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De Kanaalgraver opgegaan 
in de Jutter en de Hofgeest
IJmuiden - Na drie jaar en zes-
tig uitgaven is deze week de 
laatste editie verschenen van 
de Kanaalgraver. De krant 
is, net als weekblad Huis aan 
Huis eerder dit jaar, opgegaan 
in de Jutter en de Hofgeest. 
Deze samenwerkingsverban-
den en een nieuw crossme-
diaconcept resulteert in een 
lokale krant die iedereen op 
een goede manier kan voor-
zien van nieuws en adverten-
ties, zowel in print als online.

Ben Vermeer, uitgever van de 
Kanaalgraver, zocht een aan-
tal maanden geleden contact 
met Frits Raadsheer, directeur 
van de Jutter en de Hofgeest. 
Vermeer wilde eens brainstor-
men over zijn krant, waarbij bei-
de uitgevers tot de conclusie 
kwamen dat het opgaan van 
de Kanaalgraver in onze kran-
ten de beste optie was voor bei-
de partijen. ,,Wij geven al 131 
jaar goed gelezen kranten uit 

van Castricum tot Mijdrecht en 
doen ook de verspreiding zelf’’, 
aldus Frits Raadsheer. Voor Ben 
Vermeer reden genoeg om zijn 
‘kindje’ na drie jaar onder te 
brengen bij de Jutter en de Hof-
geest. ,,Wij zijn blij dat zij onze 
passie een plekje willen geven 
en wensen de redactie veel suc-

ces met de bijzondere taak die 
nieuws uit de regio brengen is. 
Rest mij iedereen die de Kanaal-
graver gelezen heeft te bedan-
ken voor de vele leuke reacties. 
Ook wil ik alle adverteerders die 
vertrouwen in ons hadden heel 
erg bedanken.’’ (foto: de Jutter/
de Hofgeest)

Velsen-Zuid - Telstar heeft vrijdag 5 oktober een primeur, want 
voor het eerst in de 55-jarige clubgeschiedenis wordt die avond 
een heus stadionconcert gehouden op Sportpark Schoonenberg. 
Het concert vormt de afsluiting van de RaboWeek IJmond, een ‘co-
operatieweek’ met als doel inwoners en ondernemers te inspire-
ren en met elkaar te verbinden. Eerder deze week vonden al ac-
tiviteiten plaats rondom de thema’s robotica, fashion & food en 

sport. Speciaal voor Rabobank IJmond Live! wordt een podium op 
de middenstip opgebouwd waar vrijdagavond Berget Lewis, Can-
dy Dulfer, Edsilia Rombley en Waylon met zijn band optreden. Het 
concert is zowel zittend op de overdekte tribune als staand op het 
veld te volgen. Tickets kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar via rabo-
bank.nl/ijmond of vrijdagavond bij de ingang van het stadion. (af-
beelding: aangeleverd)

Eerste stadionconcert bij Telstar

Vrijdag zetten we onze bewoners en revalidanten extra 
in het zonnetje: 50 leerlingen van het Haarlem College 
komen langs om kleine wensen te vervullen.

Nationale Ouderendag
5 oktober
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Wij zijn op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

MEER WETEN? BEL TIJDENS 
KANTOORUREN: 0251-674433 

Omgeving Jacob Catslaan, 
Driehuis, 135 kranten

Inclusief 
eindejaars-
kaartjes!

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 !

D E Z E  W E E K  I N  O N Z E  K R A N T !

’s AVONDS LANGER 
BUITEN ZITTEN?
Kies voor een terrasoverkapping!

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_ZONWERING

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

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

Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)

Telefoon : 06 - 51598390

Speeddate bij

DeDAKKAS

Wil jij meer weten over werken en leren bij Sint Jacob? 

Kom op donderdag 4 oktober tussen 16.00 en 18.00 uur
naar DeDAKKAS en ga met ons in gesprek. We vertellen je wat 
werken en leren bij Sint Jacob zo leuk maakt. Een drankje krijg 
je van ons. Meer weten? www.sintjacob.nl/speeddate

DeDAKKAS 
Parkeergarage De Kamp
De Witstraat 1A
2011 DV Haarlem
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Het gemeentebestuur wil dat er minder 
verkeer door het centrum rijdt. Daarom 
wordt een zogenaamde ‘kleine centrum-
ring’ aangelegd. Het nieuwe defi nitieve 
ontwerp voor het Van Poptaplantsoen en 
Kennemerplein, dat samen met vertegen-
woordiging uit de wijk is gemaakt, is van-
af 2 oktober 2018 openbaar.

Voorgeschiedenis
In het voorjaar van 2017 is gesproken met 
bewoners over plannen voor de ‘kleine cen-
trumring’. In juni 2017 heeft de gemeente-
raad besloten dat er een verbinding komt 
tussen het Van Poptaplantsoen en de Ju-
lianakade. Het verkeer kan dan vanaf het 
Moerbergplantsoen makkelijker doorrijden 
naar de Julianakade. Verder is bepaald dat 
de snelheid 30 km/uur blijft. Eind 2018 is de 
gemeente begonnen met de voorbereidin-
gen voor de herinrichting van het Van Pop-
taplantsoen en het Kennemerplein. 

Samen ontwerpen 
Van december 2017 tot en met mei 2018 
heeft de gemeente samen met bewoners en 
belangenverenigingen aan het ontwerp ge-
werkt. Deze ‘klankbordgroep’ is 4 keer bij 
elkaar gekomen. Samen zijn de deelnemers 
tot een plan (voorlopig ontwerp) gekomen. 
Dat is in juni gepresenteerd. Daarna was er 
gelegenheid om op het ontwerp te reageren. 
In september heeft het college het defi nitie-
ve ontwerp vastgesteld.

Resultaat
Het resultaat is een inrichting met maxi-
male gebruikskwaliteit voor de bewoners 
en ruimte voor alle evenementen die op het 
Kennemerplein worden georganiseerd. Ex-
tra drempels, duidelijke markeringen, extra 
parkeergelegenheid op het Moerbergplant-
soen, goede zichtlijnen, zebrapaden en oog 
voor het belang van fi etsers: het is een ont-
werp geworden met nadruk op groen, veilig-
heid en verblijfskwaliteit.

Niet alles kan…
Niet alle verzoeken konden een plek krijgen 
in het ontwerp. Een voorbeeld hiervan is de 
locatie van de bushalte midden op het Ken-
nemerplein: een doorn in het oog van orga-
nisatoren van evenementen, maar essenti-
eel voor bewoners en winkeliers. 

Meer informatie
Het defi nitieve ontwerp van het Van Pop-
taplantsoen en Kennemerplein en de bijbe-
horende inspraakrapportage kunt u inzien 
aan de balie van het gemeentehuis aan het 
Dudokplein 1 in IJmuiden. En op de web-
site van de gemeente Velsen: https://www.
velsen.nl/burger/meepraten-in-velsen/in-
spraakonderwerpen. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met de heer A. van Poecke 
via het algemene telefoonnummer 14 0255 
of per e-mail via info@velsen.nl o.v.v. Ont-
werp herinrichting Van Poptaplantsoen/ 
Kennemerplein.

Van Poptaplantsoen en Kennemerplein
Plan voor herinrichting is klaar

• De gemeente is wettelijk verplicht de Ja-
panse Duizendknoop te bestrijden. Dit col-
lege wil dat graag op een milieuvriendelij-
ke manier doen. Daarom gaat de gemeente 
op zaterdag 17 november met vrijwilligers 
wethouder en raadsleden de Japanse Dui-
zendknoop uitsteken. Dit gebeurt op aller-

lei plekken in de hele gemeente. U bent van 
harte welkom aanwezig te zijn.

Meer informatie: https://portal.ibabs.eu en 
log in met de volgende gegevens: Site: Vel-
sen. Emailadres: burger. Wachtwoord: burger. 
Klik op overzichten en collegeberichten.

  Uit het college

Inwoners van Velsen-Noord kunnen voor 
het ophalen van documenten voor Bur-
gerzaken ook terecht in Wijkcentrum de 
Stek aan de Heirweg 21 in Velsen-Noord. 

Vanaf 22 oktober a.s. is de dependance van  
Burgerzaken niet meer open op maandag 
maar op woensdag. Het tijdstip (van 16.00 
tot 16.30 uur) blijft hetzelfde.

Vanaf 22 oktober
Dependance Burgerzaken in 
Velsen-Noord open op andere dag

Je kent het wel: onderweg naar je werk 
zie je een losliggende stoeptegel, een 
gat in de weg, of een lantaarnpaal die 
het niet doet. Je denkt: ‘Hier zou de ge-
meente iets aan moeten doen!’ En na-
tuurlijk wil je die best informeren, maar 
nu even niet. Dat kan vanaf nu veel mak-
kelijker: met de app!

Maak gebruik van de Slim Melden app 
voor meldingen over de openbare ruimte. 

Eenvoudig en snel. Open de app op je mo-
biel, maak een foto, en stuur de melding 
door. Je kunt zelfs zien of iemand anders 
de melding al gedaan heeft, dan hoef je 
helemaal niets te doen! Dowload de Slim 
Melden Velsen app nu in de App Store en 
de Play Store of scan de QR code hieronder 
(links voor Android, rechts iOS).

Samen zorgen we voor een veilige en scho-
ne omgeving. Doe je mee?

Download nu de Slim Melden app 

De herfstvakantie staat ook dit jaar 
weer in het teken van de Week van de 
Industriecultuur. Van 20 tot en met 28 
oktober zijn er tal van bijzondere activi-
teiten in IJmuiden en omgeving!

Theatraal mysterie
De vissershaven is dit jaar de thuisba-
sis voor locatietheatergezelschap Prins 
te Paard. Zij hebben zich verdiept in het 
IJmuiden van de jaren ’30 en stuitten op 
het onvertelde mysterie van mevrouw 
D.: ‘Als de politie in de roerige jaren ’30 
het zeeschip de Calypso aanhoudt in de 
Noordersluis, blijkt de passagier aan wie 
ze graag wat vragen over haar echtgenoot 
willen stellen, spoorloos verdwenen. Men 
vraagt zich af wat het smeesie* van haar 
man met het mysterie van de Calypso te 
maken heeft? Diamantroof...? Smokkel...?’. 
Prins te Paard speelt dit indringende ver-
haal tijdens een radiotour door het in-
dustriële havengebied. Reserveer je gra-
tis kaartje en ga mee op deze mysterieuze 
tocht
!
Creatief en actief
Creatieve activiteiten zijn er in de vorm 
van Masterclasses fotografi e en schilde-
ren. Zo nemen fotografen Pieter Heine en 
Machiel Kraaij je in het duister mee in hun 
workshops Industriële fotografi e en Light-
painting. Schilderen doe je bij SHIP samen 
met schilderdocente Marcella van Zanten. 

Haven ontdekken
De haven van IJmuiden kun je zowel per 
boot of te voet ontdekken: er is een ge-
zellige havenrun voor sportievelingen en 
een ribboottocht voor het uitwaaien. Het 
IJmuidense baken van de Week van de 
Industriecultuur is uiteraard de Waterto-
ren en daarom wordt hij ook weer prachtig 
verlicht!

Verschillende bedrijven en instellin-
gen zetten in de herfstvakantie de deu-
ren open, zoals Tata Steel (extra bijzon-
der door de viering van 100 jaar staal in 
de IJmond), ENCI, SHIP IJmuiden waar 
je alles leert over de sluizen, het Zee- en 
Havenmuseum met onder andere een spe-
ciale fi lmvertoning, het Hoogovensmu-
seum waar kinderen in een laboratorium 
alles kunnen leren over staal en ook staat 
de Hoogovenbus op verschillende plekken 
om historische verhalen te delen. 

Aanmelden
Je vindt het uitgebreide programma op de 
website www.industriecultuur.nl. De aan-
melding voor de activiteiten start donder-
dag 4 oktober. (foto: Ko van Leeuwen)

* Een Smeesie is een visje en daarvoor kun 
je natuurlijk terecht bij De Dolfi jn aan de 
Halkade of bij visrestaurant Gerard van 
Es aan, hoe kan het ook anders, de Indus-
triestraat. 

Programma Week van de
Industriecultuur is bekend
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De vakantie is voorbij en het weer 
wordt slechter. Hierdoor zien we ook 
dat het autoverkeer in de ochtend- en 
avondspits moeilijk IJmuiden in en 
uit kan. Vooral het autoverkeer op de 
Parkweg en de Stationsweg in IJmui-
den staat regelmatig vast. Deze situ-
atie is erg vervelend voor al die men-
sen die hier vaak dagelijks in zitten.

Omdat de route over de sluizen afgeslo-
ten is, vanwege de werkzaamheden van 
de nieuwe zeesluis, rijden er dagelijks 
meer auto’s over de Parkweg en de Sta-
tionsweg. Buiten de spits gaat dit goed, 
maar in de spits levert dit soms fi les op. 
We zien gelukkig ook dat het verkeer nu 
weer beter doorstroomt sinds de Hage-
lingerweg weer open is gegaan. 

Verkeerslichten
De verkeerslichten bij de Parkweg-

Rijksweg kunnen het verkeer, het groot-
ste deel van de dag goed verwerken. 
Mede door het extra verkeer als gevolg 
van de afsluiting van de sluisroute, ont-
staat er nu (in de spits) regelmatig ver-
traging. Voor de zomervakantie is de 
instelling van de verkeerslichten aan-
gepast. De “groentijd” (periode dat het 
licht op groen staat) voor het verkeer op 
de Parkweg richting snelweg is toen ver-
hoogd.

De gemeente Velsen heeft bij de leve-
rancier van de verkeerslichten gevraagd 
om te onderzoeken hoe de verkeerslich-
ten nog beter ingesteld kunnen worden. 
Vorige week hebben wij de resultaten 
van dit onderzoek ontvangen.  Wij gaan 
daar als gemeente direct mee aan de slag 
en komen nog dit jaar met een plan hoe 
we de overlast van fi les kunnen beper-
ken.

Files in IJmuiden tijdens spits

Zaterdag 29 september is er in zwembad 
De Heerenduinen afgezwommen voor het 
zwem ABC. Alle kinderen hebben weer 
een topprestatie geleverd. Van harte ge-
feliciteerd met het behalen van jullie di-
ploma!!

A-diploma: Frederique Louise Coltho� , 
Amy Broersen, Tess van Hoo� , Raphael 
Vesper Beeftink, Kyan de Lijzer, Roxy van 
Heems, Yente van Wolferen, Stijn Brouwer, 
Sem Quakkelaar, Theo Cornelis Bosch, Len-
ka Tadajewska, Finz André Krab, Sara El 

Aahas, Koen Siem Evert Wortel, Julyan de 
Boer, James de Kraaij, Daan Wientjes, Oli-
wier Kazmierczak, Jolie Verhuis, Maud Ha-
mersma, Lynn van der Ree, Lina Nasri. B-
diploma: Kyra de Jongh, Aiden Avery Rem, 
Sylvie Martina Smit, Jan Parul, Lola Beem, 
Stanley Spoor, Liliana Tober. C-diploma: 
Thomas Roozen, Rowan Ivar Korver, Hugo 
Zwanenburg, Julian Rowan Borstel, Ole 
maarten van Ravesteijn, Bart Fröger, Lara 
Catherina van Steenbergen, Eline Liselotte 
van Westerop, Ayden Bak, Cairo Dobbenga. 
(foto’s: gemeente Velsen)

Trotse bezitters zwemdiploma

Als je meerderjarig wordt, verandert er 
veel op het gebied van geld. Als acht-
tienjarige ben je zelf fi nancieel verant-
woordelijk, óók voor eventuele schul-
den. De gemeente stelt het geldplan 
‘bijna 18’ beschikbaar, dit kan je hel-
pen om niets te vergeten en je fi nanciën 
goed te regelen.

Haal meer uit je geld!
Het geldplan’ bijna 18’ is ontwikkeld door 
Startpunt Geldzaken en online gratis be-
schikbaar voor alle inwoners van de ge-
meente Velsen. Startpunt Geldzaken is 
een initiatief van een aantal ona¡ anke-
lijke fi nanciële organisatie, waaronder het 
NIBUD (Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting).  Het geldplan ‘bijna 18’ geeft 
tips over wat je moet regelen en op welke 
manier dit het beste kan.

Welke geldplannen zijn er nog meer?
Er zijn geldplannen beschikbaar voor huis-
houdens in verschillende omstandigheden. 
Welk geldplan van toepassing is, is a¡ an-
kelijk van de fi nanciële vraag:

- Heeft u fi nanciële zorgen of problemen?
- Wilt u (meer) geld overhouden?
- Heeft u geld over?
- Wil u ondersteuning voor uw kind?
- Wilt u sparen voor studie (klein)kind?
 
Anoniem in te vullen
De geldplannen kunnen anoniem worden 
gebruikt zodat uw privacy is verzekerd.

Waar beschikbaar?
Via www.startpuntgeldzaken.nl/velsen

Meer informatie
Voor meer informatie over Startpuntgeld-
zaken kunt u terecht bij afdeling Sociaal Do-
mein van de gemeente Velsen.

(Bijna) 18 jaar? Raadpleeg 
het online geldplan ‘Bijna 18’

Zorgt u voor een familielid, voor buren 
of bekenden? Dan bent u misschien man-
telzorger en ligt er een cadeautje voor u 
klaar.

Mantelzorg is zorgen voor een naaste. Dat 
kan een familielid zijn, maar ook een buur-
vrouw of een vriend. Deze zorg lijkt vanzelf-
sprekend, maar gaat verder dan de gebrui-
kelijke hulp die we elkaar geven. Mantelzorg 
is onmisbaar naast professionele zorg. Voor 
iemand met een beperking is het heel waar-
devol als een ander even een boodschap kan 
doen, wil oppassen, vervoer regelt naar de 
dokter of kan helpen bij persoonlijke ver-
zorging. Zorgt u meer dan vier uur per week 
en langer dan drie maanden voor een ander 
zonder dat u daar voor wordt betaald? En 
woont degene voor wie u zorgt in Velsen? 
Dan kunt u een VVV-cadeaukaart van € 25 
aanvragen. 

Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jon-
geren tot 24 jaar die in huis wonen met een 

ziek familielid. Dit kan een ouder, broer of 
zus zijn, maar ook een oma of opa. Jonge 
mantelzorgers kunnen ook de cadeaukaart 
aanvragen.

Aanvraag
U kunt de VVV-cadeaukaart tot en met 31 
december 2018 aanvragen via de website 
www.velsen.nl /mantelzorgwaardering. 
Lukt dat niet, dan kunt u een aanvraagkaart 
ophalen bij de balie van het gemeentehuis of 
bij Socius Centrum Mantelzorg op het adres 
Plein 1945 in IJmuiden. De voorwaarden 
staan op de website en op de aanvraagkaart. 

Informatie en advies
De gemeente wil mantelzorgers ook graag 
helpen met informatie, ondersteuning en 
advies. Daarvoor kunt u contact opnemen 
met de consulenten van Socius Centrum 
Mantelzorg via 088 8876900. De consulen-
ten van Socius kunnen u informatie geven 
over praktische zaken, zoals vergoedingen 
en toeslagen. Ook weten zij de weg naar on-
dersteuning als de zorg te zwaar wordt.

Cadeau voor mantelzorgers

De Japanse duizendknoop is een ijzer-
sterke uitheemse plant die in Nederland 
geen natuurlijke ‘vijanden’ kent en daar-
door hard groeit (wel 10 centimeter per 
dag!) en zich snel verspreidt. De plant is 
supersterk (bij vochtig weer, droogte, in 
de zon en in de schaduw) en kan dwars 
door asfalt en funderingen heen groei-
en. Help mee met de bestrijding op 17 no-
vember!

De gemeente moet deze plant daarom be-
strijden en gaat daarvoor op zoek naar me-
thoden die voldoende werken en zo min 
mogelijk schadelijk zijn voor het milieu. 
Daarnaast hopen we dat er Velsenaren zijn 
die zich vrijwillig willen inzetten om de dui-
zendknoop met de hand te lijf te gaan. Dat 
kan door de plant er met zoveel mogelijk 

wortels uit te trekken of door hem met een 
schop uit te steken.

De gemeente verzorgt op zaterdag 17 novem-
ber van 13.00 tot 17.30 eenmalig een middag 
waarop de wethouder samen met vrijwilli-
gers op een aantal plekken in Velsen de dui-
zendknoop gaat uitsteken. De gemeente stelt 
handschoenen en schoppen beschikbaar en 
zorgt voor de afvoer van het afval.

Doet u mee? Meld u dan aan via wsant@vel-
sen.nl. Op dinsdagavond 13 november om 
19.30 organiseert de gemeente bij de wijk-
post in Santpoort-Zuid een informatie-
avond waarin u meer hoort over hoe en waar 
de plant groeit en hoe de bestrijding in zijn 
werk gaat. Hopelijk tot in november! (foto: 
gemeente Velsen)

Wie helpt mee met bestrijding 
van Japanse duizendknoop
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Veel van onze verre geschiedenis ligt 
vaak verrassend dichtbij. Onder onze 
voeten. In de bodem. Wil jij ook ontdek-
ken welke verhalen er allemaal verstopt 
zitten in de Nederlandse bodem? De ge-
meente Velsen doet op zaterdag 13 en 
zondag 14 oktober mee aan deze Natio-
nale Archeologiedagen. Hiermee wil de 
gemeente Velsen de fascinerende wereld 
van de Nederlandse archeologie voor ie-
dereen toegankelijk maken, jong en oud. 

Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober is de 
Archeologische Werkgroep Velsen van 
11.00 tot 17.00 uur aanwezig op de Ruïne 
van Brederode. Kinderen kunnen een ar-
cheologische vondst opgraven en een kan-
netje of ander gebruiksvoorwerp uit het 
verleden in elkaar plakken. Heb je een voor-
werp uit oude tijden? Neem het mee en kom 
erachter wat en hoe oud het is.

