
wel 3800,00 euro voordeel op de automaat 
uitvoering. Zelfs een gratis toegevoegde au-
tomaat behoort tot de mogelijkheden. Op 
alle modellen wordt momenteel twee jaar 
extra garantie geboden. Dat betekent dat 
uw garantie nu 5 jaar lang geldt.
     

    Op het handgeschakelde model wordt zelfs 
een korting van 2750,00 euro en 2 jaar ex-
tra garantie geboden. Nissan komt met de 
vernieuwde Cross-over, genaamd de Qash-
qai. Wie kent deze naam niet in Nederland? 
Niet zo gek, dat dit zalig rijdende model het 
straatbeeld vormt. Geniet van het vernieuw-
de uiterlijk, waarin het model nieuwe kop-
lampen, lichtmetalen velgen een robuuste 
grille heeft gekregen.

    Upgrade
    Naast het uiterlijk heeft de Qahqai ook een 
upgrade in het interieur gekregen. Interes-
se ? Naast de benzine uitvoering is de Qash-
qai ook verkrijgbaar in diesel en automaat. 
Kom langs en vraag gerust een vrijblijvend 
voorstel of een proefrit aan.   

 ■  Rij vandaag nog in een Nissan Qashqai met heel veel korting. (FOTO: KARLIS DAMBRANS FLICKR)   

 SMART HYBRID OP 
SUZUKI IGNIS

    DE SUZUKI IGNIS WORDT PER DIRECT NÓG COMPLETER, WANT ELKE HANDGESCHAKELDE VER-
SIE IS VANAF HEDEN STANDAARD UITGERUST MET HET SUZUKI SMART HYBRID-systeem. De prijs 
is ongewijzigd. De Ignis is te koop vanaf 15.899 euro.

    Het Suzuki Smart Hybrid-systeem maakt ge-
bruikt van een startgenerator. De energie die 
vrijkomt bij het remmen wordt opgeslagen in 
een lithium-ion-accu. Die energie voedt bijvoor-
beeld de airconditioning en helpt bij het starten, 
rijden en accelereren van de motor. De opge-
slagen energie wordt ook ingezet bij de verlich-
ting en het afspelen van de favoriete muziek.

    Uitbreiding standaarduitrusting
    Voorheen was het Suzuki Smart Hybrid-systeem 

alleen standaard op de Ignis Stijl, de topuitvoe-
ring van de auto. Nu wordt het standaard voor 
alle handgeschakelde uitvoeringen met als ge-
volg minder CO2-uitstoot en minder verbruik, 
zonder dat er íets voor gedaan hoeft te doen.
    Bovendien wordt de standaarduitrusting van 
de Ignis Comfort en de handgeschakelde Ig-
nis Select nog verder uitgebreid met standaard 
LED-koplampen en mistlampen en LED-ach-
terlichten. Bij de Ignis Comfort wordt er ook 
nog DAB-radio aan toegevoegd.   

 ■  Alle handgeschakelde versies van de Suzuki Ignis hebben nu standaard het Smart Hybrid systeem. (FOTO: PR)   

 NIEUWE TCE 100 MOTOR 
IN DACIA DUSTER

    Dacia lanceert twee nieuwe motorvarianten 
voor de Duster. De TCe 100 benzinemotor - de 
vervanger van de SCe 115 - is nu de basismo-
tor. En vierwielaandrijving is terug van weg-
geweest in de Duster TCe 130 GPF 4x4. Bei-
de versie zijn vanaf heden te bestellen voor 
prijzen vanaf respectievelijk 18.780 euro en 
23.280 euro.

    De TCe 100 is een nieuw ontwikkelde drieci-
linder turbobenzinemotor die goed is voor 74 
kW/100 pk en een koppel van 160 Nm bij een 
lager toerental (2.750 t/min dan de SCe 115)). 

Tegelijkertijd is de Duster TCe 100 met een 
verbruik van 5,5 l/100 km (WLTP) aanzien-
lijk zuiniger. De TCe 100 motor wordt gele-
verd in combinatie met een handgeschakel-
de versnellingsbak.
     
    Er is ook weer een versie met vierwielaandrij-
ving. De TCe 130 GPF (met standaard ben-
inepartikelfi lter  is ,  k  pk en  m 

krachtiger dan de uitgaande TCe 125 4×4. 
Met deze nieuwe motor presteert de Duster 
nog beter in het terrein en hij mag 1.500 kilo 
(geremd) trekken.   

 ■  De TCe 100 motor in de Dacia Duster is een stuk zuiniger dan de SCe 115 die hij vervangt. (FOTO: ADDITIVE)   

 GEZINSUITBREIDING 
OPEL CROSSLAND X

    Opel voegt aan het programma van de Cros-
sland X een nieuwe 96 kW/130 pk sterke ver-
sie van de 1.2 Turbo benzinemotor in combi-
natie met een 6-traps automaat toe. Deze is 
leverbaar in de rijk uitgeruste 120 Jaar Edi-
tion voor een prijs vanaf 28.949 euro. Met 
deze driecilindermotor, die goed is voor een 
maximum koppel van 230 Nm, haalt de Cros-
sland X een topsnelheid van 198 km/uur en 
accelereert van 0 naar 100 km/uur in 10,2 se-
conden. Dat bij een gemiddeld verbruik van 
1 op 15,2 (WLTP).

