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Judith Porsch pakt wereld-
titel handboogschieten
Velsen-Noord - Judith Porsch 
is in Zuid-Afrika wereldkampi-
oen handboogschieten gewor-
den in de klasse historische boog. 
De 58-jarige Velsense sleepte vo-
rig jaar al de Europese titel in de 
wacht en presteerde vorige week, 
in het werelddeel waar pijl en 
boog hun oorsprong vinden, op-
nieuw uitstekend. Ze wist zelfs 
haar eigen wereldrecord met 16 
punten te verbeteren. In totaal 
vergaarde ze tijdens het evene-

ment 1.111 punten. Ook haar 
man Maarten Porsch nam deel 
aan het wereldkampioenschap. 
Hij wist op de laatste dag een per-
soonlijk record te behalen van 
170 punten, hetgeen hem een 
derde plaats opleverde. Vrijdag-
avond zijn de twee gehuldigd en 
gisteren kwamen ze terug naar 
Nederland. Het echtpaar schiet 
bij handboogschutterij VZOS in 
Santpoort-Noord. (foto: aangele-
verd)

Tweede Week van de Industrie-
cultuur dit weekend van start
De Vissershaven is dit jaar de thuis-
basis voor locatietheatergezel-
schap Prins te Paard. Zij hebben 
zich verdiept in het IJmuiden van 
de jaren ’30 en stuitten op het on-
vertelde mysterie van mevrouw D.: 
‘Als de politie in de roerige jaren ’30 
het zeeschip de Calypso aanhoudt 
in de Noordersluis, blijkt de passa-
gier aan wie ze graag wat vragen 

over haar echtgenoot willen stel-
len, spoorloos verdwenen. Men 
vraagt zich af wat het smeesie van 
haar man met het mysterie van de 
Calypso te maken heeft? Diaman-
troof...? Smokkel...?’ Prins te Paard 
speelt dit indringende verhaal tij-
dens een radiotour door het indu-
striële havengebied. Reserveer je 
gratis kaartje en ga mee op deze 

mysterieuze tocht! Creatieve acti-
viteiten zijn er in de vorm van Mas-
terclasses fotogra� e en schilde-
ren. Zo nemen fotografen Pieter 
Heine en Machiel Kraaij je in het 
duister mee in hun workshops In-
dustriële fotogra� e en Lightpain-
ting. Schilderen doe je bij SHIP sa-
men met schilderdocente Marcel-
la van Zanten. De haven van IJmui-
den kun je zowel per boot of te 
voet ontdekken: er is een gezelli-
ge havenrun voor sportievelingen 
en een ribboottocht voor het uit-

waaien. Het IJmuidense baken van 
de Week van de Industriecultuur 
is uiteraard de watertoren op de 
Dokweg en daarom wordt ook die 
weer prachtig verlicht! Verschillen-
de bedrijven en instellingen zet-
ten in de herfstvakantie hun deu-
ren open, zoals Tata Steel (extra 
bijzonder door de viering van 100 
jaar staal in de IJmond), ENCI, SHIP 
IJmuiden, het Zee- en Havenmu-
seum en het Hoogovensmuseum. 
Zie ook www.industriecultuur.nl. 
(foto: Ko van Leeuwen)

IJmuiden - De herfstvakantie staat ook dit jaar in het teken van de 
Week van de Industriecultuur. Van 20 tot en met 28 oktober zijn 
er tal van bijzondere activiteiten in het Noordzeekanaalgebied. 
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Sinds vrijdag 12 oktober 2018 is Velsen 
o	  cieel een Regenbooggemeente. Wet-
houder Marianne Steijn heeft in Gouda, 
onder toeziend oog van minister Van En-
gelshoven en samen met 28 andere ge-
meenten, de intentieverklaring Regen-
booggemeente 2019-2022 ondertekend.

Dit houdt in dat Velsen zich gaat inzetten 
om de veiligheid, weerbaarheid en socia-

le acceptatie van LHBTI-inwoners verder 
te bevorderen. Met de fi nanciële bijdrage 
die het ministerie van Onderwijs Cultuur 
en Wetenschap toekent aan Regenboogge-
meenten kan Velsen, meer dan voorheen, 
samenwerken met partnerorganisaties om  
initiatieven te stimuleren en te faciliteren 
die een bijdrage kunnen leveren aan de soci-
ale cohesie van LHBTI-inwoners. (foto: ge-
meente Velsen)

Gemeente Velsen nu
o�  cieel regenbooggemeente

Samen met u heb ik, als wethouder Open-
bare Werken, de eer om mij de komende 
bestuursperiode in te zetten voor de ver-
betering van het Pontplein. Als de poort 
van IJmuiden is het Pontplein een van de 
belangrijkste verkeerskundige kruispun-
ten in onze gemeente. Velsen verdient een 
mooie entree.

Ons doel is de doorstroming voor alle weg-
gebruikers zo goed mogelijk te maken. En 
de wachttijd zo kort mogelijk. Daarbij is 
ook een randvoorwaarde om de omgeving 
tot een prettig verblijfsgebied te maken; te 
kijken naar de soms imposante boten en 
de bijzondere industrie. Juist op deze plek 
hebben wij met veel verschillende belan-
gen van een groot aantal stakeholders,  zo-
als het bedrijfsleven, Rijkswaterstaat, di-
rect omwonenden en het openbaar vervoer, 
te maken.  Daarom gaan we met elkaar in 
gesprek. Maar ook u als weggebruiker (au-
tomobilist, fi etser en/of voetganger) bent 
voor ons een belangrijke stakeholder. Ook 
met u delen wij graag kennis en maken we 
gebruik van uw expertise. De stakeholders 
hebben directe invloed op de afweging van 
de gemeente.
 
Binnenkort verschijnt de eerste nieuws-
brief over het Pontplein. Hierin vindt u, 
behalve informatie over het project, ook de 
mogelijkheid om u op te geven om mee te 
praten over de meest optimale verkeers-
kundige inrichting van het plein. U kunt bij 
de inschrijving aangeven of u kans wilt ma-
ken om ingeloot te worden. Met deze groep 
gaan wij in gesprek. U vertegenwoordigt 
hierbij natuurlijk wel het algemeen belang 

van de gebruikers van het Pontplein. U 
kunt zich opgeven door een mail te sturen 
naar communicatie@velsen.nl. Ik kijk echt 
uit naar uw aanmelding!

Bram Diepstraten, wethouder

Met het verstrekken van uw naam en email-
adres geeft u de gemeente Velsen toestem-
ming (ex artikel 6, lid 1, sub a AVG) om uw 
persoonsgegevens  te gebruiken voor het toe-
sturen van een nieuwsbrief over de herin-
richting van het Pontplein in IJmuiden. Na 
afl oop van dit project wordt het versturen 
van de nieuwsbrieven gestaakt en verwij-
deren wij uw emailadres weer. (foto: Mark 
Sassen)

Bericht van wethouder Diepstraten
Verbetering Pontplein

Sinds kort is Velsen o	  cieel 
erkend als bijvriendelijke ge-
meente door Nederland Zoemt. 
En daar zijn we trots op!

De afgelopen jaren hebben we 
veel bloembolletjes aangeplant. 
Ook werken we aan een bijen-
lint; een aaneenschakeling van 
bijvriendelijke beplanting. In 
Velsen zijn 50 soorten wilde bij-
en waargenomen, maar het kun-
nen er wel 129 worden. Een trot-
se wethouder Sebastian Dinjens 
poseert alvast met één van de 
borden die binnenkort op toe-
gangswegen in Velsen worden 
geplaatst. (foto boven: Reinder 
Weidijk, foto rechts: gemeente 
Velsen)

Velsen bijvriendelijke gemeente

Sinds mei vorig jaar heeft de rotonde 
op Orionweg/Pleiadenplantsoen/Raaf-
straat in IJmuiden een markant kunst-
werk gekregen.

Klaas de Boer alias Puk heeft het anker 
36 jaar geleden opgevist uit de zee en be-
sloot het anker mee te nemen naar Volen-
dam. Voormalig havenmeester en lid van 
het Wijkplatform Zee-en Duinwijk  Piet 

Dekker heeft ervoor gezorgd, dat dit an-
ker naar IJmuiden kwam om de oude vis-
sersplaats op te sieren. Een kunstwerk, dat 
refereert aan de rauwe kant van IJmuiden 
aan Zee. 

Donderdag 11 oktober heeft wethouder Se-
bastian Dinjens het informatiebord ont-
huld en is het anker overgedragen aan de 
gemeente Velsen. (foto: Reinder Weidijk)

Informatiebord geplaatst 
bij kunstwerk het Anker

Op maandag 22 oktober, tijdens de herfst-
vakantie, organiseren de buurtsportcoa-
ches weer een Mega SportMix in Sport-
hal 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 tot 15:00 uur is groep 5 
t/m 8 welkom. In de tussentijd zullen som-
mige onderdelen omgebouwd of vervangen 
worden door passende activiteiten voor ou-
dere kinderen. Onderdelen die aan bod zullen 
komen zijn teamsporten, airhockey, hobbel 

bobbel baan en nog veel meer! Fruit en water 
met een smaakje (fruitwater)is inbegrepen, 
zodat de kinderen genoeg energie hebben om 
lekker te sporten en spelen. Deelname € 3,- 
per kind. Opgeven gaat via sportpasvelsen.nl 
en betalen via Ideal. (foto: Ton van Steijn)

SportMix in Sporthal Zeewijk
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Het wijkteam komt naar u toe op 25 oktober!

De wijkmobiel
De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams 
zijn politie, gemeente, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms en de  
woningcorporaties vertegenwoordigd. Met de wijkmobiel willen de wijkteams letterlijk naar u 
toe komen om met u te praten over de lee�aarheid in de wijk en of het er schoon, heel, veilig en 
sociaal is.

Wat?
In de wijkmobiel kunt u informatie vinden en vragen stellen over inbraakpreventie, groenadoptie 
en wijkinitiatieven, maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk. Bovendien is er in de 
wijkmobiel handgereedschap (papierprikkers en scho�els) aanwezig, waarmee zowel de aan-
wezige wijkteamleden als buurtbewoners de handen uit de mouwen kunnen steken.  
Natuurlijk is er gelegenheid voor een praatje en een kop koe. 
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze wijkmobiel. De mobiele wagen 
is te herkennen aan het opschrift ‘wijkteam in de wijk’. Wij ontmoeten u graag!

Waar? 
De wijkmobiel komt in uw wijk te staan aan op de markt Velserduinplein in IJmuiden 

Wanneer?
De wijkmobiel komt naar uw wijk op dinsdag  25 oktober van 13:00 tot 15:00 uur.

Vragen?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rob Plessius, relatiemanager 
gemeente Velsen, tel. (0255) 567 369

Woensdag 10 oktober was het de Dag 
van de Duurzaamheid. Een mooi moment 
voor een eerste activiteit in het nieuwe 
onderkomen van BRAK! Science Center, 
dat sinds eind augustus een plek heeft 
gekregen in een duurzaam geproduceer-
de Wikkelhouse aan de rand van het Ken-
nemermeer. En natuurlijk staat deze acti-
viteit in het teken van duurzaamheid.