In de kapeltoren van de Ruïne kan de ar-
cheologische tentoonstelling ‘Wat de bewo-
ners van Brederode achterlieten’ bezocht 
worden. Hier worden voorwerpen getoond 
die de bewoners van Brederode achterlie-
ten in de gracht rond het kasteel en de om-
ringende sloten. Sommige vondsten date-
ren uit de tijd dat de heren van Brederode 
woonden in het kasteel, vanaf de 13e  eeuw. 
Ook zijn er voorwerpen bij uit latere tijden. 
Deze kunnen verloren zijn of weggegooid 
door bezoekers van de Ruïne. Maar ze kun-

nen ook door bemesting hier terecht zijn 
gekomen. Vroeger werd een beerput ook ge-
bruikt als afvalput. De beer werd gebruikt 
voor bemesting van de akker of het weiland, 
zo kwam het afval op het land terecht.  De 
Ruïne is geopend van 11 tot 17 uur. Zondag 
14 oktober zal de Ruïne in verband met de 
Nationale Archeologiedagen gratis toegan-
kelijk zijn. 

Op zondagmiddag 14 oktober is van 14.00 
tot 17.00 uur een stand van PAN in de Ruïne 
aanwezig. PAN staat voor Portable Antiqui-
ties of the Netherlands.Het doel van PAN is 
om oudheidkundige vondsten, zoals mun-
ten, scherven en glas in privé-bezit te docu-
menteren en de informatie beschikbaar te 
maken. Heeft u een archeologische vondst? 
Laat het documenteren door PAN.

In Spaarnwoude is een geocache over de Ro-
meinen in Velsen uitgezet. Daarmee wordt 
levendig gehouden dat ruim 2000 jaar ge-
leden de Romeinen in Velsen waren. Met 
deze multicache van 4,8 km kunnen wan-
delaars via een app, gps-coördinaten en het 
beantwoorden van vragen uiteindelijk een 
heuse Romeinse schat vinden! De start is op 
de parkeerplaats hoek Laaglandersluisweg 
/ Heuvelweg in Spaarnwoude. Te bereiken 
via de Amsterdamseweg, afslag r101.

Kijk voor meer activiteiten op www.archeo-
logiedagen.nl. (foto: gemeente Velsen)

 Nationale Archeologiedagen

Wethouder Jeroen Verwoort nodigt on-
dernemers uit de horeca en detailhandel 
uit voor een gesprek op 9 oktober. Het 
gesprek zal gaan over ‘Service en Gast-
vrijheid’ en hoe de gemeente Velsen de 
uitstraling op deze punten kan verbete-
ren.

Voor de bijeenkomst op 9 oktober is Karoli-
ne Wiegerink uitgenodigd. Zij is lector aan 
de Hotelschool The Haque en een autori-
teit op het gebied van City Hospitality. Ze 
zal een mini-college geven over het thema 
‘Maak het verschil met gastvrijheid’.

Daarna volgt een gesprek met alle aanwezi-
gen over de vraag wat Velsen nodig heeft om 
het verschil te maken. De uitkomsten van 
deze bijeenkomst kunnen worden betrok-
ken bij het defi nitieve collegeprogramma.

De bijeenkomst op 9 oktober komt voort 
uit het voorlopig collegeprogramma 2018-

2022: “Velsen komt naar je toe!”. Het college 
wil inwoners en bedrijven betrekken bij be-
leid en plannen. Ondernemers uit de horeca 
en detailhandel zijn dagelijks bezig met ser-
vice en gastvrijheid. Het college hoort daar-
om graag hun mening over dit thema. Eerder 
sprak wethouder Verwoort met onderne-
mers over de thema’s mobiliteit, gemeente-
lijke dienstverlening en bereikbaarheid.’.

Praat mee over Service en Gastvrijheid
Uitnodiging voor horeca-
ondernemers en detailhandel

Heeft u als ondernemer binnen de gemeente Velsen ideeën over verbetermo-
gelijkheden? Meld u dan aan via gbergem@velsen.nl.  Vragen kunt u sturen 
naar mmooibroek@velsen.nl. Ondernemers zijn van harte welkom op 9 okto-
ber 2018 van 19.00 tot 21.30 uur bij Telstar 1963 NV, Minister van Houtenlaan 
123, 1981 EK Velsen-Zuid.

Op maandag 8 oktober start aanne-
mer Kreeft BV met werkzaamheden in 
de Van der Poelstraat en omgeving. De 
werkzaamheden duren naar verwach-
ting tot half maart 2019.

De komende tijd worden onder andere bo-
men en de riolering vervangen, de openba-
re verlichting wordt vernieuwd en in het 
Stratingplantsoen worden wadi’s aange-
legd. Een wadi is een verlaging in het veld 

voor de opvang van water bij zware regen-
val. De eerste fase van het werk wordt uit-
gevoerd aan de Van der Poelstraat, vanaf 
de Grote Hout- of Koningsweg tot net voor 
het Stratingplantsoen. Daarna volgen de 
werkzaamheden aan het Stratingplant-
soen en tot slot aan de Dijckmansstraat. 
Omwonenden van de Van der Poelstraat 
hebben een brief ontvangen over de start 
van het project.

Start werkzaamheden Van der 
Poelstraat in Velsen-Noord

Vergaderingen Gemeenteraad Velsen
Besluitenlijst gemeenteraads-
vergadering 27 september 2018

De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering 
van 27 september besluiten genomen over:

Citymarketing 2019
De gemeente is in 2017 gestart met het inzetten van city-
marketing 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 behouden en aan-
trekken van bedrijven, bewoners en bezoekers. De activitei-
ten die betrekking hebben op  citymarketing worden vanaf 
2019 uitgevoerd door de Stichting Citymarketing Velsen in 
oprichting. Subsidiëring van de stichting is daarbij het uit-
gangspunt. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor 
in 2019 200.000 euro beschikbaar te stellen, ten laste van de 
reserve Visie op Velsen. De raad heeft het voorstel unaniem 
aangenomen.

Bestemmingsplan Orionweg naar sessie op 17 oktober
Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan 
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 verdiepingen. Het ont-
werpbestemmingsplan Orionweg heeft ter inzage gelegen 
en er zijn 28, vrijwel identieke, zienswijzen ingediend. De 
zienswijzen hebben betrekking op vermindering van zon-
licht en schaduwwerking op de woningen. Tijdens de ses-
sie van 13 september besloten de raadsleden dat er nog een 
onaª ankelijk onderzoek moet komen over de schaduwwer-
king.  Tijdens de raadsvergadering besloot de raad unaniem 
dit agendapunt eerst nog in de sessie van 17 oktober te be-
spreken. Daarna is de intentie om het bestemmingsplan 
vast te stellen in de raadsvergadering van 1 november.

Benoeming lid Regiegroep IJmond
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Vel-
sen bespreken regionale onderwerpen in de IJmondcom-
missie. De regiegroep IJmond bereidt de werkzaamheden 

en besluitvorming voor. De regiegroep bestaat uit de drie 
burgemeesters, negen raadsleden en wordt ondersteund 
door de drie gri¬  ers en drie gemeentesecretarissen. Door 
het vertrek van het raadslid Henk Wijkhuisen (die wethou-
der is geworden in Bloemendaal) is er een vacature in de 
Regiegroep IJmond ontstaan. De gemeenteraad heeft het 
raadslid Robert van Koten benoemd als nieuw lid van de Re-
giegroep.

Actualiteitenuurtje extra Sessies
Tijdens het actualiteitenuurtje heeft de raad n.a.v. de in-
breng van de insprekers aangegeven dat er behoefte is om 
sessies te houden over de Kustvisie, Leerlingenvervoer door 
Regiorijder en het Kunstencentrum Velsen.

Wilt u meer zien of lezen over deze raadsvergadering? Kijk 
op www.velsen.nl/gemeenteraad en klik op de datum 27 sep-
tember 2018 in de raadskalender. U kunt daar de vergader-
stukken zien en een beeldverslag van de raadsvergadering 
bekijken.
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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.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Peperkers 43, plaatsen balkonbeglazing 

(26/09/2018) 13060-2018  
Marktplein 42, plaatsen dubbele deur in 
voorgevel (26/09/2018) 13128-2018  

Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 5, plaatsen dakka-
pel (voorgevel) (26/09/2018) 11883-
2018  

Velsen-Noord
Breesaperhof 33, bestemmingswijziging 
begane grond naar wonen (27/09/2018) 
11834-2018

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 4, kappen boom 
(26/09/2018) 13260-2018

Anna van Burenlaan 8, kappen 11 bomen  
(26/09/2018) 10704-2018 

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 42, kappen 
boom (24/09/2018) 11131-2018  

Velserbroek
Zandaak 54, plaatsen dakkapel (27/09/2018) 
13511-2018  

Geweigerde omgevingsvergunning

IJmuiden
Trompstraat 19, realiseren dakopbouw en 
splitsen woning in beneden- en bovenwo-
ning (28/09/2018) 4568-2018.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten:

Een parkeerschijfzone in te stellen in de vol-
gende straten te Santpoort-Noord, geldend 
van dinsdag t/m zaterdag van 9:00 uur t/m 
18:00 uur (maximaal 2 uur parkeren):
- Hoofdstraat (13 schuine parkeerplaatsen 

aan de oostzijde van de weg ten zuiden van 
de Huis ten Biltstraat);

- Hagelingerweg (10  langsparkeerplaatsen 
aan de westzijde van de weg ter hoogte van 
perceeladressen 41 t/m 107);

- Burgemeester Weertsplantsoen (21 haakse 
parkeerplaatsen aan de oostzijde van de weg 
nabij de aansluiting met de Hagelingerweg).

Aan deze maatregel wordt uitvoering gegeven 
door:
- het plaatsen van de verkeersborden E10 

(maximaal 2h) zoals bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990; 

- plaatsing van onderborden waarop de vol-
gende tekst is aangegeven: “di t/m za 9-18 
h”;

- plaatsing van onderborden (code OB501l en 
OB501r) met pijlmarkering om de omvang 
van de zone aan te duiden;

- het aanbrengen van blauwe belijning langs 
de parkeervakken die binnen de parkeer-
schijfzones vallen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale 
Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 

AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen  bij het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden inge-
zien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbesluiten plaats 
in de digitale Staatscourant.

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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 22 september tot en met 
28 september 2018 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden 
Lijsterlaan 9, plaatsen aanbouw en uitbrei-
den garage (23/09/2018) 13449-2018
Iepenstraat 19, legaliseren van zolder uit-
breiding (24/09/2018) 13514-2018  
Kerkstraat 97, wijzigen gebruik 
(25/09/2018) 13681-2018
Petteveltlaan 9, plaatsen erker (voorgevel) 
(28/09/2018) 14063-2018 

Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 5, realiseren erker voor-

gevel (24/09/2018) 13462-2018  
Goeman Borgesiuslaan 5, wijzigen dakkapel 
(27/09/2018) 13917-2018   

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg t.h.v.  nrs. 1en 2 t/m nrs. 
103 en 110, kappen 49 bomen (herinrichting 
straat) (28/09/2018) 13989-2018 

Santpoort-Noord
Huis te Wisselaan 41, vervangen van kozij-
nen en dakkapel en doorbraak binnenwand 
(24/09/2018) 13550-2018 

Velserbroek
Zandaak 54, plaatsen dakkapel 
(24/09/2018) 13511-2018

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-

den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
Kompasstraat 74rd, veranderen  indeling 
van het gebouw (28/09/2018) 11008-2018.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 132C en 132D,t gewijzigd 
uitvoeren van de indeling appartementen 
begane grond (24/09/2018) 8491-2018
 

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velsen-Zuid
Genieweg 44, uitvoeren baggerwerkzaam-
heden (24/09/2018) 6869-2018   

Ingekomen aanvraag evenementenver-
gunning APV artikel 2:17 

IJmuiden
Intocht Sinterklaas IJmuiden, op 17 no-
vember 2018 van 12.00 tot 16.00 uur, 
(26/09/2018) 13789-2018  
Kerstboomverbranding 2018-2019, op 9 ja-
nuari 2019 van 18:30 tot 22:00 uur, locatie 
Heerenduinweg  (12-09-2018) 12796-2018  

Ingekomen aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:18

13487-2018  Verkoop kipproducten op vrij-
dag en zaterdag , locatie Ster Bastion te Vel-
serbroek (24/09/2018)



Wij zijn ook te volgen via:Squashbaan huren? Huur dan een baan in Het Polderhuis: 0255-567666 • sportloket@velsen.nl

Evenementenkalender

Tijdens de herfstvakantie van 20 t/m 28 oktober 
ligt deze spannende avonturenbaan in het 
wedstrijdbad van zwembad De Heerenduinen. 
Kijk voor de openingstijden op www.zwembad-
velsen.nl

P O W E R E D  B Y

G E M E E N T E  V E LS E N

Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen • www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl Oktober 2018

SportContrainer vanaf 15 oktober bij sporthal Zeewijk!
Maandag 15 oktober zal de SportContrainer verplaatst worden van 
Velsen-Noord naar het grasveld voor Sporthal  Zeewijk. Het sport-
toestel zal daar 4 maanden blijven staan om sportief te kunnen worden 
gebruikt. Onlangs zijn er twee trainingen opgesteld en op de Sport-
Contrainer geplaatst! Genoeg inspiratie voor een intensieve training. 

Verenigingen en (bootcamp)clubs kunnen zich bij Sportloket Velsen 
aanmelden om gebruik te mogen maken van het (fitness) materiaal in 
de SportContrainer via sportloket@velsen.nl of 0255-567666.

Dus kom in beweging en leef je uit! 

Mega SportMix in 
Sporthal Zeewijk
Maandag 22 oktober, tijdens de herfstvakantie, 
organiseren de buurtsportcoaches weer een Mega 
SportMix in Sporthal Zeewijk! Deze editie heeft 
een “Glow in the Dark” thema, dit betekent een 
donkere zaal, lichtgevende lijnen en materialen en 
volop sporten! 

We starten de dag om 10:00 uur met groep 1 t/m 
4, die tot 12:00 uur kunnen sporten en bewegen, 
van 13:00-15:00 uur is groep 5 t/m 8 welkom. In de 
tussentijd zullen sommige onderdelen omge-
bouwd of vervangen worden door passende 
activiteiten voor oudere kinderen.

Onderdelen die aan bod zullen komen zijn team-
sporten, airhockey, hobbel bobbel baan en nog 
veel meer! Fruit en water met een smaakje (fruit-
water)is inbegrepen, zodat de kinderen genoeg 
energie hebben om lekker te sporten en spelen. 

Deelname € 3,- per kind. Opgeven gaat via sport-
pasvelsen.nl en betalen via iDeal. Schrijf snel in! 
Vol=Vol! (Foto: Ton van Steijn)

Zigzag hindernisbaan 
in het water

Vrijdag 26 oktober viert zwembad De Heerenduinen voor de 13e keer 
Halloween. Van 18:30-21:30 uur zijn kinderen t/m 14 jaar van harte 
welkom om te komen griezelen. De medewerkers dragen kostuums en 
het zwembad is compleet in Halloweensfeer omgetoverd.
De voorverkoop start halverwege oktober, houd hiervoor onze web-
site in de gaten.

Doe ook mee aan de kleurwedstrijd en win een te gekke prijs. De 
kleurplaten liggen vanaf 15 oktober bij de receptie van het zwembad. 
Of download een kleurplaat via onze website www.zwembadvelsen.nl

De winnaars van de kleurwedstrijd worden tijdens het Halloween van 
26 oktober bekend gemaakt. Er zijn 5 leeftijdscategorieën 3-4 jaar, 5-6 
jaar, 7-8 jaar, 9-14 jaar, dus iedereen maakt een eerlijke kans.

Zwemmen in kostuum is toegestaan. Kaarten € 10,50 per stuk. 
Kinderen zonder zwemdiploma en kinderen tot 8 jaar hebben alleen 
toegang onder begeleiding van een (betalende)volwassene.

Woensdag 28 november wordt voor de derde keer het Sportcongres Velsen 
georganiseerd. Tijdens dit evenement kunnen sportverenigingen uit Velsen 
kiezen uit een gevarieerd aanbod van workshops om de vereniging op weg te 
helpen naar een (nog) sterkere sportvereniging. Dit jaar zal tevens een speciale 
inspiratiesessie worden verzorgd door niemand minder dan ex-profvoetballer en 
voormalig technisch directeur van de KNVB, Hans van Breukelen. Zet woensdag 
28 november dus in je agenda!

12 oktober  Drijf Inn
 www.zwembadvelsen.nl

13 en 14 okt Strong Viking Obstacle Run
 Spaarnwoude nabij Snowplanet

20 t/m 28 okt Zigzag hindernisbaan
 www.zwembadvelsen.nl

22 oktober Mega SportMix Sporthal Zeewijk
                                   www.sportpasvelsen.nl

24 oktober   Schoolvolleybaltoernooi
 Sporthal Zeewijk

26 oktober  Halloween
 www.zwembadvelsen.nl

27 oktober Schoolkorfbaltoernooi 
 Sporthal Zeewijk

Jacintha van der 
Klugt - Buurtsport-
coach  Driehuis, 
Santpoort en 
Velserbroek

- Sportmix Velserbroek, 
maandag 15:00 - 16:00 uur

 Locatie: de Weid, 
 Velserbroek
- Sportmix Velserbroek, 
 donderdag 15:00 - 16:00 uur
 Locatie: de Springplank, 

Velserbroek

Jerry van Akkeren - 
Buurtsportcoach 
IJmuiden (Oost) + GIDS

Jerry van Akkeren, het andere 
gezicht in IJmuiden. Hij geeft 
o.a. de bewegingslessen voor 
het project ‘Gezond en wel in 
Zee- en Duinwijk’.

- Sportmix IJmuiden, 
 maandag 15:00 - 16:30 uur
   Locatie: Willemsbeekzaal
- Mega Sportmix, dinsdag 30 

april 2019
   Locatie: Sporthal 
 IJmuiden-Oost   

Yoran Wezepoel - 
Buurtsportcoach 
Velsen-Noord

Yoran Wezepoel, 
de gymleerkracht op 
basisschool De Plataan in 
Velsen-Noord!
Hij kent alle kinderen en is 
daar het sportgezicht.

- Sportmix Velsen-Noord, 
donderdag 14:30 - 15:30 uur

   Locatie: Wijckeroogzaal, 
Velsen - Noord

Sinds september werken deze drie nieuwe buurtsportcoaches voor de 
gemeente Velsen. De buurtsportcoaches ondersteunen de jeugd elk in hun 
eigen dorpskern om lekker te bewegen en een gezonde leefstijl te stimuleren.

Zij organiseren o.a. de bekende SportMixen en SportInstuiven, maar ook de 
Dubbel6kampen en de koningsspelen. Tevens zijn ze actief bij verschillende 
scholen waar ze het activiteitenaanbod organiseren. Daarnaast ondersteunen
zij sportverenigingen, scholen en kinderdagverblijven en andere organisaties
op weg richting een gezonde en actieve leefstijl. 

Ga naar onze website www.sportloketvelsen.nl waar Jacintha, Jerry en Yoran 
zich uitgebreid aan u voorstellen.

Nieuwe buurtsportcoaches 
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De skyline van westelijk IJmuiden 
wordt vaak gedomineerd door 
hoge, opgetrokken poten van in 
de havens geparkeerde boorplat-
formen. Deze foto met drie van 
zulke platformen is op een mooie 
zomermorgen begin september 
gemaakt vanaf het Pierewaaiers-
pad, het �etspad achter de duin-
rug van het kleine strand, met de 
zon recht in de lens.
Niet alleen dit plaatje is typisch 
IJmuidens maar ook zeker twee 
van de drie zichtbare platformen 
verdienen die titel, omdat ze lan-
ge tijd in IJmuiden hebben gebi-
vakkeerd: de Atlantic Rotterdam 
ruim drie-en-een-half jaar aan 
de Leonarduskade en de Caprio 
al bijna twee-en-een-half jaar als 
Paragon C463 aan de Trawler-
kade. Op de foto zien we op de 
voorgrond de Atlantic Rotterdam 
met ingekorte poten, daarachter 
de Prospector 1 met hoge poten, 
en in de verte rechts van de vuur-
toren de Caprio.
De Atlantic Rotterdam is in 1975 
gebouwd als zelf-he�end boor-
eiland. Het eiland heeft geduren-
de zijn werkzame leven meerde-

re eigenaren en daarbij diverse 
namen gehad: achtereenvolgens 
‘Maersk Explorer’, ‘Marine 306’ en 
‘Pride Rotterdam’. In 2006 wordt 
het eiland verkocht aan Koole 
Maritiem en krijgt het de naam 
‘Atlantic Rotterdam’. Koole Mari-
tiem verbouwt het eiland tot ho-
telplatform met accommodatie 
voor 140 o�shorewerkers. Door 
de lage olieprijs en de malaise in 
de o�shore raakt het eiland werk-
loos. In december 2014 wordt het 
eiland geparkeerd aan de Leo-
narduskade. Omdat de eigenaar 
bij nader inzien geen toekomst 
meer ziet voor het driepotige ei-
land besluit hij in 2017 om het 
te slopen. De sloop vordert lang-
zaam en de termijn van de sloop-
vergunning verstrijkt. Het eiland 
zal verder worden gesloopt in 
Turkije. Omdat de poten te hoog 
zijn om de bruggen over de Bos-
porus te passeren, worden ze in-
gekort. Deze klus vindt vanaf ju-
li dit jaar plaats in de IJmondha-
ven. Halverwege september ver-
trekt de ‘Atlantic’ vanuit IJmuiden 
voor zijn allerlaatste reis.
De Caprio, in IJmuiden beter be-

kend als de Paragon C463, is in 
1983 ook als zelf-he�end boor-
platform gebouwd. Het ei-
land heeft eerder onder de na-
men ‘Neddrill 3’ en ‘Noble Ro-
nald Hoope’ gewerkt. Door de la-
ge olieprijs raakt ook de Paragon 
C463 werkloos en ligt het sinds 
april 2016 in de vissershaven. Tij-
dens het Havenfestival vorig jaar 
was het eiland een van de topat-
tracties: het publiek krijgt de ge-
legenheid om met een rondlei-
ding het eiland te verkennen. In 
juli dit jaar krijgt het eiland zijn 
huidige naam: Caprio. Inmiddels 
is er weer werk voor het eiland en 
ligt het te wachten op beter weer 
om naar de boorlocatie gesleept 
te worden. (Misschien wel deze 
week.)
De Prospector 1 is een 2013 in 
China gebouwd boorplatform. 
Nadat het eiland de vorige winter 
– van december 2017 tot februari 
2018 – heeft overwinterd in onze 
haven, heeft het enkele maanden 
in de Noordzee ten noorden van 
Schiermonnikoog dienst gedaan. 
Sinds augustus dit jaar heeft het 
de plaats van de Atlantic Rotter-
dam aan de Leonarduskade inge-
nomen. Volgens de planning zal 
de Prospector 1 medio november 
weer naar zee vertrekken om ten 
westen van IJmuiden te gaan bo-
ren in opdracht van Tulip Oil.