    Het ontbreekt de Crossland X 1.2 Turbo niet 
aan comfort en veiligheid. Vele comfort ver-
hogende zaken (standaard of optioneel) ver-

rijken deze compacte SUV van Opel, zoals 
multi-instelbare voorstoelen, een met leer be-
kleed stuurwiel, airconditioning, elektrisch te 
bedienen zijruiten voor en achter, Radio R 4.0 
IntelliLink infotainmentsysteem met 7-inch 
touchscreen. Op veiligheidsgebied noteren 
we standaard adaptive Cruise Control met 
snelheidsbegrenzer, Hill Start Assist, Lane 
Keep Assist en verkeersbordherkenning.
     
     Optioneel zijn daar Forward Collision Alert, 
City Emergency Braking met voetgangersde-
tectie, vermoeidheidsherkenningsysteem,180 
graden panoramische achteruitrijcamera en 
Advanced Park Assist aan toe te voegen.  

 ■  Opel Crossland X. (FOTO: PR)   
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 RIJDEN MET HYUNDAI I20 1.0 T-GDI PREMIUM
    Hyundai zet vol in op duurzaamheid met elek-
trische, waterstof en hybride (al dan niet plug-
in) modellen. Maar het heeft ook nog voldoende 
keuze in ‘gewone’ modellen, zoals de vernieuw-
de i20. Niet alleen het design is opgefrist, maar 
deze compacte middenklasser is nu ook lever-
baar met een 7-traps automaat met dubbele kop-
peling (7DCT).

    Genoeg reden voor een hernieuwde kennisma-
king. Ik heb een week, naar volle tevredenheid, 
gereden met de i2- 1.0 T-GDI Premium met die 
nieuwe automaat. Deze Premium is de duurste 
van alle i20’s en kost 23.495 euro, maar dan heb 
je niet veel meer te wensen. Overigens begin-
nen de prijzen van de i20 bij 16.995 euro (i-Dri-
ve) en is uiterst scherp. Ook niet onbelangrijk, 
zeker in de particuliere markt, is de vijf jaar fa-
brieksgarantie.

    Facelift
    De vernieuwde i20 is te herkennen aan zijn 
nieuwe neus. Daar bestaat de facelift uit een 
nieuwe voorbumper met daar boven de karak-
teristieke Cascade-grille. Geen spraakmaken-
de veranderingen, maar de i20 ziet er hierdoor 
net iets aantrekkelijker uit. Echt opvallen doet 
hij overigens nog steeds niet. Daarnaast is de 
achterbumper tweekleurig, zijn de LED-achter-
lichten (standaard op Premium) nieuw en is in 
de nieuwe achterklep nu ook de plaats voor het 
nummerbord, waarin de achteruitrijcamera en 
functies om de achterklep te openen zijn geïn-
tegreerd. Overigens is de i20 uitsluitend nog 
als vijfdeurs te leveren.

    Keurig
    Omdat in het interieur geen grote wijzigingen 
zijn doorgevoerd, beginnen de jaren te tellen. 
Er is op zich niets mis met het geïntegreerde 

navigatiesysteem, maar het is niet de modern-
ste in zijn soort. Tegenwoordig hebben de in-
fotainmentsystemen veel weg van een tablet. 
Het beeld is overigens scherp en duidelijk en 
het systeem is simpel te bedienen. De ingeto-
gen stijl van de buitenkant is ook in het inte-
rieur terug te vinden. Het ziet er keurig ver-
zorgd uit, al kom je hier en daar wel wat hard 
plastic tegen. De Premium is de meest luxueu-
ze en compleetste, dus alles zit erop en eraan. 
En gezien de afmetingen is de binnenruimte 
in de i20 best OK. Als de voorstoelen niet in 
de achterste stand staan, is achterin voldoen-
de leefruimte, ook voor volwassenen. Voorin is 
het verblijf voor mij, met mijn 1,90 meter, ook 
aangenaam. Alleen zou de stoel een iets lange-
re zitting mogen hebben, zodat mijn bovenbe-

nen meer steun krijgen. De laadruimte varieert 
van 326 tot 1.042 liter en daarmee bivakkeert 
de i20 in de middenmoot.

    Prima bakkie!
    De enige motor in de i20 is de 1.0 T-GDI en 
verder is er de keuze uit een handgeschakel-
de vijfbak of een 7-trapsautomaat met dubbele 
koppeling (7DCT). Hiermee heb ik gereden. De 
motor is goed voor 74 kW/100 pk en een maxi-
mum koppel van net geen 172 Nm tussen de 
1.500 en 4.000 toeren. Hij is dus best wel soe-
pel en wat vooral opvalt: stil! Hij treedt alleen 
iets meer op de voorgrond bij hoge toeren en 
fel optrekken. De 7DCT is een prima bakkie! 
Helemaal in de sportstand. De motor reageert 
dan alert op het gaspedaal en de automaat scha-

kelt snel en naadloos. Echt een pluspunt en dat 
voor een meerprijs van 1.500 euro. Automaat of 
handgeschakeld heeft geen invloed op het ver-
bruik. Hyundai geeft 1 op 20 op, mede dank-
zij de standaard Idle Stop and Go (ISG). In de 
praktijk bleef daar 1 op 15,1 van over. Met en top 
van 182 km/uur en een acceleratie van 0 naar 
100 km/uur in 11,4 seconden ben je wat pres-
taties betreft goed bediend.

