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Vliegende muziekvrienden
Velsen-Zuid - Naar schatting 
40.000 mensen hebben afgelo-
pen zaterdag de Velsense editie 
van De Vliegende Vrienden van 
Amstel Live bijgewoond. Tijdens 
dit nieuwe festival vonden op 
drie plaatsen tegelijk optredens 
plaats van ruim 20 artiesten en 

bands, waaronder Anouk, Guus 
Meeuwis en Marco Borsato. Zij 
werden met helikopters heen en 
weer gevlogen. ‘Onze’ editie vond 
plaats op de weilanden tussen de 
Velsen Valley en de A9. Voor veel 
Velsenaren was de locatie en het 
mooie weer aanleiding om op 

het laatste moment een ticket 
te kopen. Late beslissers betaal-
den dankzij Ticketswap maar een 
paar tientjes voor een kaartje. Het 
is nog onduidelijk of De Vliegen-
de Vrienden van Amstel Live vol-
gend jaar terugkeert in Velsen. 
(foto: aangeleverd)

Hagelingerweg weer open
Santpoort-Noord - Na een pe-
riode hard en e�  cient werken 
is zaterdagmiddag de Hagelin-
gerweg weer open gegaan. Dat 
was twee dagen eerder dan ge-
pland. De rijbaan heeft ‘stiller’ 
asfalt gekregen, de parkeervak-
ken nieuwe klinkers, er is een 
nieuwe inrit gemaakt bij de Bie-

zenweg en de � etspaden zijn 
voorzien van rood asfalt. Zodra 
het plantseizoen begint komen 
er nog bomen en een haag. 

www.tinholt.nl    023 5385550

Er is van alles te zien en te beleven 
voor jong en oud. Kom gezellig langs!

Open Dag 

Woonzorgcentrum 
Nieuw Delftweide
Zaterdag 22 sept. 

van 11.00 tot 14.30 uur

Kijk voor het hele programma op:
www.sintjacob.nl

Je ziet hem overal!
Telefoon : 023 - 538 00 73
Mobiel : 06 - 515 983 90

Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)

Telefoon : 06 - 51598390

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

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

iNkOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver
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Postzegel- en
Muntenhandel

“hollands 
glorie”

postzegels
munten

goud
zilver

ook oude en kapotte sieraden

Winkel:
Camplaan 8 • HEEMSTEDE

023-5477444

inkoop

WOONBOULEVARD CRUQUIUS

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR JOU!

Bekijk onze 
vacature in 
deze krant.

VERANDA

Duinvlietstraat 102, 1951 XE Velsen-Noord, tel.: 0251-211 825, SHOWROOM: Ma-vr. 13-17 uur. Zaterdag 10-16 uur

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE
Aannemersbedrijf

Braak VelsenBeslist de www.kozijn-specialist.nl
UW SPECIALIST VOOR:
• Kozijnen • Serre
• Aanbouw • Opbouw 

BRAAK-VELSEN BV
Aannemersbedrijf
Duinvlietstraat 100-102
Velsen-Noord, 
Tel. 0251-211825
www.braak.nl
SHOWROOM: Ma - vr. 13.00-17.00 uur. 
Zaterdag 10.00-16.00 uur. Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken.

WIj ZOEKEN:

TIMMERLIEDEN 

Nieuw! KuNstof 
met rechte las!
verschil tusseN hout eN 

KuNststof Nihil!!!

www.braak.nl
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samen 
maken we het 
zoveel mooier!

ZIE ELDERS
IN DEZE KRANT

MODE NAJAAR 2018
• WELLNESS • MODE • BEAUTY • 

• TRENDY • HEALTH •

pvc WWW.VERSPREIDNET.NL  INFO@VERSPREIDNET.NL
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D Wij zijn op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

MEER WETEN? BEL TIJDENS 
KANTOORUREN: 0251-674433 

Omgeving Roos en Beeklaan/ Dreef-
plantsoen, Santpoort-N, 150 kranten

Omgeving Van Lenneplaan/ 
Marnixlaan, Driehuis, 135 kranten

Omgeving Zadelmakerstraat en 
Meubelmakerstraat, Velserbroek, 
160 kranten

Inclusief 
eindejaars-
kaartjes!





Infopagina

20 september 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

• De gemeente Velsen heeft een nieuwe 
aanpak ingevoerd om statushouders te 
helpen bij hun integratie en participatie. 
De nieuwe aanpak zorgt ervoor dat ze be-
geleiding krijgen op maat zodat ze sneller 
mee kunnen doen in de samenleving en 
indien mogelijk aan het werk kunnen. In 
2020 verandert de Wet Inburgering. De 
aanpak waar Velsen voor gekozen heeft 

sorteert al voor op deze wetswijziging. 
In 2019 wordt bekeken wat de resultaten 
zijn van de nieuwe werkwijze.

Meer informatie: https://portal.ibabs.eu en 
log in met de volgende gegevens:
Site: Velsen. Emailadres: burger. Wacht-
woord: burger. Klik op: overzichten en col-
legeberichten

  Uit het college

Op zaterdag 15 september, de Dag van de 
Democratie, gingen burgemeester Frank 
Dales en vier wethouders  in gesprek met 
verschillende inwoners van de gemeente 
Velsen. Een aantal leden van de gemeen-
teraad nam hen mee op de tandem naar 
verschillende plekken in de gemeente.

Zo ging Kitty Wolfs samen met Frank Da-
les naar de Santpoortse Boerenmarkt waar 
ze spraken met verschillende standhouders. 
Maar ook was er aandacht voor De Smik-
keltuin waar mensen werken met een  ver-
standelijke beperking of een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Daarna spraken ze toeschou-
wers bij een voetbalwedstrijd van IJVV 
Stormvogels.

Wethouder Bram Diepstraten werd door 
Siege Bart langs verschillende locaties door 
heel Velsen gereden waar onder meer ge-
sproken werd met Chris van Zeelt. Eigenaar 
van Tinca Tinca Boxing Gym die graag zijn 
huidige sportruimte wil verplaatsen naar 
het Havengebied.  Maar ook werd gekeken 

naar hoe Velsen in de openbare ruimte aan-
trekkelijker kan worden.

Ben Hendriks nam Sebastian Dinjens on-
der andere mee naar bijzondere plekken in 
Spaarnwoude. Ook spraken ze met mensen 
die op weg waren naar het evenement ‘De 
Vliegende Vrienden’ in Spaarnwoude.

Leen de Winter nam Marianne Steijn mee 
naar de Dobbiuslaan in Santpoort-Noord 
waar ze spraken met statushouders die daar 
nu een paar maanden wonen. Met name  
mensen uit Iran. Zij vertelden hoe ze be-
zig zijn met het leren van de Nederlandse 
taal en graag verder willen integreren in de 
buurt.

Tot slot Floor Bal die samen met Erik 
Droogh verschillende plekken bezocht. 
Vooral Oud-IJmuiden en mogelijke klein-
schalige bouwlocaties in IJmuiden. De ge-
sprekken leverde een schat aan leuke en bij-
zondere ontmoetingen op. (foto’s: gemeente 
Velsen)

College en raadsleden 
vieren Dag van de Democratie

Struikel je over een losse tegel? Is de con-
tainer vol? Zie je een kapotte lantaarn-
paal? Open de App SLIM MELDEN en 
stuur een berichtje naar de gemeente. 
Met een foto erbij, nog beter! Vanaf 25 
september kun je zo een ‘melding open-
bare ruimte’ doen.

Het overkomt ons allemaal wel een keer. Je 
bent gezellig aan het winkelen in Velsen. 
Een beetje slenteren langs de etalages. En 
dan ineens… boem! Je ligt. Pijnlijk en best 

een beetje genant, toch?  Voor jou is het nu 
te laat, maar dit mag een ander niet gebeu-
ren! Dus wat doe je dan? Simpel: je pakt je 
smartphone, je klikt op de SLIM MELDEN 
APP, en maakt een melding. Je kan er zelfs 
een foto bij doen van de situatie! Best SLIM 
dat we elkaar zo kunnen helpen bij een vei-
lige leefomgeving. 

Vanaf volgende week kan je de app down-
loaden. Houd de Infopagina in de gaten voor 
meer nieuws over Slim melden!

App vanaf 25 september beschikbaar
Slim melden met je telefoon

Op 6 april 2018 besloot Rijkswaterstaat 
(RWS) om de sluisroute voor circa een 
jaar te sluiten voor doorgaand verkeer. 
De gemeente Velsen diende hier be-
zwaar tegen in. Het bezwaar is onge-
grond verklaard.

Vorige week ontving de gemeente de uit-
spraak: RWS heeft het bezwaar ongegrond 
verklaard. RWS erkent wel dat zij – met 
het afsluiten van de sluisroute – haar af-
spraak met de gemeente om de sluisroute 
tijdens de bouw open te houden, niet na-
komt. Maar de veiligheid van verkeers-
deelnemers weegt zwaarder dan die af-

spraak. Ook neemt zij in haar afweging 
onder andere mee dat er voldoende alter-
natieven zijn en dat de periode van de af-
sluiting zo kort mogelijk wordt gehouden. 

RWS geeft aan in gesprek te blijven met de 
gemeente Velsen. Onlangs is er nog over-
leg geweest. Daar bleek RWS bereid om 
zich, samen met Velsen en andere part-
ners in de regio, sterk te maken voor de 
bereikbaarheid in de regio en van Velsen. 
De gemeente kan tegen het besluit op het 
bezwaar in beroep gaan bij de bestuurs-
rechter. Maar omdat het overleg met RWS 
constructief is, doet het college dat niet.

Afsluiting sluisroute
Bezwaar gemeente ongegrond
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Dit schooljaar is de jeudsportbrochure 
en de website voor de Sportpas Velsen 
veranderd. De website is nog makkelij-
ker te gebruiken en de brochure heeft 
een nieuwe uitstraling. We hopen dat 
zoveel mogelijk kinderen gaan sporten 
en bewegen.

De afgelopen jaren hebben duizenden kin-
deren kennis gemaakt met verschillen-
de sporten. In de nieuwe brochure staan 
veel leuke sporten. Er zit vast wat tussen 
om uit te proberen. Want dat is de kracht 
van de pas. Kinderen kunnen met 2 of mis-
schien wel 5 verschillende sporten ken-
nis maken als ze dat willen. Kijk op www.
sportpasvelsen.nl om aan te melden voor 
een kennismaking. In de brochure staat 
nog meer informatie over leuke buiten-
schoolse sportactiviteiten zoals de Sport-
mix en Schoolsportkalender. De Sportmix 
wordt in bijna elke wijk of dorp gegeven 
en kost tussen de € 1 en € 5 per keer. In-
schrijven gaat via de website www.sport-
pasvelsen.nl en niet bij de vereniging. De 
bijdrage voor deelname aan de activitei-
ten wordt tijdens de eerste sportles be-
taald aan de vereniging en gaat niet via de 
website.

We wensen alle kinderen veel sportple-
zier toe! 

PS.: In het begin van 2019 komt er ook een 
Sportpas voor volwassenen.

Schrijf je in via Sportpas Velsen

Een groep inwoners van Velsen denkt se-
rieus na over het vormen van een woon-
groep voor ouderen in Velsen. Een nieuw-
bouwproject waarin iedereen zijn eigen 
appartement heeft met daarnaast geza-
menlijke ruimtes om bij elkaar te komen.

Maar ook bijvoorbeeld een gemeenschappe-
lijke wasmachine en droger, deelauto’s,  sa-
men de tuin onderhouden en af en toe met 
elkaar eten. Samen dingen ondernemen 
en toch zelfstandig zijn. De groep bestaat 
uit ongeveer 30 mensen tussen de 55 en 85 
jaar die nu in een koop- of huurwoning wo-
nen, maar in de toekomst naar deze nieuwe 
woonvorm zouden willen. Op een nieuwe 
manier ouder worden. Zelfstandig en actief 
met elkaar.

Op uitnodiging van de gemeente kwamen 
vier vrouwen als vertegenwoordigers van de 
woongroep in oprichting ‘WIJ’ IJmuiden’ 
naar het gemeentehuis. Samen met wet-
houder Floor Bal en een groep ambtenaren 
werd onderzocht hoe dit idee een stap ver-
der gebracht kon worden. Er ligt huiswerk 
en een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Bij 

de groep is veel kennis en energie aanwezig. 
Maar is wel behoefte aan specifi eke kennis 
bijvoorbeeld van een notaris die wil meehel-
pen bij het oprichten van de vereniging. 

Voor meer informatie over dit initiatief kunt 
u contact opnemen met Carla Voogt, woon-
groep@carlavoogt.nl. (foto: gemeente Vel-
sen)

Woongroep ‘WIJ’ IJmuiden

Maandag 17 september is de koopover-
eenkomst getekend voor de locatie Tri-
angel Stratingplantsoen in Velsen-Noord.

Projectontwikkelaar Timpaan uit Rijsen-
hout heeft de locatie aangekocht van de ge-
meente Velsen. Namens Timpaan tekende 
algemeen directeur Ingeborg de Jong, na-
mens de gemeente wethouder Sebastian 
Dinjens de overeenkomst. Op de locatie was 
tot 2015 een basisschool gevestigd.

In de eerste plannen gaat de ontwikkelaar 

uit van 45 woningen. Er worden vooral mid-
deldure huurwoningen gebouwd. Daarnaast 
gaan er naar verwachting 4 woningen in de 
verkoop. Alle woningen worden gasloos op-
geleverd. De aannemer van het project is 
KBK-Bouwgroep uit Volendam. 

De betrokken partijen gaan in de komende 
maanden de plannen verder uitwerken. Als 
alles volgens planning verloopt kan de bouw 
van de woningen eind volgend jaar worden 
gestart. (foto: gemeente Velsen)

Timpaan en gemeente Velsen 
tekenen overeenkomst 
voor bouw 45 woningen

Onderzoeksbureau I&O Research gaat 
een onderzoek doen naar het koopge-
drag in de Randstad van Noord-Hol-
landers. Vanaf 21 september krijgen 
de inwoners, dus ook Velsenaren, een 
schriftelijke uitnodiging in de bus om 
daar aan mee te doen. De adressen zijn 
willekeurig geselecteerd.

De detailhandel is de afgelopen jaren ver-
anderd. Waar het online winkelen een 
sterke groei heeft doorgemaakt, is op 
straat vaker leegstand zichtbaar en ver-
anderen winkels in bijvoorbeeld horeca 
of woningen. Gemeenten en provincies 
zetten zich samen met winkeliers in voor 
aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra 
en een compleet winkelaanbod. Om dit zo 
goed mogelijk te doen, is periodiek onder-
zoek naar koopgedrag heel belangrijk. 

Begin september start in de Randstad 
daarom een grootschalig onderzoek. Dat 
onderzoek brengt, net als in 2016, in beeld 
waar inwoners boodschappen doen, win-

kelen en doelgerichte aankopen doen en 
hoe tevreden ze zijn over de verschillende 
aankooplocaties. Deze informatie brengt 
het functioneren en de aantrekkelijk-
heid van winkelgebieden in beeld en helpt 
daarmee gemeenten en provincies bij de 
versterking en verbetering van winkel-
voorzieningen.Krijgt u geen brief, maar 
wilt u wel meedoen? Vul dan de vragenlijst 
in via www.startvragenlijst.nl/kso2018.

Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaar-
borgd in overeenstemming met de nieu-
we privacywetgeving (AVG). Antwoorden 
van deelnemers zijn niet gekoppeld aan 
hun woonadres en worden uitsluitend ge-
bruikt voor het Randstad Koopstromen-
onderzoek 2018. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in opdracht van de provincie 
Noord-Holland. 

Meer informatie over het onderzoek op 
www.kso2018.nl. Mailen kan naar info@
kso2018.nl.

Groot onderzoek van start
Koopgedrag in de Randstad
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De gemeente vraagt al haar inwoners mee 
te doen om inbraken tegen te gaan. Samen 
kunnen we het de inbreker niet te makke-
lijk maken. Ook als we ’s avonds even niet 
thuis zijn. Om een inbraak te voorkomen 
als u ’s avonds weg bent, is het belangrijk 
dat u de volgende maatregelen neemt:

Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de 
woning een bewoonde indruk maakt, schrikt 
dat af. Als u ’s avonds weg bent, laat daarom 
altijd een lamp aan. Als u van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds afwezig bent, gebruik dan 
een tijdschakelaar op een lamp. Vergeet de 
buitenlamp niet.

Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht maar draai de 
sleutel om in het slot. Zorg voor goed hang- 
en sluitwerk. In de regio werken erkende 
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-be-
drijven. Zij adviseren over maatregelen om 
inbraak te voorkomen. Bovendien kunnen 
deze bedrijven de werkzaamheden uitvoe-
ren. Denk aan het installeren van goed hang- 
en sluitwerk. Een erkend PKVW-bedrijf bij u 
in de buurt vindt u op www.politiekeurmerk.
nl/bewoners/pkvw_bedrijf.

Waardevolle spullen
Plaats uw waardevolle spullen en sleutels uit 
het zicht.

Oogje in het zeil houden
Maak afspraken met de buren om op elkaars 
huis te letten bij afwezigheid.

Digitale buurtpreventie
Start een Whats App-groep in de buurt en 
spreek met elkaar gedragsregels af waar ge-
bruikers en beheerders zich aan dienen te 
houden.

Avondje weg? 
Licht aan en deur op slot!

Avondje 
weg?

Licht aan en 
deur op slot!

www.politiekeurmerk.nl

Iedere donderdag of vrijdag kunnen 
(groot)ouders op een leuke en ont-
spannen wijze samen met hun (klein)
kind zwemmen tijdens het baby- en 
peuterzwemmen. Met het zingen van 
vrolijke liedjes leren de kleintjes zich 
op hun gemak te voelen in het water.

Op speelse wijze leren kinderen de ba-
sistechniek van het zwemmen en leert 
het zichzelf te redden in het water. Het 

baby- en peuterzwemmen is voor kinde-
ren vanaf drie maanden. De groepen zijn 
ingedeeld per geboortejaar. In september 
zijn we gestart met twee nieuwe groepen 
met kinderen uit het geboortejaar 2018. 
Op donderdag 14.45 tot 15.15 uur en vrij-
dag 10.50 tot 11.20 uur.

U mag altijd een proefl es mee komen doen.
Voor meer informatie: www.zwembadvel-
sen.nl.

Zwembad De Heerenduinen
Nieuwe startgroep 
baby- peuterzwemmen

Andere afvalinzameling
in IJmuiden en Oud-Velsen
In een aantal wijken is al overgestapt op 
een ander manier van afvalinzameling. 
Dit gaat nu ook in IJmuiden en Oud-
Velsen gebeuren. De laagbouw huis-
houdens ruilen straks hun grijze rolcon-
tainer in voor een oranje. In de oranje 
container gaan plastic, blik en drank-
pakken en het restafval gaat in een on-
dergrondse container in de buurt.

Inloopbijeenkomsten
Alle bewoners van Oud-Velsen en IJmui-
den die van de ondergrondse containers 
gebruik gaan maken krijgen volgende 

week een uitnodiging voor een inloopbij-
eenkomst. Daar ontvangen ze informa-
tie over welke ondergrondse containers 
voor hen bestemd zijn, wanneer de grijze 
containers voor oranje rolcontainers in-
gewisseld worden en wanneer er ingeza-
meld wordt. 

Meer informatie of vragen? 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
onze websitewww.velsen.nl > actueel > 
projecten > gemeentelijke-projecten > 
meer-waarde-uit-afval. Uw vragen kunt u 
stellen via afval@velsen.nl.

De verkeersveiligheid rond scholen is een 
voortdurend aandachtspunt. Het valt in 
Velsen gelukkig mee met ongevallen bij 
scholen, maar elk ongeval is er één te-
veel. Daarom besteden we continu aan-
dacht aan een betere veiligheid van kin-
deren in het verkeer.

We richten de wegen zo veilig mogelijk in, 
maar we richten ons ook op de gebruikers 
van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld via 
verkeersprojecten voor kinderen, zoals het 
jaarlijkse Dode Hoekproject en de verkeers-
examens. We schrijven er artikelen over in 
de Jutter/de Hofgeest. En we hebben hand-
havers in dienst die overtreders van de ver-
keersregels op de vingers kunnen tikken, in 
het belang van de veiligheid van de kinde-
ren.

Stopverbod bij school werkt 
Eén van de meest succesvolle maatregelen 
is het stopverbod bij de scholen. Daardoor 
stijgt de overzichtelijkheid sterk. Kinderen 

zijn klein(er), kunnen meestal niet over ge-
parkeerde auto’s heenkijken en zijn zelf ook 
niet goed zichtbaar. En er zijn nog meer re-
denen om de auto’s bij school terug te drin-
gen:
- De schoolomgeving en -route zijn rustiger 

en daardoor veiliger.
- De luchtkwaliteit wordt er beter van. Juist 

de korte ritten met koude motor zijn het 
meest vervuilend. 

- Kinderen krijgen meer (broodnodige) be-
weging als ze naar school lopen of fi etsen.

- Kinderen doen alleen voldoende verkeer-
servaring en -vaardigheid op als zij heel 
veel naar school lopen of fi etsen. Achter-
bankkinderen hebben eerder problemen 
in het verkeer als zij later zelfstandig aan 
het verkeer deel gaan nemen.

- Minder overlast voor omwonenden.

Kortom, ouders: laat de auto thuis. Kan het 
echt niet anders? Parkeer hem dan ruim 
buiten de schoolomgeving en buiten school-
routes, en loop het laatste stukje. 

Verkeersveiligheid bij school

De Hagelingerweg in Santpoort-Noord is sinds zaterdagmiddag weer open voor al het ver-
keer. Dit twee dagen eerder dan gepland. De rijbaan heeft ‘stiller’ asfalt gekregen, de parkeer-
vakken nieuwe klinkers, er is een nieuwe inrit gemaakt bij de Biezenweg en de fi etspaden 
zijn voorzien van rood asfalt. Zodra het plantseizoen weer begint komen er nog bomen langs 
Hagelingerweg en wordt de middenberm voorzien van een haag. (foto: Reinder Weidijk)

Hagelingerweg weer open

Op dit moment worden in uw gemeen-
te foto’s gemaakt door CycloMedia, een 
Nederlands bedrijf gevestigd in Zalt-
bommel, dat gespecialiseerd is in het 
grootschalig en systematisch in beeld 
brengen van de omgeving.

Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt 
CycloMedia 360 graden panoramafoto’s 
vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden 
door uw gemeente gebruikt voor bijvoor-
beeld inspectie en beheer van de openbare 
ruimte, visuele ondersteuning bij de imple-
mentatie van wetgeving, handhaving van 
openbare orde & veiligheid en ontwikke-
ling van ruimtelijke plannen. 

De opnamen worden uitsluitend ingezet 
voor publieke of private activiteiten en 
worden onder stringente voorwaarden ter 
beschikking gesteld. De opnamen worden 
niet op internet gepubliceerd of anderszins 
openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar 
activiteiten aangemeld bij het Autoriteit 
Persoonsgegevens.

Contact
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar 
kunt u contact opnemen met CycloMedia 
Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE 
Zaltbommel, Nederland. Zie ook www.cy-
clomedia.com. (foto: CycloMedia)

CycloMedia maakt 360 
panoramafoto’s in Velsen
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken 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 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 

geopend 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 meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken 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.

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering 
donderdag 27 september 2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 
1945 te IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur.

Agenda

Bestemmingsplan Orionweg (onder 
voorbehoud) 
Het college stelt de raad voor om het bestem-
mingsplan Orionweg vast te stellen. Het 
voorziet in de bouw van drie fl atgebouwen 
van 6,8 en 10 verdiepingen, in plaats van het 
onlangs gesloopte fl atgebouw van 12 verdie-
pingen. Het ontwerpbestemmingsplan Ori-
onweg heeft ter inzage gelegen en er zijn 28, 
vrijwel identieke, zienswijzen ingediend. De 

zienswijzen hebben betrekking op vermin-
dering van zonlicht en schaduwwerking op 
de woningen. Tijdens de sessie besloten de 
raadsleden dat er nog een ona� ankelijk on-
derzoek moet komen over de schaduwwer-
king. Het streven is om dit onderzoek voor de 
raadsvergadering te laten plaatsvinden. Lukt 
dit niet, dan gaat dit onderwerp terug naar 
een sessie en komt het aan de orde in een vol-
gende raadsvergadering.

Citymarketing 2019
De gemeente is in 2017 gestart met het inzet-
ten van citymarketing om de kernkwaliteiten, 
zoals vastgelegd in de Visie op Velsen 2025, 
beter en scherper bij de doelgroepen onder 
de aandacht te brengen. Doel is het behou-

den en aantrekken van bedrijven, bewoners 
en bezoekers. Het college vindt dat er van-
uit de samenleving draagvlak en betrokken-
heid is. Daarom worden de activiteiten die 
betrekking hebben op  citymarketing vanaf 
2019 uitgevoerd door de Stichting Citymar-
keting Velsen in oprichting. Subsidiëring van 
de stichting is daarbij het uitgangspunt. Het 
college stelt de gemeenteraad voor in 2019 
200.000 euro beschikbaar te stellen, ten laste 
van de reserve Visie op Velsen.

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessie en de 
raadsvergadering bij te wonen. U kunt hier-
voor plaatsnemen op de publieke tribune van 
de vergaderzalen. De vergaderingen zijn zo-

wel live als achteraf te volgen via de raads-
kalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. 
Open de raadskalender en klik vervolgens op 
de datum van deze sessie en raadsvergade-
ring.

Inspreken
Inwoners kunnen gebruik maken van het ac-
tualiteitenuurtje om in te spreken over een 
actueel onderwerp dat niet op de agenda 
staat. Inwoners krijgen daar 2 minuten per 
persoon voor. Aanmelden om in te spreken 
kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 
uur bij de gri�  e: 0255 567251 of via de mail: 
gri�  e@velsen.nl met vermelding van onder-
werp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. 
De gri�  e neemt dan nog contact met u op.2

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 8 september tot en met 14 
september 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Van der Helststraat 9, plaatsen dakopbouw 
(08/09/2018) 12620-2018  
Willemsbeekweg 48, plaatsen dakopbouw 
(10/09/2018) 12683-2018  
Paulus Potterstraat 1, bestaande schuur om-
bouwen tot overkapping (10/09/2018) 12711-
2018 
Wijk aan Zeeërweg 23, plaatsen dakopbouw 
(12/09/2018) 12808-2018 
Velsen-Noord

Kraandrijverstraat 43,plaatsen puinbreker, 
plaatsen erfafscheiding, plaatsen 6 vlaggen-
masten (10/09/2018) 12651-2018  
Van Rijswijkstraat 3, kappen boom 
(13/09/2018) 12902-2018

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, handelen in 
strijd met bestemmingsplan t.b.v. houden mu-
ziekevenement op 5 oktober 2018 (Rabobank 
IJmond Live) 13/09/2018 12965-2018

Santpoort-Noord
Spaarnberglaan t.o. nrs.1-5, kappen boom 
(08/09/2018) 12622-2018  

Kerkerinklaan 23, vergroten aanbouw 
(10/09/2018) 12708-2018 
Terrasweg 67, kappen boom (11/09/2018) 
12775-2018

 
Velserbroek
Lieskamp 27,plaatsen schutting (voorzijde 
woning) (12/09/2018) 12841-2018 

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

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 55, herindelen  gebouw in 
6 appartementen voor kamergewijze verhuur 
(13/09/2018) 8271-2018

Velsen-Noord
Reyndersweg 3, aanleg voorziening water-
sport opslag (17/09/2018) 10456-2018 

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 2 Kavel 189, plaatsen  aan-
bouw en plaatsen zonnepanelen bij een chalet 
(12/09/2018) 8784-2018

Ingekomen aanvraag evenementenver-
gunning APV artikel 2:17 

Santpoort-Noord
Kerstboomverbranding, op 9 januari 2019 van 
18:30 t/m 22:00 uur, locatie: Hagelingerweg 
t.o. Biezenweg (12/09/2018) 12780-2018
Intocht Sinterklaas, op 24 november 2018 van 
12:00 t/m 17:00 uur, locatie: Broekbergenplein 
(12/09/2018) 12785-2018.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch 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, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 

is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor:

IJmuiden
Siriusstraat 20, plaatsen erker met luifel 
(11/09/2018) 8275-2018
Siriusstraat 18, plaatsen erker met luifel 
(11/09/2018) 8276-2018  
Velserduinweg 173, wijzigen van winkel-
ruimte begane grond naar een woning 
(12/09/2018) 10707-2018
Dirk Hartoghstraat 70,  plaatsen dakopbouw 
(14/09/2018) 10755-2018             

Santpoort-Noord
Eyndenhoe¥  aan 4, vervangen erker 
(12/09/2018) 10032-2018 
Velserbroekstraat 12,  uitbreiden 1e verdie-
ping (14/09/2018) 9906-2018  

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 81,  kappen 8 bomen 
(14/09/2018) 11140-2018  
weiland ten zuiden van de Van Dalenlaan en 
ten oosten van de Bloemendaalsestraatweg 
4, verplaatsen van bedrijf (bouwen bedrijfs-
woning, paardenstal, potstal, werktuigen-
berging, mestplaat) (14/09/2018) 5260-
2018  

Velsen-Zuid
Spaarnwoude, links van Valleiweg, nabij 
A9, vervangen van brug 604 (14/09/2018) 
11191-2018 10755-2018             
 
Velsen-Noord
Eendrachtstraat 195 en 199, vergroten kan-
toor en verplaatsen entresolvloer in de be-
drijfshal (14/09/2018) 10014-2018

Driehuis
Bosstrook Nieuw Velserduin, nabij Nicolaas 
Beetslaan 4, kappen 8 bomen (11/09/2018) 

10063-2018  

Geweigerde omgevingsvergunning

Velserbroek
Dammersboog 102, oprichten berging 
voorzijde woning (12/09/2018) 11482-
2018 

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

Velsen-Zuid
Rabobank IJmond Live!, op 5 oktober 2018 
van 19:00 t/m 00:00 uur, locatie: Rabobank 
IJmond Stadion, Minister van Houtenlaan 
123 (14/09/2018) 9231-2018.
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Vandaag, bij het verschijnen van 
deze krant, is het precies hon-
derd jaar geleden dat de grond-
slag werd gelegd voor de Hoog-
ovens. Nederland beschikt in de 
eerste decennia van de twintigste 
eeuw wel over staalverwerkende 
industrie, zoals de scheepsbouw, 
maar moet staal importeren. Om 
Nederland minder afhankelijk 
maken van de staalimport, maakt 
ingenieur Jan Ankersmit – ken-
ner van de Duitse ijzer- en staalin-
dustrie – plannen voor een groot 
staalbedrijf, compleet met hoog-
ovens, staalfabrieken en walserij-
en.
Vanaf 1914 werkt hij de plannen 
uit met Henri Wenckebach. De �-
nanciering is de grootste uitda-
ging. Nadat Ankersmit in 1916 
naar de VS vertrekt, werkt Wenc-
kebach verder aan de plannen. 
Door de Eerste Wereldoorlog 
worden de plannen voor een ei-
gen staalindustrie urgent. In 1917 
richt Wenckebach met groot-in-
dustriëlen, bankiers en vertegen-
woordigers van onder meer de 
scheepvaart en spoorwegen het 
‘Comité voor de oprichting van 
een Hoogoven- Staal- en Wals-
werk in Nederland’ op. Wencke-
bach werkt vanuit Den Haag en 

wordt bijgestaan door technisch 
assistent Ingen Housz (later direc-
teur) en secretaris Kessler (later 
directievoorzitter).
Op 20 september 1918 wordt 
de Koninklijke Nederlandsche 
Hoogovens en Staalfabrieken 
NV (KNHS) opgericht. Als vesti-
gingsplaats heeft men twee mo-
gelijke locaties aan de kust op 
het oog: bij Pernis aan de Nieu-
we Waterweg en bij IJmuiden aan 
het Noordzeekanaal. De grond-
sto�en moeten immers eenvou-
dig per schip aangevoerd kunnen 
worden. Uiteindelijk valt de keus 
op IJmuiden: de bodemgesteld-
heid is beter en Amsterdam is in 
dat geval bereid mede te investe-
ren. In november 1918 wordt een 
stuk grond in de Breesaap ten 
noorden van de sluizen aange-
kocht. Nog geen jaar later begint 
de aanleg van de haven voor de 
aanvoer van steenkool en ijzer-
erts. 
In 1920 start de bouw van een 
cokesfabriek en twee hoogovens. 
Op 22 januari 1924 wordt hoog-
oven nummer 1 aangestoken 
en 30 uur later stroomt het eerst 
ruwijzer uit de oven. De tweede 
hoogoven wordt in 1926 aange-
stoken. De derde volgt in 1930, 

nummer vier in 1958, nummer 
vijf in 1961, nummer zes in 1967 
en nummer zeven in 1972. Alleen 
hoogovens 6 en 7 worden tegen-
woordig gebruikt; de andere zijn 
gesloopt.
In de eerste jaren worden er rond 
de hoogovens allerlei fabrieken 
gebouwd voor de verwerking 
van kooksovengas en hoogoven-
slakken tot bijproducten als ste-
nen, kunstmest en cement. Gas 
wordt geleverd aan o.a. Velsen en 
gebruikt voor het opwekken van 
elektriciteit. Voor de verdere ver-
werking van ijzer worden verrij-
zen er staalfabrieken en walserij-
en gebouwd. Inmiddels is de hele 
noordelijke Breesaap veranderd 
van landbouw- en natuur in indu-
striegebied.
In de loop der jaren krijgt het 
hoogovenbedrijf te maken met 
diverse fusies en overnames, zo-
als de fusie met Hoesch tot Estel 
(1972-1982), de fusie met British 
Steel tot Corus (1999), de over-
name van Corus door Tata Steel 
(2007) en recentelijk de fusie van 
Tata Steel en ThyssenKrupp. Voor 
de gemiddelde IJmuidenaar blijft 
het gewoon hoogóvens, met de 
klemtóón op de tweede letter-
greep natuurlijk!
De foto toont de in het door Du-
dok ontworpen hoofdgebouw 
verwerkte indrukwekkende toe-
gangspoort tot het terrein met 
daarin het logo van ‘100 jaar staal 
in de IJmond’.