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 de hoge poten bij de havens.

Parttime helden gezocht!
Kennemerland - De brand-
weer in onze regio zoekt part-
time helden. Het kost je gemid-
deld 5 uur per week, je krijgt er 
meer dan alleen geld voor te-
rug en je hoeft geen technisch 
specialist te zijn. 
Alles wat je gaat doen, leer je 
in een opleiding en op oefen-
avonden. Brandweer Kenne-
merland is een grootschalige 
campagne gestart om mensen 
te werven die naast hun werk, 
studie of andere bezigheden 
een steentje bij willen dragen 
aan een veilige omgeving. De 
campagne roept om parttime 
helden en laat zes van deze 
helden zien op posters in de re-
gio, in videobeeld en uiteraard 
op social media. 
Op www.brandweerkennemer-
land.nl/parttimehelden kun 
je zien welke kazernes in de 
buurt op zoek zijn naar men-
sen en hoe je in contact komt. 
Je kunt je bijvoorbeeld aan-
melden om een oefenavond bij 
te wonen en je kunt je inschrij-
ven voor de regionale informa-
tieavond op 8 november.
,,Ik vind het cliché om te zeg-
gen dat ik brandweerman 
ben omdat ik mensen wil hel-
pen’’, aldus Rick Klauwers van 
de brandweerpost in IJmui-

den. ,,Ik doe het ook voor een 
vleugje spanning. De een gaat 
op vrijdagavond los in de dis-
cotheek, ik vind het geweldig 
als mijn pieper gaat.’’
Geïnteresseerden die zich na 
een paar oefenavonden en de 
informatieavond aanmelden 
kunnen rekenen op een plaats 
op de brandweeropleiding. 
Dezelfde opleiding die brand-
weermannen en –vrouwen vol-
gen om er hun fulltime beroep 
van te maken. Op de opleiding 
leer je bijvoorbeeld over brand 
en brandbestrijding, over tech-
nische hulpverlening en hoe je 
reanimeert. Vanaf de start van 
je opleiding oefen je al mee. En 
mag je ook mee op de uitruk. 
Voor het oefenen en de inzet-
ten ontvang je een vergoeding.
Op www.brandweerkennemer-
land.nl/parttimehelden kun je 
van zes parttime helden lezen 
waarom zij hebben gekozen 
om brandweerman of –vrouw 
te zijn naast hun baan als bij-
voorbeeld jurist, smid of ambu-
lancechauffeur. 
Een ding wat al deze portret-
ten met elkaar gemeen heb-
ben is dat ze stuk voor stuk be-
noemen dat brandweer zijn 
iets is wat je samen doet. (foto: 
aangeleverd)

Uitdeuken voor slechts 25 euro

Kleine deukjes herstellen 
bij Schadenet Kasius

Schadenet Kasius Velserbroek 
staat met een gespecialiseerd 
team klaar om deukjes, ter groot-
te van maximaal een 2 euro munt, 
direct te verhelpen, zonder spui-
ten. Heeft u een grotere deuk in 
uw auto, dan kunt u uiteraard ook 
altijd bij Kasius terecht voor een 
scherpe o�erte. Alléén op vrijdag 
12 oktober van 08.00 tot 16.00 

uur bent u, na het maken van een 
afspraak, van harte welkom! Nor-
maliter kost het herstellen van 
een kleine deuk veel meer, maar 
door het bundelen kan dit nu 
veel goedkoper. Uw voordeel is 
50 procent ten opzichte van de 
normale prijs. Aanmelden kan via 
023-5376652.
Schadenet Kasius Velserbroek, 

aan Broekerdreef 80,  is al vele ja-
ren een begrip in de regio. Weke-
lijks  worden er tientallen auto-
schades hersteld. Zowel voor de 
particuliere als zakelijke markt. 
Het bedrijf  heeft samenwer-
kingsovereenkomsten met o.a. 
Achmea, Topherstel en Schade-
garant. Schadenet Kasius Velser-
broek  maakt onderdeel uit van 
de Reco Autoschadegroep met 
totaal meer dan 15 vestigingen, 
alle gevestigd in de randstad en 
Flevoland. Reco maakt deel uit 
van de landelijke keten Schade-
net. 

Velserbroek - Op vrijdag 12 oktober organiseert Schadenet Kasi-
us Velserbroek, na het eerdere grote succes bij andere �lialen, 
een speciale actiedag om kleine deukjes te laten verwijderen. Al-
leen op deze dag kan dat vervelende deukje dan tegen een zeer 
aantrekkelijke prijs hersteld worden, klaar terwijl de klant wacht.

Bloemendaal - Zondag 7 oktober 
organiseert Carmen de Haan de 
verhaallezing ‘Haal de kolder uit je 
kop’. De lezing duurt van 14.00 tot 
16.00 uur. Deelname kost 9 euro 
inclusief ko�e, thee, fris en schrijf-
gerei. Reserveren is niet nodig. Je 
voelt je ellendig en je denkt dat dit 
nooit meer over gaat. Je zit diep in 
de penarie en bent bang dat hier 
geen oplossing voor is. Zomaar 
een paar situaties die je  buitenge-
woon onzeker en somber kunnen 
maken. Maar als je ophoudt je ge-
dachten over je situatie serieus te 
nemen en je beseft dat je slechts 
lijdt op basis van een verhaal dat 

je telkens in je hoofd afdraait dán 
komt er licht in de duisternis. 
Hardnekkige angst kan in één klap 
verdwijnen. Een probleem kan na 
één moment van helderheid voor-
goed voorbij zijn. Als je maar stopt 
je gedachten te geloven dan kan 
zelfs die vlammende wrok vanwe-
ge die ex van -tig jaar terug, of die 
neiging om álles te willen contro-
leren, voorgoed uitgezwaaid wor-
den. Een verrukkelijk idee! In de-
ze lezing wordt geëxperimenteerd 
met nieuwe manieren van denken 
en zal Carmen de Haan alles inzet-
ten om je te overtuigen. Locatie: 
St. Raphaёlkerkje, Popellaan 1 in 

Bloemendaal. (foto: aangeleverd)

Verhaallezing bij Carmen de Haan

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

GASHAARDEN EN 
ONDERHOUD
Bij ons kunt u nog terecht voor nieuwe gas-
haarden. In onze showroom hebben wij een 
selectie van de merken Faber, Dru en Bocal. 
Daarnaast zijn wij gespecia liseerd in het 
onderhouden van gashaarden, gevelkachel 
of geiser. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in 
de week beschikbaar voor storingen!

FABER

BOCAL

DRU

VERGIERDEWEG 17
2025 TG HAARLEM
T: 023-5372763
WWW.KERSSENSHAARLEM.NLDRU

Bij ons kunt u nog terecht voor nieuwe gashaar-
den. In onze show-room hebben wij een selectie 
van de merken Faber, Dru en Bocal. Daarnaast 
zijn wij gespecialiseerd in het onderhouden 
van gashaarden, gevelkachel of geiser. Wij zijn  
24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar 
voor storingen!

GASHAARDEN EN 
ONDERHOUD

LET OP!!! WIJ GEVEN 20% KORTING OP ALLE 

GASHAARDEN IN DE MAAND OKTOBER!

WEGENS SUCCES VERLENGD!
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4 OKTOBER
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
sen, Dudokplein IJmuiden. Van 
10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Geslo-
ten wegens afbouw tentoonstel-
ling.

Mosselavond bij Café Bart-
je, Hoofdstraat 150, Santpoort-
Noord. Kosten 12,50. Aanvang 
18.00 uur. Inschrijven aan de bar.

Lezing over de invasie op het 
Noord-Hollandse strand in 1799. 
In Huis van Hilde van 20.00 tot 
22.00 uur.

(foto: A. Meester)
Stadsschouwburg Velsen: Dire 
Straits-tribute ‘Legendary Albums 
Live - Brother in Arms’. Aanvang 
20.15 uur.

(foto: aangeleverd)
‘Liften’, kostelijke muzikale kome-
die over drie vrouwen die vast 
komen te zitten in een lift in een 
schoonheidskliniek in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 20.15 
uur. 

5 OKTOBER
Buitenplaats Beeckestijn: Geslo-
ten wegens afbouw tentoonstel-
ling.

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

(foto: aangeleverd)
Stadionconcert Rabobank 
IJmond Live: Optreden Berget Le-
wis, Candy Dulfer, Edsilia Rom-
bley en Waylon in het Rabobank 
IJmond Stadion. Aanvang 19.30 
uur. Tickets rabobank.nl/ijmond

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

(foto: aangeleverd)
Feestelijk dakpannenconcert in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.

(foto: Rogier Veldman)
Sara Kroos nog één keer ‘Zonder 
verdoving’ in het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk, 20.15 uur. 

6 OKTOBER

(foto: aangeleverd)
Bazaar in de Nieuwe Kerk, De 
Rank, Kon. Wilhelminakade IJmui-
den. Van 10.00 tot 18.00 uur.

(foto: aangeleverd)
SHIP, Noordersluisweg 1, is ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur in 
het kader van het Weekend van 
de Wetenschap.

Mugfest 2018 duurzaamheids-
festival, Duurzaam Doen, Haar-
lemmer Kweektuin, Kleverlaan 9 
Haarlem. Van 10.00 tot 16.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Geslo-
ten wegens afbouw tentoonstel-
ling.

Oncologiefair van 11.00 tot 14.00 
uur op het Maltezerplein 25 te 
Heemskerk. Een dag voor men-
sen met kanker, of die kanker 
hebben gehad, en hun naasten. 
Thema: voeding en kanker. Meer 
op: www.oncofysiomk.nl.

Voetre�exmassage waarvan de 

▲

opbrengsten volledig gaan naar 
KWF Kankerbestrijding door Rins-
ke van der Eng en Jolanda van 
Velzen in de Bollenschuur aan de 
Buurtweg 49 in Akersloot. Kos-
ten: 5 euro (mag meer). Voor Rins-
ke en Jolanda is dit een stage-op-
dracht. Ook zondag. Aanmelden: 
www.voetre�exakersloot.nl.

(foto: aangeleverd)
Fruitfeest in de Tuin van Kapitein 
Rommel van 10.00 tot 16.00 uur. 
Alle informatie over het zelf plan-
ten en verzorgen van fruitbomen.

(foto: aangeleverd)
Geschenkenveiling in de Engel-
munduskerk, Driehuizerkerkweg 
Driehuis. Aanvang 12.00 uur. Van 
11.00 tot 12.00 uur vindt een op-
treden plaats van De Delta Sin-
gers.

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’. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

G-Disco in De Koe in Velserbroek 
met Dj’s Rens en Jeroen. Van 
19.30 tot 22.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Dutch Eagles, vertolkers The Ea-
gles in het Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. 

7 OKTOBER
Collecte Nederlandse Brandwon-
den Stichting. Tot en met 13 ok-
tober. Omgeving Velsen-Zuid en 
-Oost.

(foto: aangeleverd)
Gezonde Natuur Wandeling start 
om 10.00 uur vanuit bezoekers-
centrum De Hoep. Deelname gra-
tis, aanmelden niet nodig. Iede-
re zondag. Info: www.gezondna-
tuurwandelen.nl. 

Lezing ‘Kabbalah en de zin van 
het levern’ door Kees Voorhoeve 
in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Aanvang 10.30 uur.

(foto: aangeleverd)

Forteiland geopend voor pu-
bliek. Afvaart met de Kon. Emma 
om 10.45, 12.45 en 15.10 uur. Re-
tour naar keuze om 13.00, 15.15 
of 17.15 uur.

Korenfestival in Limmen start 
12.30 uur in de Heeren van Lim-
men, Vredeburg en de Protes-
tantse Kerk aan de Zuidkerkelaan. 
Afsluiting met samenzang koren 
en publiek om 17.30 uur. 

Buitenplaats Beeckestijn: Geslo-
ten wegens afbouw tentoonstel-
ling. 

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis is t/m oktober iedere zondag 
open van 11.00 tot 17.00 uur. Ge-
nieweg 1 in Heemskerk. Vandaag 
wordt de gehele dag in de �lm-
zaal de �lm ‘The war of the Hurri-
cane’ vertoond.

(foto: aangeleverd)
Zondagconcert door Szerelem in 
de Ruïne van Brederode in Sant-
poort-Zuid. Van 11.30 tot 13.00 
uur.

Mugfest 2018 duurzaamheids-
festival, Duurzaam Doen, Gro-
te Markt Haarlem. Van 12.00 tot 
17.00 uur.

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’. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Afval-experien-
ce’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
De Duynkant, onderkomen van 
werkgroep Oud Castricum aan de 
Geversweg 1B is open van 13.30 
tot 16.00 uur. Laatste mogelijk-
heid de expositie te zien over de 
verdwenen Duinkant. 

(foto: aangeleverd)
Verhaallezing ‘Haal de kolder uit 
je kop’ bij Carmen de Haan, Prak-
tijk voor Communicatie, St. Rap-
haëlkerkje 1 Bloemendaal. Van  
14.00 tot 16.00 uur.

Haarlems Jazz Koor in de Stompe 
Toren, Kerkweg in Spaarnwoude. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang gra-
tis, na a�oop collecte.

Rock ’n roll dansmiddag bij De 
Vriendschap in Akersloot van 
15.00 tot 20.00 uur. Toegang is 
gratis. Met muziek van DJ Mark 

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

en de Singeltjes Klubb. 

(foto: aangeleverd)
Pianorecital met Maria Ivanovich 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.

(foto: aangeleverd)
Optreden La Grenouille in de 
Oosterkerk, Zomerkade 165 in 
Haarlem. Aanvang 15.00 uur. Zie 
ook www.lagrenouille.nl

(foto: Robin Kamphuis)
Stadsschouwburg Velsen: Pur-
per met ‘Purper’s Passie’. Aanvang 
15.00 uur.

Jamsessie in De Gri�oen, Frans 
Naereboutstraat 9 IJmuiden. Van-
af 17.00 uur. 

8 OKTOBER
Wandelclub voor mensen met 
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.

Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Inloopspreekuur di-
gitale bibliotheek. Van 14.00 tot 
15.00 uur. 15.30 tot 17.00 uur Ver-
haalkabaal. Deelname gratis.

Postzegelavond van Postzegel 
Vereniging Santpoort in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Aanvang 19.00 uur.

9 OKTOBER
Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

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

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.

Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Taalspreekuur. Van 
15.00 tot 17.00 uur. Deelname 
gratis. Vrije inloop.

Lezing over bouw grootste zee-
sluis ter wereld in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
Santpoort-Zuid. Aanvang 20.00 

uur. Reserveren via www.sant-
poortsbelang.nl

Lezing van Connie Braam ‘Op-
stand aan het Noordzeekanaal’ in 
de bibliotheek Beverwijk aan het 
Kerkplein om 20.00 uur. Toegang 
7,50 euro. Kaarten via openings-
tijden bibliotheek IJmond Noord 
of online via www.bibliotheekij-
mondnoord.nl (zie agenda).

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

Puzzel- en spelletjesruilbeurs in 
De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmui-
den. Van 10.00 tot 12.00 uur.

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’. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Afval-experien-
ce’ 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. Om 14.00 uur o�ciële 
opening van ‘De Afval-experien-
ce’ en viering van de Dag van de 
Duurzaamheid bij het BRAK-wik-
kelhuisje bij het Kennemermeer, 
Ijmuiden aan Zee.

Gildewandeling en toren beklim-
men Grote of Sint Bavokerk in 
Haarlem. Start 13.30 uur vanaf 
Grote Markt bij standbeeld Lau-
rens Jansz. Coster. Aanmelden 
via gildewandelingen@gmail.
com, www.gildehaarlem.nl of 
06-16410803 op werkdagen van 
09.00 tot 10.00 en van 18.00 tot 
19.30 uur.

Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Voorleesfeest van 
14.30 tot 15.30 uur. Deelname 
gratis. Van 19.00 tot 21.00 uur le-
zing ‘De opstand van de Friezen’ 
door archeoloog Arjen Bosman. 
Toegang incl. een consumptie le-
den 7,50, niet-leden 9,50.

11 OKTOBER
Bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden: Lezing ‘Kunstmatige 
intelligentie’. Van 10.00 tot 12.00 
uur. Toegang gratis. Van 10.00 tot 
12.00 Taalspreekuur. Deelname 
gratis. Vrije inloop.

Alzheimer Trefpunt in Dorpshuis 
De Zwaan, Middelweg 5 te Uit-
geest. Programma start om 10.15 
uur en eindigt rond 12.00 uur.

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

Gewonde bij 
steekincident
IJmuiden - Bij een steekincident 
in de Marconistraat is afgelopen 
weekend een 19-jarige man uit 
IJmuiden gewond geraakt. De 
politie heeft een 52-jarige plaats-
genoot van het slachto�er aange-
houden. Hij had de man verwond 
met een mes. Het slachto�er is 
in het ziekenhuis behandeld aan 
zijn verwondingen.
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Opening expositie 
De Afval-experience
Velsen - Op woensdag 10 okto-
ber om 10.00 uur wordt op de 
tiende Dag van de Duurzaam-
heid de tentoonstelling De Af-
val-experience, te zien in het 
Pieter Vermeulen Museum, ge-
opend door wethouder Bram 
Diepstraten geassisteerd door 
2 groepen 6 van de Franciscus-
school.  
Tien oktober is tevens de Dag 
van de Duurzaamheid en om 
dat te vieren komt wethouder 
Sebastiaan Dinjens ’s middags 
om 14.30 uur naar het Brak-
wikkelhuisje aan het Kenne-
mermeer. Hij gaat een verhaal 
voorlezen aan de kinderen van 
de woensdagmiddag-groep 
van buitenschoolse opvang 
Partou De Dwarsligger.
Het verhaal komt uit het boek 
‘De kracht van nieuwe energie’ 
dat speciaal voor de 10e editie 
van de Dag van de Duurzaam-
heid is geschreven, met als the-
ma ‘energie’. 
De kinderen van de Francis-
cusschool gaan bij de opening 
aan de slag met opdrachten uit 
het afvallaboratorium van Klas 
op Groen vol spellen, proefjes, 
ontdekkingen en muziek. Klas 
op Groen helpt scholen, instel-
lingen en bedrijven op een leu-

ke manier om energiezuiniger, 
bewuster en maatschappelijk 
verantwoord bezig te zijn. 
De leerlingen van de Francis-
cusschool gaan ook aan de 
slag met het versieren van de 
‘Toekomststoel’ met hun bood-
schappen voor een duurzame 
toekomst. 
De Toekomststoel is een idee 
van Jan Terlouw: de versierde 
lege stoel zal aanschuiven aan 
alle vergaderzalen op het stad-
huis en andere plekken waar 
besluiten worden genomen. 
Hij staat symbool voor de duur-
zame toekomst die daarmee 
een stem krijgt bij iedere be-
slissing. De Toekomststoel kan 
inspireren, een plek ter over-
denking bieden, of symbool 
staan voor de volgende gene-
ratie.
De expositie ‘De Afval-expe-
rience’, voor kinderen vanaf 4 
jaar, is een interactieve  ten-
toonstelling over (zwerf-)af-
val. Bezoekers maken kennis 
met Samoerai-krijgers Shiro en 
Sakuma: die schrikken van al 
het zwerfafval, zoals kauwgom, 
blikjes, plastic flesjes, snoeppa-
piertjes en sigarettenpeuken, 
dat op de grond is gegooid en 
ze willen daar iets aan doen. Ze 

besluiten daarom hun wapens 
om te smelten tot afvalgrijpers 
en kinderen en jongeren te sti-
muleren om ook een training 
tot Samoerai-schoonmaker te 
gaan doen. Deze Zwerfafval-
experience bevat een 12-tal 
uitdagende, gekke, grappige 
en educatieve trainingsonder-
delen waarbij je van alles over 
afval leert en duidelijk wordt 
dat afval opruimen niet stom is 
maar juist stoer! 
De tentoonstelling valt samen 
met de viering van het ‘100-ja-
rig bestaan Staal’. In de IJmond 
zal in samenwerking met Tata 
en HVC het recyclen van staal 
direct inzichtelijk worden ge-
maakt: (school)kinderen wor-
den uitgenodigd om via het 
Pieter Vermeulen Museum 
staal in te zamelen. Dat staal 
zal door Tata als grondstof ge-
bruikt worden om iets nieuws 
te maken voor de kinderen.
Door extra sponsoring kun-
nen de scholen in de IJmond 
de tentoonstelling gratis of te-
gen een gereduceerde prijs be-
zoeken. 
Om 11.45 uur gaat elke bezoe-
ker na deze inspirerende och-
tend een stralende, duurzame 
toekomst tegemoet! 