    Comfort
    Na de eerste paar kilometers is één ding snel 
duidelijk. Het onderstel is afgesteld op comfort. 
Toch is de i20 beslist geen deinende en zwal-
kende auto. De wegligging is dik in orde. Stabiel 
op hogere snelheid, licht en simpel te corrige-
ren onderstuur in bochten en fi jne koersstabi-
liteit. Alleen zou de besturing, met name in de 
middenpositie, iets meer gevoel mogen bieden. 
Hij is dan wat vaag. De remmen zijn ook prima 
en de vernieuwde i20 is uitgerust met Hyundai 
SmartSense, een pakket actieve veiligheidssyste-
men zoals Lane Keeping Assist (LKA), Forward 
Collision Avoidance Assist (FCA), Lane Depar-
ture Warning (LDW), Driver Attention Warn-
ing (DAW) en High Beam Assist (HBA). Hier 
is hij dus helemaal bij de tijd.

    Conclusie
    De kop boven dit verhaal luidt: Lekker bakkie! 
Daarmee refereer ik niet aan een kop koffi  e, maar 
aan de prima 7-traps automaat en het feit dat de 
vernieuwde i20 een fi jne auto om te rijden is. 
Eén die gezien zijn buitenafmetingen behoor-
lijk wat ruimte biedt, scherp is geprijsd en ook 
nog eens vijf jaar garantie heeft. Voldoende ar-
gumenten om de i20 in uw lijst op te nemen als 
u op zoekt bent naar een nieuwe B-klasser.

 ■  Rijden met Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium. (FOTO: PR )   

 BMW 225XE ACTIVE 
TOURER VEELZIJDIGER

    Dankzij de nieuwe generatie accu’s kan de 
nieuwe BMW 225xe Active Tourer een meer 
dan 25 procent grotere afstand volledig elek-
trisch rijden. In de praktijk komt dat neer op 
een range tussen de 55 en 57 kilometer.

    Bovendien is de effi  ciency verder geoptima-
liseerd, want de 225xe Active Tourer verdeelt 
de aandrijfkracht van de verbrandingsmotor 
en de elektromotor nu via een specifi ek voor 
hybride aandrijving ontwikkeld vierwielaan-
drijfsysteem over de voor- en achterwielen. 
Het gemiddelde brandstofverbruik komt nu 
uit op slechts 1,9 liter per 100 kilometer: een 
reductie van meer dan 15 procent.
     
    De fl inke toename van de elektrische range is 
grotendeels te danken aan de hogere capaci-
teit van de lithium-ion-accu. Die is gestegen 
van 7,7 naar 10 kWh zonder dat de afmetin-
gen van de accu zijn gewijzigd. Opladen kan 
op verschillende manier. Gewoon thuis aan 
het net, maar ook met gebruik van een BMW 
i Wallbox en dan is de lege accu in 3 uur en 
15 minuten opgeladen. De accu is geplaatst 
onder de achterbank om ruimte te sparen en 

de bagageruimte zo groot mogelijk te houden 
(400 tot 1.350 liter).
    De plug-in hybride aandrijving in de 225xe 
Active Tourer bestaat uit een 1,5-liter 3-cilin-
der-in-lijn benzinemotor met BMW TwinPo-
wer Turbo met een vermogen van 100 kW/136 
pk. Deze drijft via een 6-traps Steptronic au-
tomaat de voorwielen aan. Een elektromotor 
van 65 kW/88 pk drijft de achterwielen aan. 
Beide motoren leveren samen een systeem-
vermogen van 165 kW/224 pk en een maxi-
mumkoppel van 385 Nm. Goed voor een ac-
celeratie van 0 naar 100 km/uur in slechts 
6,7 seconden. In elektrische modus haalt de 
225xe een top van 130 km/uur en met benzi-
nemotor 202 km/uur.
     
    Het energiemanagementsysteem voor de aan-
drijfl ijn maakt gebruik van data van de naviga-
tie om te anticiperen op stijgingen en dalingen 
in de route. Daarmee helpt het maximale effi  -
ciency en rijplezier te bereiken. De bestuur-
der kan via de Driving Experience schake-
laar kiezen uit de modi SPORT, COMFORT 
en ECO PRO. Met de eDrive schakelaar op 
de middenconsole is de interactie tussen de 
verbrandingsmotor en de elektromotor te be-
invloeden. In de standaard ingestelde AUTO 
eDRIVE stand garandeert het systeem on-
der alle omstandigheden optimale interactie 
tussen de krachtbronnen. De positie MAX 
eDRIVE is gericht op puur elektrisch rijden, 
terwijl SAVE BATTERY ervoor zorgt dat de 
accu onderweg voldoende opgeladen is om bij-
voorbeeld bij het binnenrijden van een stads-
centrum direct te kunnen overschakelen op 
elektrisch rijden.
        

 ■  Met de nieuwe BMW 225xe Active Tourer zijn meer 
emissievrije, elektrische kilometers te rijden. (FOTO: 
WILFRIED WULFF)   

 SEAT TARRACO FR OOK 
ALS PLUG-IN HYBRIDE

    SEAT breidt Tarraco-range uit met plug-in hy-
bridetechnologie met sportieve FR-uitrusting. 
De PHEV heeft een elektrisch bereik van meer 
dan 50 kilometer en een CO2-uitstoot van min-
der dan 50 g/km.