Wethouder Sebastiaan Dinjens las voor 
aan de kinderen van BSO Partou waarna ze 
aan de slag gingen met het maken van een 
bloem die werkt op zonne-energie. Naar 

idee van Jan Terlouw kreeg de wethou-
der een zogenaamde Toekomststoel aan-
geboden. Deze stoel is versierd door kinde-
ren met boodschappen en wensen voor een 
duurzame toekomst. De versierde lege stoel 
zal aanschuiven aan alle vergaderzalen op 
het gemeentehuis en andere plekken waar 
besluiten worden genomen. Hij staat sym-
bool voor de duurzame toekomst die daar-
mee een stem krijgt bij iedere beslissing. De 
Toekomststoel kan inspireren, een plek ter 
overdenking bieden, of symbool staan voor 
de volgende generatie. (foto’s Reinder Wei-
dijk)

Voorlezen in BRAK-wikkelhuisje

Vanaf 27 november 2018 bieden Wo-
ningbedrijf Velsen, Velison Wonen en 
Brederode Wonen, samen met de an-
dere corporaties, hun woningen aan op 
www.mijnwoonservice.nl. Met één in-
schrijving krijgen woningzoekenden 
daardoor toegang tot de huurwonin-
gen in de regio IJmond/Zuid-Kenne-
merland.

Staat u ingeschreven als woningzoekende 
bij WonenInVelsen? Dan heeft u in sep-
tember twee keer een mail ontvangen. 
Deze mail is belangrijk! WonenInVelsen 
houdt namelijk op te bestaan. De woning-
corporaties hebben door de invoering van 

de nieuwe privacywet uw toestemming 
nodig om uw inschrijving over te mogen 
zetten naar Woonservice. Reageert u niet, 
dan vervalt uw inschrijving!

Check uw mail en spambox
Heeft u nog geen mail ontvangen? Neem 
dan contact op met een van de corporaties. 
(foto: Pixabay)

Ingeschreven bij WonenIn-
Velsen? Check uw mail!

Tijdens de herfstvakantie van 22 t/m 26 oktober is er extra recreatief zwemmen en 
ligt de spannende avonturenbaan in het wedstrijdbad.

    Recreatiebad  Wedstrijdbad
Maandag 10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur
Dinsdag  10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur
Woensdag 10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur
Donderdag 10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur
Vrijdag  10.00-13.00 uur*   09.00 – 10.00 uur*

* verkort open i.v.m. opbouw Halloween

Het banenzwemmen op maandag 13.00-15.00 uur en vrijdag van 17.00 tot 18.00 komt 
te vervallen. Het aquajoggen op vrijdag wordt vervroegd van 14.30-15.15 uur naar 
14.15-15.00 uur. De zwemlessen voor het C-diploma op vrijdag wordt vervroegd van 
16.00 tot 17.00 uur naar 15.00 tot 16.00 uur. In het weekend zijn de tijden ongewijzigd.

Gewijzigde openingstijden 
Zwembad De Heerenduinen

Tijdens de herfstvakantie van 20 tot en met 
28 oktober ligt deze spannende avonturen-
baan in het wedstrijdbad van zwembad De 

Heerenduinen. Kijk hieronder voor de ope-
ningstijden. (foto: gemeente Velsen)

Hindernisbaan in het zwembad

donderdag 25 oktober van 13:00 tot 15:00 uur.
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In de Week van de Industriecultuur, van 
20 tot en met 28 oktober, zal een specia-
le Hoogovenbus op verschillende plekken 
in Noord-Holland staan. De bus komt ver-
halen ophalen over werken bij De Hoog-
ovens.

De inrichting van de bus, met veel tastbare 
herinneringen, zal het geheugen van de be-
zoekers zeker opfrissen. Toegang tot de bus 
‘betaalt u met een mooi verhaal of een mooie 
herinnering’. Stichting Kist nodigt iedereen 
van harte uit om de bus te bezoeken. 

De inrichting van de bus inspireert tot het 
uitwisselen van verhalen en het vertellen van 
de eigen herinneringen. Naast oud-medewer-

kers, hun partners en familie, is iedere geïnte-
resseerde welkom. De ko�  e staat klaar.

Diverse lokale radio- en TV-stations zullen 
opnames maken in de bus en ook de lokale 
pers zal verhalen vastleggen, zodat deze niet 
verloren gaan. 

Op www.stichtingkist.nl staat al een eerste 
selectie van boeiende verhalen. Onder ‘Pro-
ject Hoogovenbus/praktische informatie’ 
leest u waar u de bus kunt vinden (onder an-
dere van 14.00 tot 16.00 uur op 20 oktober in 
Velsen-Noord, op 25 oktober in IJmuiden en 
op 28 oktober bij het Hoogovensmuseum). 
U vindt daar ook informatie over de speciale 
VIP-tour op 28 oktober.

Herinneringen ophalen in de 
Week van de Industriecultuur

BEZOEK DE BUS EN KOM UW VERHALEN BRENGEN !
INFORMATIE EN SCHEMA WAAR DE BUS STOPT : WWW.STICHTINGKIST.NL

 VERHALEN ROND DE  
  HOOGOVENBUS

  100 JAAR LEVEN MET EEN GROTE INDUSTRIE

20 t/m 28 OKTOBER 2018

Uw woning klaar maken voor de ener-
gietransitie, zorgen voor een beter mi-
lieu en dat terwijl u uw energierekening 
naar beneden ziet gaan. Dat kan nu met 
de bijzondere zonnepanelenactie die op 
30 oktober in de gemeente Velsen van 
start gaat. Een collectief van regionale 
zonnepanelenleveranciers biedt inwo-
ners de mogelijkheid om zonnepanelen 
in te kopen en te laten installeren tegen 
een zeer gunstige prijs.

De deelnemende installateurs zijn Gree-
ny Bros., MetDeZon, Visser Elektrotech-
niek en Zonbespaart. Zij bieden u alle drie 
dezelfde lage prijs voor installatie van de 
panelen. Wanneer u zich aanmeldt, komt 
geheel vrijblijvend en gratis één van de spe-
cialisten bij u langs voor vakkundig advies. 
Daarna maken zij een aanbod op maat.

Deelname
U kunt zich tot 6 januari 2019 inschrijven 
via www.duurzaambouwloket.nl/actievel-
sen. Op deze pagina vindt u ook meer in-
formatie over het verloop het actietraject, 
dat gelijk van start gaat wanneer u zich in-
schrijft. 

Energiek Velsen
De actie wordt gesteund door de gemeen-
te en de lokale energiecoöperatie Energiek 
Velsen, een initiatief van inwoners die onze 
mooie gemeente willen verduurzamen. Ie-
dereen die gebruikmaakt van het actieaan-
bod is automatisch een jaar gratis en vrij-

blijvend lid van Energiek. Kijk voor meer 
informatie op www.energiekvelsen.nl.

Bewonersavonden
Wilt u meer weten? Of heeft u nog vragen? 
U bent u van harte welkom op de bewo-
nersavonden op dinsdag 30 oktober 2018 
in Gemeentehuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden, donderdag 1 november 2018 in 
Sporthal Het Polderhuis, Vestingplein 58, 
Velserbroe en woensdag 7 november in 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17, 
Santpoort-Noord. De avonden starten om 
20.00 uur, u bent vanaf 19.30 welkom. 

Via www.duurzaambouwloket.nl/actievel-
sen kunt u aangeven of u bij de informatie-
avond aanwezig wilt zijn. Gezien de gro-
te belangstelling bij eerdere acties en het 
beperkte aantal stoelen dient u zich in te 
schrijven voor de informatieavond. (foto: 
gemeente Velsen)

Collectieve actie zonne-
panelen van start in Velsen

Tussen half oktober en half december 
2018 onderzoekt de gemeente Velsen 
hoe de parken die in het beheer zijn van 
de gemeente gebruikt worden.  En of er 
misschien aanpassingen nodig zijn zodat 
iedereen, ook in de toekomst, van deze 
parken gebruik kan blijven maken. Be-
langrijk is dat de natuurlijke kwaliteit van 
deze parken blijft bestaan of zelfs nog 
verbetert.

Parkenpraat  is vooral bedoeld om te praten 
over het gebruik van de parken door iedereen 
die weleens in de parken komt. Wandelaars, 
fi etsers, ruiters, hondenlie£ ebbers, sporters, 
natuurlie£ ebbers, kinderen, senioren etc. 
Directe aanleiding voor Parkenpraat is het 
gebruik van deze parken door hondenlief-
hebbers. Zij gebruiken deze parken om hun 
hond(en) uit te laten en ze de gelegenheid te 
geven om actief bezig te zijn. Dit gaat meestal 
goed. Maar er zijn ook mensen, kinderen en 
volwassenen, die honden niet prettig vinden 
en deze liever mijden. Is dit een probleem? 
En zo ja, hoe gaan we hiermee om? 

Parken in Velsen
Het onderzoek gaat over de volgende parken: 
Velserbeek, Hoogergeest, Schoonenberg, 
Wijkeroogpark, Rooswijk, Watertorenpark, 

het park aan de Willebrordstraat, Burge-
meester Rijkenspark en Spaarnberg.  Par-
kenpraat gaat niet over Park Beeckestijn. Dit 
park is geliefd bij veel mensen, maar niet in 
beheer van de gemeente Velsen.

Enquête
Tussen 17 oktober en 4 november wordt er 
digitaal onderzoek gedaan  via  een enquête.  
Iedereen kan aan dit onderzoek meedoen. 
Een link naar het onderzoek staat op www.
velsen.nl en op Facebook. Ook de leden van 
het Burgerpanel Velsen worden uitgenodigd 
om aan dit onderzoek mee te doen. 

In gesprek
Tussen 26 november en 12 december worden 
er 4 avonden georganiseerd waarop de uit-
komsten van het onderzoek besproken wor-
den. Deze gesprekken worden georganiseerd 
in de buurt van de parken: op 26 november 
voor de parken Velserbeek, Hoogergeest en 
Schoonenberg, op 28 november voor het Wij-
keroogpark en Rooswijkpark,  op 10 decem-
ber voor het Burgemeester Rijkenspark en 
Spaarnberg en op 12 december voor het park 
aan de Willebrordstraat en het Watertoren-
park. U kunt zich voor deze gesprekken aan-
melden via parkenpraat@velsen.nl. (foto: ge-
meente Velsen)

Parkenpraat: praat u mee?

Op vrijdag 26 oktober viert zwem-
bad De Heerenduinen voor de 13e keer 
Halloween. Van 18.30 tot 21.30 uur zijn 
kinderen tot en met 14 jaar van har-
te welkom om te komen griezelen. De 
medewerkers dragen kostuums en het 
zwembad is compleet in Halloween-
sfeer omgetoverd.