Bij Kliniek Noordzee is Sabrina Mol de pre-
ventie-assistente die volgens de richtlijnen 
van Gewoon Gaaf werkt. Inmiddels zijn er al 
80 kinderen die meedoen. Elk kind wordt per-
soonlijk begeleid in een goede verzorging van 
het eigen gebit. Bij elk bezoek wordt het ge-
bit nauwkeurig gecontroleerd en volgens de 
scorelijst van Gewoon Gaaf beoordeeld. Met 
de plakverklikkers, de bekende rode kleurstof, 
wordt bekeken welke gebieden extra aan-
dacht nodig hebben. Door deze persoonlij-
ke begeleiding wordt het risico dat er gaatjes 
ontstaan verkleind. Kinderen die actief mee-
doen met Gewoon Gaaf hebben tot 70 pro-
cent minder gaatjes in hun gebit. 
De zorgverzekering vergoedt de deelname. 
Kinderen leren niet alleen goed te poetsen, 
maar leren ook wat je nog meer kunt doen 
om je tanden en kiezen gezond te houden. 
Hoe vaak je op bezoek komt is a�ankelijk van 
de score, deze wordt onder andere bepaald 
door de hoeveelheid plaque, de wisselfase en 
eventuele beugel.
Om mee te doen aan Gewoon Gaaf hoef je 
niet perse patiënt te zijn van Kliniek Noord-
zee. Je blij� dus patiënt bij je eigen tandarts, 
want daar moet je toch zijn voor de reguliere 
controles. Hij of zij kan je hiervoor een door-
verwijzing geven.
Gewoon Gaaf maakt tanden poetsen leuk. 
Kliniek Noordzee garandeert ieder gezin een 
optimale start door kosteloos de elektrische 
tandenborstel van Philips aan te bieden. De 
borstel is verbonden met een speciale inter-
actieve App met het figuurtje Sparkly. Niet al-

leen kun je op de App zien hoe vaak er tan-
den wordt gepoetst, maar na elke poetsbeurt 
krijgt het kind of de jongere via de app een 
beloning van Sparkly.
Voor informatie of aanmelding kan men te-
recht bij Kliniek Noordzee, Kon. Wilhelmina-
kade 221 in IJmuiden en telefonisch bereik-
baar via 0255-512219. (foto: aangeleverd)

Jong geleerd is oud gedaan is zeker van toepassing bij de gebitsverzorging. Daarom 
doet Kliniek Noordzee mee aan Gewoon Gaaf, een methode om cariës, tandbederf, bij 
kinderen te voorkomen. Gewoon Gaaf is voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Doel is om bij 
het bereiken van de 18-jarige lee�ijd een gebit zonder ‘gaatjes’ te hebben. 

Met Gewoon Gaaf een 
gezond kindergebit

‘Robotica is enorme groeimarkt’

,,Bedrijven investeren steeds meer 
in innovatie’’, aldus Marcel Gerrit-
sen, directeur Innovatie & Stra-
tegie van de Rabobank. ,,Onder-
zoeksbureaus verwachten dat 
de groei in robotica-investerin-
gen de komende jaren met 35% 
zal stijgen. Het is een ongeloo�ij-
ke groeimarkt waarin Nederland 

IJmond - ,,Als je ver wilt komen, ga dan samen op pad.” De bood-
schap was duidelijk tijdens Robotica: Innovations on Tour: door sa-
men te werken bereik je meer. Het ondernemersevent in de Rabo-
Week IJmond vond maandagavond plaats in het congrescentrum 
van Tata Steel, bij uitstek de plek om over innovatie en technolo-
gische ontwikkelingen te praten. Rabobank IJmond had twee in-
spirerende sprekers uitgenodigd om de aanwezigen mee te ne-
men op een duizelingwekkende reis door de wondere wereld van 
de digitale revolutie.

Volle bak bij Rabo 
Fashion & Food Event
IJmond - Dinsdagavond vond de vierde editie van het Rabo Fashion 
& Food Event plaats. In de grote zaal van de A9 Studios showden lo-
kale ondernemers de laatste najaars- en wintermode. De presentatie 
was in handen van de bekende stylist Maik de Boer. Na de show kon-
den de ruim 600 bezoekers op de foodmarkt genieten van diverse lek-
kernijen. De RaboWeek IJmond duurt nog tot en met vrijdag. (foto: 
Reinder Weidijk)

te met een inspirerend verhaal 
duidelijk in wat voor een bijzon-
dere tijd we leven. Een pc kleiner 
dan een rijstkorrel, complete hui-
zen printen, een robot die voor je 
kookt, vliegende auto’s, gekweekt 
vlees; het kwam allemaal voor-
bij. ,,In 2045 zijn computers slim-
mer dan de mens en kunnen ro-
bots zichzelf herprogrammeren. 
Dat is wel iets om rekening mee te 
houden. Daarom zijn wij nu al be-
zig met technologische ontwikke-
lingen die pas over 10 tot 20 jaar 
ingeburgerd zijn. Kennis is voor-
sprong. Maar innoveren is ook val-
len en opstaan, want je doet vaak 
dingen waar de maatschappij nog 
niet klaar voor is.’”
Van Rijswijk, die een paar jaar ge-
leden de eerste sociale robot naar 
Nederland haalde, gaf een groot 
aantal voorbeelden van manieren 
waarop robotica op dit moment al 
wordt ingezet. ,,In Amerika belt de 
Google Assistent naar bedrijven 
om te controleren of de openings-
tijden nog kloppen. Dat is een vol-
automatisch proces waar geen 
mens aan te pas komt. In Neder-
land is deze ontwikkeling ook niet 

meer te stoppen. Over een jaar 
gebruikt eenderde van de Neder-
landers Google Home om proces-
sen aan te sturen, zoals de verwar-
ming aanzetten of een afspraak 
maken bij de kapper. Ook dat is 
robotica.”
Na a�oop konden de nieuw-
ste technologieën worden uit-
geprobeerd  op de Innovation 
Playground, waar onder meer  Ci-
tyhub, IM Systems, Sense Glove, 
Innomics, Evanet, Robotwise, 
MoviĜo Robotics en Mike van Rijs-
wijk zelf hun innovaties toonden. 
De sociale robot Pepper trok veel 
bekijks, maar dat gold ook voor de 
3d-printer die snoepjes kan ma-
ken en de sense glove waarmee 
de gebruiker virtuele objecten 
aan kan raken en vast kan pakken. 
Het event werd afgesloten met 
een netwerkborrel waar meerde-
re ondernemers met elkaar in ge-
sprek gingen over mogelijke sa-
menwerkingen.
Weten wat er nog meer gebeurt 
in de RaboWeek IJmond? Kijk dan 
op rabobank.nl/ijmond of volg de 
bank op social media (@raboij-
mond). (foto: Reinder Weidijk)

wereldwijd een aardig deuntje 
meeblaast, onder meer door de 
samenwerkingsverbanden Tech-
port, Brainport en RoboValley. Als 
je zelf geen tijd hebt om te innove-
ren, dan kun je altijd nog de hulp 
inroepen van accelerators en incu-
bators. Dit soort samenwerkingen 
schieten als paddenstoelen uit de 
grond. Ook in uw achtertuin; de 
Techport-regio en de Metropool-
regio Amsterdam. Veel van deze 
initiatieven worden ondersteund 
door de Rabobank, omdat wij in-
noveren erg belangrijk vinden.” Als 
het gaat om de �nancieren, dan 
biedt de Rabobank ook een hel-
pende hand. Gerritsen: ,,Wij bie-
den kennis, kapitaal en netwerk. 
Een goed voorbeeld is dat wij be-
drijven helpen bij het vinden van 
afnemers, zodat het risico van de 
investering afneemt. Daardoor 
wordt het makkelijker om met in-
novatie aan de slag te gaan.”
De tweede spreker, innovatie-
strateeg Mike van Rijswijk, maak-
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Thuis in Santpoort

Een stukje Amsterdamse 
School in Santpoort
Fietsend over de Middenduiner-
weg ben je er voorbij voor je het 
weet: huis nummer 28, gebouwd 
in de stijl van de Amsterdam-
se School, een vernieuwende 
bouwstijl rond 1910, met als ver-
tegenwoordiger o.a. H.P. Berlage 
(Koopmansbeurs in Amsterdam).
Algemene kenmerken: versie-
rende en speelse elementen in 
metselwerk (boven deuren, por-
tieken en doorgangen), hout-
werk (laddervensters), smeed- en 
beeldhouwwerk, tot in de huis-
nummers aan toe.
In 1924 wordt dit huis gebouwd 
op de plek, waar vroeger villa 
Bosch en Duin (1773) stond. De 
decoratieve kenmerken van de 

Amsterdamse School zijn bij dit 
huis bescheiden maar wel duide-
lijk zichtbaar.
De uitspringende prominen-
te schoorsteen deelt a.h.w. het 
huis in twee gelijke helften. Bo-
venaan wordt deze versierd met 
een speels raampje en ingeslo-
ten door groene houten gevelbe-
kleding. Dit raampje functioneert 
als zodanig: 
de twee rookkanalen lopen na-
melijk langs beide zijden ervan 
omhoog.
De daklijst is van onderen ge-
golfd in een met het groen con-
trasterende crèmekleur. In de 
raampartijen zijn felrode houten 
paneeltjes opgenomen, die ge-

opend kunnen worden en voor 
ventilatie dienen.
Aan de achterzijde is de woning 
later uitgebouwd. Om te voorko-
men, dat het karakter van de wo-
ning daardoor zou worden aan-
getast, werd het oorspronkelijke 
achterkozijn opgenomen in de 
zijgevel van de uitbouw om de-
ze zo te laten harmoniëren met 
het oorspronkelijke deel van het 
huis.
Wellicht aardig om er op een 
zondagmiddag eens langs te 
wandelen of te �etsen.

Stichting Santpoort
tekst: Jos Diekstra
foto: Tialda Willems

4.000 buren op bezoek 
bij eeuwfeest Tata Steel

Op het festivalterrein konden 
jongeren actief met techniek 

aan de slag in verschillende 
workshops. Met een virtual re-

alitybril waren de processen in 
de Hoogovens, Staalfabriek en 
Warmbandwalserij te beleven 
alsof je in de fabriek stond.
Vanuit het reuzenrad konden 
de bezoekers het 750 hectare 
grote bedrijfsterrein en de om-
geving overzien. Er werden ook 
lezingen gegeven door twee 
van de auteurs van het jubile-
umboek ’Door Staal Gedreven’.
Op de staalmarkt stonden ver-
schillende bedrijfsonderdelen 
en organisatie uit de omgeving 
met een infostand. De bedrijfs-
brandweer van Tata Steel was 
aanwezig met twee voertuigen. 
Kinderen konden hier brandjes 
blussen.
Op twee locaties was er live-
muziek van Zeemanskoor De 
Raddraaiers, het Tata Steel Or-
kest en de Tata Steel Bigband. 
Voor veel bezoekers was de 
spectaculaire theatershow 
‘Door het Vuur’ het hoogtepunt 
van de dag. (foto: Erik Baalber-
gen)

IJmond - Tata Steel heeft zondag zo’n 4.000 omwonenden ont-
vangen op de speciale Burendag ter ere van het 100-jarig bestaan 
van het staalbedrijf.

Telstar boekt zege op TOP Oss

Opluchting na 
bizarre voetbalweek

Waar het dan met name wringt? 
Het af en toe haperende en strope-
rige aanvalsspel. Maar de 5-0 be-
keroorwassing tegen de amateurs 
van AFC, was de grootste doorn 
in het Telstar-oog van de afgelo-
pen periode. Op de Amsterdam-
se Zuidas gingen de gedachten af-
gelopen dinsdag opnieuw terug 
naar vrijwel exact een jaar geleden, 
toen Telstar eveneens door semi-
profs uit het toernooi werd geknik-
kerd. De destijdse 4-1 nederlaag 
tegen VVSB stak nog schril af bij de 
getrakteerde 5-0 van het Telstarge-
kleurde AFC. Trainer Mike Snoei gaf 
aan dat zijn ploeg met die uitslag 
„er nog genadig van afgekomen is.” 
In zijn zoektocht naar eerherstel 
besloot de oefenmeester naast 
een nieuwe tactiek, ook een ande-
re basisformatie te hanteren. Jor-

die van der Laan, Ryan Seager en 
Facundo Lescano begonnen ge-
drieën op de bank. Voor hen in de 
plaats startten Dylan Mertens en 
Danny van Haaren in de aanval. 
Ook in de verdediging en het mid-
denveld moest het nodige worden 
gehusseld, door het nog steeds 
afwezige duo Toine van Huizen-
Frank Korpershoek. Het enige wat 
echt herkenbaar was tegen linker-
rijtjeploeg TOP Oss: de onophou-
delijke brommersprints van rechts-
back Rodney Cabral.
En dat wapen werd optimaal be-
nut. Zijn uitstekende voorzetten, 
werden niet altijd op juiste waarde 
geschat door het nieuwe spitsen-
duo Mertens-Van Haaren. Dus be-
sloot de ultra-aanvallende rechts-
back het dan maar zelf te doen: 
waar het vroeg in de wedstrijd nog 

buitenspel was, lukte het in de 26e 
minuut wel geldig doeltre�end te 
zijn. Een simpel één-tweetje met 
de uitblinkende Kyle Scott, bracht 
hem alleen voor doelman Nick Olij. 
Cabral maakte zoals zo vaak geen 
fout, en zorgde voor het naar la-
ter bleek enige doelpunt van de 
avond: 1-0. 
„We moesten ons zien te revan-
cheren na het echec tegen AFC”, 
sprak de matchwinner zelf na af-
loop. „Dat is gelukt en geeft een 
lekker gevoel.” Cabral lijkt - in al 
zijn bescheidenheid - vaak niet 
te bese�en hoe belangrijk hij wel 
niet is in het Velsense aanvalsspel. 
Een onmisbare factor, die in moei-
lijke tijden eigenlijk niet gebles-
seerd of geschorst kan raken. Het 
verraderlijke en onzekere aan de 
mooie sport voetbal wordt hier-
mee blootgelegd: dat alles nu blijft 
zoals het is na de bevrijdende zege 
op Oss, is allesbehalve zeker. 
Feit is wel dat Telstar er cijferma-
tig zelfs beter voorstaat dan in de 
herfst van 2017, toen er aan wel 
hele mooie en unieke voetbalmi-
rakels werd gebouwd. (Douwde 
Vries, foto: 1963-pictures.nl)

Velsen-Zuid - Vallen er nu wel of geen parallellen te trekken met 
het seizoen 2017-2018? In sommige supportersogen lijkt op dit 
moment helemaal niets op één van de meest unieke jaren in de 
recente Telstar-geschiedenis. Maar schijn bedriegt, op met name 
statistisch gebied. Na zeven speelronden hebben de Witte Leeu-
wen een punt meer dan vorig seizoen, aanzienlijk minder tegen-
doelpunten en staan zelfs een plek hoger op de ranglijst dan een 
jaar geleden.

Herfstkriebels Velserbroek

Winkelcentrum Velserbroek heeft 
verschillende kriebels per jaar: 
lente-, zomer-, herfst- en decem-
berkriebels. Deze dag ademt al-
tijd het thema van het seizoen. 
Voor de herfstkriebels wordt alles 
warm oranje aangekleed. 
De orangina’s delen op gratis tas-
sen uit met het nieuwe logo van 
Centrum Velserbroek. Ook nodi-

gen zij de bezoekers elk uur uit 
om met het Rad van Fortuin mee 
te spelen. Verder zijn er tijdens 
herfstkriebels allerlei activiteiten 
te doen. Naast het Rad van For-
tuin zijn er voor de kinderen de 
hele dag leuke workshops, zoals 
pompoen snijden en schilderen 
met chocolade. 
Bezoekers kunnen elkaar onder 

het genot van een lekker kopje 
pompoensoep ontmoeten. Men 
kan terecht bij de chocoladefon-
tein met oranje chocolade of men 
kan genieten van heerlijke hapjes 
van diverse winkeliers. Om 15.00 
uur wordt de nieuwe website in 
de nieuwe huisstijl gelanceerd 
door de wethouder en worden 
er gevulde boodschappentassen 
verloot met het Rad van Fortuin! 
Meer weten? Houd dan de Face-
bookpagina van Centrum Velser-
broek in de gaten: .
facebook.com/winkelcentrum-
velserbroek.

Velserbroek - Op zaterdag 13 Oktober is het weer tijd voor het 
jaarlijkse Herfstkriebels-evenement in Centrum Velserbroek. Op 
deze dag kunnen bezoekers van 12.00 tot 16.00 uur weer mee-
doen aan verschillende activiteiten. Dit alles in het thema van de 
herfst: chocolade en pompoenen.

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - King is een volwassen 
gecastreerde kater. King is als von-
deling binnengekomen en vond 
het allemaal doodeng. In het begin 
kwam hij alleen te voorschijn als er 
geen mensen op de afdeling waren. 
Ondertussen komen er steeds meer 
kleine stapjes vooruit en dan met 
name als je lekkers hebt. Zo lang-
zaam aan kunnen een klein groep-
je mensen hem aaien en wat vindt 
hij dat heerlijk, maar van een plot-
selinge snelle reactie kan hij nog 
steeds behoorlijk schrikken. We we-
ten natuurlijk niet wat hij allemaal 
heeft meegemaakt. King is niet ge-

schikt voor een gezin met kinderen. 
Hij kan prima overweg met andere 
katten. Hij wil als hij gewend is wel 
graag naar buiten kunnen. Heeft u 
de tijd en geduld om hem een kans 
te geven?
Voor meer informatie over King en 
alle andere dieren die een nieuw 
baasje zoeken, bel met het Kerbert 
Dierentehuis aan de Heerenduin-
weg te IJmuiden: tel. 0255-515744. 
Het asiel is open van maandag tot 
en met vrijdag tussen 10.00 en13.00 
uur en tussen 14.00 en 16.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 
uur. Of kijk op www.dierenbescher-

ming.nl, twitter:@dierenbescher-
ming en Facebook.com/dedieren-
bescherming. (foto: aangeleverd)

Wijnker nu open als 
De Haarlemse Bakker
Aan de medewerkers en produc-
ten verandert niets. De klanten 
komen alleen binnen in een he-
le nieuwe winkel. In de winkel 
is een oven geplaatst, zodat er 
de hele dag verse croissants en 

broodjes gebakken kunnen wor-
den.
De winkel opent met een spet-
terende actie (zie advertentie el-
ders in deze krant). De komende 
dagen worden de puntjes nog op 

de i gezet door de timmerman en 
schilder. ,,We zijn enorm blij met 
de nieuwe winkel en hoe alles er 
uit ziet! Mooi ook dat we dit met 
een aantal IJmuidense bedrijven 
hebben kunnen realiseren. Alle 
ervaringen nemen we mee naar 
onze winkel in de Lange Nieuw-
straat waar we de komende tijd 
zullen gaan starten met de ver-
bouwing.’’

IJmuiden - Vorig jaar oktober nam De Haarlemse Bakker de bak-
kerij en winkel over van Leo Wijnker aan de Kennemerlaan 50. Na 
een grondige verbouwing gaat de winkel donderdag 4 oktober 
weer open en wordt de naam ook gewijzigd.

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 !

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 ! 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 !
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Telstar@Work en 
Street League succesvol

Bij de Street League, een van de 
programma’s van Telstar Thuis in 
de Wijk in samenwerking met het 
jongerenwerk van Stichting Wel-
zijn Velsen en de stichting Sport-
Support, kunnen de deelnemen-
de meiden- en jongensteams net 
zoveel punten behalen met het 
voetballen op een pleintje of veld-
je in de wijk als met het verrichten 
van een buurtactiviteit die de leef-
baarheid ten goede komt. Denk 
aan het schoonmaken van een 
plantsoen of het verzorgen van 
een spelletjesmiddag in een ver-
zorgingstehuis. De teams met de 
meeste punten gaan naar de �na-
les in het Rabobank IJmond stadi-
on van Telstar.
De wedstrijdjes in drie poules le-
verden vrijdag uiteindelijk drie 
winnaars op: het meidenteam On-
ly Legends, FC Strijders (jongens 
12-14 jaar) en de Straatvoetbal-
hyena’s (jongens 15-17 jaar). Het 
laatstgenoemde team kwam uit 
Velsen-Noord en brak daarna na 
zes jaar eindelijk de hegemonie 
van IJmuiden-Zeewijk. Alle win-
naars, waaronder ook de beste 

speler en speelster van het toer-
nooi, ontvingen hun prijzen uit 
handen van sportwethouder Bram 
Diepstraten, Telstarcoryfee Ruud 
Geels en directeur Michel Dussel 
van sponsor Van Mossel Peugeot.
Op de gelijktijdig met de �na-
les gehouden bijeenkomst voor 
de sponsors en partners vertelde 
wethouder Marianne Steijn (Soci-
aal Domein) dat zij het programma 

Telstar@Work, dat IJmond Werkt! 
uitvoert in het stadion van Tel-
star en waarbij mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt naar 
werk worden begeleid, graag voor 
langere tijd wil voortzetten om-
dat daarmee zulke goede resul-
taten worden behaald. Van de 40 
kandidaten die tot nu toe een tra-
ject bij Telstar@Work hebben ge-
volgd, zijn er 33 met dank aan de 
jobcoach aan een betaalde baan 
gekomen. In veel gevallen was dit 
bij een bedrijf uit het netwerk van 
Telstar. Het college van B&W stelt 
de raad daarom voor om Telstar@
Work structureel in de begroting 
op te nemen. (foto: Ron Pichel)

Velsen - Vorige week vrijdagavond was een geslaagde avond voor 
en bij Telstar. Niet alleen vanwege de 1-0 overwinning van de Wit-
te Leeuwen op TOP Oss, maar ook vanwege de succesvol verlo-
pen �naleronde van de Telstar Street League en de goed bezoch-
te bijeenkomst voor de sponsors en partners van Telstar Thuis in 
de Wijk.