    Toch beschikt de Tarraco FR PHEV - de eerste 
plug-in hybride binnen het modelprogramma 
van Seat - over een gecombineerd vermogen 
van maar liefst 180 kW/245 pk en is daarmee 
de krachtigste Tarraco tot dusver. De aandrijf-
lijn bestaat uit een 1,4-liter TSI benzinemo-
tor met 110 kW/150 pk, gekoppeld aan een 85 
kW/116 pk sterke elektromotor en een 13 kWh 
lithium-ion accu. Hiermee haalt deze Tarraco 
een top van 217 km/uur en sprint van 0 naar 

100 km/uur in slechts 7,4 seconden.
    De FR uitrusting maakt de plug-in Tarraco tot 
een sportieve auto met onder meer standaard 
bredere wielkasten, sportieve achterspoiler en 
19-inch lichtmetalen wielen. In het interieur 
is de Tarraco FR onder andere voorzien van 
elektrische sportstoelen met geheugenfunc-
tie (voor de bestuurder), aluminium pedalen 
en een nieuw sportstuurwiel met FR-logo.
     
    De Tarraco FR PHEV zal op de IAA in Frankfurt 
debuteren, maar gaat pas in de loop volgend  
jaar in productie. 
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 KORTING OP NISSAN QASHQAI

    Wilt u ‘echt’ van voordeel genieten ? Stap 
nu dan binnen in de showroom van Nissan 
dealer Rustman gevestigd op de Eysinklaan 
ofwel de Haarlemse Autoboulevard.

    INCLUSIEF LIEFST                
5 JAAR GARANTIE
    Er is een bijzondere verkoopactie met tot 
wel 3800,00 euro voordeel op de automaat 
uitvoering. Zelfs een gratis toegevoegde au-
tomaat behoort tot de mogelijkheden. Op 
alle modellen wordt momenteel twee jaar 
extra garantie geboden. Dat betekent dat 
uw garantie nu 5 jaar lang geldt.
     

    Op het handgeschakelde model wordt zelfs 
een korting van 2750,00 euro en 2 jaar ex-
tra garantie geboden. Nissan komt met de 
vernieuwde Cross-over, genaamd de Qash-
qai. Wie kent deze naam niet in Nederland? 
Niet zo gek, dat dit zalig rijdende model het 
straatbeeld vormt. Geniet van het vernieuw-
de uiterlijk, waarin het model nieuwe kop-
lampen, lichtmetalen velgen een robuuste 
grille heeft gekregen.

    Upgrade
    Naast het uiterlijk heeft de Qahqai ook een 
upgrade in het interieur gekregen. Interes-
se ? Naast de benzine uitvoering is de Qash-
qai ook verkrijgbaar in diesel en automaat. 
Kom langs en vraag gerust een vrijblijvend 
voorstel of een proefrit aan.   

 ■  Rij vandaag nog in een Nissan Qashqai met heel veel korting. (FOTO: KARLIS DAMBRANS FLICKR)   

 SMART HYBRID OP 
SUZUKI IGNIS

    DE SUZUKI IGNIS WORDT PER DIRECT NÓG COMPLETER, WANT ELKE HANDGESCHAKELDE VER-
SIE IS VANAF HEDEN STANDAARD UITGERUST MET HET SUZUKI SMART HYBRID-systeem. De prijs 
is ongewijzigd. De Ignis is te koop vanaf 15.899 euro.

    Het Suzuki Smart Hybrid-systeem maakt ge-
bruikt van een startgenerator. De energie die 
vrijkomt bij het remmen wordt opgeslagen in 
een lithium-ion-accu. Die energie voedt bijvoor-
beeld de airconditioning en helpt bij het starten, 
rijden en accelereren van de motor. De opge-
slagen energie wordt ook ingezet bij de verlich-
ting en het afspelen van de favoriete muziek.

    Uitbreiding standaarduitrusting
    Voorheen was het Suzuki Smart Hybrid-systeem 

alleen standaard op de Ignis Stijl, de topuitvoe-
ring van de auto. Nu wordt het standaard voor 
alle handgeschakelde uitvoeringen met als ge-
volg minder CO2-uitstoot en minder verbruik, 
zonder dat er íets voor gedaan hoeft te doen.
    Bovendien wordt de standaarduitrusting van 
de Ignis Comfort en de handgeschakelde Ig-
nis Select nog verder uitgebreid met standaard 
LED-koplampen en mistlampen en LED-ach-
terlichten. Bij de Ignis Comfort wordt er ook 
nog DAB-radio aan toegevoegd.   

 ■  Alle handgeschakelde versies van de Suzuki Ignis hebben nu standaard het Smart Hybrid systeem. (FOTO: PR)   

 NIEUWE TCE 100 MOTOR 
IN DACIA DUSTER

    Dacia lanceert twee nieuwe motorvarianten 
voor de Duster. De TCe 100 benzinemotor - de 
vervanger van de SCe 115 - is nu de basismo-
tor. En vierwielaandrijving is terug van weg-
geweest in de Duster TCe 130 GPF 4x4. Bei-
de versie zijn vanaf heden te bestellen voor 
prijzen vanaf respectievelijk 18.780 euro en 
23.280 euro.

    De TCe 100 is een nieuw ontwikkelde drieci-
linder turbobenzinemotor die goed is voor 74 
kW/100 pk en een koppel van 160 Nm bij een 
lager toerental (2.750 t/min dan de SCe 115)). 

Tegelijkertijd is de Duster TCe 100 met een 
verbruik van 5,5 l/100 km (WLTP) aanzien-
lijk zuiniger. De TCe 100 motor wordt gele-
verd in combinatie met een handgeschakel-
de versnellingsbak.
     
    Er is ook weer een versie met vierwielaandrij-
ving. De TCe 130 GPF (met standaard ben-
inepartikelfi lter  is ,  k  pk en  m 

krachtiger dan de uitgaande TCe 125 4×4. 
Met deze nieuwe motor presteert de Duster 
nog beter in het terrein en hij mag 1.500 kilo 
(geremd) trekken.   