De voorverkoop start halverwege okto-
ber. Houd hiervoor onze website in de ga-
ten. Doe ook mee aan de kleurwedstrijd 
en win een te gekke prijs. De kleurpla-
ten liggen vanaf 15 oktober bij de recep-
tie van het zwembad. Of download een 
kleurplaat via onze website www.zwem-
badvelsen.nl.

De winnaars van de kleurwedstrijd wor-
den tijdens het Halloween van 26 okto-
ber bekend gemaakt. Er zijn 5 leeftijds-
categorieën 3-4 jaar, 5-6 jaar, 7-8 jaar, 
9-14 jaar, dus iedereen maakt een eer-
lijke kans. Zwemmen in kostuum is toe-
gestaan.Kaarten kosten € 10,50 per stuk. 
Kinderen zonder zwemdiploma en kin-
deren tot 8 jaar hebben alleen toegang 
onder begeleiding van een (betalende) 
volwassene. (foto: gemeente Velsen)

Halloween-feest in 
zwembad De Heerenuiden
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

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

Wat doe je als je psychische problemen 
hebt, maar wel graag actief bezig wilt 
zijn? Dan zoek je iets wat bij jouw moge-
lijkheden past. Dat interessant is en je uit-
daagt. Of dat je juist rust geeft.

De gemeente Velsen is er verantwoordelijk 
voor dat mensen een zinvolle dagbesteding 
hebben. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe 
ervaren mensen dat zelf ? Om hier achter te 
komen werd in het Rabobank Telstar Sta-
dion een gesprek georganiseerd met 9 inwo-
ners van Velsen die om verschillende rede-
nen extra hulp nodig hebben om actief bezig 
te zijn. De vorm waarin dit gebeurde was dat 

zij onder leiding van een gespreksleider met 
elkaar in gesprek gingen terwijl mensen van 
de gemeente en diverse hulpverleners naar 
dit gesprek luisterden. 

Ook wethouder Marianne Steijn was bij het 
gesprek aanwezig. Dit gesprek zorgde er-
voor dat er veel duidelijk werd over de da-
gelijkse ervaringen, wensen en problemen 
waar zij tegenaan lopen. Bijvoorbeeld dat 
er voor hen weinig tot geen dagbesteding in 
Velsen aanwezig is, terwijl ze dit wel graag 
zouden willen. Nu is dit meestal buiten de 
gemeentegrenzen. Dat goede trajectbege-
leiders belangrijk zijn en dat maatwerk niet 

altijd mogelijk is omdat materiaal waarmee 
men wil werken te duur is om voor een per-
soon aan te scha� en. Maar vooral dat het 
erg belangrijk is dat zij actief bezig kunnen 
zijn. Dit kan productiewerk zijn of het repa-
reren van fi etsen, maar ook creatief of door 
te sporten.

De gemeente gaat ook in gesprek met ver-
schillende aanbieders van dagbesteding 
in de regio. En met andere partners zoals 
Stichting Welzijn Velsen. Doel is om goed 
inzicht te krijgen in het aanbod en de kwa-
liteit van dagbesteding en, indien wenselijk, 
dit te verbeteren. (foto: gemeente Velsen)

In gesprek met de gemeente over zinvolle dagbesteding

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 6 oktober tot en met 12 
oktober 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Kennemerstrand 160, diverse wijzigin-
gen rondom ZanDiego beach  (09/10/2018) 
14926-2018
Kastanjestraat 26, dichtbouwen loggia 
voorzijde woning (09/10/2018) 15215-
2018  
Lijsterlaan 17, plaatsen uitbouw op 1e ver-
dieping (12/10/2018)15221-2018 

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, plaatsen objecten (trac-
tor + 2 torpedo’s) (09/10/2018) 14920-
2018  

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 139, uitbreiden 
balkon op uitbouw (09/10/2018) 14964-
2018  
Uitendaalstraat 12 en 14, oprichten van 1 of 
2 woningen (27/09/2018) 14838-2018

Santpoort-Noord
Park Kennemergaarde ong., kappen 2 bo-
men (10/10/2018) 15030-2018

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan 
voor “ Oktoberfest” op 3 november 2018  

(09/10/2018) 15225-2018  
 

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

Ingekomen aanvraag evenementenver-
gunning APV artikel 2:17
 
IJmuiden
Nationaal Circus Barani, van 29 mei 2019 
t/m 2 juni 2019, locatie: Heerenduinweg 6 
(12-10-2018)15147-2018 

Velsen-Zuid
Nationaal kampioenschap Eliminator, op  
21 juni 2019 van 17:00 tot 21:00 uur, locatie: 
Spaarnwoude, Heuvelweg 6-8 (12/10/2018) 
14822-2018 

2e Snowplanet MTB 3 Nationscup, op 22 en 
23 juni 2019, van 9:00 tot 18:00 uur, locatie: 
Spaarnwoude Heuvelweg 6-8 (12/10/2018) 
14822-2018 

Ingekomen aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:18

Santpoort-Zuid
Verkoop kerstbomen, van 6 t/m 21 decem-
ber, locatie: Bloemendaalsestraatweg 169A 
(10/10/2018) 15015-2018

Bekendmakingen algemeen
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Velsen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In spoed-
eisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Noord-

Holland, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure

IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 55, herindelen gebouw in 
6 appartementen en 6 ruimtes  voor kamerge-
wijze verhuur (08/10/2018) 8271-2018
Zeeweg 260, bouwen open kapschuur voor 
tuinkeuken (12/10/2018) 10428-2018
Havenkade 1, het veranderen van een kantoor 
naar kantoor met bovenwoning (voor één 

huishouden) (12/10/2018) 7783-2018
Zwaanstraat 37, plaatsen dakkapel 
(12/10/2018) 11787-2018

Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 5, realiseren erker voorge-
vel (8/10/2018) 13462-2018 

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17

IJmuiden
Unimogs en groter, van 19 oktober 2018 08:00 
uur tot 21 oktober 2018 13:00 uur, locatie: 
Kennemerstrand   (11/10/2018) 7460-2018

Havenrun , op 21 oktober 2018 van 18:30 uur 
tot 20:30 uur, locatie havengebied (start en fi -

nish Trawlerkade) 
(17-10-2018) 11802-2018 

Velsen-Zuid
Strong Viking Brother Edition, op 13 en 14 
oktober 2018 van 08:00 t/m 20:00 uur, loca-
tie: Spaarnwoude (start en fi nish “de Kom”) 
Valleiweg (11/10/2018) 9484-2018

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:18 

IJmuiden
Werving, reclame Staatsloterij, op 27 okto-
ber en 15 december 2018, locatie Plein 1945 
(04/10/2018) 11548-2018

Kapmelding
Aan de Duin en Kruidbergerweg t.h.v. nr. 
91 in Santpoort worden 3 bomen gekapt. 
Het gaat om eiken. Deze bomen worden ge-

kapt omdat ze dood zijn. Aan de Platanen-
straat in IJmuiden wordt een boom ge-
kapt. Het gaat om Prunus. Deze boom wordt  

gekapt omdat hij is slechte conditie is. Aan 
de Spaarnestraat (locatie oude KPN ter-
rein) in IJmuiden worden 10 bomen ge-

kapt. Het gaat om Iepen. Deze boom wor-
den gekapt vanwege de herinrichting van de 
straat.
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De stranding van de Santa Kyria-
ki heeft een vaste plek in het col-
lectieve geheugen van de IJmui-
denaar. Het onder Liberiaanse 
vlag varende vrachtschip is met 
17 Griekse bemanningsleden en 
zonder lading onderweg van het 
Ierse Cork naar de hoogovens, als 
het op 24 november 1965 voor de 
Nederlandse kust in een noord-
westerstorm terechtkomt. ‘s Mor-
gens krijgt het schip tussen Cal-
lantsoog en IJmuiden motorpro-
blemen. De kustwacht van Eg-
mond meldt dat ‘een onbekend 
vaartuig in de nabijheid dreigt te 
stranden’.
De Santa Kyriaki weet op eigen 
kracht verder zuidwaarts te va-
ren. Even na 10 uur verschijnt het 
schip op het radarscherm van 
de kustwacht in IJmuiden. Om-
dat het ten noorden van de pie-
ren gevaarlijk dicht op de kust 
vaart, varen de sleepboot Titan 
van Wijsmuller en de redding-
boot Neeltje Jacoba uit. Na lange 
tijd krijgt men radiocontact met 
de Santa Kyriaki, maar de aan-
geboden hulp wordt geweigerd. 
Het lukt niet om de pieren bin-

nen te varen. Het schip vaart zuid-
waarts en wordt steeds dichter 
op de kust gedreven. Ter hoog-
te van Zandvoort draait het schip 
noordwaarts, maar dan raakt de 
motor defect en drijft het richting 
kust. Hulp wordt nog steeds afge-
slagen. Om een stranding te voor-
komen worden beide ankers uit-
geworpen, maar tevergeefs: door 
het zeer hoge water is het schip 
al over de zandbanken gedreven.
Tegen enen in de middag strandt 
het schip aan de voet van de dui-
nen bij kilometerpaal 58, zo’n 
twee kilometer ten zuiden van de 
zuidpier.
Het schip ligt dwars op het strand, 
40 meter van de vloedlijn. De be-
manning blijft ongedeerd. De 
strandreddingsboot, die per trek-
ker over het strand naar de stran-
dingsplek is gebracht, kan door 
de opkomende vloed niet wor-
den gelanceerd. Met een marine-
helikopter van vliegveld Valken-
burg worden tien bemanningsle-
den van boord gehaald. Zij wor-
den ondergebracht in hotel Au-
gusta. Kapitein Konstantinos Ni-
kiforos en zes anderen blijven aan 

boord.
Eind november krijgt Bureau 
Wijsmuller de bergingsklus op 
basis van ‘no cure no pay’ toege-
wezen. Op 6 december begint de 
klus met het uitzetten van ber-
gingsankers op zee. Vanaf be-
gin januari tot eind februari 1966 
wordt met zwaar materieel een 
bassin rond het schip gegraven. 
Begin maart lukt het de bergers 
het schip richting zee te draaien. 
Er wordt een geul naar zee gegra-
ven. Bij hoog tij trekken de sle-
pers Titan en Simson, geholpen 
door de gerepareerde motor van 
de Santa Kyriaka, het schip stuk-
je bij beetje naar zee. Op 8 maart 
1966 om vijf uur in de middag 
wordt het schip losgetrokken. De 
slepers Stentor en Simson slepen 
het zwaar beschadigde schip via 
de Noordersluis naar Amsterdam. 
De Santa Kyriaki wordt total loss 
verklaard en als schroot verkocht.
De Santa Kyriaki ligt 105 dagen 
op het strand en trekt ondanks 
het winterweer veel bekijks. De 
eerste zondag al komen 50.000 
mensen uit het hele land kijken. 
De parkeerplaatsen staan vol en 
op de wegen naar IJmuiden staan 
�les. De strandpaviljoenhouders 
hebben een goed winterseizoen! 
Net als veel andere IJmuidenaren 
is ook mijn vader met mij wezen 
kijken, en zette mij met het onfor-
tuinlijke schip op de foto!