Jaarmarkt druk bezocht
Velsen-Zuid - Op de laatste zaterdag van september vond de traditionele jaarmarkt plaats rond de Engel-
munduskerk in Oud-Velsen. Ook traditioneel is dat veel bezoekers afkomen op de kraampjes, rad van for-
tuin, de po�ertjes, de haringen en makrelen, de broodjes worst en de vrijmarkt. Mede door het mooie weer 
was het de hele dag gezellig in het dorp. (foto: Erik Baalbergen)

Kick-off van
De Grote Kerstshow
De Grote kerstshow nadert inmid-
dels zijn vierde editie. Wederom een 
creatie van culturele duizendpoten 
Koen van der Wel en Eline Schmidt. 
,,In februari zijn we al gestart met 
het schrijven van het concept, ge-
inspireerd op wat burgemeester 
Dales in zijn nieuwjaarstoespraak 
zei over ‘zeuren in Velsen’ kwamen 
we op dit idee. Je hoort mensen 
vaak zeggen ‘vroeger was het beter’ 
maar de vraag is.. is dat zo?’’
Van der Wel en Schmidt vertel-
len vol enthousiasme over de in-

houd van de show. ,,We schetsen 
1868, we zien een grootmoeder 
met haar ontzettend nieuwsgieri-
ge kleinkind. Plotseling belanden 
de twee in een tijdreis, de toekomst 
lijkt dichterbij dan gedacht. Terwijl 
zij door de toekomst wandelen zien 
wij als publiek het verleden, het nu 
en wie weet zelfs ónze toekomst. 
Door middel van een aantal grappi-
ge en ontroerende sketches komen 
we langs herkenbare plekken in de 
gemeente en vergelijken we vroe-
ger met nu.” 

De reis en de diverse tijdsbeelden 
vormen een kapstok voor de welbe-
kende kerstmuziek, gezongen door 
het Grote Kerstkoor, Velsense solis-
ten en omlijst door livemuziek. 
Dansstudio Michelle en Dance-
works zullen stadsschouwburg Vel-
sen in beweging brengen en kin-
derkoor KOELKIDS harten doen 
smelten. ,,Het is alsof we niet zijn 
weggeweest” jubelt een van de 
koorleden. ,,Kunnen we dit niet het 
gehele jaar doen?” 
De Grote Kerstshow is te zien in 
Stadsschouwburg Velsen op 15 en 
16 december. Kaarten zijn te bestel-
len via de website of kassa. Zie ook 
www.koelproductions.nl. (foto: aan-
geleverd)

Driehuis - Op 1 oktober om een uur of half acht stroomden de 
gangen van de nieuwe culturele broedplaats in Driehuis vol met 
uitgelaten koorleden. Te vroeg voor Kerst? ,,Natuurlijk niet, we 
kunnen niet wachten.”

RIGO Verffabriek drie 
generaties voorop lopen

RIGO Ver�abriek is een familie-
bedrijf pur sang. Arnold en Ro-
bert van Westerhoven, de zoons 
van Henk en Gonda, namen het 
bedrijf van hun ouders over in 
1978. Automatisering (van de 
administratieve kant) volgde 
en verhuizing van de produc-
tie naar de Dokweg in IJmuiden. 
Aan de IJmuiderstraatweg werd 
het pand omgetoverd tot winkel 
en verfgroothandel. In verftech-
nisch opzicht liep Ver�abriek RI-
GO in deze jaren zeker voorop. 
Met een eigen laboratorium en 
eigen productiefaciliteiten stond 
RIGO aan de basis van de ontwik-
keling van watergedragen verf en 
-blanke lakken. IJmotex en Solve-
liet maakten plaats voor Rigos-
tep, Rigocryl en de inmiddels ver-
maarde SKYLT-technologie. Ook 
werd in die jaren de basis gelegd 
voor moderne lijnolieverven.
Hoewel dat zeker niet vanzelf-
sprekend was namen de broers 
Toon en Machiel van Westerho-

ven in 2014 het bedrijf over. Daar-
mee is de derde generatie in het 
familiebedrijf een feit. Voor RIGO 
Ver�abriek staat vakmanschap 
voorop. ,,Het maken en ontwikke-
len van verf is bij ons echt men-
senwerk’’, aldus Machiel van Wes-
terhoven. ,,En daar zijn we trots 
op. Dat is in deze tijd van auto-
matisering en robotisering zeker 
niet vanzelfsprekend. Maar wij 
zien het als onze verantwoorde-
lijkheid en als onze uitdaging om 
echt werkgever te zijn. Daarom 
kunnen wij zeggen: RIGO Ver�a-
briek is een platform voor en door 
vakmensen.  Samen realiseren we 
de mooiste producten. Samen 
maken we meesterwerk.’’
Inmiddels werken ze bij RIGO 
Ver�abriek dagelijks met 65 men-
sen aan de productie en ontwik-
keling van 10 tot 12 ton verf en 
lak per dag en is daarbij nog al-
tijd koploper als het gaat om inte-
rieurproducten. Onlangs introdu-
ceerden zij een zeer innovatieve 

productlijn van Watergedragen 
Lijnolieverven, speci�ek voor mo-
numentaal Erfgoed. En hoewel 
de gouwe ouwe Altijgo inmid-
dels niet meer de spreekwoor-
delijke cash-cow van het bedrijf 
is, kon RIGO het onlangs, naast 
de TOPLIN watergedragen lijn-
olieverven, toch weer voorschrij-
ven bij de restauratie van Neder-
lands oudste Landgoed Binger-
den. Zo zie ja maar, dat de exper-
tises van drie generaties verfma-
kers nog altijd samen kunnen ko-
men in een uniek project. (foto’s: 
aangeleverd)

IJmuiden - Altijgo, IJmotex en Solveliet, zomaar wat producten 
uit de vroegste jaren van RIGO Ver�abriek. Voor veel mensen in 
IJmuiden en Velsen is RIGO een begrip: de verfwinkel langs het 
kanaal zit immers al 80 jaar op dezelfde plek. Aan de IJmuider-
straatweg begonnen Henk van Westerhoven en zijn vrouw Gon-
da Ris in 1938 hun eigen Ver�abriek Rigo.  Het ondernemende 
echtpaar maakte producten als Altijgo (Altijd Goed, veegvast) en 
K.N.B. muurverf (Kan Niet Beter). Maar wat veel mensen niet we-
ten is dat RIGO nog altijd een ver�abriek is, en ook nog altijd al 
haar verf- en lakproducten produceert in IJmuiden en bovendien 
nog altijd Altijgo maakt.

Gouden plak voor Lieke

Het was een spannende wedstrijd 
waarbij meteen duidelijk werd wel-
ke concurrentie de deelnemers dit 
seizoen te wachten staat. Zoals al-
tijd bij de eerste competitiewed-
strijd werden er nog wat kleine 
foutjes gemaakt. Desondanks wis-
ten Maaike Spring in ’t Veld en Zoë 
Hekelaar toch nog een �naleplaats 
te behalen, iets dat Britt Klous he-
laas niet lukte. Dewi Soddeman 
sprong haar oefeningen weliswaar 
keurig uit, maar zenuwen zorgden 
ervoor dat ze in hoogte en moei-
lijkheidsgraad iets te kort kwam 
voor een plaats bij de beste acht. 
Anouska Plas (1e divisie) behaalde 
een mooie vierde plaats, met zeker 
nog mogelijkheden op eremetaal 

tijdens de volgende wedstrijden. 
Ook Joy van Keijzerswaard eindig-
de net naast het podium, maar de-
ze 4e plaats was er een met een 
gouden randje. Joy bracht namelijk 
haar nieuwe oefening met vier (!) 
dubbele salto’s tot een goed einde. 
De grootste verrassing van dit 
weekend was toch wel voor Lie-
ke van Vierzen (2e divisie), die de-
buteerde op het landelijke toneel 
en er meteen vandoor ging met 
het goud, wat een mooie prestatie! 
Romana Schuring moest noodge-
dwongen naast de trampoline blij-
ven staan, ze heeft nog steeds last 
van een hardnekkige evenwichts-
stoornis. Dus ook de tweede WK-
kwali�catiewedstrijd moest zij aan 
zich voorbij laten gaan, een harde 
dobber voor deze TVIJ-topper. 
Is trampolinespringen of Freerun-
nen ook iets voor jou? Stuur dan 
een mailtje naar info@tvij-trampo-
line.nl om een proe�es aan te vra-
gen. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Afgelopen weekend vond de eerste plaatsingswed-
strijd trampolinespringen in de 2e, 1e en eredivisie plaats. De Ko-
ninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) heeft de wed-
strijdstructuur van het Nederlandse trampolinespringen in een 
nieuw jasje gestoken en ook de deelnemers van TVIJ moesten 
eraan geloven.
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Succesvol Techport Netwerk Event in de Wereld van Staal

‘De taart is groot genoeg, 
maar je moet wel durven delen’

,,De wereld draait sneller dan 
ooit’’, aldus Peter Wennink, CEO 
van het beursgenoteerde high-
techbedrijf ASML en betrokken 
bij de totstandkoming van Tech-
port. ,,We zitten middenin de 
vierde industriële revolutie. Al-
les draait om data en algoritme 
gestuurde applicaties. Dát is de 
nieuwe value. Elke twee jaar hal-
veren de kosten, terwijl een appa-
raat dubbel zoveel kan. Maar die 
snelheid en vooral de complexi-
teit van de processen kan ons ook 
de das omdoen. Daarom is het 
van groot belang om samen te 
werken. Met elkaar, als grootbe-
drijf en mkb, maar ook met uni-
versiteiten en onderzoeksinstitu-

ten, met klanten en met leveran-
ciers. Vertrouwen is daarbij de ba-
sis. Zonder vertrouwen, kunde en 
transparantie kom je in de huidi-
ge tijd nergens. De taart is groot 
genoeg, maar je moet wel durven 
delen.’’
Clement Kieftenbeld, general ma-
nager van Microtechniek in Be-
verwijk, slaat al jaren bruggen 
tussen bedrijven in de IJmond. 
,,We kunnen er maar op één ma-
nier voor zorgen dat we de bes-
te regio voor maakindustrie en 
smart maintenance worden: door 
samen te werken! Daarom wil ik 
de producenten van staal, pa-
pier, voedingsmiddelen, vloerbe-
dekking en afvalverwerking op-

roepen om samen met de mkb-
toeleveranciers aan te haken bij 
de business clusters waarin op 
brancheniveau naar vraagstuk-
ken wordt gekeken. Hoe mooi 
is het als we met elkaar de idea-
le transportbanden, energie-e�-
ciënte daken, ventilatoren, pom-
pen, machines en apparaten ont-
wikkelen en onderhouden, zodat 
de producenten al hun aandacht 
kunnen geven aan het maken van 
hun producten?’’ De aanwezigen 
antwoordden met applaus op de 
oproep. Ook waren er bedrijven 
die direct aanboden om mee te 
gaan doen. Meer informatie over 
de business clusters is op te vra-
gen via info@techport.nl.
Het initiatief van Clement Kief-
tenbeld sluit goed aan bij de 
Techport Innovations Tribes, die 
sinds 2017 worden georgani-
seerd. Bedrijven gaan gezamen-
lijk aan de slag met een vraagstuk 
van een van de deelnemers. Op 
dit moment wordt gewerkt aan 
verschillende modellen voor de 
hyperloop, een buis waarin per-
sonen en goederen met een snel-

heid van ruim 1.000 kilometer per 
uur vervoerd kunnen worden. 
Hoewel dit nog toekomstmuziek 
is, kijken bedrijven als Tata Steel, 
Stork en BAM heel nadrukkelijk 
naar de toepassingsmogelijkhe-
den van verschillende materialen. 
Zij laten zich daarbij graag omrin-
gen door kleinere bedrijven met 
creatieve ideeën. ,,Als staalma-
kers hebben wij last van tunnel-
visie’’, aldus Paul de Vries van Tata 
Steel. ,,Tijdens de Innovation Tri-
bes zijn er toepassingen op tafel 
gekomen waar wij zelf nooit op 
gekomen waren. De hyperloop 
komt er alleen als we bereid zijn 
samen te werken, want er is geen 
bedrijf of land in de wereld die dit 
op eigen kracht kan doen.’’ 
Ook Dick Burger, CEO van Schey-
beeck en eigenaar van onder 
meer BUKO, vindt dat bedrijven 
niet meer zonder elkaar kunnen. 
,,Wij zetten altijd in op lange ter-
mijnrelaties. Samen met een op-
drachtgever succesvol zijn, dat is 
ons doel. Ik ben ervan overtuigd 
dat samenwerken en delen bin-
nen een paar jaar net zo belang-
rijk is als duurzaamheid.’’ Burger 
geniet van de ontwikkelingen in 
de Techport-regio. ,,Het gaat al-
lemaal zo snel en er liggen hier 
zo veel mooie kansen! Deze re-
gio wordt steeds veiliger, schoner 
en duurzamer. Ik wil door tot mijn 
90ste, want ik wil erbij zijn.’’
Doelstelling van de bijeenkomst 
was met name het MKB aan het 
woord te laten. Wouter van Ger-
wen van Bil�nger vertelde over 
zijn idee om modulaire fabrie-
ken te bouwen. Ernst de Haas 
van VanderEng verraste het pu-
bliek met zijn oplossing van bio-
afbreekbare plastic consump-
tiemunten en Mick Walvisch van 
EvaNet presenteerde de stand 
van zaken omtrent zijn Bushal-
te 2.0-concept, dat een oplossing 
moeten gaan bieden om de ver-
keersdruk van de bekende pak-
ketdiensten in de dorpen en ste-
den af te laten nemen. Trots ver-
telde hij dat de provincie Zuid-
Holland recent drie bushaltes had 
besteld. Basisidee is dat op stra-

tegisch gekozen plekken (‘hubs’) 
personenvervoer wordt gecom-
bineerd met het a�everen van 
pakketten. 

Nadat de nieuwe programma-
manager Henno van Horsen zich 
had geïntroduceerd werd het 
Techport Netwerk Event afge-
sloten door Hans de Boer, voor-
zitter van werkgeversorganisa-
tie VNO-NCW. Hij ging net als de 
andere sprekers in op het belang 
van samenwerken, maar koos 
voor een andere invalshoek. ,,Pri-
vé ben ik nogal van de natuur. 
Alle dieren werken samen. Die-
ren die niet samenwerken zijn of 
heel sterk of heel onaangenaam. 
Iets in groepsverband doen zorgt 
voor veiligheid en creativiteit. Dat 
geldt natuurlijk ook voor men-
sen en, in het verlengde daarvan, 
voor bedrijven.’’ De Boer wees de 
ondernemers op de subsidie van 
enkele honderden miljoenen eu-
ro’s die het kabinet klaar heeft 
liggen voor plannen om regio’s 
(economisch) krachtiger te ma-
ken. ,,Wat jullie hier doen, high-
tech inbrengen in wat jullie al 
hebben, kan een heel groot ding 
worden. Benut die kans door het 
met elkaar op te pakken.’’ Ook de 
provincie Noord-Holland en de 
IJmond-gemeenten hebben geld 
vrijgemaakt voor innovatiefond-
sen en samenwerkingsverban-

den zoals Techport, zo benadruk-
ten gedeputeerde Adnan Tekin 
en burgemeester Frank Dales van 
de gemeente Velsen.

Het Techport Netwerk Event werd 
georganiseerd door de provin-
cie en de IJmond-gemeenten Be-
verwijk, Heemskerk en Velsen. Er 
is bewust gekozen om het event 
te laten plaatsvinden in de feest-
week van het jubilerende Ta-
ta Steel Nederland, de groot-
ste werkgever in Noord-Holland. 
Door samenwerking en innovatie 
levert het staalbedrijf al 100 jaar 
groei en welvaart op. Het event 
op woensdag 26 september 2018 
was bedoeld voor de MKB-bedrij-
ven in de maakindustrie en smart 
maintenance. De presentatie van 
het Techport Netwerk Event was 
in handen van journalist en pu-
blicist Charles Groenhuijsen. Hij 
noemde de maakindustrie ‘één 
van de kroonjuwelen van het Ne-
derlandse bedrijfsleven’. ,,Jullie 
maken staal in de fabrieken, maar 
hebben goud in handen in de-
ze regio.’’ Halverwege het event 
werd het schildje overhandigd 
dat hoort bij de oprichting van 
het Field Lab Smart Maintenan-
ce Techport. Field Lab is een nati-
onale erkenning voor samenwer-
king op het gebied van innovatie. 
Zie ook www.techport.nl. (Friso 
Huizinga, foto’s: Ron Pichel)

IJmond - Samenwerken, vertrouwen hebben in elkaar en in geza-
menlijkheid werken aan oplossingen voor complexe vraagstuk-
ken. Volgens de sprekers op het drukbezochte Techport Netwerk 
Event vormen die elementen de sleutel tot het succes van een 
sterke Techport-regio. De bijeenkomst in de Wereld van Staal, het 
tijdelijke festivalterrein van het jubilerende Tata Steel, stond in 
het teken van de uitdagingen en kansen waar de maakindustrie 
en smart maintenance industrie de komende jaren mee te maken 
krijgt, zoals slim datagebruik, robotisering en het opleiden van 
vakbekwaam personeel.

Field Lab Smart Maintenance Techport van start
IJmond - Directievoorzitter Theo Henrar van Tata Steel Nederland heeft vorige week het schildje in ontvangst genomen dat hoort bij de oprichting van het Field Lab Smart Maintenance Techport. 
De deelnemers vormen met elkaar een zogenaamde ‘triple helix’, een samenwerking tussen productiebedrijven, onderhoudsbedrijven, start ups, kennisinstellingen en overheden in de Techport-
regio. In het ecosysteem wordt gebruik gemaakt van het fysieke Field Lab én het netwerk om slimmere manieren van onderhoud te ontwikkelen, in de markt te zetten en te vertalen naar opleidin-
gen. In de komende jaren gaan diverse industriële producenten en leveranciers, zoals onderhoudsbedrijven en ICT-specialisten, aan de slag in een proeffabriek (het Field Lab) in de Techport-regio 
en met echte fabrieken.  Ook onderwijsinstellingen leveren, als kennisdragers, een bijdrage aan dit ecosysteem. Samen ontwikkelen zij nieuwe businessmodellen en in het verlengde daarvan nieu-
we opleidingsmodules. (foto: Ron Pichel)
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Boekenvrienden in de bieb

Kinderboekenweek 2018
Velsen - Tot en met 14 oktober is 
het weer Kinderboekenweek! En 
natuurlijk is er dan van alles te be-
leven in de Bibliotheek. Het thema 
is dit jaar vriendschap en de Biblio-
theek pakt uit met boekenvrienden 
en het kinderboekenweekfeest.
In de maand oktober kunnen alle 
kinderen boekenvrienden maken in 
de de Bieb. Op verschillende plaat-
sen op de jeugdafdeling staan pre-
sentaties met verschillende soor-
ten boeken (poëzie, weinig letters, 
informatie, strips & dierenboeken) 
Voor iedereen de uitdaging om 
eens een ander soort boek te pro-

beren. Bij de balie kunnen de kinde-
ren een stempelkaart halen. Als je 
vijf soorten hebt geprobeerd en je 
stempelkaart vol hebt, kun je deze 
inruilen voor een leuk prijsje.
Op zaterdag  6 oktober is het feest 
in de Bibliotheek. Er komt om 10.30 
uur een poppenkast van theater 
Poppengrollen en om 11.00 uur 
verzorgt Soli de muzikale voorstel-
ling ‘Vrienden van Mol, Rat en Pad’. 
Je kunt ook vriendschapsarmband-
jes maken of aan de gang gaan met 
de boekenvrienden. De toegang is 
gratis. Zie ook www.bibliotheekvel-
sen.nl. (foto: aangeleverd) 

Openingsdag Stormvogels 
zeer succesvol
IJmuiden - Afgelopen weekend 
hield Stormvogels een openings-
dag voor de jeugd als aftrap voor 
het aankomende seizoen. Voor de 
derde keer in successie was dit 
een mooi evenement. 
De jeugdactiviteiten commissie, 
de jeugdcommissie, jeugdtrai-
ners en trainers en spelers van de 
seniorenselectie lieten zich van 
hun beste kant zien. Door hun in-
zet en met hulp van sponsor Ze-
bra uitzendbureau BV werd een 
prachtig scala aan activiteiten ge-
boden aan de jeugd. Voetbalci-
ty pakte groots uit met 8 schitte-
rende spelonderdelen en ook een 
echte tropische stormbaan werd 
uitgerold.
De in grote getale aanwezige 
jongens en meisjes genoten van 

de geboden uitdagingen op het 
veld onder het genot van heer-
lijk weer. Onder deskundige be-
geleiding werkte zij met veel ple-
zier hun onderdelen af en tus-
sendoor werden zij beloond voor 
hun inspanningen met een drank-
je en een perfect geregelde lunch.  
Tussendoor werd ook gretig ge-
bruikt gemaakt van de suikerspin-
nen (Dekamarkt) of men beproef-
de het geluk in de jeugd grabbel-
ton waar prachtige prijzen te win-
nen waren. Ook het springkussen 
vond met name bij de allerklein-
ste ook gretig aftrek.
Moe maar voldaan ontving een 
ieder ook nog een persoonlijke 
herinnering aan deze prima ge-
organiseerde openingsdag. Het 
visitekaartje van Stormvogels is 

getoond en resulteerde ook nog 
eens in aantal nieuwe jeugdleden.  
Zij zullen gaan ervaren wat voor 
een mooi evenementenprogram-
ma er dit seizoen allemaal nog ge-
boden wordt, naast natuurlijk de 
leuke trainingen en wedstrijden 
onder deskundige begeleiding. 
Wat te denken van Haloween in 
de herfstvakantie, Sinterklaas-
feest, Kerstdisco, zaalvoetbal-
len, voetbalschool, Paastoernooi, 
Licht training, Casinoavond,  om 
er maar eens een paar te noe-
men. Kom je ook bij ons sporten 
en spelen! 
Meld je aan via de website, Face-
book of kom gewoon eens langs. 
Stormvogels 106 jaar jong, immer 
bruisend en steeds meer op zater-
dag. (foto: aangeleverd)