 ■  De TCe 100 motor in de Dacia Duster is een stuk zuiniger dan de SCe 115 die hij vervangt. (FOTO: ADDITIVE)   

 GEZINSUITBREIDING 
OPEL CROSSLAND X

    Opel voegt aan het programma van de Cros-
sland X een nieuwe 96 kW/130 pk sterke ver-
sie van de 1.2 Turbo benzinemotor in combi-
natie met een 6-traps automaat toe. Deze is 
leverbaar in de rijk uitgeruste 120 Jaar Edi-
tion voor een prijs vanaf 28.949 euro. Met 
deze driecilindermotor, die goed is voor een 
maximum koppel van 230 Nm, haalt de Cros-
sland X een topsnelheid van 198 km/uur en 
accelereert van 0 naar 100 km/uur in 10,2 se-
conden. Dat bij een gemiddeld verbruik van 
1 op 15,2 (WLTP).

    Het ontbreekt de Crossland X 1.2 Turbo niet 
aan comfort en veiligheid. Vele comfort ver-
hogende zaken (standaard of optioneel) ver-

rijken deze compacte SUV van Opel, zoals 
multi-instelbare voorstoelen, een met leer be-
kleed stuurwiel, airconditioning, elektrisch te 
bedienen zijruiten voor en achter, Radio R 4.0 
IntelliLink infotainmentsysteem met 7-inch 
touchscreen. Op veiligheidsgebied noteren 
we standaard adaptive Cruise Control met 
snelheidsbegrenzer, Hill Start Assist, Lane 
Keep Assist en verkeersbordherkenning.
     
     Optioneel zijn daar Forward Collision Alert, 
City Emergency Braking met voetgangersde-
tectie, vermoeidheidsherkenningsysteem,180 
graden panoramische achteruitrijcamera en 
Advanced Park Assist aan toe te voegen.  

 ■  Opel Crossland X. (FOTO: PR)   
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 KORTING OP NISSAN QASHQAI

    Wilt u ‘echt’ van voordeel genieten ? Stap 
nu dan binnen in de showroom van Nissan 
dealer Rustman gevestigd op de Eysinklaan 
ofwel de Haarlemse Autoboulevard.

    INCLUSIEF LIEFST                
5 JAAR GARANTIE
    Er is een bijzondere verkoopactie met tot 
wel 3800,00 euro voordeel op de automaat 
uitvoering. Zelfs een gratis toegevoegde au-
tomaat behoort tot de mogelijkheden. Op 
alle modellen wordt momenteel twee jaar 
extra garantie geboden. Dat betekent dat 
uw garantie nu 5 jaar lang geldt.
     

    Op het handgeschakelde model wordt zelfs 
een korting van 2750,00 euro en 2 jaar ex-
tra garantie geboden. Nissan komt met de 
vernieuwde Cross-over, genaamd de Qash-
qai. Wie kent deze naam niet in Nederland? 
Niet zo gek, dat dit zalig rijdende model het 
straatbeeld vormt. Geniet van het vernieuw-
de uiterlijk, waarin het model nieuwe kop-
lampen, lichtmetalen velgen een robuuste 
grille heeft gekregen.

    Upgrade
    Naast het uiterlijk heeft de Qahqai ook een 
upgrade in het interieur gekregen. Interes-
se ? Naast de benzine uitvoering is de Qash-
qai ook verkrijgbaar in diesel en automaat. 
Kom langs en vraag gerust een vrijblijvend 
voorstel of een proefrit aan.   

 ■  Rij vandaag nog in een Nissan Qashqai met heel veel korting. (FOTO: KARLIS DAMBRANS FLICKR)   

 SMART HYBRID OP 
SUZUKI IGNIS
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 RIJDEN MET HYUNDAI I20 1.0 T-GDI PREMIUM
    Hyundai zet vol in op duurzaamheid met elek-
trische, waterstof en hybride (al dan niet plug-
in) modellen. Maar het heeft ook nog voldoende 
keuze in ‘gewone’ modellen, zoals de vernieuw-
de i20. Niet alleen het design is opgefrist, maar 
deze compacte middenklasser is nu ook lever-
baar met een 7-traps automaat met dubbele kop-
peling (7DCT).

    Genoeg reden voor een hernieuwde kennisma-
king. Ik heb een week, naar volle tevredenheid, 
gereden met de i2- 1.0 T-GDI Premium met die 
nieuwe automaat. Deze Premium is de duurste 
van alle i20’s en kost 23.495 euro, maar dan heb 
je niet veel meer te wensen. Overigens begin-
nen de prijzen van de i20 bij 16.995 euro (i-Dri-
ve) en is uiterst scherp. Ook niet onbelangrijk, 
zeker in de particuliere markt, is de vijf jaar fa-
brieksgarantie.

    Facelift
    De vernieuwde i20 is te herkennen aan zijn 
nieuwe neus. Daar bestaat de facelift uit een 
nieuwe voorbumper met daar boven de karak-
teristieke Cascade-grille. Geen spraakmaken-
de veranderingen, maar de i20 ziet er hierdoor 
net iets aantrekkelijker uit. Echt opvallen doet 
hij overigens nog steeds niet. Daarnaast is de 
achterbumper tweekleurig, zijn de LED-achter-
lichten (standaard op Premium) nieuw en is in 
de nieuwe achterklep nu ook de plaats voor het 
nummerbord, waarin de achteruitrijcamera en 
functies om de achterklep te openen zijn geïn-
tegreerd. Overigens is de i20 uitsluitend nog 
als vijfdeurs te leveren.