Erik Baalbergen legt wekelijks 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 100 jaar hoogovens.

5 oktober informatieavond in De Wildeman

Laat je gratis voorlichten 
door cruise-experts

Tijdens deze avond komen al-
le aspecten van het cruisen aan 
bod en zijn er presentaties van 
vertegenwoordigers van ‘Holland 

America Line’ en ‘Zeetours Crui-
ses’. Ook wordt er een hoop extra 
informatie uitgereikt door middel 
van een boekje met de mooiste 

Europese bestemmingen en kun-
nen bezoekers rekenen op extra 
voordeel wanneer ze besluiten 
een cruise te gaan boeken.
Omdat het aantal plaatsen die 
avond beperkt is, is aanmelding 
vooraf noodzakelijk. Dat kan via 
daniella@thetravelclub.nl. De 
toegang is gratis en voor ver-
snaperingen wordt uiteraard ge-
zorgd. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Je hebt mensen die zich al verschillende ma-
len hebben voorgenomen om te eens gaan cruisen, terwijl ande-
re mensen juist denken dat een cruise helemaal niets voor hen is. 
Voor deze mensen organiseren Vanessa en Daniella - de Velsense 
cruise-specialisten van The Travel Club - op 5 oktober een infor-
matieavond in Café-Brasserie de Wildeman in Santpoort-Noord.

Regio - Met een feestelijke week voor klanten, scholieren en be-
drijven zet directeur Jos Huybrechts van Bakker Van Vessem zijn 
titel ‘Duurzaamste Bedrijf van Nederland’ kracht bij.

Van Vessem bakt Haarlemmer Meer Brood

‘Duurzaam brood is 
gewoon goedkoper’

De Week van de Meer(w)aar-
de begint op 21 september met 
een ontbijt voor genodigden die 
het verschil maken op gebied 
van duurzaamheid en het nieuw-
ste brood van Van Vessem wordt 
geserveerd: Haarlemmer Meer 
Brood. Dit brood is niet alleen 
duurzaam, maar blijkt ook goed-
koper te zijn dan ‘gewoon’ brood. 
Op het programma van de Week 
van de Meer(w)aarde staan onder 
meer het jaarlijkse Oogstfeest (22 
september) en inspiratiebijeen-
komsten voor scholen en het be-
drijfsleven. ,,Ik wil de titel ‘Duur-

zaamste van Nederland’ gebrui-
ken om anderen te inspireren om 
duurzaam te ondernemen”, zegt 
Jos Huybrechts. ,,Dat doe ik onder 
meer door aan te tonen dat duur-
zaam niet duurder is, maar juist 
goedkoper. De organisatie True 
Price heeft voor ons uitgerekend 
wat de echte prijs is van Haarlem-
mer Meer Brood. En deze is 15 eu-
rocent lager dan een gemiddeld 
volkorenbrood, respectievelijk 32 
eurocent voor gemiddeld volko-
ren tegenover 17 eurocent voor 
Haarlemmer Meer Brood.’’ (foto: 
aangeleverd)

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Woensdag 26 sep-
tember bezoekt een voetspeci-
alist Leemans Schoenen aan de 
Lange Nieuwstraat 469. 
De hele dag zal deze specia-
list mensen met voetklachten te 
woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk ge-
maakt en uitleg gegeven over de 
werking van de Vibrionveer, een 
nieuwe Zweedse uitvoering. De-
ze vervangt de klassieke steun-
zool, die vaak hard en statisch is. 
De Vibrionveer heeft een verende 
werking en activeert de spieren 
en de bloedsomloop. Gebruikers 
lopen elastisch verend en op na-
tuurlijke wijze, dit voorkomt ver-
moeidheid en pijnlijke voeten. 
Mensen met voetklachten en 
daaruit voortvloeiende rugklach-

ten zijn enthousiast over de Vi-
brionveer. De stand van de voet 
en de holling van de voet wordt 
verbeterd, de gevoelige voorvoet 
wordt ondersteund en de voet 
kan weer op natuurlijke wijze af-
rollen. De pijn neemt af, spieren 
en banden worden krachtiger en 
een goede doorbloeding wordt 
bevorderd. De Fusegold Vibri-
onveer heeft een handzaam for-
maat en past in bijna alle mode-
schoenen.
Mensen met voetklachten en ook 
andere belangstellenden kunnen 
zich laten informeren over deze 
Zweedse uitvinding. Dit is geheel 
gratis, wel graag van tevoren een 
afspraak maken. Leemans is tele-
fonisch bereikbaar op telefoon-
nummer 0255-511117.

Ruud Koks Velserbroek
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Reparatie & onderhoud 
van  alle merken, 

ook voor 
uw lease auto

Op zoek naar een occasion, dakkoffer 
of fi etsendrager? Zie www.ruudkoks.nl
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Het najaar staat weer voor de deur en de winkel is 
weer rijkelijk gevuld met de nieuwste modetrends.

Maar wat dit najaar extra bijzonder maakt is dat 
Van Delden Mode in september 1978 zijn deuren 
openende. Om deze feestelijke en bijzondere 
mijlpaal met u te vieren nodigen wij u uit voor een 
gezellig avondje dineren.

U krijgt bij besteding van minimaal 100,- euro een 
Diner bon t.w.v. 34,50 euro cadeau en kunt u
gaan genieten van een exclusief Van Delden Mode 
3 gangen menu incl. welkomstdrankje bij 
De IJmond.*

Bij inlevering van deze kaart in de winkel maakt u 
tevens kans op een geheel verzorgde avond uit 
bij De IJmond!** (Actie loopt tot 3 november 2018)

Dat noemen wij pas stijlvol dineren in uw nieuwe 
outfi t…

Tot ziens in de winkel,

Het Van Delden Mode team

mijlpaal met u te vieren nodigen wij u uit voor een 

U krijgt bij besteding van minimaal 100,- euro een 

gaan genieten van een exclusief Van Delden Mode 
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20 SEPTEMBER
Week van de dementie tot 22 
september. Kijk voor alle activi-
teiten op www.geheugen pro-
blemen-middenkennemerland.
nl

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

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
egang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Digisterker van 10.00 
tot 12.00 uur. Taalspreekuur van 
10.00 tot 12.00 uur. 

(foto: aangeleverd)
Workshop Ronnie Gardiner Me-
thode (RGM) in het kader van 
Wereld Alzheimer Dag door 
Anita Breetveld in bibliotheek 
Akersloot, 10.00-12.00 uur. Mor-
gen in Bibliotheek Limmen. Aan-
melden in de bibliotheekvesti-
gingen of via www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl. 

(foto: aangeleverd)
Open avond bij BC IJmond in 
Sporthal IJmuiden-Oost. Zie ook 
www.bc-ijmond.nl of bel 06-
48484939.

(foto: aangeleverd)
Genieten van een zonsonder-
gang vanaf de Grote Kerk Alk-
maar. Elke donderdagavond in 
september kan men tijdens een 
exclusieve avondshift voor 45 
personen de zon in de zee zien 
zakken. Met subliem uitzicht over 
de stad richting de duinen en de 
zee. www.klimnaardehemel.nl. 

21 SEPTEMBER
Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Taal in Thema. Van 
10.00 tot 11.00 uur.

Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

Telstar-FC Twente. Aanvang 20.00 
uur.

(foto: aangeleverd)
Een verteller, pianiste en zanger 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.

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

Try-out Purper in Kennemer The-
ater Beverwijk, 20.15 uur.

Film ‘Vele hemels boven de zeven-
de’ draait in Filmhuis De Zwaan te 
Uitgeest. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang 6,-. Kaarten in voorverkoop 
bij Boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 te Uitgeest of aan de 
zaal, indien nog voorradig. 

(foto: aangeleverd)
De ‘Lastige kinderen? Heb jij even 
geluk’ Omdenkshow (reprise) in 
De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. 

22 SEPTEMBER
Snu�elmarkt op de Lange Nieuw-
straat IJmuiden. Van 09.00 tot 
17.00 uur.

Open dag Burg. op het Burge-
meester Weertsplantsoen/Cro-
cusstraat in Santpoort-Noord. 
Van 10.00 tot 14.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

Boeken- platen- en verzamel-
markt op het Nielenplein in het 
winkelhart van Heemskerk. 

Rommelmarkt van 12.00 tot 16.00 
uur in Henri Schuytstraat te Cas-
tricum in het kader van Burendag.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ 
van Arie van der Veer. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. 

Opening expositie in gemeen-

▲

tehuis Heemskerk om 14.00 uur. 
Kunstenaars Onno Baljé (Heems-
kerk), Grete Wijte (Uitgeest) en El-
ly Tourney (Heemskerk) expose-
ren. 

Tangomarkt en meer in Grote 
Kerk Alkmaar, 15.00-01.00 uur. 
www.theaterdevest.nl.

(foto: aangeleverd)
Vredesweek. Kritische Gemeente 
IJmond en Vrouwen voor Vrede 
IJmond nodigt iedereen uit dit te 
vieren. Aanvang 16.00 uur in Ont-
moetingscentrum de Stut, Maas-
straat 3 te Heemskerk. Er is een le-
zing (16.15 uur), vredesmaaltijd 
en vredesviering (19.15 uur). 

(foto: Tim Klaase)
Stadsschouwburg Velsen: Ashton 
Brothers. Aanvang 20.15 uur.

Ton Kas met Kakmaker (reprise) in 
De Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

(foto: aangeleverd)
Dennis Rudge en Joy Wielkens – 
The Mountaintop/Katori Hall in 
De Vest in Alkmaar, 20.30 uur. 

Dubbelcabaret Emiel van der 
Logt & Marlon Kicken in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.30 uur. 

Vinylfeestje in de Bakkerij. De uit 
Castricum afkomstige Two Ima-
ginary DJ’s draaien al jouw favo-
riete (alternatieve) hits uit de ja-
ren ‘80. De zaal gaat om 21.00 uur 
open en de entree is 5 euro.

23 SEPTEMBER
Ko�erbakmarkt op het Velser-
duinplein in IJmuiden gaat niet 
door i.v.m. slechte weersvoor-
spelling.

Gildewandeling. Vertrek 10.00 
uur bij standbeeld Coster op de 
Grote Markt. Aanmelden hoeft 
niet, kosten 4,- p.p.

Reigieuze bijeenkomst in De Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloemen-
daal. de bijeenkomst wordt ge-
leid door dr. Hans le Grand met 
als thema: ‘Liefde’. Aanvang 10.30 
uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmui-
den’ van Arie van der Veer. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstellin ‘De Afval-experience’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Bloemencorso in Winkel, www.
bloemencorsowinkel.nl. 

(foto: aangeleverd)
Ringsteken in Akersloot vanaf 
13.30 uur op het parcours aan de 
Kerklaan.

LETSA-bijeenkomst in de Tuin 
van Kapitein Rommel, schuin te-
genover het NS-station van Cas-
tricum. Het is een vereniging 
voor uitwisseling/ruilen van 
diensten en goederen, met be-
hulp van virtueel geld, de zonne-
tjes. Aanvang 13.30 tot ongeveer 
16.30/17.00 uur. Aanmelden kan 
via tel. (0251)654349 (met voic-
email) of aan mlcjddh@hotmail.
com.

(foto: aangeleverd)
Cubaanse violiste Mara Tieles in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.

(foto: aangeleverd)
Think Big Band speelt bij de Jazz 
Session Club ‘Vredeburg’ te Lim-
men, Dusseldorperweg 64. Aan-
vang 16.00 uur. De toegang is vrij, 
maar men kan de club steunen 
door lid te worden voor 7 euro 
per persoon voor het gehele jaar. 

24 SEPTEMBER
Wandelclub voor mensen met 

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

geheugenproblemen. Start 10.00 
uur vanaf dorpshuis Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Wandeling duurt ± 45 mi-
nuten in een rustig tempo. Na de 
wandeling ko�e/thee en een ge-
heugenspelletje. Voor interes-
se als deelnemer of begeleider, 
Janneke Cluistra, telefoon 023-
3031228.

(foto: aangeleverd)
Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Inloopspreekuur di-
gitale bibliotheek Van 14.00 tot 
15.00 uur.

Caviashow in clubgebouw Cor 
Bas van Kleindiersportvereniging 
IJmond en omstreken, Heeren-
duinweg 6b IJmuiden. Toegang 
gratis. Zie ook www.caviaclub.nl

Postzegelavond bij Postzegel Ver-
eniging Santpoort in Het Terras, 
Dinkgrevelaan Santpoort-Noord. 
Vanaf 19.00 uur.

25 SEPTEMBER
Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 ot 
16.00 uur. Kosten 2,50 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.

(foto: aangeleverd)
Unieke Zaken met De Vliegende 
Gek (6+) (première) in De Vest in 
Alkmaar, 14.30 uur. 

Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Taalspreekuur. Van 
15.00 tot 1.700 uur.

Filosoof en programmamaker Bas 
Haring geeft een lezing op het 
Gymnasium Felsienum met als ti-
tel: ‘Wat is dat - �loso�e?’ Belang-
stellenden zijn om 15.30 uur van 
harte welkom.

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

Voetdeskundige bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469 IJmuiden. Gedurende de dag 
zal deze specialist mensen met 
voetklachten te woord staan.

(foto: aangeleverd)
Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag. 

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ 
van Arie van der Veer. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstellin ‘De Afval-experience’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.

(foto: Staatsbosbeheer)
Zonnetrein rijdt door de Schoorl-
se Duinen, iedere zondag en 
woensdag 13.00 uur vanaf Bui-
tencentrum Schoorlse Duinen. 
Reserveren: 072-5093352. 

(foto: aangeleverd)
Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Voorleesfeest in IJmui-
den. Van 14.30 tot 15.30 uur. Craft 
Café van 19.00 tot 21.00 uur.

27 SEPTEMBER

(foto: aangeleverd)
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Taalspreekuur van 
10.00 toto 12.00 uur. 

Velserbroek - In verband met 
opzeggingen is een tennisvereni-
ging op zoek naar tennisers voor 
de donderdagavond. Er wordt ge-
speeld in de sporthal van Velser-
broek. De speelsterkte is niveau 
7. Voor meer informatie kan men 
bellen naar 06-18632961.