Jeugdmusicalgroep De Jonge 
Stem presenteert SHREK
IJmuiden - Na eerdere successen 
als Urinetown, Legally Blonde, Fa-
me, The Wiz, West Side Story en 
How to Succeed in Business, met 
lovende recensies in de lokale 
media en op landelijke platforms, 
spelen, dansen en zingen de le-
den van De Jonge Stem dit jaar 
op 9 en 10 november de sterren 
van de hemel in ‘Shrek the musi-
cal’ in Stadsschouwburg Velsen.
Shrek the Musical is een hilarisch 
sprookje waarin monsters het 
meisje krijgen, ezels en draken de 
liefde vinden en waarin prinses-
sen prachtig zijn in alle maten!
De chagrijnige groene oger Shrek 
woont alleen in zijn moeras. Dat 
vindt hij wel best, want de wereld 
is bang voor hem. 
Maar plotseling wordt zijn klui-
zenaarsbestaan bruut verstoord 
wanneer een groep dakloze 
sprookjes�guren in zijn moeras 
wordt gedumpt door de wrede, in 
lengte iets tekortschietende Lord 

Farquaad. Deze biedt de oger 
echter een deal aan; als Shrek de 
mooie prinses Fiona redt dan zal 
hij zijn moeras weer terugkrij-

gen. En dan start Shreks grote 
avontuur! Met een geweldig de-
cor, schitterende kostuums, een 
gigantische draak en energieke 
dans- en zangnummers is Shrek 
omgetoverd van boek en teken-
�lm tot een volwaardige familie-
musical die er zeker voor zal zor-
gen dat het publiek de zaal swin-
gend verlaat en je laat geloven 
dat er een gelukkig einde be-
staat voor iedereen. Jeugdmu-
sicalgroep De Jonge Stem viert 
dit jaar haar 65-jarig jubileum en 
is een begrip in Velsen. De 45 ta-
lentvolle leden zijn tussen de 12 
en 22 jaar oud en brengen elk jaar 
in november twee voorstellin-
gen op de planken van de Stads-
schouwburg Velsen. 
Kaarten aan de deur 18,50 eu-
ro kunt u bestellen aan de kas-
sa van de Stadsschouwburg Vel-
sen of via de website www.stads-
schouwburgvelsen.nl. (afbeel-
ding: aangeleverd)

‘t Mosterdzaadje

Dakpannenconcert en 
pianiste Maria Ivanovich 

Met de Sonate voor piano qua-
tre mains van Beethoven en de 
Petite Suite van Debussy lijkt het 
nog niet echt op een dakconcert, 
maar Joost laat al gauw van zich 
horen. Met “Boeuf sur le Toit” ( de 
os op het dak) van Milhaud gaat 
het dak er echt af. Aanstekelij-
ke melodieën en bitterzoete har-
monieën en de sfeer van het Car-
naval in Rio. En met ‘Kom van dat 
dak af’  laten de vrienden horen 
dat het niet altijd zo klassiek met 
ze gesteld is.  
Zondag 7 oktober om 15.00 uur 
treedt in ‘t Mosterdzaadje de pia-
niste Maria Ivanovich op. Zij komt 
uit Barcelona overgevlogen om in 
haar pianorecital haar liefde voor 
de min of meer minimalistische 
muziek te betuigen. Een stijl waar 
behalve vertolkers ook publiek 

steeds meer a�niteit mee heeft. 
Op haar programma Mompou, 
ter Veldhuis, Schontal en Harada. 
Maria Ivanovich koos het pro-
gramma  dat op dit moment van 
haar kunstzinnige ontwikkeling 
het best bij haar aansluit. De mu-
ziek is vrij van simpele briljante 
e�ecten en zoete romantiek. Het 
is een verkenning van zeer die-
pe gevoelens opgewekt door een 
onverwachte diversiteit van ver-
�jnde geluiden. De door Maria 
uitgekozen muziek brengt haar 
zelf en ook de luisteraar in een 
wereld van transparante bel-ach-
tige geluiden, reizend door ver-
woestende gevoelens bereikt 
met minimalistische middelen 
en uiteindelijk terechtkomend in 
een staat van dronkenschap ver-
oorzaakt door het stuk dat ge-

inspireerd is op ‘De tuin der Lus-
ten’ van Jeroen Bosch. Maria Iva-
novich won meer dan veertig in-
ternationale pianoconcoursen 
en bekleed in Barcelona diverse 
leidinggevende en organisatori-
sche functies op concert muziek 
gebied.  
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl. (foto: 
aangeleverd)

Santpoort-Noord - Met het concert van vrijdag 5 oktober om 
20.00 uur gaat het dak er weer af. Althans zo voorspellen de pia-
nisten Patrick Hopper, Wim Voogd en de bariton Joost van Tonge-
ren. De drie goede vrienden staken hun koppen bij elkaar om met 
een ‘dakpannen-concert’ een bijdrage aan de bouwkosten te kun-
nen geven. En ze zochten naar alle soorten muziek waar het the-
ma ‘dak’ in voortkomt. Ze kwamen een heel eind. 

Suomi masters scoren 
op WK atletiek

Dinsdag 4 september mocht Ilo-
na de spits afbijten met het speer-
werpen. Na een heel spannende 
strijd met de Chinese Dan Wang, 
wist Ilona met een goede laatste 
worp van 32,78 meter de Chinese 
voor te blijven. In deze groep van 
vrouwen tussen de 35 en 40 jaar 
eindigde de Nederlandse atleet 
Margreet Takken als 3e met 38,89 
meter. Winnaar werd de Spaanse 
Mercedes Chilla Lopez met 47,38 
meter.
Bij een temperatuur van 35 gra-
den en geen wind was donder-
dag 6 september de beurt aan 
Pascal. Hij kwam tot een per-
soonlijk record op de Pentathlon 

(mannen 50 – 55) met 2921 pun-
ten: een 17e plaats op de wereld-
ranglijst
Met slechts een maand voorbe-
reiding ging René vrijdag 7 sep-
tember van start bij de mannen 
van 55 tot 60 jaar.  “Ik kwam zon-
der verwachtingen, dus dit re-
sultaat was meer dan ik kon dro-
men”, vertelde René. Met 10,02 
meter behaalde hij een knap-
pe 4e plek bij het kogelstoten en 
oogstte  bewondering met 26,64 
meter bij het speerwerpen (7e). 
Ondanks een aantal tegenvallen-
de resultaten eindigde hij op een 
27e plek met 2103 punten. “Dit 
stimuleert mij om nog meer te 

trainen. Over twee jaar in Toronto 
zal ik er weer staan!”, aldus René.
In het laatste WK weekend startte 
Ilona haar werpvijfkamp. Een hele 
week wachten en kijken ging de 
anders zo koele Ilona niet in de 
koude kleren zitten. “De zenuwen 
gierden door mijn lijf “, aldus Ilo-
na. In de wedstijd die volgde was 
hier niets meer van te merken; als 
enige van de groep wierp zij zon-
der ongeldige pogingen. Het be-
gon met een prachtige worp van 
31,51 meter bij het kogelslinge-
ren. Ondertussen liepen de tem-
peraturen en de luchtvochtig-
heidsgraad op. Na kogel (9,44) 
en discus (27,78) volgde een per-
fecte speerworp van 31,65 meter. 
Als slot nog een mooie 10,15 me-
ter met het gewicht. Dit alles re-
sulteerde een puntentotaal van 
2642. Een nieuw PR en een ver-
diende 5e plek op het WK Mas-
ters. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Drie AV Suomi atleten, Ilona Zeilmaker, Pascal 
Geursen en René van Houwelingen hebben in september deelge-
nomen aan het WK Masters in Malaga. Uitblinker Ilona behaal-
de de 5e plek bij werpvijfkamp en de 7e plaats tijdens de �na-
le speerwerpen. Alle drie de atleten behaalden dikke PR’s op de 
werpvijfkamp.

IJmuiden - Samen wandelen in 
het groen is goed voor lichaam én 
geest. Daarom biedt Stichting Ge-
zond Natuur Wandelen elke week 
op vaste tijden en plekken wande-
lingen aan in de natuur of het groen 
in de stad. 
Een wandeling duurt ongeveer 
een uur en gaat in een rustig tem-
po. Deelname kost niets, aanmel-
den is niet nodig. Na a�oop is er ge-
legenheid om samen ko�e of thee 
te drinken. In IJmuiden is elke dins-

dag om 9.45 uur een Gezonde Na-
tuur Wandeling die start bij buurt-
centrum De Spil aan de Frans Hals-
straat 29. De wandelingen zijn spe-
ciaal voor mensen die wat meer wil-
len bewegen en dat graag samen 
met anderen willen doen. Iedereen 
is welkom. Vrijwilligers begeleiden 
de wandelingen en vertellen onder-
weg wat over de natuur. Deze ‘na-
tuurmomenten’ maken de wande-
lingen extra aantrekkelijk. Stichting 
Gezond Natuur Wandelen biedt op 

ruim 60 locaties in Nederland gratis 
begeleide natuurwandelingen aan. 
De vrijwilligers krijgen een wan-
delbegeleiders- en een EHBO-cur-
sus aangeboden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl. 
Gezond Natuur Wandelen is me-
de mogelijk gemaakt door de Pro-
vincies Noord-Holland, Zuid-Hol-
land en Brabant, Fonds Nuts Ohra, 
de provinciale landschappen en lo-
kale partners.

Gezond Natuur Wandelen
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DEM makkelijke prooi 
voor fel Stormvogels

Reeds in minuut tien nam Storm-
vogels de leiding met een heel 
mooi uitgespeeld doelpunt waar-
bij de DEM-verdediging totaal 
opengereten werd. Vanaf rechts 
gaf de zeer actieve Thomas Schol-
ten een verre pass af over de ge-
hele breedte van het veld rich-
ting Danny Blok die zich mooi 
vrij speelde en vervolgens een 
voorzet-op-maat gaf richting het 
hoofd van Brian Ezeoke, 1-0.
Na negentien minuten moest 
scheidsrechter Jelle van Hamers-
veld rood trekken voor DEM-ver-

dediger Eric Klijn; in een fel du-
el met Scholten ging hij voor ei-
gen rechter spelen door zijn op-
ponent na te trappen en dat ont-
ging de leidsman niet.
Met goed en snel combinatie-
spel bleven de IJmuidenaren de 
veste van DEM onder druk zetten 
en met nog veertien minuten te 
gaan ontving Scholten een niet 
te missen assist van Taou�k Da-
douh (afkomstig van de A-junio-
ren) om daarmee de ruststand op 
2-0 te bepalen.
In de tweede helft liet Stormvo-

gels de teugels iets vieren en wer-
den de Beverwijkers daardoor 
iets sterker en dat resulteerde in 
slechts een kans voor de zeer ro-
buuste en snelle Pitstra die doel-
man Germain Ebbeling met een 
keihard schot trachtte te ver-
schalken. Daarvoor zag Storm-
vogels-middenvelder Glenn 
Bruinsma zijn kopbal op de paal 
belanden en doelman Erwin Hoo-
gerland een redding verrichten 
op zijn daarna loeihard schot.
Het laatste kwartier werd het pu-
bliek nog op vier doelpunten ge-
trakteerd. De veel opkomende 
verdediger Stijn van der Voort gaf 
vanaf rechts een voorzet richting 
Scholten die de bal in een keer op 
zijn slof nam en als een projectiel 
vloog het leder het net in, 3-0. Na-
dat Alfonso Alphenaar tien minu-

ten voor tijd in het veld was geko-
men, stond hij op de juiste plaats 
om in de rebound (Scholten raak-
te de paal) de marge van het team 
van trainer Lettinga op te voeren 
tot vier doelpunten. En nog was 
de koek niet op, want twee minu-
ten later kon na een voorzet van 
Ezeoke de actieve Scholten zijn 
hattrick maken, 5-0. In de slotfa-
se nam Stals, nadat hij door doel-
man Ebbeling onderuit was ge-
haald, via een strafschop de ere-
tre�er voor zijn rekening, 5-1. Met 
grote inzet en goed combinatie-
spel heeft Stormvogels een ecla-
tante overwinning kunnen boe-
ken.
Zaterdag gaat de reis naar Am-
sterdam-West om aldaar tegen 
VVA/Spartaan om 15.00 uur aan 
te treden.

Op sportpark Zeewijk dacht Stormvogels een sterkere opponent 
in DEM te hebben dan verwacht. Ten opzichte van het vorige sei-
zoen had het team van de nieuwbakken trainer Ron Bouman na-
melijk een drietal spelers van de zondagselectie, te weten Rick 
Stals, Roel Pitstra en Eric Klijn, mogen verwelkomen en dit trio 
moest een grote aanwinst zijn.

Velsen start met gelijkspel
Zondag speelde RKVV Velsen de 
eerste competitiewedstrijd uit-
gerekend tegen de plaatselijke 
FC in Uitgeest. Een leuk weer-
zien met trainer Ton Pronk die 
de afgelopen vier seizoenen de 
selectie van Velsen onder zijn 
hoede had en nu in dienst is bij 
de tegenstander van vanmid-
dag. Velsen kende een goede 
voorbereiding met als hoogte-
punten het winnen van het ei-
gen Hannie Spronk toernooi 
en de plaatsing voor de tweede 
ronde van de KNVB beker. Dus 
reisden de mannen van de nieu-
we trainer Martin Haar vol zelf-
vertrouwen af richting Uitgeest.

Velsen trad aan met drie nieuwe-
lingen: Yorinn Albers en Guus Rijs 
(ex EDO) en Giovanni Dors (ex 
AFC’34) en kon nog geen beroep 
doen op Joël Panka die nog te-
veel last had van een knieblessu-
re. Direct na de aftrap noteerden 
wij een poging van Patrick Cas-
tricum die van grote afstand de 
doelman van Uitgeest wilde tes-
ten maar zijn schot hoog over zag 
gaan. Aan de andere kant moest 
Yorinn Albers een inzet van Jorn 
Brouwer uit de korte hoek tikken. 
Zo hadden beide ploegen hun visi-
tekaartje afgegeven. Na een kwar-
tier was het raak voor Velsen. Een 
dribbel en voorzet van Daniël Zui-
verloon bereikte Patrick Castricum. 
De spits kon de bal vallend door-
tikken op Giovanni Dors die de bal 
laag inschoot. Doelman Sem Blee-
ker kreeg de bal niet klem en Se-
bastiaan Scholten tekende de 0-1 
aan. Ondanks de Velsense voor-
sprong was het toch Uitgeest dat 
de wedstrijd controleerde maar tot 
gevaarlijke kansen kwam de thuis-
ploeg niet.
Halverwege de eerste helft een 

vrije trap voor Velsen genomen 
door Jesper Gutteling op Giovan-
ni Dors. Zijn inzet kon doelman 
Bleeker nog wegwerken en de re-
bound werd door Patrick Castri-
cum helaas naast geschoten. Tien 
minuten later was Velsen opnieuw 
gevaarlijk. Een lange bal van Daniël 
Zuiverloon bereikte Patrick Castri-
cum. In het duel met de doelman 
verdween de bal over de achter-
lijn. Uitgeest probeerde met vlotte 
combinaties het spel van Velsen te 
ontregelen, maar achterin stak het 
bij Velsen wel goed in elkaar. Het 
middenveld had daarentegen eni-
ge moeite het spel naar zich toe te 
trekken en de juiste mensen te vin-
den. Alleen een paar vrije trappen 
van Giovanni Dors stichtten enig 
gevaar. De rust kwam dan ook met 
een kleine voorsprong voor Velsen. 

Na de thee direct een gevaarlijk 
moment voor Velsen. Via een in-
gooi kwam de bal bij Jorn Brou-
wer en zijn schot vloog maar net 
over het doel. Velsen pakte het na 
rust beter op, creëerde een over-
wicht en drong Uitgeest naar ach-
teren. Giovanni Dors zag een inzet 
voorlangs gaan en een pegel van 
de mee opgekomen Remco van 
Dam spatte uiteen op de vuisten 
van Sem Bleeker. 
Het overwicht duurde echter maar 
kort waarna Uitgeest zich herpak-
te. Dat resulteerde in een aantal 
gevaarlijke aanvallen via de zijkan-
ten. De spitsen werden met hoge 
ballen bediend om zodoende de 
gelijkmaker te forceren. Halver-
wege de tweede helft had dit suc-
ces. Een kopbal van Max Dekker 
kwam tegen de hand van Remco 

van Dam en scheidsrechter Wag-
ner wees gedecideerd naar de stip. 
Mike Olgers stuurde Yorinn Albers 
de verkeerde kant op: 1-1. Uitgeest 
kreeg vleugels en had twee minu-
ten later zelfs een voorsprong kun-
nen nemen als Lester Half wat re-
soluter was geweest met de kans 
die hij kreeg. Ook Giovanni Dors 
kreeg nog een grote kans op aan-
geven van Bryan Dijkhuizen, zon-
der verder resultaat. Vijf minuten 
voor tijd kwam Velsen goed weg 
toen Jordy Duijn alleen voor Yorinn 
Albers opdook. Zijn schot werd 
nog net geblokt door de meegelo-
pen Jesper Gutteling. 
Met dit gelijke spel kon uiteinde-
lijk iedereen wel leven. Volgen-
de week naar nieuwkomer NVC 
uit Naarden. (foto: Frans van der 
Horst)

Jeugdopleiding VV IJmuiden maakt stappen! (deel 2)
Begin juni heeft u op deze plek 
kunnen lezen dat de jeugdop-
leiding van vv IJmuiden stap-
pen zet om in de toekomst 
een aantrekkelijke vereniging 
te blijven voor zowel de pres-
tatie gerichte als recreatieve 
jeugd speler. Met trots kunnen 
we u dan ook melden dat alles 
voor dit seizoen inmiddels in-
geregeld is. Voor ieder jeugd-
team (zowel jongens als meis-
jes) is een kundige trainer aan-
gesteld. De totale trainersstaf 
bij de jeugd bestaat momen-
teel uit 53 trainers die met heel 
hun ziel en zaligheid de spe-

lers en speelsters het voetbal 
eigen willen laten maken. Alle 
randvoorwaarden zijn dus in-
geregeld, niets staat de presta-
tie meer in de weg. De diverse 
competities zijn ondertussen 
gestart en het plezier spat er 
van af. Bij vv IJmuiden vinden 
we het belangrijk dat iedereen 
erg veel plezier beleeft aan het 
voetbal. Dit geldt voor de spe-
lers, maar ook zeker voor de lei-
ders, de trainers, de ouders en 
alle vrijwilligers. 
Qua aantal zijn we ondertussen 
de 850 leden grens gepasseerd. 
Hiermee is vv IJmuiden samen 

met R.K.A.V. Velsen de grootste 
vereniging binnen de gemeen-
te grens. 
Vooral bij de meisjes/dames 
en bij de onderbouw zijn we 
dit seizoen explosief gegroeid. 
De meisjes/ dames afdeling is 
qua aantal verdubbeld zodat 
we in iedere leeftijdsklasse bij 
de jeugd minimaal 1 team heb-
ben spelen en daarbij heeft vv 
IJmuiden twee dameselftallen. 
In de onderbouw hebben we 
alleen al in de mini’s (JO7) meer 
dan 40 kinderen. De aanvoer 
vanaf de jongste jeugd loopt 
zeer goed. Iedere woensdag 

middag vanaf 16 uur krioelt het 
bij de club van vaders, moe-
ders, jongens, meisjes, opa’s, 
oma’s en vele andere belang-
stellenden om deze Ronaldo’s 
en Messi’s van de toekomst te 
bewonderen. 
Heeft u ook een zoon of doch-
ter die graag wil voetballen, 
schroom niet om hem of haar 
een keer mee te laten trainen. 
Uw kind heeft erg veel plezier 
en voor u staat de koffie klaar. 
Wilt u meer informatie dan kunt 
U altijd contact opnemen met 
onze Jeugd Coördinator Mike 
finch.

Als laatste willen we met trots 
melden dat alle voetballen-
de leden van vv IJmuiden de 
komende weken in prachtige 
nieuwe tenues te bewonde-
ren zijn. Dankzij twee sponso-
ren (hierover in een later arti-
kel meer) worden al onze teams 
voorzien van een speciaal voor 
vv IJmuiden ontworpen tenue. 
Ook de complete trainersstaf 
van zowel de jeugd als de seni-
oren worden voorzien van de-
ze nieuwe kleding. Zodra dit al-
lemaal binnen is zal een mooie 
foto worden geschoten en wor-
den degene die dit mogelijk 

hebben gemaakt in het zonne-
tje gezet.
Zoals u kunt lezen zijn er inmid-
dels dus mooie stappen gezet. 
U kunt op deze plaats om de 
paar weken een leuk stukje te-
gemoet zien waarin we telkens 
een bepaald onderdeel van de 
jeugd van vv IJmuiden zullen 
belichten. In het volgende ar-
tikel krijgt u bijvoorbeeld een 
verslag van de zeer succesvol-
le reis naar Engeland van on-
ze JO12. Hier hebben zij mee-
gedaan aan een zeer pretenti-
eus toernooi, maar daarover la-
ter meer. 

SVIJ vergeet kansen af te 
maken en speelt weer gelijk
SVIJ is er afgelopen weekend 
opnieuw niet in geslaagd om 
de eerste drie punten van het 
nieuwe seizoen binnen te ha-
len. De formatie van trainer Pe-
ter Barzilay en assistenten Ro-
nald Vader en Pieter de Braal 
creëerde net als vorige week 
een groot aantal kansen die 
helaas niet benut werden. In 
Haarlem werd met 2-2 gelijkge-
speeld tegen DSK.
 