    Keurig
    Omdat in het interieur geen grote wijzigingen 
zijn doorgevoerd, beginnen de jaren te tellen. 
Er is op zich niets mis met het geïntegreerde 

navigatiesysteem, maar het is niet de modern-
ste in zijn soort. Tegenwoordig hebben de in-
fotainmentsystemen veel weg van een tablet. 
Het beeld is overigens scherp en duidelijk en 
het systeem is simpel te bedienen. De ingeto-
gen stijl van de buitenkant is ook in het inte-
rieur terug te vinden. Het ziet er keurig ver-
zorgd uit, al kom je hier en daar wel wat hard 
plastic tegen. De Premium is de meest luxueu-
ze en compleetste, dus alles zit erop en eraan. 
En gezien de afmetingen is de binnenruimte 
in de i20 best OK. Als de voorstoelen niet in 
de achterste stand staan, is achterin voldoen-
de leefruimte, ook voor volwassenen. Voorin is 
het verblijf voor mij, met mijn 1,90 meter, ook 
aangenaam. Alleen zou de stoel een iets lange-
re zitting mogen hebben, zodat mijn bovenbe-

nen meer steun krijgen. De laadruimte varieert 
van 326 tot 1.042 liter en daarmee bivakkeert 
de i20 in de middenmoot.

    Prima bakkie!
    De enige motor in de i20 is de 1.0 T-GDI en 
verder is er de keuze uit een handgeschakel-
de vijfbak of een 7-trapsautomaat met dubbele 
koppeling (7DCT). Hiermee heb ik gereden. De 
motor is goed voor 74 kW/100 pk en een maxi-
mum koppel van net geen 172 Nm tussen de 
1.500 en 4.000 toeren. Hij is dus best wel soe-
pel en wat vooral opvalt: stil! Hij treedt alleen 
iets meer op de voorgrond bij hoge toeren en 
fel optrekken. De 7DCT is een prima bakkie! 
Helemaal in de sportstand. De motor reageert 
dan alert op het gaspedaal en de automaat scha-

kelt snel en naadloos. Echt een pluspunt en dat 
voor een meerprijs van 1.500 euro. Automaat of 
handgeschakeld heeft geen invloed op het ver-
bruik. Hyundai geeft 1 op 20 op, mede dank-
zij de standaard Idle Stop and Go (ISG). In de 
praktijk bleef daar 1 op 15,1 van over. Met en top 
van 182 km/uur en een acceleratie van 0 naar 
100 km/uur in 11,4 seconden ben je wat pres-
taties betreft goed bediend.

    Comfort
    Na de eerste paar kilometers is één ding snel 
duidelijk. Het onderstel is afgesteld op comfort. 
Toch is de i20 beslist geen deinende en zwal-
kende auto. De wegligging is dik in orde. Stabiel 
op hogere snelheid, licht en simpel te corrige-
ren onderstuur in bochten en fi jne koersstabi-
liteit. Alleen zou de besturing, met name in de 
middenpositie, iets meer gevoel mogen bieden. 
Hij is dan wat vaag. De remmen zijn ook prima 
en de vernieuwde i20 is uitgerust met Hyundai 
SmartSense, een pakket actieve veiligheidssyste-
men zoals Lane Keeping Assist (LKA), Forward 
Collision Avoidance Assist (FCA), Lane Depar-
ture Warning (LDW), Driver Attention Warn-
ing (DAW) en High Beam Assist (HBA). Hier 
is hij dus helemaal bij de tijd.

    Conclusie
    De kop boven dit verhaal luidt: Lekker bakkie! 
Daarmee refereer ik niet aan een kop koffi  e, maar 
aan de prima 7-traps automaat en het feit dat de 
vernieuwde i20 een fi jne auto om te rijden is. 
Eén die gezien zijn buitenafmetingen behoor-
lijk wat ruimte biedt, scherp is geprijsd en ook 
nog eens vijf jaar garantie heeft. Voldoende ar-
gumenten om de i20 in uw lijst op te nemen als 
u op zoekt bent naar een nieuwe B-klasser.

 ■  Rijden met Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium. (FOTO: PR )   

 BMW 225XE ACTIVE 
TOURER VEELZIJDIGER

    Dankzij de nieuwe generatie accu’s kan de 
nieuwe BMW 225xe Active Tourer een meer 
dan 25 procent grotere afstand volledig elek-
trisch rijden. In de praktijk komt dat neer op 
een range tussen de 55 en 57 kilometer.

    Bovendien is de effi  ciency verder geoptima-
liseerd, want de 225xe Active Tourer verdeelt 
de aandrijfkracht van de verbrandingsmotor 
en de elektromotor nu via een specifi ek voor 
hybride aandrijving ontwikkeld vierwielaan-
drijfsysteem over de voor- en achterwielen. 
Het gemiddelde brandstofverbruik komt nu 
uit op slechts 1,9 liter per 100 kilometer: een 
reductie van meer dan 15 procent.
     