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 stranding van de Santa 
Kyriaki op het IJmuiderstrand in 1965.

AV Suomi ontvangt Zilveren 
Sport antine ertifi aat
Santpoort-Noord - Voorzitter 
Francien Mooijekind van At-
letiekvereniging Suomi heeft 
vorige week in het bijzijn van 
wethouder Bram Diepstraten 
het Zilveren Sportkantine-cer-
ti�caat ontvangen van Nikkie 
Ramsteijn van Team:Fit.

AV Suomi is hiermee de eerste 
sportvereniging in de gemeen-
te Velsen en de tweede atletiek-
vereniging in Noord-Holland met 
een Zilveren Sportkantine.

AV Suomi had zich aangemeld 
bij Team:Fit omdat een gezon-
dere kantine past bij het beleid 
om mensen gezond te laten le-
ven door te sporten. ,,Het is mak-
kelijker dan het lijkt”, aldus kan-
tinebeheerder Didimo Moreiro. 
,,Wij bieden nu gezonde snacks 
aan zoals snoeptomaatjes en vers 
fruit. Maar ook de heerlijke man-
go smoothies zijn altijd snel uit-
verkocht. Sporters moeten niets 
van ons, dus een broodje kroket 
kan je gewoon bestellen maar je 

kan ook kiezen voor een gezon-
de tosti.”
Team:Fit coach Nikkie kwam ook 
met handige tips, zoals een tap 
met vers water en munt op de 
bar. Tijdens een wedstrijd kan ie-
dereen hiervan pakken.
Team:Fit is een initiatief van Jon-
geren op gezond gewicht ge-
subsidieerd door het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Zij zetten zich in voor een 
gezonder aanbod in sportkanti-
nes. (foto: Karin Dobber)

Theatrale radiotour door 
de haven van IJmuiden

De haven van IJmuiden is dit jaar 
de thuisbasis voor locatietheater-
gezelschap Prins te Paard. Zij heb-
ben zich verdiept in de geschiede-
nis van IJmuiden en stuitten op het 
onvertelde mysterie van mevrouw 
D. Prins te Paard neemt je letterlijk 
mee in dit indringende verhaal tij-
dens een radiotour langs histori-
sche plekken in het industriële ha-
vengebied.
Je stapt in verlengde golfkarretjes 
en krijgt een koptelefoon opge-
zet. De voorstelling wordt opgeluis-
terd door muziek van de beroemde 
IJmuidense componisten Vlessing 
en Vreeswijk. De productie is een sa-
menwerking tussen Stadsschouw-
burg Velsen, Telstar, stichting OIG-
IHD, Koelproductions, Prins te Paard 
en Stichting Industriecultuur.
De radiotour van Prins te Paard gaat 
vijf keer spelen en is gratis bij te wo-
nen. Reserveer wel je plekje via in-
dustriecultuur.nl. De minimale leef-
tijd is 10 jaar, warme kleding wordt 
aanbevolen. De tocht start bij The 

Harbour Espressobar aan de Halka-
de in IJmuiden. Daar neem je na-
tuurlijk voor 3,50 euro het ko�eme-
nu ‘Industrietje’: een prachtig ver-
sierde ko�e met een minitompou-
ce en vervolgens stap je aan boord 
om dit theatrale mysterie te bele-
ven!
Het Mysterie van mevrouw D. wordt 
gespeeld op vrijdag 19 oktober om 
19.30 uur (try-out), zaterdag 20 ok-
tober om 16.00 uur, zaterdag 20 ok-
tober om 19.30 uur, zondag 21 ok-
tober om 13.30 uur en zondag 21 
oktober om 19.30 uur. De voorstel-
ling van Prins te Paard vormt de af-
trap van de Week van de Industrie-
cultuur. Een week waarin bedrijven, 
organisaties en omwonenden sa-
men het industriële en culturele erf-
goed in het Noordzeekanaalgebied 
vieren. In de herfstvakantie zijn er 
meer dan tachtig activiteiten en be-
drijfsbezoeken in IJmuiden, Bever-
wijk en Zaanstad die de lokale indu-
strie verbinden met haar omgeving. 
(foto: aangeleverd)

IJmuiden - Het is een roerige tijd in IJmuiden, de jaren ’30. De 
staalindustrie groeit, de visserij heeft het door de wereldwij-
de crisis niet makkelijk. IJmuidenaren houden zich met moei-
te staande in al dit gewoel. Als de politie in 1935 het zeeschip de 
Calypso aanhoudt in de Noordersluis, blijkt de passagier aan wie 
ze graag wat vragen over haar echtgenoot willen stellen, spoor-
loos verdwenen. Men vraagt zich af wat het smeesie (een gekre-
gen vissie) van haar man met het mysterie van de Calypso te ma-
ken heeft? Diamantroof…? Smokkel…?’

Dorn-therapie Haarlem
Pijnloos af van 
rug- en nekklachten
Haarlem - Mensen die al heel lang 
rug- en gewrichtsklachten heb-
ben horen vaak van de dokter: ,,Er 
is niets meer aan te doen, het is slij-
tage en u moet er maar mee leren 
leven.” Dat is fundamenteel onjuist. 
Een machine slijt, maar een levend 
organisme herstelt zich zo lang het 
leeft. Sinds kort kunt u ook bij Hea-
ling Balance in Haarlem de Dorn-
therapie krijgen. Een pijnloze me-
thode om van rug- en nekklachten 
af te komen. Al onze organen, bot-
ten, weefsels, gewrichten, alle cel-
len bevinden zich in een voortdu-
rend proces van afbraak en vernieu-
wing. Daardoor zijn wij tot op hoge 
leeftijd nog in staat ons aan nieuwe 
situaties en belastingen aan te pas-
sen.
Vrijwel iedereen heeft een been-
lengte verschil. Daardoor wordt het 
lichaamsgewicht verplaatst naar 
het korte been en komt de ruggen-

wervel in de verkeerde houding. 
Eerst wordt het beenlengte verschil 
gecorrigeerd door het lange been 
korter te maken, daarna worden de 
wervels op een voorzichtige manier 
teruggezet. Een pijnloze en e�ectie-
ve manier om iedereen te helpen. 
De Dorn behandeling wordt aange-
vuld met de Breuss massage, dat is 
een zachte rugmassage van de tus-
senwervelschrijven. Je kunt er veel 
tussenwervelkolom problemen, zo-
als ischias en hernia succesvol mee 
behandelen.
Tot 31 oktober 2018 is er een ken-
nismakingsbehandeling met de 
Dornmethode inclusief Breuss mas-
sage voor 55 euro. Behandelingen 
worden (deels) vergoed door veel 
aanvullende zorgverzekeraars.
Zie ook www.nugezondheid.net, 
mail naar annelies@de-vreeze.nl of 
bel 06-16610276. Het adres is Waar-
derweg 19 in Haarlem.

Ruud Koks Velserbroek

-

-

-

-

Reparatie & onderhoud 
van  alle merken, 

ook voor 
uw lease auto

Op zoek naar een occasion, dakkoffer
of fi etsendrager? Zie www.ruudkoks.nl
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KOEL creëert dé nieuwe 
culturele broedplaats
Driehuis - Het seizoen is nog 
maar net begonnen, maar de 
nieuwe thuisbasis van KOEL in 
Driehuis heeft zich ontpopt tot 
dé nieuwe plek in Velsen voor cul-
tuuronderwijs. 
Zo’n 400 leerlingen volgen er mu-
ziek- theater- en musicallessen 
bij docenten van KOEL. Ook wor-
den er door andere partijen dans- 
en yogalessen gegeven, repete-
ren er gezelschappen en zullen er 
voorstellingen worden georgani-
seerd. 
De oude Finse school aan de 
Driehuizerkerkweg 34a, die bin-
nenkort een andere naam krijgt, 
biedt aan iedereen, van baby’s 
tot senioren een heel �jne, inspi-
rerende sfeer. ,,Plezier hebben in 
een hobby, het kunnen ontwikke-
len van een talent, of het ontdek-
ken van een passie begint met je-
zelf thuis voelen op een plek waar 
dat allemaal mogelijk is’’, aldus 
Eline Schmidt. ,,We zijn heel trots 
dat het gelukt is die plek te creë-
ren!’’ 
Nieuwe cursussen worden ver-
zonnen om alle mogelijkheden 
van het pand te benutten. Zo 
start er in november een korte 

cursus fotogra�e en een begin-
nerscursus harp. Ook is er op 22 
oktober het ‘Grote Griezel Gala’: 
Een leuke middag voor kids vol 

spelletjes, workshops en een dis-
co met Griezelen als thema. Zie 
ook www.koelproductions.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Gordijnatelier Venice: voor 
complete woningstoffering
IJmuiden - Deze tijd van het jaar 
leent zich uitstekend voor aan-
passingen aan het interieur. Gor-
dijnatelier Venice is dé sto�eerder 
bij uitstek en heeft alles in huis 
voor het volledig opnieuw inrich-
ten van de woning. 
De grote collectie sfeervolle gor-
dijnen biedt volop inspiratie met 
stijlvolle tinten, geheel aangepast 
aan de nieuwste trends op dit 
gebied. Alles draait bij Gordijn-
atelier Venice om professioneel 

maatwerk, in eigen atelier ver-
vaardigd uit materialen van ho-
ge kwaliteit. Voor alle vouwgor-
dijnen geldt tijdelijk een korting 
van maar liefst 25%!
Gordijnatelier Venice levert niet 
alleen gordijnen, raamdecoratie 
en zonwering, maar ook vloeren 
en tapijt. Is uw vloer aan vervan-
ging toe? Maak dan tijdig een af-
spraak voor een oriënterend ge-
sprek. Kies bijvoorbeeld voor een 
fraaie PVC-vloer met klik- of plak-

verbinding. Deze vloeren hebben 
een geluiddempende werking 
en kunnen met decibelcerti�caat 
worden geleverd. Ook voor schil-
derwerk, zowel binnen als buiten, 
is Gordijnatelier Venice het juiste 
adres. Je kunt dus de gehele wo-
ning van boven tot onder tot in 
de puntjes laten verzorgen! Kijk 
op www.gordijnateliervenice.nl 
of kom eens langs aan de Kenne-
merlaan 77a te IJmuiden. (foto: 
aangeleverd)

Opleiding Louise Hay 
Filosofie & Stroomtaal
Velsen - Carmen de Haan start op 
26 oktober de opleiding Louise 
Hay Filoso�e & Stroomtaal.
Een krachtige training die inspi-
reert om het gedachtegoed van 
Louise Hay in je dagelijkse (werk)
leven te integreren. De mogelijk-
heden zijn talrijk! Je kunt de vaar-
digheden alleen voor jezelf ge-
bruiken, maar het is zeker moge-
lijk om na 
afronding van deze opleiding 
zelfstandig verder te gaan en de 
�loso�e te verspreiden.
In de training staat persoonlijke 
ontwikkeling centraal. Je eigen 
omstandigheden worden geop-
timaliseerd,  je voelt weer waar-

dering en liefde in je leven. Ou-
de belemmerende overtuigingen 
worden omgezet in groei en ver-
trouwen. Je bent weer regisseur 
over je eigen leven en ervaart het 
plezier hiervan. Er wordt op een 
nieuwsgierig-prikkelende manier 
lesgegeven. Korte theoretische 
presentaties, het individueel oe-
fenen én het duidelijke lesmate-
riaal maken het geheel compleet. 
Spreekt dit je aan? Kijk op www.
carmendehaan.nl, mail naar in-
fo@carmendehaan.nl of bel 023-
5261144. De opleiding duurt tien 
dagen en wordt gegeven op vrij-
dag (twee per maand). (foto: aan-
geleverd)
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€ 7.95
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Omdat over smaak niet te twisten valt.