SVIJ, dat speelde zonder de vo-
rige week geblesseerd geraakte 
Mitchell Bruinink en Melvin Hui-
zigna, begon gretig aan de wed-
strijd. De IJmuidenaren domi-
neerden in balbezit en gaven DSK 
amper de kans om in de wedstrijd 
te komen. DSK kwam direct goed 
weg toen een ingedraaide cor-
ner van Patrick Bruinink door nie-
mand werd aangeraakt en via de 
binnenkant van de paal het doel 
weer uit stuiterde. 
Even later vond diezelfde Brui-
nink met een bekeken balletje 
SVIJ-spits Alex Barzilay, die de bal 
vervolgens knap aannam en met 
een snoeihard schot de Haarlem-
se doelman passeerde. 0-1. Hier-
na bleef SVIJ met grote kansen 
het doel van DSK bestoken. Mo-
gelijkheden van Wago Matitaish-
villi, Raphael Fraser en Leon Plug 
vonden echter geen doel.
Het druk zetten van SVIJ kende 
deze eerste helft ook een keerzij-
de. DSK was met de lange bal en 
de counter een aantal keren ge-
vaarlijk. Joey de Jong hield echter 
zijn ploeg met een aantal fraaie 
reddingen op de been. DSK be-

gon steeds meer te geloven in 
een gelijkmaker. In een moment 
van onoplettendheid van de SVIJ-
verdediging pro�teerde zij hier 
dan ook van. Vlak voor rust werd 
uit een snelle counter een voor-
zet binnengelopen door de spits 
van DSK.  
Na de rust domineerde SVIJ de 
wedstrijd weer, net als in de be-
ginfase van de eerste helft. Het 
was dan ook even later wéér Alex 
Barzilay die uit een voorzet van 
Gilian Chen voor zowel de verde-
diging als de doelman kwam en 
de verdiende 1-2 binnenkopte. 
Hierna begon het spel van SVIJ 
meer en meer te lopen en ont-
stonden er nog meer grote mo-
gelijkheden. Nick Keus kopte uit 
een goed genomen corner net 
naast, en ook Alex Barzilay kwam 
een paar centimeter te kort om 
zijn derde van de middag binnen 
te knikken.
De SVIJ-defensie gaf weinig weg 
en het leek er dan ook op dat de 
IJmuidenaren deze wedstrijd za-
kelijk zouden gaan uitspelen. He-
laas werd een corner fataal en 
werd de bal door een geheel vrij-
staande DSK-speler binnenge-
kopt. SVIJ probeerde hierna in de 
tijd die restte nog op voorsprong 
te komen, echter het vizier stond 
helaas niet op scherp waardoor 
SVIJ ook dit weekend genoegen 
moest nemen met een punt. Wel 
geeft het spel en de gecreëerde 
mogelijkheden vertrouwen voor 
de toekomst.  Te beginnen as za-
terdag als de ploeg van Barzilay 
op het thuiscomplex het lastige 
Atletico Amsterdam wacht.

Kater voor VSV
Na de goede start van vorige 
week was het zaak om deze 
lijn tegen Alliance uit (zater-
dag) en Ouderkerk thuis (zon-
dag) voort te zetten. Op pa-
pier zou Alliance geen proble-
men mogen opleveren, maar 
Ouderkerk mag als titelkandi-
daat worden gerekend, waar 
dus volle bak tegen moest 
worden gestreden. 

Aangekomen bij Alliance kreeg 
trainer Paul Meinders te horen 
dat er geen scheidsrechter be-
schikbaar was en normaal ge-
sproken zorgt de thuisspelen-
de partij voor een vervanger. 
Aangezien die bij Alliance niet 
beschikbaar was stelde Mein-
ders voor om vanuit VSV een 
scheidsrechter te regelen. Na 
akkoord spoedde deze zich naar 
het Alliance-complex, maar tij-
dens de warming-up kwam Alli-
ance plotseling met het bericht 
dat de ploeg geen zin meer had 
en besloten zij de wedstrijd niet 
meer te spelen. Dit mag voor 
VSV met recht een domper wor-
den genoemd en deze vreemde 
gang van zaken zal dan ook bij 
de KNVB aanhangig worden ge-
maakt.
De zondag was dus vooraf over 
de sterkte van de tegenstan-
der Ouderkerk gewaarschuwd, 
maar hadden deze boodschap 
waarschijnlijk niet goed in hun 
oren geknoopt, want binnen 20 

minuten keek VSV, na een schit-
terende vrije trap en een verde-
digingsfout, tegen een 0-2 ach-
terstand aan, waarbij Tom Stra-
ver bij Ouderkerk de gevier-
de man was. Na deze tegen-
slag was VSV veel beter bij de 
les, waarbij Ouderkerk met ver-
zorgd voetbal goed onder druk 
gezet. Deze tactiek leverde een 
veelvoud aan 100% kansen op, 
maar het vizier stond bij de aan-
vallers niet op scherp, waardoor 
VSV met een 0-2 stand de rust 
in ging. Na de rust pakte VSV de 
draad gelijk weer op en Ouder-
kerk kon zich slechts tot verde-
digen beperken. Het team had 
daarbij het geluk dat keeper Re-
né de Jong in een uitstekende 
vorm verkeerde, want hij red-
de enkele malen zeer bekwaam 
op doelpogingen van VSV. On-
danks het enorme overwicht 
wist VSV niet te scoren en daar-
door kon Ouderkerk met 3 pun-
ten huiswaarts keren. VSV kreeg 
dus met dit resultaat veel te 
weinig en volgende week heb-
ben zij tegen Diemen uit weer 
de kans om de bekende kater 
weg te spoelen. Voor de zater-
dag 1 staat de thuiswedstrijd te-
gen HBC aanvang 14.45 uur op 
het programma en het team van 
trainer Paul Meinders zal er vol-
op gebrand zijn om ook hun ka-
ter van Alliance met een posi-
tief resultaat tegen HBC weg te 
spoelen. 
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Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 13 okto-
ber wordt er in buurtcentrum de 
Dwarsligger aan de Planetenweg 
338 weer een rommelmarkt ge-
houden. U bent vanaf 9.00 uur 
van harte welkom. De markt ein-
digt om 13.00 uur. Wilt u een ta-
feltje reserveren? Neem dan van-
af maandag 8 oktober contact op 
met Gerda Broek, telefoon 0255-
522782 (bellen na 9.30 uur).

Publieksdag Forteiland
IJmuiden - Zaterdag is er weer 
een publieksdag op het Fortei-
land. De overtocht wordt ver-
zorgd door de Koningin Emma, 
een passagiersschip met een vas-
te ligplaats aan de Kop van de Ha-
ven in IJmuiden. De vertrektijden 
zijn 10.45, 12.45 en 15.10 uur. Re-
tourvaart naar keuze om 13.00, 
15.15 of 17.15 uur.
Na de overtocht worden bezoe-
kers op de steiger ontvangen 
door gidsen van de Vereniging 
Forteiland IJmuiden. De rondlei-
ding is bij de prijs inbegrepen. 
In de Koepelzaal en op het aan-

grenzende buitenterras kan wor-
den genoten van een hapje en 
een drankje. Er kan niet worden 
gepind. Mindervaliden moeten 
er rekening mee houden dat het 
fort niet overal makkelijk begaan-
baar is.
Toegangskaarten voor overtocht 
en rondleiding kosten 12,50 eu-
ro per persoon. Kaarten kunnen 
vooraf worden besteld via www.
ijmuidenserondvaart.nl of 0255-
511676. Ook aan boord van de 
Koningin Emma kunnen kaarten 
worden gekocht. (foto: Wil van 
Rixel)

Socius zoekt vrijwilligers voor 
Financiële Administratie Thuis
IJmond - Socius zoekt nieuwe 
vrijwilligers voor Financiële Ad-
ministratie Thuis (FAT) op de lo-
caties Heemskerk, Beverwijk en 
Velsen.
Als vrijwilliger komt u bij de men-
sen thuis. U geeft ondersteuning 
bij het op orde brengen en hou-
den van de administratie zodat 

de klant het uiteindelijk weer zelf 
kan. Het gaat veelal om kwetsba-
re mensen die onder andere met 
deze ondersteuning de regie over 
hun leven kunnen houden.
Ook bestaat er een groep klanten 
waarbij de verwachting is dat zij 
uiteindelijk toch niet zelfstandig 
hun administratie kunnen doen. 

Voor deze mensen is dan blijven-
de ondersteuning vanuit het net-
werk nodig. Als vrijwilliger onder-
steunt u dan het sociale netwerk 
van de klant in plaats van de klant 
zelf. 
Aanmelden (met korte motivatie 
en CV) kan tot 21 oktober via fat@
socius-md.nl.

Lezing over bouw grootste 
zeesluis ter wereld
Santpoort-Zuid - Op dinsdag 
9 oktober wordt in ‘t Brederode 
Huys een lezing gehouden over 
het sluizencomplex in IJmuiden. 
Spreker is Cor Oudendijk, voor-
malig havenmeester en operati-
oneel directeur van Amsterdam 
en het Noordzeekanaal, thans 
bestuursvoorzitter van het Zee- 
en Havenmuseum. Hij zal ingaan 
op de bouw van de Kleine Sluis 

(1876), de Middensluis(1896), de 
Noordersluis (1929) en de bouw 
van de Nieuwe Sluis (vanaf 2016 
in aanbouw). Aan de orde komen 
de bouwtechnische, sociale en �-
nanciële aspecten. De lezing be-
gint om 20.00 uur. De entree be-
draagt 6 euro (inclusief ko�e of 
thee vóór aanvang van de lezing). 
Reserveren via www.santpoorts-
belang.nl of betalen aan de zaal.

Santpoort-Noord - Op 13 en 14 
oktober staat de Naaldkerk weer 
in het teken van het 85ste Pinken-
weekend. Op zaterdag 13 oktober 
van 09.00 tot 14.00 uur wordt de 
traditionele markt gehouden, die 
om 09.00 uur o�cieel wordt ge-
opend door burgemeester Frank 
Dales. Er zijn nog enkele kramen 
beschikbaar. Aanmelden kan via 
kraam@olvab.nl. Voor de eer-
ste keer zal er ook een kindervrij-
markt plaatsvinden in de pasto-
rietuin. Een gezellige dag voor 
kinderen, ouders, opa’s, oma’s 
en veel publiek die de markt tij-
dens het pinkenweekend bezoe-
ken. Er zijn nog een paar plekken 
voor de kindermarkt beschikbaar. 
Aanmelden kan via vrijmarkt@ol-
vab.nl. De goederenveiling start 
om 13.00 uur. Alle goederen die 
geveild worden zijn gratis ter be-
schikking gesteld door de plaatse-
lijke middenstanders en particu-
lieren. In de Naaldkerk vinden ook 
weer diverse muzikale optredens 
plaats. Op zaterdag 13 oktober is 
ook de rouwhuiskamer van Alice 
Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg 
te bezichtigen (van 10.00 tot 12.00 
uur). Deze bevindt zich achter-
in de kerk. Tevens kunnen bezoe-
kers van 10.00 tot 15.00 het Bijna 
Thuis Huis De Heideberg aan de 
Wulverderlaan bezoeken. Zondag 
14 oktober start de dag om 10.30 
uur met een meditatieve viering in 
de kerk. Om 13.00 uur vindt de tra-
ditionele bridge- en klaverjasdrive 
plaats. Opgeven kan via klaver-
jas@olvab.nl en bridge@olvab.nl. 
De totale opbrengst van het Pin-
kenweekend komt ten goede aan 
het onderhoud van de Naaldkerk 
van de R.K. Parochie O.L.V. van Al-
tijddurende Bijstand te Santpoort-
Noord en Velserbroek. Zie ook 
www.olvab.nl. (foto: aangeleverd)

Pinkenweekend 
bij de Naaldkerk

IJmuiden - Pétanque is één van 
de vele vormen van Jeu de Bou-
les. ‘Spel van de ballen’ is de letter-
lijke vertaling. Het wordt in deze 
regio gespeeld bij Pétanque Uni-
on IJmond (PUIJ), die haar speel-
terrein heeft aan de Heeenduin-
weg, tegenover het zwembad. Er 
is ook een eigen clubgebouw dat 
zich iets verderop bevindt, naast 
het dierenasiel. Het is een kleine, 
gezellige vereniging en nieuwe le-
den zijn welkom. Pétanque is geen 
moeilijke sport; geschikt voor ieder-
een en voor alle leeftijden. Lekker 
buiten bewegen in een prima sfeer. 
Bij PUIJ wordt er elke dinsdag, don-
derdag en zaterdag vanaf 13.15 uur 
gespeeld, het hele jaar door. Tijdens 
de zomertijd, van april tot en met 
oktober, wordt er ook op de maan-
dagavond gespeeld en dan van-
af 19.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom om een maand gratis mee 
te spelen. Pétanque Union IJmond 
bevindt zich aan de Heerenduin-
weg 8 B. Zie ook www.puij.nl of bel 
023-5393818/0255-531617.

Pétanque 
Union IJmond

Laatste zondagconcert 
op Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Zondag 7 okto-
ber van 11.30 en 13.00 uur speelt 
Szerelem het laatste zondagcon-
cert van dit seizoen op de Ruïne 
van Brederode.
Szerelem is een muziekgroep 
die in haar 15-jarige bestaan een 
breed repertoire heeft opge-
bouwd in de  wereldmuziek. Voor 
dit concert is een keuze gemaakt 
voor Oost-Europese muziek met 
het accent op Roma-repertoire 
(zigeunerliederen). De Hongaarse 
violiste Nora Farkas  speelt hierbij 
een belangrijke rol. Ook Pit Her-
mans versterkt de Oost Europese 
sfeer met haar  begeleidingen, so-
lo’s en improvisaties op cimbaal; 
een instrument dat bij uitstek ge-
schikt is bij deze muziek. 
Op het programma staan lie-
deren uit onder andere Tjechiё, 
en Roemeniё. Daarnaast ook in-
strumentale stukken, waaronder 
Hongaarse Verbunk en Czardas. 
Melancholisch en vurig, roman-

tisch en  dromerig, opzwepend 
en vrolijk - het zit er allemaal in.
Szerelem bestaat uit Nora Farkas 
op viool, Pit Hermans op cimbaal, 
Wim van Hattem op piano en ac-
cordeon, Wim de Goede op con-
trabas en zang en Hetty Kienhuis 

op gitaar en zang.
De entree bedraagt 10 euro inclu-
sief ko�e, thee en limonade. Kin-
deren betalen 5 euro. Reserve-
ren kan via www.hoenu.nl > regio 
Haarlem. Zie ook www.ruinevan-
brederode.nl. (foto: aangeleverd)

Nieuwe website voor 
Vrienden van Beeckestijn
Velsen-Zuid - Stichting Vrienden 
van Beeckestijn heeft een nieu-
we website. Daarnaast heeft het 
logo een nieuwe kleur gekregen. 
Op de website wordt alle infor-
matie over Buitenplaats Beeckes-
tijn overzichtelijk gepresenteerd. 
Wilt u op de hoogte zijn van actu-
eel nieuws, wat er te doen is, wel-

ke projecten er worden en zijn 
uitgevoerd? Of wilt u meer we-
ten over geschiedenis en achter-
gronden? U kunt het er allemaal 
gemakkelijk vinden. En natuur-
lijk alles over de Vrienden en het 
Vriendennieuws. Zie ook www.
vriendenvanbeeckestijn.nl. (foto: 
website)

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Maandag 8 
oktober is er weer een postzegel-
avond van de Postzegel Vereni-
ging Santpoort. De zaal is vanaf 
19.00 uur open. Er is gelegenheid 
voor ruilen, praten over postze-
gels en om de kavels te belijken 

die later op de avond geveild zul-
len worden. 
Dit alles vindt plaats in één van 
de ruimtes in Het Terras, Dinkgre-
velaan 17 in Santpoort-Noord. 
Meer weten? Bel 023-5382274 (na 
18.00 uur).

Puzzel- en 
spelletjesruilbeurs
IJmuiden - U kunt in De Spil el-
ke maand uw puzzel of spel gratis 
komen ruilen met andere liefheb-
bers. Naast het ruilen kunt u ook 
kopje ko�e drinken en een bab-
beltje maken. Ook ligt er een gro-

te puzzel klaar om in elkaar ge-
zet te worden. De eerstvolgen-
de puzzel- en spelletjesruilbeurs 
is op woensdag 10 oktober van 
10.00 tot 12.00 aan de Frans Hals-
straat 29.

Grote groep haalt diploma 
aan bedrijfsschool Tata Steel

,,Techniek is de motor van de Ne-
derlandse economie”, aldus Fabi-
enne Hendricks, Manager van de 
Academy van Tata Steel. ,,Tech-
nisch talent staat ook aan de ba-
sis van het succes van ons staal-
bedrijf. Jongeren met een pas-
sie voor techniek vinden hier een 
uitdagende werkomgeving met 
veel carrièremogelijkheden. En 
ze sluiten hier ook vriendschap-
pen voor het leven. De hechte be-
trokkenheid bij het staalbedrijf en 
de zorg voor elkaar komt ook tij-
dens de festiviteiten rondom ons 
100-jarig jubileum duidelijk naar 
voren.”
Innovatie staat bij Tata Steel voor-
op. Dat geldt ook voor de be-
drijfsschool. De Academy van 
Tata Steel integreert de nieuw-
ste technologische ontwikkelin-
gen in de opleidingen. Zo krij-
gen leerlingen ook les in 3D teke-
nen en printen, in robotisering en 

in gebruik maken van virtual re-
ality technieken. Leerlingen krij-
gen ook de kans om mee te wer-
ken aan prestigieuze innovatieve 
projecten bij Tata Steel zoals de 
ontwikkeling van HIsarna (nieu-
we technologie om ruwijzer te 
maken met fors minder CO2-uit-
stoot) en Hyperloop (transportsy-
steem via stalen buis).
Tata Steel is een waar paradijs 
voor jongeren die zich willen ont-
wikkelen op het gebied van tech-
niek. De mogelijkheden daartoe 
zijn legio. Aan de Academy van 
Tata Steel worden diverse lande-
lijk erkende technische opleidin-
gen aangeboden: procestechniek 
(MBO-3), werktuigbouw (MBO-4) 
en elektrotechniek (MBO-4). Ta-
ta Steel zorgt ervoor dat de op-
leidingen naadloos aansluiten 
op de huidige stand van de tech-
niek. Zo is er bijvoorbeeld specia-
le aandacht voor automatisering 

en robotisering.
De opleidingen zijn toegankelijk 
voor iedereen met een VMBO-di-
ploma (Kader, Gemengde of The-
oretische Leerweg) of met een 
overgangsbewijs Havo3-Havo4, 
met vanzelfsprekend voldoen-
des voor natuurkunde en wiskun-
de in het vakkenpakket. De twee- 
en vierjarige opleidingen van Ta-
ta Steel bestaan uit een aantrek-
kelijke combinatie van werken en 
leren. Tata Steel neemt de kosten 
van de opleiding volledig voor 
zijn rekening en de leerlingen 
ontvangen vanaf de eerste dag 
een salaris.
Leerlingen krijgen ook een baan-
garantie. Het opdoen van veel 
concrete praktijkervaring, de per-
soonlijke begeleiding van do-
centen en mentoren en de door-
groeimogelijkheden spreken veel 
jongeren aan. Van de medewer-
kers in de fabrieken en installa-
ties is de helft ooit begonnen op 
de bedrijfsschool. Het slagings-
percentage aan de Academy be-
draagt 88% (tegen een lande-
lijk gemiddelde op het MBO van 
65%).
Zie ook www.tatasteeljobs.nl/
leerlingen. (foto: Tata Steel)

IJmond - Maar liefst 82 leerlingen hebben dit jaar hun opleiding 
aan de bedrijfsschool van Tata Steel in IJmuiden met succes afge-
rond. De kersverse procesoperators, werktuigbouwkundigen en 
elektrotechnici krijgen allemaal een baan bij het staalbedrijf. De 
Academy van Tata Steel bestaat inmiddels 79 jaar. In die periode 
hebben meer dan 13.000 technici aan de bedrijfsschool hun di-
ploma gehaald.
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Klootschietjournaal
Velsen-Zuid - Geheel tegen de 
verwachting in was het zaterdag 
een stralende nazomerdag. De 
twee teams klootschieters van SV 
Full Speed liepen te genieten tij-
dens het doorlopen van het beel-
den parcours en hadden het idee, 
dat zij op vakantie on zuid Eu-
ropa waren. En ja, er moest ook 
nog gegooid worden. Nu was er 
een klein probleem, want er wa-
ren geen harken mee genomen, 
dus moest er met beleid gegooid 
worden om geen kloten in de slo-
ten te gooien. Iemand lukte het 
om dat toch voor elkaar te krij-
gen. Kloot kwijt? 
We komen er later op terug. He-
laas was de loting voor de teams 

niet wat nadelig voor een er-
van uitgevallen, want Nico, Jan 
S, Sander D en Sonja bleken met 
84 schoten veel te sterk voor Ber-
tie, Cees en Joke met 112 scho-
ten, zodat er van enige wedstrijd-
spanning geen sprake was. Na te-
rugkeer in het clubhuis ging Nico, 
dit keer gewapend met een hark, 
terug naar de plek waar zijn kloot 
was verdwenen. 
Sander D had zijn best gedaan 
het  vermoedelijke verdwijnpunt 
zo goed mogelijk te markeren. 
Helaas vond Nico de kloot pas 
na een halfuur dreggen op zo`n 
meter van de markering. Zie ook 
www.fullspeedsport.club of bel 
06-24973470.