Tennissers 
gezocht
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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
16 20 september 2018

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 21 september 20.00 uur Telstar - FC Twente

Boek over succesvol 
seizoen 2017-2018

„Het is geen keihard journalis-
tiek boek”, zegt hij er wel met-
een bij. Volgens De Vries moet je 
er ook om kunnen lachen, net zo-
als dat bij Telstar zelf gebeurt. Ie-
dere wedstrijd zat hij op de pers-
tribune en zag langzaam maar 
zeker hoe Telstar weer een goed 
presterende club werd. „In ‘Over 
Mijn Lijk in Velsen-Zuid’ is dat 
ook de raad. Je moet eerst begrij-
pen waar Telstar vandaan kwam, 
en het tot vorige zomer nog een 
cultclub was.” Ook ziet De Vries 
in ‘het dilemma’ een cruciaal on-
derwerp. „Dat dilemma vorig jaar 

was simpel: moet je als Telstar-zij-
nde wel willen promoveren?” Vol-
gens De Vries waren het zelfs in-
terne gevechten met het voet-
bal-DNA.
Of er over 2018-2019 ook weer 
een boek zal verschijnen? „Zeg 
nooit nooit. Je ziet hoe snel het 
kan gaan in de voetballerij. Na die 
twee eerste nederlagen heeft Tel-
star zich weer herpakt. Ryan Sea-
ger en Facundo Lescano lijken de 
nieuwe Andrija Novakovich en 
Melvin Platje te worden.” 
‘Over Mijn Lijk in Velsen-Zuid’ is te 
bestellen bij verschillende web-

shops (BOL.com, AKO) en via het 
contactformulier op www.dou-
wedevries.nu. (foto: aangeleverd)

Het seizoen 2017-2018 is er één om niet snel te vergeten voor 
Telstar-fans. Voor het eerst in 30 jaar mochten de Witte Leeuwen 
weer hopen op Eredivisie-voetbal. Journalist Douwe de Vries no-
teerde zijn obeservaties - op de voor hem kenmerkende manier. 
Dat leidde tot het eerste voetbalboek van zijn sportjournalistieke 
hand: ‘Over Mijn Lijk in Velsen-Zuid’.

Onnodige verliespartij
Een onfortuinlijke in Waalwijk, 
een terechte tegen MVV en on-
nodige in Leeuwarden. Dat vat 
de drie nederlagen van Telstar 
in de afgelopen weken goed 
samen. Een goede kans lag er 
afgelopen vrijdagavond, om te 
stijgen in zowel het competi-
tie- en periodeklassement van 
de Keuken Kampioen Divisie. 
Daadwerkelijke doelkansen 
gedurende de vaak rommelige 
90 minuten, waren er ook ge-
noeg voor de Witte Leeuwen. 
De derde nederlaag stopt de 
vanaf Jong FC Utrecht ingezet-
te stijgende Telstar-lijn niet: 
de nieuw geformeerde forma-
tie laat nog steeds veel poten-
tie zien.

Maar in de topsport geldt: niet-
benutte kansen leveren 0 pun-
ten en dus helemaal niets op. 
Door de twee tre�ers Kevin van 
Kippersluis en Justin Mathieu, 
vrijdagavond tegen SC Cambuur, 
zakte Telstar naar de twaalfde 
plek in de competitie, en zeven-
de in de periode. Het onnodi-
ge van de verliespartij werd per-
fect samengevat in de 1-0: na 
een veroverde bal van Kyle Scott, 
werd Annas Najah getorpedeerd 
door Justin Mathieu. „Een on-
begrijpelijke beslissing”, noem-
de trainer Mike Snoei het laten 
doorspelen van scheidsrechter 
Siemen Mulder. Onbegrijpelijk of 
niet: in de hervatting zorgde Ci-
ganiks met een fraaie steekpass 
ervoor, dat Van Kippersluis alleen 

op doelman Jeroen 
Houwen af kon 
gaan. Vanuit een 
wel moeilijke hoek 
zorgde hij voor 1-0. 
„We hadden zo-
veel controle over 
de wedstrijd, dan 
moet je de bal ge-
woon binnenschie-
ten”, sprak Snoei 
duidelijk teleurge-
steld na a�oop. Zijn 
ploeg had voor en 
na de openingstref-
fer een veldover-
wicht. Ook na rust 
werd dat doorge-
zet, door het op-
nieuw sterk ope-
rerende midden-
veld en balvaste 
spitsenduo Seager-
Lescano. De groot-
ste kans na de rust 
was voor Sven van 
Doorm. Hij schoot over het doel 
van keeper Mous. „We probeer-
den te voetballen”, sprak de weer 
op het middenveld sterk spelen-
de Toine van Huizen. „Maar we 
gaan toch met lege handen naar 
huis. We hadden een punt ver-
diend.” Cambuur toonde vrijdag-
avond alle kenmerken van een 
kampioensploeg: de tegenstan-
der was in fases veel beter, maar 
een solide defensie voorkwam 
tegentre�ers. 
Het onnodige en ongelukkige, 
zat dan ook weer in de 2-0 voor 
de Friezen. Kyle Scott leek een 

afgeslagen bal wederom goed 
weg te kunnen werken, voor de 
voeten van een Cambuur-speler. 
In dit geval: verdediger Emannu-
el Mbende. Toch kreeg de Duit-
ser de bal nog voor, Shaquill Sno 
werkte naïef weg en Justin Ma-
thieu zag zijn kans schoon om 
laag binnen te schieten. Jeroen 
Houwen kansloos. Telstar voel-
de zich niet zo in de slotfase. De 
ploeg van Snoei bleef ijverig zoe-
ken naar in ieder geval de ver-
diende aansluitingstre�er. Po-
gingen van invaller El Idrissi mis-
ten het nodige fortuin. 

Onnodig deze keer, stonden de 
Witte Leeuwen met lege han-
den. Maar het deed niets af aan 
de wederom getoonde potentie 
van deze ploeg. Tegen FC Twen-
te komende vrijdag, zal Telstar 
het in ieder geval moeten doen 
zonder Jasper van Heertum. De 
verdediger annex middenvel-
der kreeg in Friesland twee ro-
de kaarten. Nummer 12 Telstar 
ontvangt nummer 7 FC Twente. 
Opnieuw een kans om potentie 
om te zetten in resultaat. (foto: 
1963-pictures.nl)

Op dinsdag 25 september speelt 
Telstar de uitwedstrijd tegen AFC 
in het kader van de TOTO KNVB 
beker. De wedstrijd is voor Tel-
star-supporters via vrij vervoer 
te bezoeken. Kaarten á 10 euro 
per stuk (jeugd t/m 16 jaar 5 eu-
ro) kunnen enkel aan de poort 
gekocht worden in Amsterdam-
Zuid. Let op: er is een beperkt 
aantal parkeerplaatsen beschik-
baar. Wij vragen u daarom óf sa-
men te reizen óf met het open-
baar vervoer te komen. Het trein-
station Amsterdam Zuid is zeer 
nabij het sportpark.

‘Droom is uitgekomen!’
IJmuiden - De droom van Rob en 
Gill Laauwen is uitgekomen. Zij 
hebben samen Rue du Soleil in 
de Reinier Claeszenstraat overge-
nomen.
,,Wij wilden als vader en doch-
ter altijd al iets samen starten 
om mensen blij te maken.’’ Gill is 
Kapster en Rob is sportmasseur. 
,,Graag verwelkomen we u snel in 
onze vernieuwde salon! Wij heb-
ben de zonnestudio Rue du Soleil 

overgenomen en er een kappers-
zaak, nagelstyliste en massage 
ruimtes aan toegevoegd. 
De zonnebanken zijn hetzelfde 
alleen dan met nieuwe lampen! 
Wij streven naar kwaliteit voor 
een goede prijs zodat iedereen 
gebruik kan maken van onze fa-
ciliteiten. 
U kunt ook altijd binnenlopen 
voor een bakje ko�e!’’ (foto: aan-
geleverd)

Whisky & Rum aan Zee

De bovenste etage van Apollo Ho-
tel IJmuiden Seaport Beach wordt 
tijdens Whisky & Rum aan Zee om-
getoverd tot een schatkamer van 
vloeibaar goud waar een zeer 
ruim assortiment aan Schotse, Ier-
se, Japanse whisky’s en een zeer 
ruim assortiment aan Caribische 
rum geproefd kunnen worden. 
,,Buiten het geweldige aanbod 
aan het vloeibare goud staat het 
programma van dit jaar meer dan 
ooit bomvol met masterclasses en 
workshops’’, aldus organisator Ri-
chard Blesgraaf van Slijterij & Wijn-
huis Zeewijck.
,,We zijn er trots op dat drie Schot-
se whisky producenten, Kilcho-
man, Morrison & MacKay en 
Douglas Laing, en vanuit Ameri-
ka de Richland Rum Distillery mas-
terclasses komen geven. Kilcho-
man Islay Distillery sluit hun Eu-
ropese tour af met een grote trai-
ler waarin u exclusieve whisky’s 
kunt proeven. BBQ- fanaten kun-

nen onder leiding van de BBQ GU-
RU van Nederland, Harry Havinga 
nog intekenen voor de BBQ Braai-
workshop die bestaat uit vijf ge-
rechten die je zelf gaat bereiden 
onder het genot van bijpassende 
whisky’s en rums. La Casa Del Ha-
bano is weer aanwezig als u van 
topkwaliteit Cubaanse sigaren 
houdt. Om de veelzijdigheid van 
whisky en rum te ervaren creëren 
professionele bartenders de ver-
leidelijkste cocktails. Dit alles on-
dersteund met live muziek, Schot-
se en Caribische catering. Een dag 
vol van belevingen die je niet snel 
zult vergeten, en dat zijn niet mijn 
woorden maar die van bezoekers.’’ 
Kijk voor het volledige program-
ma op www.whiskyenrumaan-
zee.nl. De entreeprijs van Whisky 
& Rum aan Zee bedraagt 35 euro 
per persoon. Kaarten zijn online 
te koop via www.zeewijck.nl of bij 
deelnemende vakspecialisten. (fo-
to: aangeleverd)

IJmuiden - De ware liefhebbers kijken er al maanden naar uit: de 
12de editie van Whisky & Rum aan Zee. Tijdens dit inmiddels ge-
vestigde succesvolle festival op zaterdag 13 oktober in IJmuiden 
kunnen de bezoekers kennismaken met de mooiste whisky’s, rum 
en bourbons van over de gehele wereld. Ruim veertig nationale 
en internationale standhouders geven acte de presence.

The Shepherd-special 
deze week op RTV Seaport
IJmuiden - Deze week wordt af-
scheid genomen van Helen Shep-
herd. Zij overleed maandag 10 
september in haar woonplaats 
IJmuiden.
Helen vormde samen met haar 
broers Nico (contrabas) en Jan (gi-
tarist) het trio The Shepherds. Hun 
bekendste nummer was het semi-
religieuze lied Dank U, waarvan 
duizenden singles zijn verkocht. 
Helen vertolkte in 1966 het liedje 
Wereld tijdens de Nationale Finale 
van het Songfestival en eindigde 
daarmee op de derde plaats. Ook 

presenteerde zij jarenlang een ra-
dioprogramma bij RTV Seaport. 
Helen was regelmatig te gast bij 
het gecombineerde radio- en tele-
visieprogramma Zaterdagavond-
LIVE van Mark Moreels en John 
Luit en groeide uit tot de diva van 
de show.
Deze week zendt RTV Seaport een 
60 minuten durende special van 
The Shepherds uit. Hierin vertelt zij 
over 40 jaar muziek maken. Aan de 
hand van veel muziek- en beeld-
materiaal blikt ze terug op de suc-
cessen  van het IJmuidense trio.

‘t Kwakersnest bestaat 15 jaar
Santpoort-Noord - Afgelopen zaterdag was 
het een echt kinderfeest bij kinderopvang 
‘t Kwakersnest. Vanwege het 15-jarig be-
staan waren de gastouders, ouders en kin-
deren uitgenodigd in Speeltuin Santpoort.

Het was een gezellig informeel kinderouder-
gastouderfeest met voldoende tijd om bij te 
praten! Ook ouders van de buitenschoolse op-
vangvestigingen waren aanwezig. De fotos-
hoot aangeboden door ‘t Kwakersnest maak-
te dat alles op de gevoelige plaat werd vast-
gelegd. ,,Wij zijn blij met de betrokken gast-
ouders en het vertrouwen dat ouders ons ge-
ven’’’, zegt Loes holtslag van Westerop. ,,Spel, 
ontwikkeling en veel ondersteuning  voor ou-
ders maakt dat ons werk elke dag weer een 
feestje is. Het is soms ook hard werken, maar 
wel met passie voor ons vak! Op dit moment 
worden de leidsters geschoold en werken 
wij met startblokken, voorschoolse educatie 
waarin spel en ontwikkeling ventraal staat.’’ Zie 
ook www.kwakersnest.nl. (foto: aangeleverd)
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REGIO - Waarschijnlijk is 
het u al opgevallen; Mar-
tin Schilder is onderdeel ge-
worden van Broekhuis. Dit 
betekent onder andere een 
nieuwe naam, schaalver-
groting en meer mogelijkhe-
den. Vanaf 1 oktober aan-
staande verandert de naam 
Martin Schilder definitief 
in Broekhuis. “Om dit vie-
ren organiseren wij van 24 
tot en met 29 september 
een feestweek. Tijdens deze 
feestweek hebben wij een 
aantal scherpe acties op di-
verse modellen voor u.”

Broekhuis is specialist op het ge-
bied van mobiliteit in de breedste 
zin van het woord. “Met ons to-
taal mobiliteitsconcept willen wij u 
plezierig en zorgeloos laten auto-
rijden. Of het nu gaat om (priva-
te) lease, bedrijfswageninrichting, 
schadeherstel, financieringen, ver-
zekeringen, autoverkoop of het 
onderhoud van auto’s; u vindt het 
bij Broekhuis. Wist u dat onze 
vestigingen in Noord-Holland een 
ruim aanbod aan occasions heb-
ben? Over alle Broekhuis vestigin-
gen verdeeld hebben wij zelfs een 
voorraad van meer dan 3.000 oc-
casions. Zo weet u zeker dat er al-
tijd een perfecte occasion voor u 
is bij Broekhuis!”

Onderhoud op maat!
Voor merkspecifiek onderhoud 
bent u bij Broekhuis in de juis-
te werkplaats. “Onze vakspecia-
listen zijn naast allrounders ook 
merkspecialist. Zij worden regel-
matig bijgeschoold en houden re-
kening met uw wensen en de on-
derhoudsbehoefte van uw auto. 
Kortom; uw auto en alle zaken 

omtrent uw auto vindt u bij Broek-
huis.
Wij zorgen dat u helemaal uzelf 
kunt zijn, welk voertuig ook bij 
u past. Daar staan wij persoon-
lijk voor in. Maar dat merkt u nog 

wel. Welkom bij Broekhuis, wij 
helpen u graag!”

Welkom bij Broekhuis
Tijdens de feestweek van 24 tot 
en met 29 september profiteert u 

van extra veel voordeel bij Audi, 
Volkswagen, SEAT, ŠKODA en 
Fiat. In het hart van deze krant 
vindt u onze speciale feestweek 
uitgave met alle acties.  “Wij he-
ten u graag welkom in een van 

onze vestigingen met een kopje 
koffie en een heerlijk
gebakje.”

♣

NAAM MARTIN SCHILDER 
VANAF 1 OKTOBER BROEKHUIS

Het Volkswagen team van Broekhuis Haarlem heet u van harte welkom. (Foto: aangeleverd)

HET IS WEER LACHEN BIJ KOENE AUTO.

COMPLETE FIAT PANDA MET

• AIRCONDITIONING • STUURBEKRACHTIGING 

• AUDIOSYSTEEM • CENTRALE VERGRENDELING 

MET AFSTANDSBEDIENING • 5 DEUREN 

• EN NOG VÉÉL MEER

INCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

w 10.995

De Fiat Panda was en is een belachelijk complete auto. Nu met airco, stuurbekrachtiging en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. 
En de prijs is ook compleet, want je hebt 'm tijdelijk voor v 10.995. Inclusief kosten rijklaar maken!

Gem. brandstofverbruik: 3,8 – 4,9 l/100 km (1 op 20,4 – 26,3). CO2: 88 – 114 g/km.
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welkom 
bij Broekhuis

DIt is een uitgave van de Broekhuis Groep, ga naar 
broekhuis.nl voor meer informatie

Broekhuis 
beweegt mensen

Het was u vast al opgevallen; 
Broekhuis hee�  aan het begin van 
2018 Martin Schilder overgenomen. 