Neptunus Bastion 43 - 1991 PS Velserbroek - Tel. 023-5389159 - Fax 023-5389159
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Gevulde koeken
4 stuks
van 8,40 
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De R is weer in de maand, dus onze speculaas komt alweer uit de oven

Slagroomschnitt
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voor d 8,00
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Amandelstaaf

van 8,10
voor € 7,00

Hazelnoot-
slagroomtaartje
van 10,95
voor € 9,50å
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Prima weer voor obstacle 
run in Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Duizenden krachtpatsers hebben afgelopen weekend in Spaarnwoude meegedaan aan de 
Strong Viking Brothers Edition. De deelnemers streden schouder aan schouder en lieten elkaar niet in de 
steek. Althans, dat was het motto van de organisatie. Vanwege het mooie weer was het geen straf om door 
het recreatiegebied te rennen, te klimmen en door de sloten te waden. De deelnemers aan de obstacle run 
hadden de keuze uit 7, 13 of 19 kilometer. (foto: Reinder Weidijk)
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18 OKTOBER

(foto: aangeleverd)
Bibliotheek Velsen: Taalspreek-
uu van 10.00 tot 12.00 uur. Cur-
sus Smartphone van 10.00 tot 
12.00 uur.

Koffieochtend in Bibliotheek 
Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 
uur.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den extra open van 13.00 tot 
17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
René Eshuijs zingt van 19.00 
tot 21.00 uur in Café ’t Boogje, 
Boogaert 37 in Castricum. En-
tree is gratis. 

(foto: Liselore Chevalier)
The BlueBirds in Kennemer The-
ater in Beverwijk, 20.15 uur. 
Nieuw countrytrio brengt ‘Na-
shville’ tot leven. 

19 OKTOBER
Bibliotheek Velsen: Taal in The-
ma. Van 10.00 tot 11.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den extra open van 13.00 tot 
17.00 uur.

Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ voor iedereen vanaf 4 
jaar in Pieter Vermeulen Muse-
um. Van 13.00 tot 17.00 uur.

Telstar - N.E.C. Aanvang 20.00 
uur.

(foto: aangeleverd)
‘Simply Eva’ in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 

Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Tweede Kamerlid Ronald van 
Raak (SP) gaat in gesprek over 
politie en veiligheid in Castri-
cum.  Wie hierover mee wil dis-
cussiëren is welkom om 20.00 
uur in Ontmoetingscentrum 
Geesterhage, Geesterduinweg 
3, Castricum. De toegang is gra-
tis inclusief consumptie. 

(foto: Roy Beusker)
Tineke Schouten in Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.15 uur. 
Ook zaterdag. 

(foto: Andy Doornhein)
Muzikale komedie Seks Tips in 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.30 uur. 

20 OKTOBER

(foto: aangeleverd)
Fietsexcursie PWN. Boswachter 
vertrekt van De Hoep voor een 
duincollege ‘Exoten in het duin’ 
om 10.30 uur. Aanmelden nood-
zakelijk: www.pwn.nl/eropuit. 
Deze excursie is gratis, kom wel 
op de fiets en denk ook aan de 
duinkaart.  

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’, ’Opstand in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot puber. 

Ouderen Info Dag in buurthuis 
De Brulboei, Kanaalstraat IJmui-
den. Aanwezig zijn onder an-
dere Zorgbalans Zeestroom en 

▲

Service paspoort, een pedicure 
en Vegro Thuiszorgwinkel. Van 
11.00 tot 16.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Beers & Bites Proeverij in Bierhut 
op de Burgemeester Mooijstraat 
35 in Castricum, 17.00-19.00 
uur. Ook zaterdag 10 november. 
Tickets verkrijgbaar bij Bierhut. 

21 OKTOBER
Kofferbakmarkt op het Velser-
duinplein (achter de Hema) in 
IJmuiden. Van 09.00 tot 15.00 
uur

Café Bartje, Hoofdstraat Sant-
poort-Noord organiseert een 
autorally. Verzamelen om 10.00 
uur bij het café. Inschrijven aan 
de bar.

Tweede Havenrun, georgani-
seerd door AV Suomi en Stich-
ting Industriecultuur. De run 
wordt in het havengebied ge-
houden.

(foto: aangeleverd)
Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit be-
zoekerscentrum De Hoep. Deel-
name gratis, aanmelden niet no-
dig. Iedere zondag. Info: www.
gezondnatuurwandelen.nl. 

Lezing met als thema: ‘Afrikaan-
se filosofie en levenswijsheid’ in 
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Aanvang 10.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Napoleontisch spektakel op het 
plein voor Huis van Hilde in Cas-
tricum, om Hildes verjaardag te 
vieren, 11.00-17.00 uur.

Militariabeurs in het luchtoor-
logmuseum Fort Veldhuis, Ge-
nieweg 1 in Heemskerk met al-
les wat met de Tweede We-
reldoorlog te maken heeft van 
boeken, documenten, unifor-
men tot onderscheidingen. Van 
11.00 tot 17.00 uur. 

Koffieconcert Harmonieorkest 
Soli en Popkoor Multivocaal in 
het Soli Muziekcentrum, Kerk-
pad 83 Santpoort-Noord. Aan-
vang 12.00 uur. Toegang gra-
tis, na afloop collecte ter bestrij-
ding van de onkosten.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’, ’Opstand in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot puber. 

Tentoonstelling ‘De Afval-ex-
perience’ voor iedereen vanaf 
4 jaar in Pieter Vermeulen Mu-
seum. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Poppenkastvoorstelling ‘Rom-

mel in het bos’ vanaf 3 jaar. Gra-
tis voor bezoekers van h et mu-
seum.

‘De Nachtreis van Sahand’ (6+) 
in de Oude Kerk, Kerkplein 2 
Spaarndam. Aanang 13.30 uur.

(foto: aangeleverd)
The Busquitos in De Stompe 
Toren, Kerkweg Spaarnwoude. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang 
gratis, collecte na afloop.

(foto: aangeleverd)
De onbekende Chopin, Lidia 
Ksiazkiewicz (piano) in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.

(foto: aangeleverd)
Concert fadozangeres Dai-
sy Correia om 15.00 uur in de 
concertzaal van Geesterhage, 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Kaarten verkrijgbaar via www.
toonbeeld.tv of 0251-659012.

(foto: aangeleverd)
Dansavond voor 55+ in Zalen-
centrum Velserduin, Velser-
duinplein 3 IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur tot 23.30 uur. Entree 
7,-, incl. hapjes en muziek van 
de band The Diego’s.

22 OKTOBER
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 
10.00 uur vanaf dorpshuis Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 Sant-
poort-Noord. Wandeling duurt 
± 45 minuten in een rustig tem-
po. Na de wandeling koffie/thee 
en een geheugenspelletje. Voor 
interesse als deelnemer of be-
geleider, Janneke Cluistra, tele-
foon 023-3031228.

Sporthal Zeewijk is omgetoverd 
tot een Glow in the Dark-sport-
festijn. Kinderen uit groep 5 tot 
en met 8 zijn van 13.00 tot 15.00 
uur welkom. Groep 1 tot en met 
4 zit vol.

(foto: aangeleverd)
Bibliotheek Velsen: Inloop-
spreekuur digitale bibliotheek. 
Van 14.00 tot 15.00 uur.

Postzegelavond van Postzegel 
Vereniging Santpoort in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan Santpoort-
Noord. Zaal open vanaf 19.00 
uur.

(foto: aangeleverd)
Astrid Nijgh te gast bij RTV 
Seaport in SpiritualiTijd. Om 
21.00 uur.

23 OKTOBER
Stichting Gezond Natuur Wan-
delen. Start om 09.45 uur bij 
buurtcentrum De Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Belang-
stellenden kunnen zich aanmel-
den via contact@gezondnatuur-
wandelen.nl

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek.

(foto: aangeleverd)
Kabouterpad in de Tuin van 
Kapitein Rommel is open van 
10.00 tot 15.00 uur. Leuk voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Entree 3 
euro. Ook woensdag, donder-
dag en vrijdag.  

(foto: aangeleverd)
Bibliotheek Velsen: Stichting Se-
nia start nieuwe leesgroep ge-
schiedenis in Velsen/IJmuiden 
(Leescafé Dudok). Van 10.30 tot 
12.00 uur

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den extra open van 13.00 tot 
17.00 uur.

Tentoonstelling ‘De Afval-ex-
perience’ voor iedereen vanaf 
4 jaar in Pieter Vermeulen Mu-
seum. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Workshop knutselen 13.30 ot 
15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop 
de entreeprijs.

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 Bever-
wijk, voor patiënten en hun fa-
milie. Elke dinsdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur onder de 
trap in de hal van het zieken-
huis.

24 OKTOBER
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. In-
fo: 0255-522330.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’, ’Opstand in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot puber. 

Tentoonstelling ‘De Afval-ex-
perience’ voor iedereen vanaf 
4 jaar in Pieter Vermeulen Mu-
seum. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Workshop knutselen 13.30 ot 
15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop 
de entreeprijs.

Open huis inclusief grote jubi-
leummarkt bij Dagbesteding 
Wisselwerk, Schans 1 te Bever-
wijk van 13.00 tot 17.00 uur. Op-
brengst van verkoop van de pro-
ducten die cliënten van de dag-
besteding maken, gaat naar 
stichting Kinderen van de Voed-
selbank.

25 OKTOBER

(foto: aangeleverd)
Koffieochtend in Bibliotheek 
Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 
uur.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den extra open van 13.00 tot 
17.00 uur.

Tentoonstelling ‘De Afval-ex-
perience’ voor iedereen vanaf 4 
jaar in Pieter Vermeulen Muse-
um. Van 13.00 tot 17.00 uur. 

Wijkmobiel op de weekmarkt 
van IJmuiden. Van 13.00 tot 
15.00 uur

(foto: aangeleverd)
Avontuurlijke verhalen in Duin 
en Kruidberg. De verhalenver-
tellers van De Blauw Kom ko-
men van 14.00 tot 15.30 uur ver-
halen vertellen. 

‘IJmuiden wat vertel je me nou’ 
in buurthuis De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Meer infor-
matie: 0255-510652.