Lezing René van 
Stipriaan over Bredero
Santpoort-Noord - Op 23 augus-
tus was het precies 400 jaar gele-
den dat Gerbrandt Adriaansz. Bre-
dero overleed. Op die dag werd 
ook het boek De hartenjager door 
René van Stipriaan gepresenteerd.
Op uitnodiging van Stichting Cul-
tuur in de Dorpskerk en Brede-
ro Boeken (de naar de dichter ge-
noemde boekhandel) verzorgt de 
auteur op woensdag 17 oktober 
2018 een lezing over Bredero, zijn 
werk en de tijd waarin hij leefde.
Het leven van Gerbrandt Adriae-
nsz. Bredero (1585-1618) was kort 
maar ongekend vruchtbaar. In nau-
welijks acht jaar schreef hij honder-
den gedichten en liederen die tot 
de mooiste uit de Nederlandse li-
teratuur behoren, en meer dan tien 
toneelstukken die nog altijd spran-
kelen van leven. Zijn kluchten, het 
blijspel Moortje en vooral de on-
weerstaanbare Spaanschen Bra-
bander hebben door de eeuwen 
heen vele duizenden mensen on-
vergetelijke uren bezorgd. Ook 
voor deze tijd is het werk van Bre-
dero verrassend actueel. Thema’s 
als economische vluchtelingen, 
fakenieuws en #MeToo-gedrag blij-
ken allesbehalve nieuw.
Wie was Bredero? Het is een van 
de grote vragen van de Nederland-
se literatuur. Over zijn leven is wei-
nig bekend, zijn werk is heel con-
creet alledaags, maar tegelijker-
tijd ook raadselachtig. Hoe hield hij 

zich overeind in het van energie en 
spanning bruisende Amsterdam? 
In De hartenjager ontrafelt René 
van Stipriaan de mythen en mys-
teries rond een van de meest geta-
lenteerde en vrijmoedige auteurs 
uit het Nederlandse taalgebied: 
zijn afkomst, zijn vriendschappen 
en liefdes, zijn enorme productivi-
teit en zijn plotselinge dood. Wei-
nig is wat het lijkt.
Literair-historicus René van Stipri-
aan (1959) heeft een ruime erva-
ring als onderzoeker, schrijver en 
presentator. Hij is thuis op het ter-
rein van de Nederlandse literatuur, 
en met name de Nederlandse Gou-
den Eeuw, en schreef onder meer 
Het volle leven - Nederlandse lite-
ratuur en cultuur ten tijde van de 
Republiek (2002) en Lof der bot-
heid - Hoe de Hollanders hun naï-
viteit verloren (2016). 
Zijn boek De hartenjager  werd in 
de landelijke dagbladen alom ge-
roemd. Trouw sprak van een “Ma-
gistrale biogra�e die de dichter, 
zijn tijd en zijn werk in context 
plaatst”  en De Volkskrant conclu-
deerde: “Om Van Stipriaans inge-
nieuze constructie van leven, werk 
en roem van Bredero kan niemand 
heen.” De lezing vindt plaats op 
woensdag 17 oktober in de Dorps-
kerk, Burgemeester Enschedélaan 
65. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten à 
5 euro bij Bredero Boeken, Hoofd-
straat 234 en aan de zaal.

IJHmusementsorkest speelt 
oude en nieuwe pophits
IJmuiden - Op zaterdag 3 no-
vember om 20.15 is er weer een 
geweldige happening te horen 
en zien in de Stadsschouwburg 
Velsen: Pop Proms. Voor het 
vijfde achtereenvolgende sei-

zoen presenteert het IJHmuse-
mentsorkest (de afdeling lich-
te muziek van de IJmuider Har-
monie) zich met een wervelen-
de show. 
Na de musical- en filmmuziek 

is het thema nu popmuziek. 
Michael Jackson, Phil Collins, 
De Dijk en vele anderen pas-
seren de revue. Met mede-
werking van zanger Patrick de 
Noord, het KOEL koor onder lei-

ding van Robbert van Unnik en 
dansschool Feel Good Moves. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of bij de theaterkassa. (foto:  
Stefan Ruijgrok Fotografie)

DCIJ-nieuws
Op dreef tegen favoriet
IJmuiden - Na de verrassende 
vierde plaats van vorig seizoen is 
er dit seizoen bij Damclub IJmui-
den (DCIJ) hoop op een podium-
plaats. Na een regelmatige over-
winning in Tilburg trof het bij de 
eerste thuiswedstrijd concurrent 
020. Op papier waren de Amster-
dammers iets sterker, maar tij-
dens de wedstrijd was het DCIJ 
dat de kansen optimaal benutte: 
12-8. De tegenstander van Cees 
van Duijvenbode had de taak ge-
kregen om zo snel mogelijk remi-
se te spelen, waar Van Duijven-
bode graag in meeging. Kopman 
Jesse Bos trof oud-NK-�nalist Bas-
tiaannet en kwam niet verder dan 
een gezapig in remise eindigend 
klassiekje. Cees van der Vlis was 
intussen in de problemen geko-
men en werd van het bord ge-
drukt. Daarna keerden de kansen 
echter. Kees Pippel nam een du-
bieuze damcombinatie, die zijn 
tegenstander zo van slag bracht 
dat Pippel eenvoudig won. Mar-
tin van Dijk dacht na een goed 
begin zijn stand af te moeten bre-
ken, maar won uit het niets een 
schijf. Stijn Tuijtels tegenstander 
tastte mis in een klassieke stand, 
al was er nog een verrassende 
redding mogelijk. Zo kwam DCIJ 

op een ruime voorsprong. Toen 
Krijn ter Braake en Wim Winter na 
zware partijen de remisehaven 
wisten te bereiken, was de zege 
zo goed als binnen. Conall Sleutel 
(foto) maakte het feest compleet 
door zijn veel hoger ingeschatte 
tegenstander te overrompelen. 
Tot slot moest Jacqueline Schou-
ten pas in een dammeneindspel 
capituleren tegen de kopman 
van 020. 
Ook het combinatieteam was op 
dreef. Tegen Reeuwijk/Gouda liep 
het door snelle overwinningen 
van Zaankanters Staal, Knobbe 
en Van der Haar en IJmuidenaar 
Klaas de Krijger uit naar 9-1. Daar-
na kwam alleen Max Doornbosch 
nog tot winst: 14-6. (foto: aange-
leverd)

Oyama herdenkt Sandra 
met Judokatatoernooi
Velserbroek - Judoclub OYAMA 
organiseerde onder auspiciën van 
de Judo Bond Nederland  op zon-
dag 30 september het Sandra Kis-
temaker Judokatatoernooi ter na-
gedachtenis aan de in 2017 overle-
den Sandra Kistemaker. De Velser-
broekse was een zeer bedreven Ka-
ta judoka en beoefende deze sport 
op Europees niveau. Vorig jaar is zij 
als gevolg van een ernstige ziekte 
overleden.
In de dojo van OYAMA in Het Pol-
derhuis waren zowel de beginnen-
de club Kata judoka als de Europe-
se toppers aanwezig, om te strij-
den in twee katavormen. Het Ka-
tame No Kata (grondtechnieken) 
en het Ju No Kata (het beheersen 
van de fundamentele judotechnie-
ken van het judo). Er werd gestre-
den in twee categorieën: klasse A, 
de wedstijdkoppels en klasse B, de 
clubkoppels.
Het doel van judokata is om ju-

do technieken voor een jury tot in 
de perfectie uit te voeren. De kata 
wordt uitgevoerd door een koppel 
(aanvaller en verdediger). Bij het 
uitvoeren van de kata zijn de hou-
ding, ritme en de passen zeer be-
langrijk. Als een judoka de zwarte 
band judo wil halen, dan moet de-
ze minimaal 1 judo kata met vol-
doende uitvoering kunnen laten 
zien op een examen.
Het OYAMA Katateam onder lei-
ding van Joop Pauel behaalden 
goede resultaten. A-klasse (Kata-
me No Kata): 2e plaats Angelo Kin-
ket en Donna Hendriks en 3e plaats 
Mark Wellink en Pieter de Groot. B-
klasse (Katame No Kata): 2e plaats 
Per Molenaar en Wouter Jansen. A-
klasse (Ju No Kata): 2e plaats An-
gelo Kinket en Donna Hendriks. B-
klasse (Ju No Kata): 1e plaats Per 
Molenaar en Wouter Jansen en 2e 
plaats Menno Varkevisser en Marc 
de Graaf. (foto: aangeleverd)

Hockeyers verliezen in Nieuw-Vennep
Driehuis - Het eerste herenteam 
van hockeyclub KHC Strawber-
ries heeft afgelopen zondag wed-
strijd vier van de competitie ver-
loren. Op bezoek bij MHC De Kik-
kers in Nieuw-Vennep zegevierde 
de thuisploeg met 2-1. Door deze 
nederlaag staat Strawberries met 
één punt uit vier duels onderaan 
in de tweede klasse.
Strawberries, dit seizoen onder 
leiding van Robbert Zevalkink, 
begon niet goed aan de wed-

strijd. Van een zorgvuldige op-
bouw was amper sprake en de 
enige kansen die gecreëerd wer-
den kwamen alleen tot stand 
door harde voorzetten van ver 
buiten de cirkel. Deze ballen wa-
ren moeilijk hanteerbaar voor de 
voorhoede van de aardbeien. Kik-
kers was in de eerste helft uiterst 
e�ectief en verzilverde de twee 
eerste keren dat het in de cirkel 
van Strawberries verscheen. Tot 
overmaat van ramp kreeg Straw-

berries vlak voor rust een gele 
kaart en wist het da de tweede 
helft van start zou gaan met een 
ondertal.
In de tweede helft speelden de 
Driehuizenaren beter en voer-
de het de druk op richting het 
doel van Kikkers. Dit resulteer-
de al gauw in enkele goede kan-
sen maar het duurde tot halver-
wege de tweede helft tot Straw-
berries scoorde. Verdediger Bas 
van Haaster benutte met een dro-

ge knal in de verre hoek een straf-
corner en scoorde zo zijn eerste 
doelpunt van het seizoen. 
Strawberries probeerde door te 
drukken maar kwam onder an-
dere opnieuw een gele kaart en 
de bijbehorende tien minuten in 
ondertal niet verder dan dat ene 
doelpunt.
Strawberries ontvangt komende 
zondag het Amsterdamse AMVJ 
dat deze ronde met 6-1 won van 
Athena. (Door Finn van Leeuwen)

Bedrijven strijden om 
deelname GO!-NH programma
Haarlem - Vrijdag 5 oktober 
strijden 23 teams voor één van 
de tien beschikbare plekken in 
het GO!-NH programma. 
De Noord-Hollandse bedrijven 
presenteren in Haarlem hun in-
novatieve ideeën op het gebied 
van circulaire economie. Zij ma-

ken daarmee kans op een inten-
sief begeleidingstraject. GO!-
NH helpt ondernemers om hun 
idee door te ontwikkelen zodat 
zij met hun innovatieve oplos-
singen de markt kunnen bestor-
men. Na drie maanden gaan de 
teams proberen investeerders, 

partners en launching custo-
mers te overtuigen van hun pro-
duct/dienst. 
Binnen het GO!-NH programma 
zijn twee additionele challenges 
georganiseerd in opdracht van 
Techport en Rabobank (Tech-
port Challenge) en de gemeen-

te Haarlemmermeer (Challen-
ge Energie en Ruimte Haarlem-
mermeer). 
Een aantal start-ups en MKB’ers 
pitchen op 5 oktober hun idee 
om in aanmerking te komen 
voor deelname aan een van de-
ze twee trajecten.

Jaarfeest op 
Brederode Daltonschool
Santpoort-Zuid - Afgelopen za-
terdag werd op de Brederode Dal-
tonschool voor de 30ste keer het 
Jaarfeest gevierd. Het was druk 
bezocht feest georganiseerd door 
een groep zeer enthousiaste ou-
ders en leerkrachten voor alle ou-
ders en leerlingen van de school. 
Omdat het de 30ste keer was dat 
dit feest werd gevierd, kwamen  
er vele toppers van voorgaande 
jaren voorbij. De kinderen konden 
onder andere een sloopauto be-
schilderen en uit elkaar halen, in 
de gymzaal werden acrobatische 
toeren uitgehaald, er kon een fo-
to gemaakt worden met zelfge-
maakte fotoattributen, er kon vrij 
worden geknutseld, er kon een 

dans worden  geleerd, er was een 
workshop theater (aan geboden 
door Op Stoom) en nog veel meer 
leuke activiteiten. 
Natuurlijk werd de inwendige 
mens niet vergeten. Ouders en 
kinderen hadden heerlijke verse 
hapjes gemaakt die werden ver-
kocht voor prijzen van 30 jaar ge-
leden. De ijsjes, hamburgers, pop-
corn vonden  gretig aftrek en de 
bar werd druk bezocht.
Op het open podium gepresen-
teerd kon iedereen zien wat een 
talentvolle kinderen er zitten op 
de Brederode Daltonschool. Met 
het zonnetje erbij was het een 
heerlijke dag en een prachtig 
feest! (foto: aangeleverd)
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Flashmob Grease in 
Centrum Velserbroek
Velserbroek - En plotseling ver-
scheen er op het grote plein van 
het winkelcentrum in Velserbroek 
een elektrische piano en een pia-
nist. Uit de boxen klinken akkoor-
den die samen een nummer uit 
Grease vormen. Uit het niets be-
ginnen een paar danseressen te 
dansen en even later zingen vele 
stemmen: ,,Ik kan nu op mijn ei-
gen benen staan, ik ben nu oud 

genoeg, ik kan de wereld aan!” 
Binnen de kortste keren staat 
het halve plein vol swingende 
en zingende jonge mensen. Het 
verbaasde winkelpubliek, com-
pleet met supermarktkarretjes, 
blijft verbaasd staan. Wat ’n vro-
lijkheid op deze vrijdagmiddag, 
wat een enthousiasme en ener-
gie straalt deze groep uit. Zo plot-
seling als de groep verscheen, zo 

plotseling was het ook weer af-
gelopen. Velserbroek heeft zo-
juist een echte � ashmob meege-
maakt. Leden van de groep deel-
den aan het publiek � yers uit: op 
12 en 13 oktober verzorgt Ichthus 
Musicalgroep in de stadsschouw-
burg Velsen uitvoeringen van de 
hitmusical Grease. Kaarten zijn te 
koop via www.stadsschouwburg-
velsen.nl. (foto: aangeleverd) 

Nieuw inzamelpunt 
Stichting Babyspullen
Velserbroek - Sinds kort heeft 
Velserbroek een inzamelpunt 
van Stichting Babyspullen. De-
ze stichting verzamelt gebruikte 
en nieuwe babyspullen en maakt 
daar babystartpakketten van. De-
ze pakketten worden gratis ver-
strekt via diverse hulpverlenings-
instanties aan (aanstaande) ou-
ders die het � nancieel moeilijk 
hebben. ,,In Nederland groeit één 
op de negen kinderen op in ar-
moede. Ouders kunnen in die ge-
vallen vaak niet voldoen aan de 
basisbehoeften voor hun pasge-
boren baby: een warme deken, 
een kruik, verzorgingsspulletjes 
of voldoende kleertjes”, aldus op-
richtster Marjolijn Hermus. ,,Wij 

vinden dat elk kind recht heeft op 
een goede start.”  
Stichting Babyspullen ontstond 
vanuit een heel praktische insteek 
en overtuiging. ,,We wilden graag 
dat de kleertjes van onze kinde-
ren binnen Nederland een goede 
bestemming zouden krijgen”, ver-
telt Hermus. Zo startte Stichting 
Babyspullen in 2012 vanuit een 
zolderkamer. Anno 2018 is de or-
ganisatie � ink gegroeid. ,,We wer-
ken inmiddels met een team van 
230 vrijwilligers verspreid over 
het land, we hebben zo’n 170 in-
zamelpunten waar mensen hun 
gebruikte of nieuwe babyspullen 
kunnen inleveren en we hebben 
een groot netwerk van professio-

nele instanties opgebouwd waar 
we mee samenwerken.’’
Stichting Babyspullen werkt uit-
sluitend met vrijwilligers en is af-
hankelijk van bedrijven en parti-
culieren die het doel steunen. Dit 
kan zijn door het schenken van 
babyspullen, het leveren van een 
� nanciële bijdrage of door prak-
tische ondersteuning als vrijwilli-
ger. Meer informatie over hoe be-
drijven en particulieren het werk 
van de stichting kunnen onder-
steunen is te vinden op www.
stichtingbabyspullen.nl. Hermus: 
,,We zijn ervan overtuigd dat we 
samen sterk staan en steeds meer 
kinderen in Nederland een goede 
start in het leven kunnen geven.’’ 

Enkele bewoners van het Zwarte Mierenvlak, 
blok 9-29, voelen zich het afvalputje van Zeewijk. 
Het betreft het hek van de tuin vanaf de eerste 
� at, vlakbij de ingang van het � atgebouw.
Het hek is 48 jaar oud en nodig aan vervanging 
toe. Er zit onder andere een oude plaat op getim-
merd, volgens ingewijden zit daar ook asbest in.
In 2016 heb ik, ook namens enkele bewoners, het 
Woningbedrijf Velsen gevraagd om vervanging 
van het hek, maar er was geen geld. Het kwam 
op de begroting van 2017, maar later bleek dat 
het bedrijf dit ‘vergeten’ was. Dan op 2018.
Enkele weken geleden vroeg ik de wijkbeheer-
der hoe het met het hek zat. Als antwoord kreeg 

ik ‘O, dat is geschrapt van de begroting, geen pri-
oriteit. Want het kost 30.000 euro.’
De bewoners vragen geen gouden hek! Zo is het 
precies met de tuin die aan de Keetberglaan ligt. 
Het ene stuk grond is van de gemeente. Keurige 
planten en prima onderhouden. Het andere stuk 
grond is van Woningbedrijf Velsen. Dat zie je ook 
aan de tuin, want één grote rotzooi.
Woningbedrijf Velsen, dit zijn geen onbekende 
zaken voor jullie. Zo ga je toch niet met je huur-
ders om? Dus wel!

Nel van Ham, IJmuiden
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Afvalputje Zeewijk

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Dennis Alberti bij Seaport
Velsen - Maandag 8 oktober om 
21.00 uur is zanger Dennis Alber-
ti te gast in de uitzending van RTV 
Seaport. 
Met opa Willy Alberti en tante Wil-
leke is hij van een nieuwe genera-
tie zingende Alberti’s.
In het radioprogramma Spirituali-
Tijd praat Mark Metselaar met de 
zanger over wat hem inspireert, 
bezielt en bezig houdt. Natuurlijk 
is daarbij ook veel muziek van de 
familie Alberti te horen. (foto: PR 
Dennis Alberti)

Bas Haring is helder
Velsen-Zuid - Op dinsdag 25 
september hield Bas Haring op 
Gymnasium Felisenum een in-
teractieve lezing over filosofie. 
Zijn begin was dapper: “Er mag 
altijd gereageerd worden, zelfs 
een ‘boe’ mag.” Dat laatste bleef 
– volkomen terecht – fictie. De 
zeer volle aula was voornamelijk 
aandachtig.
Bas wist in 45 minuten minimaal 
drie belangrijke punten rond-
om filosofie duidelijk te maken 
door persoonlijke verhalen. Ten 
eerste zijn eigen gewoonte om 
niet zomaar iets te vinden. In 
de filosofie is dat zeer relevant: 
onthoud je in eerste instantie 
van een oordeel. Ten tweede 
de alertheid voor redeneerfou-
ten in zogenaamd wetenschap-
pelijke beweringen. Filosofisch 
komt dat neer op: argumenteer 
zuiver en goed. Ten derde een 
alertheid voor kuddegedrag bij 
mensen. In een soort voorschrift 
komt dat neer op: denk na over 
wat iedereen heel gewoon vindt 
(bevraag je vanzelfsprekendhe-
den).
Voor de reporter werd het in-

drukwekkend toen de volksfilo-
soof vertelde over een ervaring 
met een basisschoolklas. De 
sfeer was daar zó goed dat een 
leerling durfde te zeggen dat hij 
misschien iets minder slim was 
dan de rest, maar dat hij na de 
anderen wellicht genoeg tijd 

had gehad om een zinvolle bij-
drage te leveren. De jongen had 
blijkbaar inzicht in de rol van 
geduld en je inzetten voor be-
grip.
Volkomen terecht dat Bas Ha-
ring daarvan een brok in zijn 
keel kreeg. (foto: aangeleverd)

Gezocht: Halloweenfi guren
Santpoort-Zuid - Op woensdag 
31 oktober van 19.00 tot 21.00 
uur vindt op de Ruïne van Brede-
rode de afsluiting van het seizoen 
plaats met een heus Halloween-
feest voor kinderen van 4 tot 12 
jaar en hun ouders. Daarvoor zijn 
de beheerders en vrijwilligers van 
de Ruïne op zoek naar mensen 
die in de huid willen kruipen van 
Halloween personages met een 
historisch Brederode-tintje om de 
kinderen te vermaken. Zo willen 
we op een ‘geestige’ manier de 
Heren en Vrouwen van Brederode 
en andere kasteelbewoners, zo-

als de kokkin, de tuinman, de ar-
me gevangene, etc. tot leven roe-
pen. Een beetje griezelig, maar 
niet te eng.
Dus lijkt het je leuk om deze 
avond in (historische) kleding 
met een Halloweentintje de jon-
ge gasten te vermaken? Meld je 
dan z.s.m. aan bij de beheerders 
Rob en Angelique via info@ruine-
vanbrederode.nl. Vermeld daar-
bij wat of wie je wilt uitbeelden, 
evt. met een foto. En wie weet 
nodigen we je dan uit voor deze 
avond. Wie het eerst komt, die het 
eerst maalt! (foto: aangeleverd)

Gezellige dressuuravond op 
manege Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zaterdagavond konden de rui-
ters vanaf 16 jaar op manege 
Kennemergaarde weer deelne-
men aan de FNRS dressuurproe-
ven. Dit is altijd een hele spor-
tieve maar ook gezellige avond! 
Er wordt samen gepoetst, in-
gevlochten en tips uitgewis-
seld. En na a� oop van de proef 
wordt er nog gezellig na gepraat 
in de foyer. Aan het eind van de 
avond werd de uitslag bekend 
gemaakt:
In de rubriek F3-F4 ging de eer-
ste prijs naar Mariska Kloezen op 
Santolina met 228 punten, twee-
de werd Inge van Son op Beau 
met 216 punten en derde Su-
zanne de Graaf op Sam met 212 
punten. De rubriek F5 werd ge-
wonnen door Shirley de Wit op 
Beauty met 218 punten, tweede 
werd Patricia Goderie op Eureka 
met 216 punten en derde Ingrid 
Sturm op Vino met 214 punten. 
In de rubriek F6-F7 won Iris van 
der Veldt de eerste prijs op Tover 

met 233 punten, de tweede prijs 
ging naar Brigitte Theeuwes op 
Zamora met 221 punten en der-
de werd Suzanne Kelder op Evi-
ta met 220 pt. Tot slot de hoog-
ste rubriek: de F9-F15, deze had 

als winnaar Martine van Hoo�  op 
Destiny met 224 punten, twee-
de werd Marjolein Knuvelder op 
Briljant met 221 punten en derde 
Elaine Zonderman op Beau met 
220 punten. (foto: aangeleverd)
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