Dit betekent dat Martin Schilder nu een 
onderdeel is geworden van de Broekhuis 
Groep. Om dit vieren organiseren wij van 
24 tot 29 september een feestweek. Tijdens 
deze feestweek hebben wij een aantal 
scherpe acties op diverse modellen voor u.

Voordelen schaalvergroting
Doordat Martin Schilder nu onderdeel 
uitmaakt van Broekhuis, is op lange termijn 
de continuïteit van de onderneming 
gewaarborgd. Daarnaast zorgt de 
schaalvergroting voor nog meer voordeel 
voor u.
Totaal oplossing mobiliteit Broekhuis is 
specialist op het gebied van mobiliteit 
in de breedste zin van het woord. 
Of het nou gaat om (private) lease, 
bedrijfswageninrichting, schadeherstel, 

fi nancieringen, verzekeringen, autoverkoop 
of het onderhoud van auto’s; u vindt het bij 
Broekhuis.

Met ons totaal mobiliteitsaanbod willen wij 
u plezierig en zorgeloos laten autorijden. Of 
u nu een zakelijke of particuliere klant bent, 
of u nu een auto huurt, leaset of koopt. 

Vergelijkbaar DNA
Zowel Martin Schilder als Broekhuis 
zijn familiebedrijven en hebben een 
vergelijkbaar DNA. In onze kernwaarden; 
betrokkenheid, oplossingsgerichtheid 
en bovenal mensgerichtheid liggen 
de bouwstenen van ons werk. Een 
mensgerichte aanpak met één doel: “alles 
voor een enthousiaste klant”. De klant 
is immers ons bestaansrecht. Wij laten u 
graag kennismaken met onze mensgerichte 
aanpak en het scherpe voordeel dat wij u 
dankzij deze overname kunnen bieden.

Graag tot ziens in een van onze vestigingen!

 LEASE (privé en zakelijk)

 AUTOVERHUUR

 WAGENPARKBEHEER

  BEDRIJFSWAGEN-

INRICHTING

 FINANCIERINGEN

 VERZEKEREN

13 AUTOMERKEN

48 VESTIGINGEN

11 SCHADEHERSTEL-
BEDRIJVEN

pagina 3

WELKOMSTKORTING
We heten u graag van harte welkom 
met onze welkomstvouchers, knip ze uit 
en profi teer van het voordeel.

BROEKHUIS AUTOSCHADE

pagina 6 pagina 6

De oude Martin Schilder vestiging zijn 
gewoon doorgegaan met schadeherstel 
maar dan onder de naam Broekhuis.

CARPLUS
De beste optie 
voor de inrichting
van uw bedrijfswagen!

PROFITEER NÚ VAN 

EXTRA VEEL VOORDEEL !

kijk snel op pagina 4-7



Uw mobiliteitspartner...

Of u nu een zakelijke of particuliere klant bent, of u nu een auto huurt, leaset of koopt. 
Broekhuis is het antwoord op al uw mobiliteitsvraagstukken. Broekhuis is namelijk specialist 
op het gebied van mobiliteit in de breedste zin van het woord. Of het nu gaat om (private) 
lease, bedrijfswageninrichting, schadeherstel, financieringen, verzekeringen, autoverkoop 
of het onderhoud van auto’s. Broekhuis is alles onder één dak, wij kunnen u zelfs van dienst 
zijn bij de koop of huur van een motorfiets en uiteraard ook bij het onderhoud aan uw motor 
helpen wij u graag.

2.

Op dit moment is Broekhuis 
met 48 vestigingen, 13 merken 
en meer dan 1400 werknemers 
een betrokken partner in 
mobiliteit voor zowel de 
zakelijke als de particuliere 
klant. 

De dagelijkse 
drijfveer is en 
blij�: niet alléén 
de auto, maar de 
mens in en achter 
de auto. 

Daarom staat achter de naam 
Broekhuis: Beweegt mensen! 

Broekhuis biedt 
een totaaloplossing 
in mobiliteit   

Audi Alkmaar SEAT en ŠKODA Alkmaar Volkswagen Alkmaar Audi en Volkswagen Haarlem Volkswagen Heemskerk Volkswagen en Fiat Schagen

Gerrald 
Meijer

Bas 
Peerlings

Wim 
de Vries

Marco 
Schoonderwoerd

Michel
Schilder

Paul
Lenting

Wij willen dat u het gevoel van thuiskomen belee� 
bij Broekhuis, want Broekhuis beweegt mensen.



ook voor zakelijk

Vanuit Broekhuis Zakelijk opereren wij merkonafhankelijk en bieden wij een keur 
aan producten in zakelijke mobiliteit. Naast alle mogelijke vormen van leasing via 
Broekhuis Lease hebben we diverse producten en diensten teruggebracht tot één 

vast en betrouwbaar aanspreekpunt.

3.

BEDRIJFSWAGEN-
INRICHTING
We zijn expert in het inbouwen van 
bedrijfswagen-inrichting. We regelen alle 
mogelijke vormen van in- en opbouw. 
Te denken valt aan onder andere het 
inbouwen van track en trace systemen, 
standkachels, dubbele cabines, carkits 
en alarmen. Ons inbouwstation bevindt 
zich in Harderwijk, maar sommige 
werkzaamheden kunnen ook op locatie 
worden verricht.

BEDRIJFS-
WAGENS
Voor de aanschaf van een nieuwe 
bedrijfswagen van de merken Fiat, Ford, 
Opel, Peugeot en Volkswagen kunnen wij u 
in nauwe samenwerking met onze collega’s 
van Lease, Wagenparkbeheer en Financiële 
Diensten altijd een passend aanbod doen. 

Uiteraard kunt u bij ons ook terecht 
voor onderhoud en reparatie van uw 
bedrijfswagen.

VERHUUR & 
SHORTLEASE
Voor zakelijke klanten bieden wij diverse 
verhuurmogelijkheden tot 30 dagen. Hee�  
u langer een voertuig nodig? Kies dan voor 
shortlease.  Hiermee kunt u vanaf 30 dagen 
tot maximaal 24 maanden een auto leasen. 

U combineert hiermee het gunstige 
prijsniveau van een leasecontract 
met de fl exibele looptijd van een 
huurovereenkomst.

FLEET 
SALES
Hét professionele aanspreekpunt voor 
de zakelijke markt. Wij richten ons op 
bedrijven met grotere wagenparken, 
we fungeren als intermediair tussen 
de zakelijke markt en nagenoeg alle 
activiteiten die binnen Broekhuis worden 
aangeboden. 

Kortom: advies en coördinatie ten aanzien 
van turn-key leveringen.

WAGENPARKBEHEER

Ook als u er voor kiest uw eigen wagenpark te kopen is Broekhuis een uitstekende partner. 
Wij bieden een complete beheerservice voor uw eigen wagenpark. Onderhoudskosten, 
brandstofverbruik, schade inzicht en aan- en verkoop van voertuigen; uw totale beheer 
teruggebracht tot één vast en betrouwbaar aanspreekpunt. En uiteindelijk één digitale, 
volledig uitgesplitste factuur per maand.
Kijk op broekhuis.nl/wagenparkbeheer voor de video met onze heldere samenvatting.

BROEKHUIS LEASE

Onze dienstverlening is modulair opgebouwd en sluit naadloos aan op uw wensen. Of 
uw organisatie nu groot of klein is, wij bieden altijd een passende oplossing. Door de 
veelzijdigheid aan activiteiten binnen de groep hebben wij stevig grip op de deelprocessen 
zoals inkoop, levering, schadeherstel, reparatie en onderhoud. Wij hebben echt verstand van 
auto’s, mobiliteit en autoregelingen en gebruiken dit om uw wagenpark optimaal te beheren 
en u goed te adviseren.

50% 
KORTING

OP EEN WAX OYL 
BEHANDELING

bij aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto

3+1
GRATIS

BIJ AANSCHAF VAN EEN 
SET BANDEN*

15% 
KORTING

OP ACCESSOIRES*

bij aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto

OP DE VERLENGDE 
GARANTIE

bij aanschaf van een nieuwe auto

50% 
KORTING

Deze coupons zijn geldig t/m 31-12-2018 en in te leveren bij alle Broekhuis vestigingen. Niet geldig i.c.m. andere acties. Het is wel mogelijk om coupons te combineren. 

 U hee  standaard 2 jaar fabrieksgarantie, u kunt deze 
verlengen met 2 jaar. Met deze aanbieding krijgt u 

50% korting op de kosten voor verlengen.Deze korting is op basis van de bruto adviesprijs.Deze korting is exclusief arbeidsloon.

WELKOMSTKORTING
profi teer van onze

Op zoek naar een 
zakelijke totaaloplossing? 

DAN IS BROEKHUIS ZAKELIJK UW PARTNER
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VELSERBROEK - De nieuwe Ceed Sportswagon maakt vanaf heden zijn de-
buut in de showroom bij Kia-dealer Tinholt in Velserbroek. Hij is ontwor-
pen, ontwikkeld en gebouwd in Europa. De derde generatie van een 
bijzonder veelzijdige, praktische en ruime stationwagen, met een 
nog groter interieur en flink meer laadruimte dan zijn voor-
ganger.

De nieuwe Ceed Sportswagon is het twee-
de lid van de Ceed-familie dat in show-
room schittert. De Ceed vijfdeurs 
hatchback maakte hier in juni zijn 
publieksdebuut. Met de nieuwko-
mers wil Kia zijn positie in het C-
segment verder versterken door 
kopers innovatieve, nieuwe 
technologie te bieden met een 
volwassen en sportief design 
en een verbeterd rijgedrag.
Sinds de introductie in 2006 
zijn er in de Kia fabriek in 
Zilina, Slowakije meer dan 
500.000 exemplaren van de 
Kia Ceed Sportswagen ge-
bouwd. Historisch gezien wa-
ren Sportswagon-modellen 
goed voor ongeveer 40% van 
alle Ceed-verkopen. In 2017 
was het Ceed Sportswagon aandeel in Ne-
derland maar liefst 72%.

De nieuwe Ceed Sportswagon is lager 
en breder geworden en heeft een langere 
overhang achter. Dit resulteert in een spor-
tievere vormgeving. Rechte lijnen vervan-
gen de afgeronde randen van het huidige 
model. De voorzijde oogt daardoor agres-
siever. De bredere ‘tiger-nose’ grille, de la-
gere luchtinlaat en de rechte vormen geven 
de Ceed Sportswagon zijn gezicht. Het 
nieuwe model heeft standaard ‘ice cube’ 
achtige LED-dagrijverlichtingunits, als knip-
oog naar de GT- en GT-Line-versies van de 
huidige generatie. En profil maken scher-
pe, rechte lijnen de motorkap van de auto 
optisch langer, waardoor de auto ook een 

statige indruk maakt. De schouderlijn is ex-
tra krachtig en loopt nu meer horizontaal. 
Kia geeft de nieuwe Ceed een brede C-
stijl. Die is inmiddels een belangrijk desig-
nkenmerk van nieuwe Kia-modellen gewor-
den. Daarmee krijgt de bovenste raamlijn 
een slanke vorm, vergelijkbaar met een hal-
ve maan. Aan de achterzijde maken LED-
dagrijverlichting de nieuwe Ceed Sports-
wagon beter zichtbaar en bovenal direct 
herkenbaar.

De nieuwe Kia Ceed Sportswagon is vanaf 
de introductie leverbaar met de keuze uit 
elf kleuren. Verder levert Kia een selectie 
wieldesigns in verschillende maten. In het 
interieur zijn de ergonomie en het materi-
aalgebruik naar een nog hoger niveau ge-

tild. Kia heeft de interieurarchitectuur van 
recent geïntroduceerde Kia-modellen toe-
gepast, waarmee het dashboard een fraai 
gevormde, naadloze en slanke vorm heeft. 
Zowel de bestuurder als passagiers ervaren 
meer bewegingsvrijheid, meer voetenruimte 
en een beter zicht rondom.

Het dashboard bestaat uit twee delen. In 
het bovenste deel positioneert Kia het ‘zwe-
vende’ touchscreen voor de bediening van 
het infotainmentsysteem. In het onderste 
deel bundelt Kia de knoppen voor de be-
diening van de verwarming, de radio en 
de ventilatie. Het dashboard is subtiel naar 
de bestuurder gericht voor beter gebruiks-
gemak. Het interieur is grotendeels afge-
werkt met hoogwaardige soft-touch mate-

rialen. Accenten hebben een metallic of 
satijnchromen finish. Er kan gekozen wor-
den uit diverse stoffen, kunstleder en echt 
lederen bekleding. Kia werkt het stuur-
wiel en de schakelpook optioneel af met le-
der.

De Ceed Sportswagon is ook verkrijgbaar 
met een panoramisch dak, dat het interi-
eur in het daglicht dompelt en de inzitten-
den trakteert op een fraai uitzicht op de 
lucht.

Meer weten: Kia-dealer Tinholt, 
Klompenmakerstraat 43, 
1991 JJ Velserbroek. 
Telefoon: 023-5385550, 
www.tinholt.nl.

SHOWROOMPREMIÈRE 
KIA CEED SPORTSWAGON

De Ceed Sportswagon is ook verkrijgbaar met een panoramisch dak. (foto aangeleverd)

HAARLEM - Bij Tinholt staan de SUV’s 
klaar voor actie. Inclusief de nieu-
we Outlander PHEV-2019. Gaat het 
hart kloppen van het indrukwekken-
de postuur van een SUV? Maak dan 
kennis met de Mitsubishi-modellen tij-
dens het Tinholt SUV Event op 21, 22 
en 23 september.

Drie stoere en veelzijdige Mitsubishi’s, alom 
geroemd om hun binnenruimte, hoge zit en 
veiligheid. De nieuwste generatie van de Out-
lander PHEV-2019 is zelfs nóg verder verbe-
terd. En welke Mitsubishi-SUV de klant ook 
kiest, profiteer tijdelijk van ontzettend veel 
voordeel.
Profiteer van onder andere, extra inruil voor 
de huidige auto (bovenop de taxatiewaarde), 
aantrekkelijke financieringsmogelijkheden en 
one stop Private Lease, rijden tegen een laag 
maandbedrag.

Kom vrijblijvend kijken, rijden en vergelijken. 
De verkoopadviseurs beantwoorden graag 
alle  vragen, ook voor (private) lease of finan-
ciering. Een proefrit reserveren kan door een 
afspraak te maken door te bellen naar 
023- 538 55 50.

MITSUBISHI-MODELLEN CENTRAAL 
TIJDENS SUV EVENT TINHOLT

Ervaar het rijden in een SUV bij Tinholt. (FotoPR)
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HAARLEM - Subaru is een eigenwijs 
automerk. Net even anders dan de 
rest. Veiligheid, rijplezier, duurzaam-
heid en onderscheidende techniek 
staan centraal bij het Japanse merk. 
Voor een Subaru kies je bewust, in 
een Subaru blijf je rijden. Jaar na 
jaar. Omdat de beste manier om 
overtuigd te raken van de kwalitei-
ten van een Subaru is om het zelf te 
ervaren, biedt Subaru nu een proefrit 
op maat aan tijdens de Subaru Test-
dagen 2018. Ga daarvoor naar je 
dealer Subaru Kennemerland.

Een proefrit op maat tijdens de Subaru Test-
dagen is net even anders dan een rondje van 
twintig minuten over een industrieterrein met 
misschien een kort stukje snelweg. Nee, de 
proefrit op maat is een echte testrit waarin de 
ware kwaliteiten van de Subaru XV, Outback 
of Forester naar voren komen. Net zoals in 
de dagelijkse praktijk. Wie liever met de 
nieuwe Impreza op pad wil, kan ook dat mo-
del kiezen tijdens de Subaru Testdagen. 

Avontuur
Na het aangeven van de individuele proef-
ritwensen op www.subarutestdagen.nl gaat 
de dealer aan het werk. Niet alleen wordt 

het juiste model Subaru klaargezet, ook wor-
den de omstandigheden gecreëerd waaron-
der de Subaru-geïnteresseerde de proefrit wil 
maken. Dat kan bijvoorbeeld zijn met een ca-
ravan of paardentrailer aan de trekhaak om 
de trekkracht te testen, of door middel van 
een avontuurlijke proefrit waarbij een stuk of-
froad gereden wordt om de permanente vier-
wielaandrijving te testen. Druk stadsverkeer, 
bochtige buitenwegen of een lang stuk snel-
weg: een Subaru voelt zich overal thuis, biedt 
grip en comfort onder de meest uiteenlopen-
de omstandigheden en laat dat de testrijder 
graag ervaren.