(foto: Hans Colijn)
Stadsschouwburg Velsen: The-
aterconcert Stef Bos. Aanvang 
20.15 uur.
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

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

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

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

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

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

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

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

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

Achtste
termijn HOV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 19 oktober 20.00 uur Telstar - N.E.C.

Terell Ondaan 
terug bij Telstar
Telstar en Terell Ondaan hebben 
overeenstemming bereikt over 
een contract tot 2020. De 25-ja-
rige aanvaller komt transfervrij 
over nadat zijn contract bij PEC 
Zwolle deze zomer a�iep. De laat-
ste weken trainde Ondaan al mee 
met de Witte Leeuwen, waar hij in 
2013 al eerder speelde.
,,Wij denken dat wij met de komst 
van Terell de selectie een goede 

boost geven’’, ” legt technisch di-
recteur Piet Buter uit. ,,Naast zijn 
voetballende kwaliteiten, neemt 
Terell ook ervaring mee die wij 
goed kunnen gebruiken. Wij zijn 
daarom erg blij Terell te kunnen 
toevoegen aan de selectie.’’
Terell Ondaan speelde vrijdag-
avond direct een belangrijke rol 
in de 1-2 overwinning op Hel-
mond Sport. (foto: Telstar)

Terell Ondaan heeft groot aandeel in Telstar-zege

Overwinning dankzij oude bekende

Hoe simpel kan een transfer wor-
den beklonken? De 25-jarige 
vleugelaanvaller gaf na a�oop 
zelf het antwoord. „Bij PEC Zwol-
le was er geen plek voor mij. Ik 

trainde voor mezelf en kreeg een 
belletje van Anthony Correia, met 
wie ik ook heb gespeeld bij Tel-
star toen.” De huidige assistent-
coach vertelde hem dat het ‘goed 

voor zijn vertrouwen zou zijn’, om 
weer bij de Witte Leeuwen te ko-
men voetballen. „Toen heb ik er 
zeker goed over nagedacht. En 
nu zit ik hier.” 
Waarom hij er nog eens goed 
over na moest denken? „De Keu-
ken Kampioen Divisie is toch een 
niveautje lager dan PEC. Daar 
moet je zeker over nadenken, of 
je dat wil. Ik ben er gewoon vol 
voor gegaan en het pakt goed 
uit.” De simpelheid waarmee hij 
terugkeerde naar Velsen-Zuid, zat 
ook in zijn spel zelf afgelopen vrij-
dagavond in Brabant. Pas na een 
uur mocht Ondaan het veld in ko-
men voor Ryan Seager. Hij bracht 
wat trainer Mike Snoei wilde zien 
in de rommelige wedstrijd: meer 
opportuniteit. 
Telstar kon aanvallend gezien 
weinig potten breken, en mocht 
het zelfs van geluk spreken dat 
Helmond niet op voorsprong was 
gekomen. Jordan van der Gaag 
schoot in de openingsfase op de 
lat. Ook moest de opnieuw sterk 
spelende doelman Jeroen Hou-
wen  tweemaal handelend optre-
den. Pas na de komst van Terell 
Ondaan begon Telstar vertrou-
wen te krijgen in een goed re-
sultaat. Zijn eerste dreigende ac-
ties in de zestien, leverde meteen 

een strafschop op. Die uitstekend 
werd benut door middenvelder 
Kyle Scott. 
Een haast miraculeuze poging 
van diezelfde Scott, eindige van 
ver buiten het strafschopgebied 
op de lat. De pijlsnelle Ondaan 
kreeg de bal enkele minuten la-
ter laag en hard voor vanaf rechts, 
Dylan Mertens maakte een door-
dacht overstapje en Annas Najah 
kon simpel binnenschieten. Bart 
Meijers zorgde uit een corner nog 
wel voor de 1-2. Maar verder dan 
die aansluitingstre�er en twee ro-
de kaarten kwam Helmond Sport 
niet. 
„Het was inderdaad niet de bes-
te wedstrijd die wij hebben ge-
speeld”, sprak coach Snoei rea-
listisch na a�oop. „We hebben 
heel veel moeten wijzigingen in 
de opstelling. Sommige jongens 
speelden op posities waar zij nor-
maal nooit staan.” En dus ontving 
dit Telstar de verdiende compli-
menten. De zege in het Brabant-
se laat de equipe van Snoei voor-
lopig stijgen naar de 12e plek. Te-
gen NEC Nijmegen aankomen-
de vrijdag, kan Telstar zich wel-
licht nestelen in de subtop. Met 
verloren zoon Terell Ondaan wel-
licht terug in de basis. (Douwe de 
Vries, foto: 1963-pictures.nl)

Vier doelpunten in drie wedstrijden bij Telstar in de zomer van 
2013. Een veelbelovende indruk bij Willem II van 2013 tot en met 
2015. Interlands bij de jongelftallen van Oranje. Een bewogen 
jaar bij Excelsior in het seizoen 2016-2017. En vervolgens ont-
bonden contracten bij het Turkse BB Erzurumspor en PEC Zwol-
le. De cirkel in de bewogen voetballoopbaan van Terell Ondaan, is 
na zijn rentree tegen Helmond Sport afgelopen vrijdag (1-2 winst, 
red.) rond. De nog altijd ultratalentvolle linksbuiten, versierde 
een penalty en gaf de assist op de 0-2 van Anas Najah.

Maatschappelijke stages 
in het groen gaan door

Het aanbieden van dergelijke sta-
gemogelijkheden is van grote toe-
gevoegde waarde. Het geeft jon-
geren een kans om een belang-
rijke kant van de samenleving te 
ontdekken en creëert al snel be-
trokkenheid en meer respect voor 
de natuur en de organisaties die 
zich hiervoor inzetten. 

Onder begeleiding van de beheer-
der van het recreatiegebied wordt 
per stage een introductie van het 
recreatiegebied verzorgd waar-
bij het recreatieve aanbod, de na-
tuur, het landschap en de functie 
van het water aan de orde komen. 
Gedurende drie weken komen 
er tien klassen van 25 leerlingen 

stage lopen in Spaarnwoude. De 
werkzaamheden die ze gaan doen 
zijn wilgen knotten, en de wilgen 
vlechten in het Spinnenbos bij in-
formatieboerderij Zorgvrij. 
De boswachters van Recreatie 
Noord-Holland en vrijwilligers 
van Zorgvrij begeleiden de werk-
zaamheden. In het opgeknapte 
Spinnenbos kunnen de kinderen 
weer spannende avonturen bele-
ven. Het recreatieschap zorgt voor 
het benodigde materiaal en mate-
rieel. De leerlingen maken zo op 
een ontspannen manier kennis 
met het recreatiegebied Spaarn-
woude. (foto’s: aangeleverd) 

Velsen - Maandag is de intentieovereenkomst ‘Maatschappelijke 
stages in het groen’ tussen Recreatieschap Spaarnwoude en het 
Vellesan College getekend. Velsense jongeren kunnen hierdoor 
leren over natuur en landschap en worden zich bewust van wat er 
moet gebeuren om de groene omgeving mooi en in stand te hou-
den. Bovendien zijn ze in beweging in de buitenlucht en is het ge-
woon leuk. De maatschappelijke stage is formeel niet meer ver-
plicht maar Recreatieschap Spaarnwoude heeft besloten hierin te 
blijven investeren.

Strawberries wint degradatiekraker
Driehuis - Het eerste herenteam 
van hockeyclub Strawberries heeft 
afgelopen zondag gewonnen op 
bezoek bij Athena. In Amsterdam-
Oost werd het 2-5 in het voordeel 
van de ploeg uit Driehuis. Voor 
Strawberries betekende het de eer-
ste overwinning in bijna anderhalf 
jaar tijd. 
Dat de ploeg van coach Robbert 
Zevalkink de drie punten mee naar 
huis nam kwam bijzonder goed uit. 
Voorafgaand aan de wedstrijd had-
den beide teams nog slechts één 
punt.
Strawberries had vanaf het begin 

van het duel de overhand al resul-
teerde dat niet snel in grote kan-
sen. Via een strafcorner (doelpun-
tenmaker Jeroen Snellen) kwamen 
de aardbeien verdiend op voor-
sprong. Athena scoorde ook een 
strafcorner, maar nog voor de rust 
was het verschil twee doelpunten in 
het voordeel van Strawberries. Tijn 
Bouws scoorde net als vorige week 
een strafcorner en ook Casper Her-
rebrugh was trefzeker. Hij ronde een 
perfect uitgevoerde counter keu-
rig af. In de tweede helft liep Straw-
berries uit naar een 1-5 voorsprong. 
Ook deze twee doelpunten werden 

gescoord middels strafcorners. Op-
vallend was dat er weer twee nieu-
we doelpuntenmakers op het sco-
reformulier konden worden toege-
voegd: Floris Welman en Jelle Groe-
neveld. Athena deed vijf minuten 
voor het einde iets terug maar dit 
was puur voor de statistieken.
Door de belangrijke overwinning 
heeft Strawberries weer wat lucht 
en heeft het de aansluiting gevon-
den met de grote groep midden-
motors in de tweede klasse. Volgen-
de week zondag speelt de ploeg 
uit tegen Maarssen. (Finn van Leeu-
wen)

Inschrijving amateurs Tata 
Steel Chess Tournament
IJmond - Veel schaakliefhebbers 
kijken er reikhalzend naar uit: op 
29 oktober a.s. start om 10.00 uur 
de inschrijving voor amateurs 
die willen deelnemen aan het Ta-
ta Steel Chess Tournament 2019. 
Wat is er voor een fervent scha-
ker nog mooier dan op een steen-
worp afstand van het strijdto-
neel van de wereldtoppers je ei-
gen toernooi te spelen? Dat is een 
van de elementen die het ‘Wim-
bledon van het schaken’ zo bij-

zonder maakt. Niet alleen in Wijk 
aan Zee, waar in januari zo’n 1.700 
schakers van over de hele wereld 
achter het bord aanschuiven, 
maar ook elders in Nederland be-
gint de schaakkoorts weer toe te 
nemen. 
De grootmeesters van de Ta-
ta Steel Masters gaan namelijk 
ook weer ‘on tour’ en spelen op 
woensdag 16 januari in Alkmaar 
en op woensdag 23 januari in Lei-
den. Het Tata Steel Chess Tour-

nament 2019 vindt plaats in Wijk 
aan Zee van 12 januari tot en met 
27 januari 2019.
Aanmelden voor de Weekend-
vierkampen, de Dagvierkampen 
en de Tienkampen kan via de 
website van het Tata Steel Chess 
Tournament: www.tatasteel-
chess.com. Er is een beperkt aan-
tal plaatsen voor amateurspelers. 
Aanmeldingen worden op volg-
orde van binnenkomst behan-
deld. (foto: aangeleverd)(Huis)dier van de Week