    De fl inke toename van de elektrische range is 
grotendeels te danken aan de hogere capaci-
teit van de lithium-ion-accu. Die is gestegen 
van 7,7 naar 10 kWh zonder dat de afmetin-
gen van de accu zijn gewijzigd. Opladen kan 
op verschillende manier. Gewoon thuis aan 
het net, maar ook met gebruik van een BMW 
i Wallbox en dan is de lege accu in 3 uur en 
15 minuten opgeladen. De accu is geplaatst 
onder de achterbank om ruimte te sparen en 

de bagageruimte zo groot mogelijk te houden 
(400 tot 1.350 liter).
    De plug-in hybride aandrijving in de 225xe 
Active Tourer bestaat uit een 1,5-liter 3-cilin-
der-in-lijn benzinemotor met BMW TwinPo-
wer Turbo met een vermogen van 100 kW/136 
pk. Deze drijft via een 6-traps Steptronic au-
tomaat de voorwielen aan. Een elektromotor 
van 65 kW/88 pk drijft de achterwielen aan. 
Beide motoren leveren samen een systeem-
vermogen van 165 kW/224 pk en een maxi-
mumkoppel van 385 Nm. Goed voor een ac-
celeratie van 0 naar 100 km/uur in slechts 
6,7 seconden. In elektrische modus haalt de 
225xe een top van 130 km/uur en met benzi-
nemotor 202 km/uur.
     
    Het energiemanagementsysteem voor de aan-
drijfl ijn maakt gebruik van data van de naviga-
tie om te anticiperen op stijgingen en dalingen 
in de route. Daarmee helpt het maximale effi  -
ciency en rijplezier te bereiken. De bestuur-
der kan via de Driving Experience schake-
laar kiezen uit de modi SPORT, COMFORT 
en ECO PRO. Met de eDrive schakelaar op 
de middenconsole is de interactie tussen de 
verbrandingsmotor en de elektromotor te be-
invloeden. In de standaard ingestelde AUTO 
eDRIVE stand garandeert het systeem on-
der alle omstandigheden optimale interactie 
tussen de krachtbronnen. De positie MAX 
eDRIVE is gericht op puur elektrisch rijden, 
terwijl SAVE BATTERY ervoor zorgt dat de 
accu onderweg voldoende opgeladen is om bij-
voorbeeld bij het binnenrijden van een stads-
centrum direct te kunnen overschakelen op 
elektrisch rijden.
        

 ■  Met de nieuwe BMW 225xe Active Tourer zijn meer 
emissievrije, elektrische kilometers te rijden. (FOTO: 
WILFRIED WULFF)   

 SEAT TARRACO FR OOK 
ALS PLUG-IN HYBRIDE

    SEAT breidt Tarraco-range uit met plug-in hy-
bridetechnologie met sportieve FR-uitrusting. 
De PHEV heeft een elektrisch bereik van meer 
dan 50 kilometer en een CO2-uitstoot van min-
der dan 50 g/km.

    Toch beschikt de Tarraco FR PHEV - de eerste 
plug-in hybride binnen het modelprogramma 
van Seat - over een gecombineerd vermogen 
van maar liefst 180 kW/245 pk en is daarmee 
de krachtigste Tarraco tot dusver. De aandrijf-
lijn bestaat uit een 1,4-liter TSI benzinemo-
tor met 110 kW/150 pk, gekoppeld aan een 85 
kW/116 pk sterke elektromotor en een 13 kWh 
lithium-ion accu. Hiermee haalt deze Tarraco 
een top van 217 km/uur en sprint van 0 naar 

100 km/uur in slechts 7,4 seconden.
    De FR uitrusting maakt de plug-in Tarraco tot 
een sportieve auto met onder meer standaard 
bredere wielkasten, sportieve achterspoiler en 
19-inch lichtmetalen wielen. In het interieur 
is de Tarraco FR onder andere voorzien van 
elektrische sportstoelen met geheugenfunc-
tie (voor de bestuurder), aluminium pedalen 
en een nieuw sportstuurwiel met FR-logo.
     
    De Tarraco FR PHEV zal op de IAA in Frankfurt 
debuteren, maar gaat pas in de loop volgend  
jaar in productie. 
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Nieuw is de mogelijkheid van een advertentie-
koppeling. Tegen een speciaal tarief kunt u in 
één van onze huis-aan-huis bladen een advertentie 

plaatsen die verwijst naar uw folder.
 
Hiermee heeft u een nóg 
groter bereik voor uw 
  product of bedrijf!

 
Wij helpen u graag
met de juiste 
keuze van uw 

mediacampagne.

U bent bij ons aan het juiste 
huis-aan-huis adres!

• Stream thuis via Wifi en via bluetooth   
    als je onderweg bent
• 10 uur speeltijd
• Trueplay
• Ingebouwde voice assistent
• Weersbestendig (IP56)

ONTDEK 
SONOS MOVE

GROTE HOUTSTRAAT 2, HAARLEM
023 - 5485440

STORE@BROEKHUIS.NL

Vanaf zaterdag 21 september 
exclusief bij mij in ŠTORE te 
beluisteren en leverbaar vanaf 
24 september

Subsidie voor onderhoud en 
restauratie provinciale monumenten
Regio - Eigenaren van provinci-
ale monumenten kunnen vanaf 
heden subsidie aanvragen voor 
onderhoud en restauratie. Voor 
onderhoud is in 2019 67.000 eu-
ro beschikbaar en voor restaura-
tieprojecten kan de provincie dit 
jaar in totaal 295.000 euro uitke-
ren.
Eigenaren van onder andere 
stolpboerderijen en kerken waar-
in gewoond wordt, mogen voor 
het eerst subsidie aanvragen voor 
de restauratie van hun vastgoed. 
Eerder kwamen zij alleen in aan-
merking voor een lening van het 
Nationaal Restauratiefonds.