Veiligheid
Een aspect van Subaru dat tijdens de proef-
rit ook getest mag worden, is het grote aan-
tal standaard veiligheidsvoorzieningen. Ac-
tieve veiligheidssystemen, die zorgen voor 
een maximaal vertrouwen van de bestuur-

der in de auto, en passieve veiligheidsvoor-
zieningen, die de inzittenden optimaal be-
scherming bieden op het moment dat het toch 
misgaat. Een deskundige uitleg van de dea-
ler waarbij de werking van alle veiligheids-
systemen, zoals EyeSight, worden gedemon-
streerd is uiteraard onderdeel van de proefrit 
op maat.
Inschrijven voor een testrit op maat in een 
Subaru XV, Outback of Forester tijdens de 
Subaru Testdagen is binnen een paar minu-
ten geregeld op www.subarutestdagen.nl. De 
dichtstbijzijnde dealer neemt vervolgens con-
tact op voor een afspraak. Proefrijden in de 
nieuwe Subaru Impreza kan via Impreza.sub-
aru.nl.

Subaru Kennemerland, 
Eysinkweg 67, 2014 SB Haarlem. 
Tel: 023-5531000, 
www.kennemerland.subaru.nl.

OVERTUIG JEZELF DOOR DE AUTO TE ERVAREN
Proefrit op maat tijdens Subaru Testdagen 2018 is échte praktijktest

Schrijf je in voor een testrit op maat in een Subaru XV. (foto aangeleverd)

VELSERBROEK - De Mazda CX-3 is door de ANWB uitgeroepen tot meest 
waardevaste kleine SUV. Alleen dat maakt hem al een goede keuze. De Maz-
da CX-3 heeft onlangs een subtiele update gehad. Of liever, upgrade. In lijn 
met het Japanse KODO design zijn zowel het exterieur als het interieur op tal-
loze punten vakkundig aangescherpt, waardoor hij nog mooier oogt.

Denk aan de nieuwe grille, velgen, de sier-
strippen en de achterlampen, maar het groot-
se verschil is met het blote oog niet te zien. 
De Mazda CX-3 is, door fors meer isola-
tie, aanzienlijk stiller en laat minder trillingen 
door tijdens het rijden.
Op zoek naar een vleugje sportiviteit? Dan 
is de Mazda CX-3 Sport Selected de ideale 
keuze. Deze speciale uitvoering combineert 
een rijke uitrusting met comfort verhogende 
elementen en een extra sportieve uitstraling 
dankzij onder meer stoere 18-inch lichtmeta-
len velgen, een haaienvinantenne en privacy 
glass. Verder uitgerust met parkeersensoren 
achter, stoelverwarming voor, DAB+ radio en  
licht- en regensensoren.

De verfijnde details en het ruimtelijke interi-
eur is ontworpen rondom de bestuurder. De 
technologie G-Vectoring Control zorgt ervoor 

dat u als bestuurder in totale controle bent. 
De HMI Commander is onder handbereik ge-
plaatst tussen bestuurder en bijrijder om het 
MZD Connect-scherm te bedienen. En met de 
Active Driving Display kunt u zich volledig 
concentreren op de weg. 

De motoren in de Mazda CX-3 zijn voorzien 
SKYACTIV technologie. Deze revolutionai-
re technologie combineert rijplezier met een 
laag brandstofverbruik, De SKYACTIV moto-
ren bieden een perfecte balans tussen presta-
ties en efficiëntie.
Met minder nemen wij namelijk geen genoe-
gen, u wel? Profiteer nu van maar liefst € 
2.995,- voordeel op de extra complete Maz-
da CX-3 Sport Selected. Rijklaar voor slechts 
€ 27.990,-. Kom langs voor meer informatie 
of een vrijblijvende proefrit. U bent van harte 
welkom in onze showroom.

MEEST WAARDEVASTE KLEINE SUV
Mazda CX-3 door ANWB uitgeroepen

De motoren in de Mazda CX-3 zijn voorzien SKYACTIV technologie. (foto aangeleverd)

Mazda Velserbeek, 
Kleermakerstraat 63, 1991 JL Velserbroek. 
Telefoon: 023 513 2940, www.mazdavelserbeek.nl.

Proefrijden in de nieuwe Subaru Impreza kan via Impreza.subaru.nl.(foto aangeleverd)
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IJmuiden - De Nederlandse Cavia-
fokkersclub organiseert op zater-
dag 22 september een tafelkeu-
ring in clubgebouw Cor Bos van 
Kleindiersportvereniging IJmond 
en omstreken aan de Heeren-
duinweg 6b (naast het zwembad). 
Op deze show zijn weer veel ver-
schillende caviarassen en kleuren 
te bewonderen. Heeft u wel eens 
een ch-teddy of een shelty cavia 
gezien? De geshowde cavia’s wor-
den hobby-matig gefokt en de 
mooiste worden door de fokkers 
geshowd. Een bonte verzameling 
dieren die de Nederlandse rassen-
standaard zo veel mogelijk bena-
dert. Onderlinge competitie in 
een gezellige sfeer, Maar zeer de 
moeite van het bekijken waard. 
Wederom zijn de zgn. Skinny’s  
(cavia’s zonder haar) ook dit weer 
te bewonderen. Op deze dag bie-
den enkele fokkers jonge cavia’s 
te koop aan en kunt u informatie 
krijgen over de rassen, karakter en 
verzorging. Dit jaar is er een grote 
tombola met veel prachtige prij-
zen met onder anderen een tele-
visie. Kinderen en andere cavialief-
hebbers kunnen op deze dag met 
hun eigen cavia deelnemen aan 
de keuring in de huisdierklasse. 
De keurmeester keurt de dieren 
op verzorging en gezondheid. Hij 
vertelt hoe je het beste voor je ca-
via kan zorgen en helpt bij het na-
gels knippen (1,50 euro per cavia). 
Deze keuring begint om 10.00 uur. 
Inschrijven voor de huisdierkeu-
ring kan op de dag zelf van 9.30 en 
10.00 uur bij het secretariaat in het 
clubgebouw. Kosten zijn 1,50 euro 
per cavia. Voor iedere deelnemer 
is er een leuke attentie beschik-
baar. Kom gerust een langs om te 
zien hoe anderen met hun hobby 
bezig zijn. De toegang is gratis. Zie 
ook ww.caviaclub.nl.

Bottelier pakt brons bij 
Capri Napels Marathon
IJmuiden - Lars Bottelier heeft 
bij de historische zwemwedstrijd 
van Capri naar Napels beslag ge-
legd op de bronzen medaille. De 
IJmuidenaar voltooide de 36 km 
lange oversteek in 7 uur en 25 se-
conden. Hierbij moest hij alleen 
de Italiaan Ghettini (6:56.11) en 
Macedoniër Pop Acev (6:59.59) 
voor zich dulden. 
De Capri Napels Marathon heeft 
een uniek karakter. De zwemmers 
moeten zonder gps-navigatie of 
volgboot van Capri naar Napels 
zien te komen. De ‘ouderwetse’ 
manier zorgt ervoor dat de coach 
ook een cruciale rol heeft, want 
die moet op zicht navigeren. Bo-
vendien stond de wedstrijd vroe-
ger bekend als het o�cieuze we-
reldkampioenschap openwater-
zwemmen.  
Samen met zijn begeleider Mar-
cel Stroet had Bottelier een plan 
bedacht om de overtocht succes-
vol te volbrengen. ,,Het plan was 
om de eerste vijf uur zo ontspan-
nen mogelijk door te komen. Bij 
de groep blijven en energie spa-
ren. Op het eind konden we dan 
kijken wat er nog in zou zitten.’’
De race verliep volgens plan, 
maar het tempo werd vanaf het 

begin gelijk opgevoerd. De Itali-
aan Ghettini zwom halverwege 
de race weg bij de groep. Twee 
andere zwemmer pakten een 
andere route via rechts. Botte-
lier kwam alleen te liggen samen 
met een Braziliaan. ,,Hij zei dat we 
moesten samenwerken om de 
beurt vijf minuten op kop zwem-
men.’’ Zo liepen de Braziliaan en 
Bottelier in op de nummer 2 en 
3. ,,Ik zag dat wij aan het inlopen 
waren en op een gegeven mo-
ment dacht ik: nu moet ik gaan. 
Ik plaatste een grote versnelling 
en zwom naar de andere jongens 
toe.’’
Bottelier haalde de derde plek in 
met nog 1 kilometer te gaan tot 
de �nish. Hij probeerde nog de 
tweede plek in te halen, maar 
die was uiteindelijk 25 seconden 
sneller. Bottelier omschrijft het 
aantikken van de �nish als ‘een 
geweldig gevoel.’
Voor Bottelier was dit de beste 
prestatie in zijn carrière te noe-
men. Hij is de tweede Nederland-
se man die weet op het podium 
te eindigen bij deze marathon. 
Eerder was dat Hans van Goor in 
1992 die ook de derde plek wist 
te veroveren. (foto: aangeleverd)

Is Stormvogels klaar 
voor de competitie?
IJmuiden - Begin augustus start-
te Stormvogels met de trainingen 
en op zaterdag 18 augustus jl. 
speelde een heel grote selectie in 
Heemskerk tegen het tweede elf-
tal van Odin’59 haar eerste oefen-
wedstrijd. 
Dit duel werd duidelijk door trai-
ner Sjaak Lettinga en zijn techni-
sche staf gebruikt om zoveel mo-
gelijk spelers te beoordelen, want 
maar liefst 22 spelers werden er 
door hen het veld ingestuurd. 
Stormvogels verloor het oefen-
potje met 3-1.
Het meedoen aan de MidWest 
Cup (voorheen Haarlems Dag-
blad Cup) leverde het team van 
trainer Sjaak Lettinga niet het 
beoogde succes op, want tegen 
Hoofddorp en Hillegom, beide 
teams komen in de eerste klas-
se zondag uit, werd met respec-
tievelijk 3-2 en 1-5 verloren. Ook 
tegen tweedeklasser Zandvoort 
werd bakzeil gehaald en wel met 

3-1 waardoor uitschakeling een 
feit werd. De IJmuidenaren bo-
den haar tegenstander in Zand-
voort overigens goed verzet.
De deelname aan de KNVB-be-
ker had voor Stormvogels meer 
succes; samen met drie vierde-
klassers werden de Vogels in een 
poule ingedeeld. Het eerste du-
el werd met 1-7 gewonnen van 
Beverwijk, maar omdat dit team 
zich later uit de beker terugtrok, 
ging deze eclatante overwinning 
de mist in. Tegen Wieringermeer 
werd met 3-2 gewonnen en om-
dat de laatste wedstrijd tegen 
buurman SVIJ in een bloedeloos 
0-0 gelijk spel eindigde, plaatste 
Stormvogels zich voor de volgen-
de bekerronde.
Van donderdag 23 tot en met 
zondag 26 augustus deed Storm-
vogels aan het Hannie Spronk-
toernooi, georganiseerd door 
Velsen, en aan het op zaterdag 
25 augustus eigen georganiseer-

de Zilveren Trawler Toernooi mee. 
Na met 5-0 van Velsen 2 gewon-
nen te hebben, eindigde tegen 
IJmuiden het duel in een 1-1 ge-
lijk spel. Omdat de vijf spelers van 
Sjaak Lettinga de strafschoppen 
beter namen dan IJmuiden, werd 
voor de tweede keer in successie 
haar eigen toernooi gewonnen.
Na de eerste wedstrijd tijdens 
het Hannie Spronk-toernooi met 
4-0 van EDO verloren te hebben, 
won Stormvogels een paar da-
gen later tegen VSV de strijd om 
de derde plaats door na een 3-3 
gelijk spel de strafschoppen be-
ter te nemen.
Zaterdag a.s. vindt tegen Pan-
cratius de ouverture van het sei-
zoen 2018-2019 plaats. Aanvang 
15.15 uur. Omdat trainer Lettin-
ga tijdens de vele wedstrijden 
niet over een aantal (dragende) 
spelers kon beschikken is het de 
vraag of Stormvogels reeds klaar 
is competitie.

Velsen - Op zaterdag 15 sep-
tember was het de beurt van de 
Harmroute. Deze route gaat gro-
tendeels langs Zijnanaal B, de ka-
nobaan en de golfbaan. Bij aan-
komst in Spaarnwoude begonnen 
de problemen al bij de skibaan, 
waar alle binnenkomend ver-
keer werd omgeleid wegens een 
groot muziekfestival. Na enig aan-
dringen mochten we doorrijden 
naar Zijkanaal B.  Alles ging ver-
der voorspoedig tot de terugweg. 
De eerste 5 minuten was alles nog 
rustig totdat opeens de ene na de 
andere bus met bezoekers voorbij 
raasde. Het klootschieten veran-
derde in snel gooien en dekking 
zoeken tot er weer even rust op 
de weg was. Twee andere teams 
waren zo verstandig geweest een 
naburig �etspad op te zoeken en 
daar verder te gooien. Na a�oop 
bleek er als volgt te zijn gescoord: 
Team 1 met Sonja, Sander B en Ni-
co 52 schoten. Team 2 met Rob, 
Jan G en Jan S 56 schoten, team 
3 met Lia, Sander D en Gerda 66 
schoten en Team 4 met Bertie en 
Harm 67 schoten, dus keurig ge-
scoord in volgorde van team 
nummer. Zie ook www.fullspeed-
sport.club of bel 06-24973470.

Klootschiet-
journaal

Orgelconcert in Nieuwe Kerk
IJmuiden - Op vrijdag 28 septem-
ber wordt in de Nieuwe Kerk het 
laatste orgelconcert van dit sei-
zoen 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 via 
dirkout@gmail.com. 
Dirk Out is in de gemeente Vel-
sen bepaald geen onbekende. Hij 
was van 1991-2011 directeur van 

het vroegere Kunstencentrum 
Velsen. Ook heeft hij regelmatig 
(orgel)concerten gegeven bin-
nen 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)

Santpoort-Noord - Maandag 24 
september organiseert Postzegel 
Vereniging Santpoort weer een 
postzegelavond in Het Terras. De 
zaal is vanaf 19.00 uur open. Er 
is gelegenheid tot ruilen, praten 
over postzegels en om de kavels 
te belijken die later op de avond 
geveild zullen worden. Meer we-
ten? Bel 023-5382274 (na 18.00 
uur).

Postzegelavond

Help Sabrina en haar 
paard Homero naar het EK

De IJmuidense is daarom een in-
zamelings actie gestart op inter-
net. Ze verwacht ongeveer twee-
duizend euro nodig te hebben 
om het transport van haar paard 
en het verblijf in een Engelse ma-
nege te kunnen bekostigen. 
Sabrina: ,,We kochten Homero 

van Troyan Stables (Xavier) toen 
hij net vier jaar was geworden. 
Homero komt oorspronkelijk uit 
Portugal, van de fokker Lusita-
nos José Petejo in Póvoa de Var-
zim. Dat we nu mogen deelne-
men aan het Europees kampi-
oenschap is een hele eer, maar de 

kosten zijn enorm hoog. Elke bij-
drage helpt ons daarom enorm.’’ 
Zelf zal Sabrina voor deelname 
aan het evenement, dat plaats-
vindt van 4 tot 7 oktober, een 
lang weekeinde in Engeland ver-
blijven. 
Haar moeder is inmiddels druk 
bezig om voor dit evenement 
een geheel nieuwe out�t voor Sa-
brina te verzorgen. Iedereen die 
Sabrina wil helpen door een bij-
drage in de onkosten te done-
ren, kan hiervoor op http://bit.ly/
HelpSabrinaNaarEK terecht. (foto: 
aangeleverd)

IJmuiden - Begin deze maand won de 37-jarige Sabrina Menzel 
met haar paard Homero het Nederlands kampioenschap in de ru-
briek jonge paarden van ‘Masters du Cheval Iberique’ met een 
buitengewoon hoge score. Met deze titel op zak is deelname aan 
het Europees kampioenschap de volgende stap, maar die vin-
den plaats in Engeland. De kosten voor het transport van Homero 
naar dat land zijn echter hoog.