IJmuiden - Freddy is een gecas-
treerde kater van 6 jaar en bin-
nen gekomen met een �ink huid-
probleem. Vanaf dag 1 staat hij bij 
ons op speciaal dieetvoer en het 
gaat echt een heel stuk beter; zo 
goed dat de dierenarts vindt dat 
Freddy naar een nieuw thuis kan. 
Freddy moet wel op dit voer blij-
ven en mag niks anders, want dan 
kan hij weer �ink wat problemen 
krijgen. 
Freddy is een ontzettend lie-
ve kater en komt graag een aai 
halen. Hij kan prima in een ge-
zin met oudere kinderen. Hij kan 
ook overweg met andere katten; 
deze zal dan of ook een dieet-

voer moeten hebben of ze zou-
den echt helemaal apart van el-
kaar moeten eten. Freddy wil wel 
graag naar buiten kunnen.
Voor meer informatie over en al-
le andere dieren die een nieuw 
baasje zoeken, bel met het Ker-
bert Dierentehuis aan de Heeren-
duinweg te IJmuiden: tel. 0255-
515744. Het asiel is open van 
maandag tot en met vrijdag tus-
sen 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.dierenbescherming.nl, twit-
ter:@dierenbescherming en Fa-
cebook.com/dedierenbescher-
ming. (foto: aangeleverd)
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Ichthus bouwt swingend 
feestje met Grease

De Amerikaanse musical Grease 
speelt op Rydall Highschool waar 
de leerlingen drukker lijken met 
onderlinge relaties dan met stu-
deren. De onschuldige Sandy, 
meesterlijk gespeeld door Vera de 
Bruijn, heeft in de zomervakantie 
de stoere Danny Zuko (Dennis Ca-
monier) ontmoet en ze zijn verliefd 
geworden op elkaar. Op school 
is Danny echter niet zo’n lieverd-
je. En onder het toeziend oog van 
de medeleerlingen valt de begin-
nende liefdesrelatie in puin. Bei-
den worden gesteund en tegen-
gewerkt door hun eigen vrienden-
groepje, voor de dames de Pink La-
dies en bij de kerels de T-Birds. Dat 
leidt tot allerlei grappige verwikke-
lingen.
Grease ademt rock & roll en de uit-

voering van Ichthus Musicalgroep 
beantwoordt daaraan met kleur-
rijke kleding, een glanzende auto 
op het podium en �itsende cho-
reogra�e, maar bovenal met het 
spel en de stemmen van de hoofd-
rolspelers. Wat een talent loopt er 
rond op het Ichthus Lyceym. Niet 
alleen Danny en Sandy waren 
goed op elkaar afgestemd, maar 
ook de andere stelletjes zongen 
de sterren van de hemel. Bijzonder 
was dat een paar van deze stem-
men vooral in het luidste register 
opvallend sterk waren en prach-
tig in balans met het voortre�elij-
ke orkest. 
Voor een vrolijke noot zorgde Mi-
scha Forceville in de rol van Euge-
ne. En de kleine spring in het veld 
Indi van den Berg, later in de rol 

van ChaCha, viel al vanaf het begin 
op met haar voortre�elijke dans 
en mimiek. In deze vrolijke musi-
cal is het verschil tussen mannen 
en vrouwen een belangrijk motief. 
De mannen konden zich uitleven 
in een stoere dans rondom hun 
Greased Lightning. En de vrouwen 
hadden hun eigen manieren om 
het publiek voor zich te winnen 
met hun uitdagende songs en ge-
durfde maniertjes. Het liefdesspel 
van uitdagen en afwijzen werd 
met veel zang en dans versterkt. 
En het was van begin tot eind ge-
nieten van deze aan de huidige tijd 
aangepaste musical.    
De live muziek van het orkest on-
der leiding van Bas Jongsma gaf 
kracht en veel swing aan de voor-
stelling en verdient een grote 
pluim. Het hele team van Ichthus 
Musicalgroep mag trots zijn op 
de geweldige prestaties. Regie Al-
ma Wolfs en Anouk Rutten, vocal 
coach Maarten Redeker, choreo-
gra�e Maud Borst en Else Heinink. 
(Karin Dekkers, foto: Ichthus Lyce-
um)

Velsen - De Ichthus Musicialgroep kan trots zijn op haar uitvoe-
ring van de bekende musical Grease. Van begin tot eind waren 
de twee voorstellingen in Stadsschouwburg Velsen, afgelopen 
weekeinde, één swingend feest vol zang, muziek, kleur en dans. 
Het enthousiaste publiek werd bijna uit de pluche stoelen gebla-
zen door de power waarmee de jonge acteurs zongen en speel-
den.

Jeugdrugby: een nieuw 
hoogtepunt in Velserbroek
Velserbroek - Afgelopen za-
terdag was een historische dag 
voor The Smugglers. De rugby-
club trad voor thuis het eerst aan 
met een gecombineerd jeugd-
team van The Smugglers en RC 
Haarlem. 
Alle ingrediënten waren aan-
wezig om er een mooie pot 
van te maken. De zon en de ve-
le toeschouwers zorgde ervoor 
dat de spelers voortvarend van 
start gingen. Dat er uiteinde-
lijk werd verloren van de Hawks 
deed niets af aan het enthousi-

asme van de spelers. Met opge-
heven hoofd verlieten zij, door 
een erehaag van de tegenstan-
der samen met man of the match 
Tom Kneppers het veld. Zondag 
speelde het eerste de derby te-
gen RC Haarlem. Zoals altijd is dit 
een wedstrijd waar alle spelers 
naar uitkijken. 
Vol overgave gingen beide 
teams de strijd aan. In het be-
gin van de wedstrijd was het RC 
Haarlem die makkelijk door de li-
nies van The Smugglers brak en 
na een kwartier een voorsprong 

had van 17-0. Maar vlak voor rust 
waren het Steve Bakker en Hans 
Oldenburg die via mooie tries de 
ruststand op 12-17 zette. Na de 
rust ging de wedstrijd gelijk op, 
tot aan de laatste minuut bleef 
het spannend. 
Het was Jelle Koolen, man of 
the match, die de stand terug-
bracht naar 29-31. Gevolgd door 
Robin Duineveld die met de laat-
ste conversie de stand gelijk-
trok naar 31-31. Zie ook www.
thesmugglers.nl. (foto: Ad van 
Dijk)

SportBSO Terrasvogels op 
feestelijke wijze geopend
Santpoort-Zuid - De SportBSO 
Terrasvogels is afgelopen week-
end feestelijk geopend door Ge-
rard Diederiks, voorzitter van SV 
Terrasvogels, Jeroen van Hoesel, 
directeur van Sportfever Kinder-
opvang, gemeenteraadslid Cees 
Sintenie en de mini’s van de Trap-
vogeltjes. Daarna konden ouders, 
kinderen en andere belangstel-
lenden een kijkje nemen in  de 
nieuwe vestiging van Sportfe-
ver aan de Sportlaan 3. De nieu-
we BSO biedt opvang voor 20 kin-
deren. Sportfever heeft een uniek 
concept, gaat veel naar buiten en 
er zijn geen wachtlijsten. De kin-
deren kunnen kennismaken met 
volleybal, tennis, voetbal, hockey, 
rugby en vele andere sporten. In 
oktober en november betalen de 
ouders geen inschrijfgeld. Zie ook 
www.sportfever.nl. (foto: aange-
leverd)

Isa Leering pakt derde 
prijs NK Meubelstofferen

Isa Leering (20 jaar) is sinds okto-
ber 2017 in vaste dienst gekomen 
bij Fred en Paul Dijkstra en het feit 
dat zij voor het bedrijf mee mocht 
doen aan deze Nationale Kampi-
oenschappen spreekt voor zich. 
In de keuken van het atelier ver-
telt Isa achter een kop ko�e iets 
meer over haar beroep. Isa: ,,Ik 
koos aanvankelijk voor meubel-
maken maar wilde het plaatje 
compleet maken en ben toen ook 
gaan sto�eren. Wat daar leuk aan 
is? Het meubelstuk komt binnen 
en je knapt het op. Ik kan mijn 
creativiteit erin kwijt en heb daar 
voldoening van.” Fred Dijkstra en 
zoon Paul vullen trots aan: ,,Toen 
Isa hier stage kwam lopen, wisten 
wij meteen ‘die mag blijven’! Isa 
pakte het heel snel op en er is een 
klik, wat ook zeer belangrijk is.”
Zij was de jongste deelnemer op 
het NK en op de Facebookpagi-
na van Sto�eerderij Dijkstra is 
een �lmpje te zien. Isa: ,,Iedereen 
moest eenzelfde type stoel bekle-
den, waar ik van tevoren over had 
nagedacht samen met Fred en 
Paul. Maar daar moet je het wel 
doen en liefst ook netjes.” Dat zij 
talent heeft, bewees Isa door de 
derde prijs in de wacht te slepen. 
Een beker en een sto�eerders-
schaar waren haar beloning maar 
de eer is zeker zo belangrijk. Isa: 
,,Ik ben nog lang niet uitgeleerd. 
Hier leer ik iedere dag, want de 
opdrachten zijn zo divers en dat 
is interessant! Meubels, boten, 

autostoelen en er wordt veel 
met leer gewerkt.” Sto�eerderij 
Dijkstra zit al eenentwintig jaar 
een beetje achteraf aan het pit-
toreske Hoorne, en naast de drie 
bovengenoemde krachten werkt 
ook Fred’s echtgenote een dag in 
de week aan de administratie.
Fred: ,,We zijn overigens per di-
rect op zoek naar een, in eerste 
instantie, parttime kracht, liefst 
iemand met kennis van zaken 
die daarnaast genoeg spierkracht 
heeft om te tillen.” De beurzen 
zijn weer achter de rug en de 
trends voor de komende tijd zijn 
bekend. Paul: ,,We gaan naar de 
pasteltinten en de bloemetjes.” 
Fred lachend: ,,Wij kunnen niet 

ergens normaal op een meubel-
stuk zitten zonder te inspecte-
ren hoe het in elkaar zit, zo doe 
je soms leuke ideeën op.” Mensen 
die voor het eerst bij Sto�eerde-
rij Dijkstra binnenlopen zijn aan-
genaam verrast door de diversi-
teit die ze hier vinden. 
Gewone gordijnen, zonwering, 
plisségordijnen, alles voor de wo-
ning is hier te vinden tot en met 
elektrische bediening. Met een 
app kan men tegenwoordig zon-
der uit de stoel te komen de gor-
dijnen sluiten. Heel prettig en 
ideaal voor iedereen maar met 
name voor ouderen of mensen 
met een beperking. Fred wil tot 
slot graag bootbezitters helpen 
herinneren aan het tijdig maken 
van een afspraak voor sto�ering 
van hun boot.
Zie ook www.sto�eerderij-
dijkstra.nl. (foto: aangeleverd)

Regio - In de wijde omgeving is Sto�eerderij Dijkstra in Uitgeest 
al jaren een begrip. Maar dat zelfs een voormalig stagiaire kortge-
leden in de prijzen viel op het NK Meubelsto�eren bij de Interieur 
Collectie Dagen is bijzonder.