Grote monumenten
Ook nieuw is dat grote onder-
houdsprojecten van monumen-

ten, zoals een kerk, in aanmer-
king komen voor subsidie als de 
kosten hoger dan 100.000 euro 
uitvallen. Zita Pels, gedeputeer-
de Cultuur: “Met deze wijzigin-
gen maken we het voor eigena-
ren makkelijker om hun provin-
ciale monumenten in topcondi-
tie te brengen of te houden. Dat 
is heel belangrijk voor de uitstra-
ling van onze provincie. Typisch 
Noord-Hollandse stolpboerderij-
en bijvoorbeeld maken onze pro-
vincie zo uniek.”

Subsidie
Het onderhouden of restaure-
ren van provinciale monumen-
ten is duurder dan voor ander 
vastgoed. Vaak moeten speciale 
materialen worden gebruikt om 

het monument in ere te houden 
of te herstellen. Eigenaren van 
provinciale monumenten kun-
nen een subsidie ontvangen voor 
50 procent van de totale onder-
houdskosten die onder de subsi-
die vallen, met een maximum van 
18.500 euro. Een uitzondering 
geldt voor grootschalige monu-
menten waar de kosten voor de 
monumentale onderdelen boven 
100.000 euro liggen. Ook daar 
kan subsidie voor worden aan-
gevraagd voor 40 procent van de 
kosten.
Meer informatie is te vinden op 
de website van provincie Noord-
Holland, onder het kopje Cultuur. 
Op deze website staat ook de lijst 
van provinciale monumenten. 
(foto: aangeleverd)

Transgender Zwemmen in Boerhaavebad
Regio - In oktober organiseert 
het Boerhaavebad in Haarlem  
vier zwemmomenten speci-
aal voor transgenders. Spor-
ten is bevorderlijk voor het 
transitieproces en een manier 
om gelijkgestemden te ont-

moeten. Het doel is om een 
gezellig zwemuurtje te cre-
eren. Deelnemers mogen in 
zwemkleding komen waarin 
ze zich prettig voelen. Recrea-
tief zwemmen voor transgen-
ders is op zondag 6, 13, 20 en 

27 oktober van 19.30 tot 20.30 
uur voor transgenders van van-
af 12 jaar. Kosten: 2,50 euro 
per keer. Aanmelden en meer 
informatie bij Buck: gender-
zwemmenhaarlem@gmail.com 
of 06-31218821.

Thuis zingen op een koor
Regio - Voor wie actief van zin-
gen houdt, opgelet: deze maand 
is het voor iedereen mogelijk 
mee te doen met een vernieu-
wend zangproject, ongeacht het 
tijdstip en vanaf elke verblijfslo-
catie. Zelfs vanuit het buitenland 
is actief deelnemen mogelijk. 
Voor dit eerste online zangevene-
ment in Nederland worden 1000 
zangers en zangeressen gezocht 
die bereid zijn een tweetal prach-
tige zangcomposities te leren. Er-
varing is niet vereist en er wordt 
geen stemtest afgenomen. Het 
gaat om “The seal lullaby” van Eric 
Whitacre en “Sure on this shining 
night”van Morten Lauridsen. Als 
eindresultaat worden twee visu-
ele registraties gemaakt.
Na de inschrijving voor “Zin in 
Zingen 2019” komt er een e-mail-
bericht met daarin een startpak-
ket. Dit pakket bevat allereerst al-
le benodigde bladmuziek. Ver-
der zitten in dit pakket alle stu-
diehulpen voor elk stemtype, van 
sopraan t/m bas. Het is daarmee 
mogelijk meteen met oefenen te 
beginnen van de eigen partij. En 
tenslotte zitten er totaalopnames 
van deze composities bij zodat je 
kunt horen hoe de stukken moe-
ten klinken. 
De volgende fase bestaat uit vier 
koorrepetities die worden geor-
ganiseerd. Natuurlijk zijn al deze 
repetities (of een deel daarvan) 
persoonlijk te bezoeken. Maar de 
afstand tot een repetitielocatie 
kan een belemmering zijn. Daar-
om kan elke repetitie ook online 
gevolgd worden; vanaf elke loca-

tie (zelfs vanuit het buitenland) 
en op elk gewenst tijdstip. Het 
enige wat nodig is, is een smart-
phone, tablet of computer en een 
WiFi-verbinding. Op deze manier 
ben je “live” bij een echte repeti-
tie, samen met een echt zangkoor 
en een dirigent/pianist. Hiermee 
is al jarenlang ervaring opge-
daan. Het e�ect is precies hetzelf-
de als het in persoon bezoeken 
van de repetities. Online-deelne-
mers van eerdere zangprojecten 
hebben zeer goede ervaringen 
met dit unieke concept dat ont-
wikkeld is door koordirigent Ro-
bert Bakker.
Vervolgens worden op zondag-
middag 29 september professi-

onele video-opnames gemaakt 
van de uitvoering van de com-
posities. En in oktober is het mo-
gelijk van achter de laptop of te-
lefoon met camera de stukken in 
te zingen. Ook weer vanaf elke lo-
katie. Deze persoonlijke beelden 
worden daarna verwerkt in de vi-
deo’s die in september zijn op-
genomen. Een technisch hoog-
standje. Het eindresultaat wordt 
aan elke deelnemer aangeboden 
en op YouTube gepubliceerd.
Meer informatie en de mogelijk-
heid om mee te doen is te vinden 
op www.hetvoicecompanykoor.
nl onder ‘Zin in Zingen 2019’. Aan-
melden kan de hele maand sep-
tember. (foto: aangeleverd)