Caviashow

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

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

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Speedy is een geste-
riliseerde poes van 17 jaar en op 
zoek naar een nieuw thuis waar 
ze de rest van haar leven mag wo-
nen. Speedy was door iemand 
overgenomen maar het klikte 
niet tussen haar en de aanwezi-
ge katten. 
Speedy is een lief en aanhankelijk 
dametje maar wil graag een thuis 
voor haar alleen. Geen jonge kin-
deren of andere dieren, want daar 
doe je haar geen plezier mee. Een 
rustig thuis waar ze af en toe ook 
een frisse neus kan halen; dat zou 
ze heel �jn vinden.
Voor meer informatie over Spee-
dy en alle andere dieren die een 
nieuw baasje zoeken, bel met 
het Kerbert Dierentehuis aan de 
Heerenduinweg te IJmuiden: tel. 

0255-515744. Het asiel is open 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 en13.00 uur en tus-
sen 14.00 en 16.00 uur en op za-
terdag van 10.00 tot 13.00 uur. Of 
kijk op www.dierenbescherming.
nl, twitter:@dierenbescherming 
en Facebook.com/dedierenbe-
scherming. (foto: aangeleverd)

Oproep aan huurders 
Velison Wonen
IJmuiden - Op woensdag 26 sep-
tember houdt de huurdersraad 
van Velison Wonen zijn jaarver-
gadering in zalencentrum Velser-
duin aan het Velserduinplein 3-5. 
Alle huurders van de woningcor-
poratie zijn welkom. ,,Niet komen 
opdagen is geen invloed heb-
ben’’, zegt voorzitter Raymond 
Crezee. 
Hij legt uit: ,,De sociale huurwo-
ningenmarkt is nu wezenlijk an-
ders dan een aantal jaren ge-
leden. In de huidige Woning-
wet is geregeld dat de gemeen-
te, de woningcorporatie en de 
huurdersraad periodiek een drie-

hoeksoverleg voeren. Ze hebben 
daarin elk een even zware stem. 
De invloed van de huurders is dus 
veel groter geworden.’’ Als voor-
beelden noemt hij het meepraten 
over maximalisatie van de huur-
verhoging en over de zogenoem-
de huursombenadering, een sy-
steem om de soms grote ver-
schillen in huurprijs tussen zitten-
de en nieuwe huurders kleiner te 
maken. ,,Wij vinden een minimale 
huurverhoging al hoog genoeg, 
maar hoe meer huurders naar de 
vergadering komen, hoe beter 
het is.’’ Inloop 19.00 uur, aanvang 
vergadering 19.30 uur.
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Berget, Edsilia en Waylon op 
eerste stadionconcert in IJmond

Het stadionconcert is de afsluiter 
van de RaboWeek IJmond, waar-
in de bank een reeks inspireren-
de activiteiten voor jong en oud 
organiseert. Dat gebeurt in sa-
menwerking met lokale onder-
nemers, vrijwilligers en de leden-
raad. ,,Met de RaboWeek willen 
wij laten zien wat de meerwaarde 
is van een bank met coöperatie-
ve wortels’,’’ aldus directievoorzit-
ter Jakob Klompien. ,,Het is onze 
ambitie om bij te dragen aan een 
krachtige regio waarin men pret-
tig kan wonen, werken en recreë-
ren. Daarom steunen wij impact-
volle projecten en organiseren wij 
eenmaal per jaar de RaboWeek 
IJmond, met Rabobank IJmond 

Live! als nieuw hoogtepunt.’’
Het podium komt op de midden-
stip te staan, waardoor het mo-
gelijk is om het concert zowel zit-
tend (op de overdekte hoofdtri-
bune) als staand te volgen. Berg-
et Lewis, Candy Dulfer en Edsilia 
Rombley worden begeleid door 
het New Amsterdam Orchestra. 
Dit orkest werkt regelmatig sa-
men met topmusici uit binnen- 
en buitenland. DJ Barry Brand, be-
kend van Radio Decibel en 2Ge-
nerations, zorgt ervoor dat het 
feest in de (korte) pauzes niet stil-
valt.
Hoofdact Waylon neemt zijn 
7-koppige band mee naar de 
IJmond. Zijn concert duurt een 

uur. Waylon speelt onder meer 
nummers van zijn nieuwste al-
bum ‘The World Can Wait’. De 
zanger heeft net voor de tweede 
keer meegedaan aan het Eurovi-
sie Songfestival, terwijl Berget Le-
wis, Candy Dulfer en Edsilila Rom-
bley elk jaar een reeks uitverkoch-
te concerten geven in het Ziggo 
Dome. Succes gegarandeerd dus!
De eerste editie van Rabobank 
IJmond Live! vindt vrijdag 5 ok-
tober vanaf 19.30 uur plaats in 
het Rabobank IJmond Stadion, 
de thuishaven van de regiona-
le voetbaltrots Telstar. De bank 
is sinds 2016 naamgever van het 
stadion in Velsen-Zuid. Samen 
met de club werken zij aan het 
verder vergroten van de (maat-
schappelijke) impact van Telstar 
en het stadion.
Meer informatie over de activitei-
ten in de RaboWeek IJmond is te 
vinden op rabobank.nl/ijmond. 
(foto: Friso Huizinga)

Velsen-Zuid - Berget Lewis, Candy Dulfer, Edsilia Rombley en Way-
lon komen op vrijdag 5 oktober naar de IJmond voor een spette-
rend optreden in het Rabobank IJmond Stadion! Het eerste sta-
dionconcert in deze regio staat in het teken van verbinden. Tic-
kets voor Rabobank IJmond Live! kosten 20 euro en zijn te bestel-
len via rabobank.nl/ijmond.

Open dagen bij Medisch 
Lasercentrum Haarlem
Haarlem - Naarmate we ouder 
worden, verzwakt en vermindert 
het collageen en elastine in onze 
huid, die daardoor verslapt. HIFU 
is een veilige behandeling die de 
kracht van ultrasound energie ge-
bruikt om de huid op een natuur-
lijke wijze te liften en te verstrak-
ken, zonder operaties en herstel-
tijden. De dames Sonja Venema 
van Leuven en Angela Durge van 
Medisch Lasercentrum Haarlem 
bieden deze nieuwe behandeling 
aan en houden op 29 en 30 sep-
tember open dagen. 
HIFU is uniek omdat deze tech-
niek in staat is om op een veili-
ge en gecontroleerde manier op 
precies de juiste diepte energie af 
te leveren, precies daar waar het 
nodig is om de huid te liften en 
te verstrakken. Deze behandeling 
vormt daarom momenteel de 
gouden standaard in huidlifting 
en rimpelvermindering. Slechts 
één enkele behandeling levert 
langdurig resultaat. 
Tijdens de open dagen zullen 

twee HIFU Labs professionals uit 
Milaan aanwezig zijn. Bezoekers 
kunnen op beide dagen kennis-
maken met de inmiddels zes jaar 
bestaande kliniek en met deze 
nieuwe behandelmethode. 
Bij aanschaf van een HIFU-pakket 
krijgen bezoekers van de open 
dagen een goodiebag cadeau ter 

waarde van 125,00 euro. Medisch 
Lasercentrum Haarlem is geves-
tigd aan het Staten Bolwerk 1 en 
is tijdens de open dagen 29 en 30 
september geopend vanaf 10.00 
uur. Kijk op www.medischlaser-
centrumhaarlem.nl voor uitge-
breide informatie. (foto: aangele-
verd)

Wereld Alzheimer Dag
in Kennemer Theater
Beverwijk - De jaarlijkse Wereld 
Alzheimer Dag (WAD) in sep-
tember staat dit jaar in het the-
ma van ‘Muziek en Bewegen’. 
Van 17 t/m 22 september organi-
seren veel organisaties in de re-
gio Midden-Kennemerland acti-
viteiten in het kader van dit the-
ma met als doel mensen met de-
mentie en hun mantelzorgers 
mooie momenten te bezorgen.

Op zaterdag 22 september wordt 
de Week van dementie afgesloten 
met een bijzondere happening in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk: Iedereen doet WAD! Het be-
treft een anderhalf uur durende 
show met muziek en bewegen èn 
informatie voor en door mensen 
met dementie en degenen die hen 
een warm hart toedragen.
Er wordt onder andere gedanst, 

gezongen en gegymd. En er wordt 
uitleg gegeven over nut en nood-
zaak van muziek en bewegen. 
Daarnaast worden de vijf betrok-
ken wethouders tijdens een kor-
te paneldiscussie aan de tand ge-
voeld over óf en op welke manier 
hun gemeente dementievriende-
lijk is. Er is een uitgebreide informa-
tiemarkt waar de organisaties van 
de keten zich zullen presenteren.
De Wereld Alzheimer Dag op za-
terdag 22 september is  van 13.30 
uur tot 15.30 uur in het Kennemer 
Theater. Het adres is: Kerkplein 1 in 
Beverwijk. De toegang is gratis, u 
hoeft zich niet vooraf aan te mel-
den. Meer informatie over het pro-
gramma van de Wereld Alzheimer 
Week vindt u via: https://www.alz-
heimer-nederland.nl/regios/mid-
den-kennemerland/midden-ken-
nemerland. (foto aangeleverd)

Omdat veel mensen mij inmid-
dels kennen als bestuursvoor-
zitter, word ik regelmatig aan-
gesproken met vragen over het 
hospice. 
Ik ben altijd weer blij als ik een 
antwoord heb op deze vragen.
Zo komt het nog regelmatig 
voor dat mensen mij vragen of 
je bij een kerk moet horen om 
in het hospice te kunnen ko-
men.
Mijn antwoord dat iedereen 
welkom is in Hospice de Hei-
deberg, of je nu agnost bent of 
strenggelovig, stemt meestal 
tot grote tevredenheid.
Ook denkt men vaak dat je rijk 
moet zijn om in aanmerking te 
komen.
Ik kan u echter verzekeren dat 
iedereen met een basis ziekte-
kostenverzekering kan rekenen 
op de verpleegkundige zorg in 
het Hospice. 
De verblijfkosten van 25 eu-
ro per dag worden bijna altijd 
door de (aanvullende) ziekte-
kostenverzekering gedekt. 
Mocht dat echter niet zo zijn 
en kan de gast die 25 euro echt 
niet zelf opbrengen, dan ne-
men wij die kosten voor onze 
rekening.
Sommige mensen denken dat 
we met ‘maar’ vier kamers al-
tijd vol zijn en dat het dus wei-
nig zin heeft om te vragen of er 
plaats is. 
Het klopt dat we regelmatig 
een wachtlijst hebben, maar de 
afgelopen weken is het ook een 
paar keer voorgekomen dat 
we helemaal geen gasten had-
den, dus de kans dat er een ka-
mer vrij is, is over het algemeen 
toch nog steeds vrij groot.
Uit al deze vragen kan ik op-
maken dat er nog altijd veel 
is wat men niet weet van Hos-
pice De Heideberg. Omdat we 
het belangrijk vinden dat ieder-
een ons kent en weet wat we 
doen organiseren we op 13 ok-
tober van 10.00 uur tot 14.00 
uur een open huis in ons hos-
pice aan de Wulverderlaan 1 in 
Santpoort.
U bent allen uiteraard van har-
te welkom.

Robert van Westerhoven
Voorzitter Hospice De Heide-
berg

Open Huis

Verfrissend nieuw winkelconcept
I Am Vintage opent op
22 september de deuren
IJmuiden - Vanaf 22 september 
is de Kennemerlaan een kleding-
winkel rijker. Dan opent de nieuwe 
winkel ‘I Am Vintage’ de deuren van 
het winkelpand op nummer 65, ter 
hoogte van het Kennemerplein. 
Eigenaresse Greanca Wessel komt 
met een fris concept; iedere klant 
mag drie kledingstukken (zowel uit 
de heren- als damescollectie voor 
jong en oud met kleine en gro-
te maken) uitzoeken voor 35 eu-
ro. Wie bij twee stuks blijft steken, 

krijgt er een tegoedbon bij voor 
het derde kledingstuk (onbeperkt 
geldig). Het gaat hier niet om een 
tijdelijke actie, maar om het stan-
daardconcept van ‘I Am Vintage’; 
unieke merkkleding voor een vin-
tage prijs. De winkel is geopend 
van maandag tot en met zater-
dag van 09.00 tot 17.00 uur. Een 
vers kopje ko�e of thee staat al-
tijd klaar. Graag tot ziens op 22 sep-
tember bij ‘I Am Vintage’. (foto: aan-
geleverd)

Verbouwing Bakkerij 
Wijnker in volle gang
IJmuiden - De verbouwing van Bakkerij Wijnker op de Kennemerlaan is in volle gang. In de tijdelijke win-
kel om de hoek is het lekker druk. Klanten weten deze winkel goed te vinden. Zichtbaar en onzichtbaar 
krijgt het pand een metamorfose. Er wordt gewerkt aan een strakke dekvloer, dubbelglas en nieuwe elek-
tra. Door onvoorziene omstandigheden heeft de verbouwing echter vertraging opgelopen. Er moet dus 
afgeweken worden van de huidige planning. De geheel nieuwe winkel zou op vrijdag 28 september open 
gaan, maar dit wordt verplaatst naar donderdag 4 oktober. Op die manier kan ervoor worden gezorgd dat 
alles netjes afgewerkt wordt en de winkel in volle glorie open kan. (foto: aangeleverd)

Sportfever organiseert 
voetbalkampen in vakantie
Regio - Sportfever organiseert in 
de herfstvakantie weer verschil-
lende voetbal kampen. ,,Dit doen 
we al jaren. We hebben verschil-
lende locaties waar tweedaagse 
voetbalkampen worden gehou-
den. Beide dagen begint het om 
8.30 uur en is het om 14.30 klaar.
Het thema is Brazilië, en dan voor-
al het passeren zoals de bekende 
voetballers van Brazilië dat doen 
(Neymar, Douglas Costa en Mar-
celo . Hier zijn ook aparte oefenin-
gen voor zoals de dribbel challen-

ge, waarbij elke speler een bepaal-
de tijd haalt.
Zo zijn er nog meer voorbeelden 
waarbij de kinderen punten/sco-
res kunnen halen, alle spelers/
speelsters krijgen de punten/sco-
res mee op een certi�caat. Tijdens 
de lunch is er ook een leuke voet-
balquiz.
,,Met de voetbal kampen probe-
ren wij de spelers ook echt wat bij 
te brengen, weer een stukje verder 
te ontwikkelen. Er is veel aandacht 
voor de technische vaardigheden 

van de spelers, zoals het aanleren/
verbeteren van het dribbelen. Een 
methodische stap is het passeren 
zonder weerstand, waarbij we tij-
dens de beweging echt letten op 
de details. Daarna laten we de spe-
lers de technische vaardigheden 
toe passen onder weerstand, denk 
hierbij aan 1 tegen 1 of een partij-
spel. De trainers willen de spelers 
echt verder ontwikkelen, natuur-
lijk met veel plezier.’’
Inschrijven kan via www.sportfe-
ver.nl.
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IJmuiden - Wegens de verwach-
te weersvoorspelling gaat de kof-
ferbakmarkt, die gepland stond 
voor zondag 23 september, niet 
door. Zie ook www.facebook.
com/ko�ermarkt-ijmuiden, mail 
naar richard-rikkie@hotmail.com 
of bel naar 06-57539029. De vol-
gende ko�erbakmarkt is op 14 
oktober.

Kofferbakmarkt 
gaat niet door

IJmuiden - Zaterdag 22 septem-
ber wordt voor de winkels aan de 
Lange Nieuwstraat weer een ge-
zellige snu�elmarkt georgani-
seerd. De markt is van 09.00 tot 
17.00 uur. Er zullen veel kramen 
staan die vol liggen met van alles 
en nog wat. Wie ook zijn overtol-
lige spullen aan de man wil bren-
gen kan een kraam huren. Bel 
voor meer informatie of reserve-
ringen voor een kraam naar 0255-
533233 of 06-10475023. 

Snuffelmarkt SKOS: al 25 jaar kinder-
opvang in de buurt
Haarlem - In 1993 opgericht als 
een van de eerste professionele 
kinderopvangorganisaties in de re-
gio, viert de SKOS (Stichting Kinder-
opvang Spaarne) dit jaar haar vijfde 
lustrum. Ondertussen is zij met bij-
na 50 kinderdagverblijven, buiten-
schoolse opvanglocaties en peuter-
speelzalen in Haarlem en Spaarn-
dam een belangrijke speler. De op-
vangorganisatie biedt dagelijks 
ruim 2000 kinderen tussen de 0 en 
12 jaar een hele leuke, �jne plek om 
vrienden te maken en spelender-
wijs veel te leren.
De SKOS is bovendien zeer maat-
schappelijk betrokken. Naast de 
waarde die zij hecht aan duurzaam-
heid en gezonde voeding, is zij een 
van de belangrijkste aanbieders 
van VVE (Voor- en vroegschoolse 
educatie) in Haarlem. Met het ont-
wikkelingsprogramma Uk en Puk 
worden kinderen met een taal- en/
of ontwikkelingsachterstand goed 
voorbereid op de basisschool. 
SKOS werkt daarbij nauw samen 
met onderwijs, jeugdgezondheids-
zorg, welzijnsorganisaties en ge-
meente. 

Naast haar rol binnen VVE is de 
SKOS ook de enige aanbieder van 
kinderopvang voor kinderen uit 
het speciaal onderwijs op de zo-
genaamde Plus-groepen (BSO en 
peuterspeelzalen) in Haarlem. Kin-
deren die met de juiste aandacht 
en begeleiding groeien, rustiger 
worden of op een andere manier 
beter tot hun recht komen. In een 
kleinere groep, met de juiste prik-
kels onder leiding van speciaal op-
geleide pedagogisch medewer-
kers. Zij zijn getraind om de speci-
�eke behoeften van de kinderen te 
signaleren en de juiste aandacht en 
zorg te geven.
Directeur-bestuurder Annelies Zoo-
mers: ,,Wij vinden het belangrijk dat 
elk kind, ongeacht talent of achter-
grond, zich kan ontwikkelen op zijn 
eigen manier in zijn eigen tempo. 
Zelfredzaamheid en zelfstandig-
heid is daarbij een belangrijk uit-
gangspunt. Kinderen worden ge-
zien, krijgen veel persoonlijke aan-
dacht, maar zeker ook de ruimte 
om zichzelf met vallen en opstaan 
te ontwikkelen tot een zelfstandig 
individu.’’ (foto: aangeleverd)

Gemeente weigert vergunning over te schrijven

Kiplekker start rechtszaak

Elke vrijdag verkoopt Hans Luikel 
zijn gegrilde kipspecialiteiten in 
Velserbroek. De standplaats werd 
al sinds 2014 door zijn voorganger 
Cornelis Bakker ingenomen en de 
aanwezigheid van deze food-
truck in de wijk werd door bewo-
ners alom gewaardeerd. Hans Lui-
kel, goed bevriend met Bakker, 
besloot hem regelmatig te helpen 
met de verkoop. Dat beviel hem zo 
goed, dat hij uiteindelijk zijn baan 
opzegde en zich volledig op Kip-
lekkers ging richten. Na een klein 
jaar werd besloten die samenwer-
king te formaliseren. Er werd een 
VOF opgericht waarin was gere-
geld dat beide heren aan het be-
drijf verbonden waren. Had Luikel 

dat direct bij aanvang van de sa-
menwerking gedaan, dan was er 
nu geen vuiltje aan de lucht ge-
weest. De gemeente hanteert na-
melijk een termijn van twee jaar 
voor dergelijke samenwerkings-
verbanden om na een overlijden 
voor de vergunning in aanmer-
king te kunnen komen. De over-
eenkomst werd door Bakker en 
Luikel gesloten op 1 april 2017 en 
is dus amper anderhalf jaar oud. 
Wethouder Bram Diepstraten en 
diens adviseur brachten een be-
zoek aan  de foodtruck en zegden 
toe te zullen kijken naar de moge-
lijkheden voor het maken van een 
uitzondering. Uiteindelijk kwam 
er een brief van de gemeente, 

waarin staat dat die uitzondering 
niet gemaakt kan worden. Luikel 
is daarop een juridische procedu-
re gestart. Voor hem staat zijn be-
drijf en daarmee ook zijn inkomen 
op het spel. Daarnaast betreurt hij 
het dat Velserbroek nu niet langer 
kan genieten van de kipspeciali-
teiten. 
Van de gemeente ontving hij op 
zijn verzoek alle interne corres-
pondentie over deze kwestie. Op-
vallend daarin is dat wordt ge-
sproken over ambtelijk en be-
stuurlijk overleg, terwijl in een be-
geleidend schrijven wordt gemeld 
dat het onderwerp nooit behan-
deld is in een vergadering of werk-
overleg. Begin volgende maand 
zal de rechter zich over de kwestie 
moeten buigen.
De gemeente Velsen laat desge-
vraagd weten dat er alleen spra-
ke is geweest van informeel over-
leg zonder dat daarvan een ver-
slag is geweest en dat het nu bij 
de rechtbank bestreden besluit 
geheel conform beleid  door het 
college is genomen.

Velserbroek - Het bedrijf Kiplekker is een handtekeningenactie 
gestart om de standplaats aan het Ster Bastion te mogen behou-
den. De gemeente trok de vergunning voor de standplaats in, om-
dat die op naam stond van de inmiddels overleden Cornelis Bak-
ker. Diens toenmalige compagnon Hans Luikel zette het bedrijf 
sindsdien voort en wil de vergunning op zijn naam laten over-
schrijven. Hij stuit daarbij echter op problemen. De gemeente 
Velsen volgt strikt de regels en weigert om een nieuwe vergun-
ning af te geven.

Jubileumboek over
100 jaar staal in de IJmond

Het jubileumboek laat zien hoe de 
Nederlandse productiesite van Ta-
ta Steel zich sinds de oprichting in 
1918 onder sterk wisselende eco-
nomische, politieke en maatschap-
pelijke omstandigheden een top-
positie heeft weten te verwerven. 
Het accent van het boek ligt op de 
nog nauwelijks beschreven perio-
de van na 1990. De relatie tussen 
de uitbreiding van het bedrijf en 
de ontwikkeling van de omgeving 
wordt apart belicht, voorzien van 
kaarten die de geogra�sche en de-
mogra�sche veranderingen laten 
zien. Speciaal voor deze uitgave is 
in opdracht van Tata Steel door zes 
wetenschappers nieuw, onafhan-
kelijk historisch en planologisch 
onderzoek verricht.
,,Ik ben trots op het feit dat we erin 
geslaagd zijn om al 100 jaar tot de 
top van de wereldwijde staalindu-
strie te behoren”, aldus Theo Hen-
rar, directievoorzitter Tata Steel Ne-
derland. “We zijn toonaangevend 
waar het gaat om de kwaliteit van 
onze producten én op het gebied 
van duurzaamheid. Dat hebben we 
bereikt doordat we altijd fors heb-
ben geïnvesteerd in innovatie, zo-
wel op product- als procesgebied. 
Maar de allerbelangrijkste succes-
factor zijn onze medewerkers. Hun 
passie, bevlogenheid en doorzet-

tingsvermogen heeft ons gebracht 
waar we nu staan. En daar ben ik 
hen dankbaar voor.”
,,Ons bedrijf is van grote invloed 
geweest op de ontwikkeling van 
de omgeving”, aldus Mark Denys, 
directeur Technical van Tata Steel 
en verantwoordelijk voor het jubi-
leumproject. ,,We zijn uitgegroeid 
tot de grootste werkgever van 
Noord-Holland, met een duidelij-
ke invloed op infrastructuur, groei 
van gemeenten en werkgelegen-
heid. Door ons staalbedrijf zijn er 
nieuwe mensen komen wonen in 
de IJmond, er zijn huwelijken ge-
sloten, er zijn baby’s geboren en er 
is lief en leed gedeeld. Om als be-
drijf een goede toekomst te heb-
ben is het belangrijk dat we weten 
waar we vandaan komen. Dit boek 
draagt bij aan het vergroten van 
ons inzicht in de geschiedenis van 
ons staalbedrijf.”
Het boek heeft drie centrale the-
ma’s. Strategie en concurrentie be-
schrijft de wijze waarop het staal-
bedrijf zich een prominente plaats 
heeft verworven op de internatio-
nale staalmarkt, in de context van 
economische voorspoed en te-
genwind, schaalvergroting en toe-
nemende internationalisering. Het 
tweede thema is technologie en in-
novatie. Het laatste thema, mensen 

en machten, beschrijf de vele per-
sonen en instellingen die betrok-
ken waren bij de ontwikkeling van 
het staalbedrijf, van kapitaalver-
scha�ers en overheden tot werk-
nemers en omwonenden.
Van een klein bedrijf is Tata Steel 
in IJmuiden in 100 jaar tijd uitge-
groeid tot een ware wereld van 
staal. Inmiddels is de site het groot-
ste aaneengesloten industriële 
complex van Nederland, met een 
omvang van 750 hectare. Op het 
terrein staan tientallen fabrieken 
en installaties, verbonden door 
100 kilometer spoor, 80 kilometer 
weg en 55 kilometer transportban-
den. Tata Steel is een volledig ge-
integreerde site, waar alle proces-
sen, van de voorbewerking van de 
grondsto�en tot en met het coaten 
van de rollen staal op één terrein 
plaatsvinden.
Tata Steel in IJmuiden behoort tot 
de top van staalbedrijven in de we-
reld waar het gaat om staal maken 
met een zo laag mogelijke CO2-uit-
stoot. Tata Steel in Nederland heeft 
10.000 werknemers, waarvan 9.000 
in IJmuiden. Tata Steel in IJmuiden 
produceert jaarlijks zo’n 7 miljoen 
ton staal, dat wordt verscheept 
naar klanten over de hele wereld.
De auteurs van het boek zijn Dr. 
Bram Bouwens, Dr. Joost Dankers, 
Dr. Yvonne van Mill, Dr. Reinout 
Rutte, Prof. Dr. Keety Sluijterman 
en Dr. Jaap Verheul. ISBN-nummer 
jubileumboek: 978 90 6868 765 1. 
Uitgever: Uitgeverij THOTH Bus-
sum. Gebonden uitgave, 240 pa-
gina’s met 200 illustraties in kleur. 
Prijs: 34,95 euro. (foto: Tata Steel)

IJmuiden - Vrijdag is bij Tata Steel het jubileumboek over 100 jaar 
staalbedrijf in de IJmond gepresenteerd. Hans Fischer (CEO en 
CTO van Tata Steel in Europa), Theo Henrar (directievoorzitter Ta-
ta Steel Nederland) en burgemeester Martijn Smit van Beverwijk 
ontvingen het eerste exemplaar van ‘Door Staal Gedreven – Van 
Hoogovens tot Tata Steel 1918 – 2018’ uit handen van Bram Bou-
wens, een van de auteurs van het boek.

Uitslag 
prijsvraag open 
dag Het Terras
Santpoort-Noord - De open 
dag van Dorpshuis het Terras op 
de Santpoortse Boerenmarkt af-
gelopen zaterdag was een groot 
succes. Het was een gezelli-
ge markt en veel mensen heb-
ben de kramen van Het Terras 
bezocht. Een aantal van de ac-
tiviteiten werd ook gedemon-
streerd. ,,Op onze kraam konden 
mensen ook meedoen met een 
prijsvraag. Ze moesten raden 
hoeveel ko�ebonen er in een 
pot zaten en hoeveel theezakjes 
er aan de kraam hingen. 45 men-
sen hebben hier aan meege-
daan.’’ De aantallen die de deel-
nemers opgeschreven liepen erg 
uiteen: van 43 tot 144 theezak-
jes en van 193 tot 6.250 ko�e-
bonen. De uitslag van de prijs-
vraag is dat er 80 theezakjes aan 
de kraam hingen en in de pot za-
ten maar liefst 5.297 ko�ebo-
nen. De twee prijswinnaars heb-
ben ondertussen bericht gehad 
en komen de prijzen deze week 
ophalen bij Het Terras. Vanaf de-
ze week is ook het nieuwe pro-
gramma op te halen in Het Terras 
op een speciaal inlegvel in het 
boekje van SWV.

Santpoort-Noord - Zaterdag 22 
september is het van 10.00 tot 
14.00 uur open dag in het pand 
aan de Burg. Weertsplantsoen/
Crocusstraat in Santpoort-Noord, 
dat dan o�cieel burg. gaat he-
ten. Burgemeester Frank Dales zal 
burg. om 10.00 uur feestelijk ‘ope-
nen’. Er is geen onduidelijkheid 
meer. Vanaf nu ga je voor de the-
rapie, de pedicure, �nancieel ad-
vies en nog veel meer naar burg. 
En als men u vraagt waar u de 
boodschappen haalt, dan is dat in 
de supermarkt tegenover burg.! 
De dokter en de apotheek zit-
ten tegenover burg.! De orthope-
disch schoenmaker is net voorbij 
burg.! Burg, is het oorspronkelijke 
woord voor burcht. Het is een sy-
noniem voor borg, geborgenheid 
en burg. is ook de afkorting van 
burgemeester, het Burg. Weerts-
plantsoen. Voor velen staat het 
gebouw nog bekend als vesti-
ging van onder andere de biblio-
theek, de Rabobank en de KNVB. 
Inmiddels is er veel veranderd. In 
het gebouw zijn momenteel 25 
verschillende disciplines werk-
zaam gericht op Welzijn, Licha-
melijke en Geestelijke Gezond-
heid, Zorg en Financiële bege-
leiding, voor jong en oud. Na de 
opening ben u welkom in het ge-
bouw om kennis te maken met 
de ‘bewoners’ van burg. Voor de 
kinderen is er een speurtocht. Zo 
kunnen zij ook het gebouw ver-
kennen.

Open dag burg. 

Meldingen over vlieg-
hinder wederom gestegen

De stijging in deze kwartaalrappor-
tage volgt op de stijging van het 
aantal meldingen in zowel het eer-
ste, als het tweede kwartaal. Het 
aantal melders en meldingen van 
vlieghinder was in het derde kwar-
taal zelfs een �ink stuk hoger dan 
vorig jaar. Gedurende de drie kwar-
talen in 2018 is, net als in 2017, el-
ke kwartaal het aantal melders en 
meldingen gestegen.
De toename van het aantal mel-
dingen uit de gemeente Velsen be-
trof vooral de kernen Velserbroek 
en Santpoort-Noord (respectieve-
lijk 237 en 380 meldingen van de 
1464 meldingen uit Velsen). Wan-
neer de Polderbaan tijdelijk buiten 
gebruik is, zoals afgelopen periode 
als gevolg van een tijdelijke repara-
tie, wordt de Zwanenburgbaan in-
gezet als enige startbaan richting 
het noorden. De vertrekprocedure 
vanaf de Zwanenburgbaan loopt 
over Spaarndam, Velserbroek en 
Santpoort-Noord heen. Waarmee 
de extra overlast in Velserbroek en 
Santpoort-Noord is te verklaren.  
Meldingen geven een beeld over 
de hinderbeleving van vliegver-
keer. De weersomstandigheden 
spelen daarin een belangrijke fac-
tor. De zomer en het goede weer 

van dit jaar kunnen eraan bijdra-
gen dat er meer directe hinder is 
ervaren in bijvoorbeeld de tuin of 
door openstaande ramen. Wan-
neer de wind uit noord-oostelijke 
richting komt (veelal in de zomer), 
wordt de Polderbaan als startbaan 
ingezet. Startende toestellen ma-
ken aanzienlijk meer lawaai dan 
landende vliegtuigen.  
Schiphol maakt een sterke groei 
door, maar zit nu bijna tegen het 
plafond aan van 500.000 vluch-
ten. Die grens geldt tot 2020. Ver-
dere groei daarna is alleen moge-
lijk als er sprake is van verdere hin-
derbeperking en optimale vliegvei-
ligheid. 
Twee belangrijke onderwer-
pen voor gemeenten in de re-
gio IJmond-Alkmaar. Omgevings-
dienst IJmond coördineert de in-
spanningen van acht gemeen-
ten in deze regio om de hinderbe-
leving een grotere plek in het lan-
delijke beleid te geven. Een van 
de speerpunten hierbij is het te-
gengaan van de nachtelijke vlieg-
hinder om zo de slaapverstoring 
te voorkomen. Regelmatige slaap-
verstoring kan tot ernstige gezond-
heidsproblemen leiden. (foto: Pixa-
bay)

Velserbroek - Het aantal meldingen over vliegverkeer vanuit ge-
meenten in Noord-Kennemerland is wederom gestegen. De-
ze cijfers komen voort uit de derde kwartaalrapportage van het 
gebruiksjaar 2018 van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol 
(BAS). De rapportage heeft betrekking op de periode van 1 mei 
2018 t/m 31 juli 2018.
