Grootste Oktoberfest 
van Noord-Holland
Velserbroek - Biertafels, dirndls, 
lederhosen, bratwürsten, schnit-
zels, Deutsche schlagers, après ski 
en natuurlijk heel veel pullen bier! 
Dit zijn de ingrediënten voor het 
Oktoberfest 2018!
Op zaterdag 3 november vindt het 
grootste Oktoberfest van Noord-
Holland plaats bij Villa Westend. 
Organisatoren 24 ICE en Villa Wes-
tend zorgen voor een groot spek-
takel door het van oorsprong 
Duitse feest over te brengen naar 
onze regio. Denk hierbij aan lange 
biertafels, pullen bier en een ver-
plichte dresscode van dirndl’s en 
lederhosen. 
De deuren van Hofbräu Villa Wes-
tend zijn geopend tussen 16.00 en 
17.00 uur. Daarna sluiten de deu-
ren en barst het feest binnen los. 
Traditionele Duitse gerechten met 
een moderne twist staan op het 
menu en natuurlijk wordt er bier 
gedronken uit grote bierpullen. 
Na het eten zorgen de dj’s er voor 

dat het publiek op de tafels gaat. 
Het feest duurt tot 23.00 uur.
Er is nog een beperkt aantal tickets 
beschikbaar. Deze zijn te koop bij 

Villa Westend of online via het Fa-
cebook-evenement Oktoberfest 
2018. Een kaartje kost 12,50 euro. 
(foto: Pixabay)
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NIEUWS van de voetbalvelden

SCW is opnieuw een plaag 
voor Stormvogels

In de laatste wedstrijd tegen VVA/
Spartaan was Stormvogels heer 
en meester en werden er legio 
kansen gecreëerd; tegen SCW 
had Stormvogels opnieuw een 
veldoverwicht, maar de kansen 
waren een stuk minder en daar 
was de verdediging onder leiding 
van de bekwame doelman Keby 
van den Dool debet aan.
Binnen een minuut werd Rico 
van Strampel in de diepte ge-
stuur met als gevolg een schitte-
rende schot dat rakelings naast 
ging. Met een licht overwicht 

had Stormvogels 10 minuten la-
ter bijna haar antwoord klaar. De 
IJmuidenaren mochten een direc-
te vrije trap nemen en vanaf pl.m. 
22 meter prikte Danny Blok de bal 
in de kruising, maar ten koste van 
een hoekschop redde Van den 
Dool op zeer bekwame wijze.
Bij een van de sporadische uitval-
len nam SCW in de 31ste minuut 
de leiding. Via een subtiel hakje 
van Patrick de Lange werd Thijn 
Schoof in stelling gebracht en on-
houdbaar voor doelman Germain 
Ebbeling verdween de bal in het 

net, 0-1.  
De tweede helft kwam Gregory 
van Nieuwkoop opdraven voor 
Kay Keus en binnen tien minuten 
liet Van Nieuwkoop zien waarom 
hij als pinchhitter werd ingezet. 
In eerste instantie maakte hij het 
doelman Van den Dool heel moei-
lijk bij het wegschieten van de bal 
waardoor hij in een schietgrage 
positie kwam. Echter, zijn diago-
nale schot verdween over het ver-
laten doel. Vervolgens zag hij de 
voorzet van Ezeoke via een kop-
bal rakelings over de lat scheren.
En opnieuw tegen de verhouding 
in vergrootte SCW haar voor-
sprong via een snelle uitval inge-
leid door Hakim Ahalli en positief 
uitgevoerd door Stefan Batista 
Pereira, 0-2. Met nog 10 minuten 
o�ciële speeltijd wilde Stormvo-
gels zo snel mogelijk de aanslui-

tingstre�er op het scorebord to-
veren en die kwam in de 87ste 
minuut. Net op het moment, dat 
Blok bij de achterlijn het straf-
schopgebied binnenstormde, 
werd hij onderuit gescho�eld. Bij 
deze actie liep Blok een schou-
derblessure op en is daardoor een 
aantal weken uit de roulatie. Ver-
volgens schoot Thomas Scholten 
vanaf 11 meter raak, 1-2. Met tien 
man had Stormvogels nog zeven 
minuten tot haar beschikking en 
dat bleek tekort om de gelijkma-
ker te kunnen forceren. Na het 
laatste �uitsignaal moesten de 
IJmuidenaren jammerlijk consta-
teren, dat SCW nog steeds een 
Angstgegner is.
Zaterdag staat op Sportpark Zee-
wijk de onvervalste stadsderby 
tegen VV IJmuiden op het pro-
gramma.

Wat voor strijdplan trainer Sjaak Lettinga zijn spelers vorig en dit 
seizoen ook maar voorschreef en -schrijft in het duel tegen het 
stugge SCW, het is onmogelijk voor zijn team dit om te zetten in 
een positief resultaat. Verloor Stormvogels het afgelopen seizoen 
beide wedstrijden met een doelpunt verschil, ook nu werd een 
nederlaag, opnieuw met het kleinste verschil, geleden tegen de 
onuitstaanbare plaaggeest uit Rijsenhout.

Velsen deelt de punten

Legmeervogels trok van leer met 
snelle combinaties vrijwel meteen 
met resultaat. Een vrije trap in de 
derde minuut werd onvoldoende 
weggewerkt en Mitchell Verschut 
gaf met een halve omhaal Yorinn Al-
bers het nakijken: 0-1. Velsen deed 
direct iets terug maar de kopbal van 
Mischa Plug, na een vrije trap van 

Mark Kloosterboer, ging net over.
Een goede combinatie tussen Gio-
vanni Dors en Mark Kloosterboer 
bracht Angelo Beck in schietposi-
tie maar het vizier van Angelo stond 
nog iets te hoog. Ondanks een 
veldoverwicht van Legmeervogels 
bleven er mogelijkheden voor de 
thuisploeg. Getreuzel van doelman 

Halil Suzulmus leverde Velsen een 
vrije trap op net binnen het staf-
schopgebied. Jesper Gutteling tikte 
de bal naar Mischa Plug en die test-
te de Uithoornse muur. Bryan Dijk-
huizen speelde even later Giovanni 
Dors aan, die naar binnen kwam en 
de verre hoek zocht. Halil Suzulmus 
redde met de vingertoppen. 
Even later was de doelman ook at-
tent toen Angelo Beck Mark Kloos-
terboer in stelling bracht. Ook Leg-
meervogels had diverse mogelijk-
heden maar men deed weinig met 
de geboden kansen. Op slag van 
rust kroop Velsen echter door het 
oog van de naald. Een doorgescho-

ten bal kwam in de looprichting 
van Rodney Smorenberg die, alleen 
voor Yorin Albers, de lange hoek 
zocht maar hopeloos naast schoot.
Na rust een heel anders spelend 
Velsen. Er werd veel meer druk ge-
zet en geprobeerd op de helft van 
de tegenstander te spelen. Dat luk-
te beter dan voor rust en Legmeer-
vogels moest het hebben van coun-
teren. Zo kwam een voorzet van 
Dennis Bakker gevaarlijk in de doel-
mond terecht. Een zeer attente Jes-
per Gutteling kon de bal nog net 
wegtikken voor Puck Postma. De 
aanvallen van de Vogels bleven de 
aandacht vragen achterin bij Velsen 
dat aan bleef vallen als dat kon. Bei-
de ploegen zorgden daarmee voor 
een open wedstrijd die het publiek 
bleef boeien. Nadat Mark Klooster-
boer gemist had na een voorzet 
van Giovanni Dors was het einde-
lijk raak voor Velsen: een slim balle-
tje van Mischa Plug vanaf de doel-
lijn op Mark Kloosterboer werd re-
soluut binnen geschoten: 1-1.Een 
op dat moment dik verdiende ge-
lijkmaker. 
Ook daarna bleef het oppassen 
voor de tegenstoten van Legmeer-
vogels. Zo was Yorinn Albers attent 
op een inzet van Jordan de Jong die 
geheel vrij door kon lopen. Tien mi-
nuten voor tijd leek Velsen de winst 
te pakken: een diepe bal bracht 
Mark Kloosterboer alleen voor de 
doelman maar de inzet ging via de 
bovenkant van de lat over. Jammer. 
Er had meer in gezeten als Velsen 
wat secuurder met de kansen was 
omgesprongen. (foto: Frans van der 
Horst)

Zondagmiddag stond de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen op 
het programma. Op deze onverwacht zomerse dag was het gezel-
lig druk op Sportpark Driehuis. Een mooie gelegenheid om uit te 
lopen op de mannen uit Uithoorn. Trainer Martin Haar kon niet 
beschikken over Joël Panka, Daniël Zuiverloon en Patrick Castri-
cum omdat zij nog niet helemaal �t waren. Aanvoerder Remco 
van Dam was wel weer inzetbaar.

Derde puntendeling voor SVIJ

Op een prima grasmat in Haarlem, 
hadden de eerste bezoekers zich 
nog niet eens langs de zijlijn ge-
installeerd toen de eerste bal al in 
het netje lag. Wago Matittaishvi-
li werd diep gestuurd over rechts, 
gaf een uitstekende voorzet die 
bij de tweede paal de geheel vrij-
staande Richard van Vondelen be-
landde, deze zette zijn voet pre-
cies goed op de bal om de bal dia-
gonaal in het doel te werken. 0-1. 
Hierna bleef SVIJ het doel van THB 
bestormen, maar lukte het niet 
om de verdiende 0-2 binnen te 
schieten. Zoals eerdere wedstrij-

den waar SVIJ ook op voorsprong 
kwam, hadden zij na het wegblij-
ven van de 0-2 moeite met het 
omgaan van de voorsprong. Dit 
resulteerde na een miscommuni-
catie achterin, waarbij twee SVIJ-
spelers elkaar in de wegliepen, tot 
de gelijkmaker.
THB had het gevoel dat er meer te 
halen viel. Zij hanteerden veel de 
lange bal. Zij bleven hier een aan-
tal keer erg gevaarlijk mee, wat 
opnieuw zorgde voor een doel-
punt voor THB. Na een inschat-
tingsfout werd de bal de diepte 
ingestuurd en kwamen er twee 

THB-spelers voor keeper Joey de 
Jong. De doelman was kansloos 
tegenover deze meerderheidssi-
tuatie en kon de 2-1 niet voorko-
men.
Na rust bleef SVIJ kansen creëren. 
Vooral Alex Barzilay had twee gro-
te mogelijkheden om de gelijk-
maker te maken. Ook Fraser en 
van Vondelen hadden de gelijk-
maker op hun schoen maar ook 
bij hun stond het vizier niet op 
scherp. SVIJ werd ook niet gehol-
pen door de assistent-scheids-
rechter toen in de 60e minuut 
Alex Barzilay kreeg een steekbal 
en liep alleen op de Haarlemse 
doelman af, maar werd geheel ten 
onrechte afge�oten werd wegens 
buitenspel. Een paar minuten la-
ter schoot Patrick Bruinink na een 
combinatie met Rick Wolfs uit een 

erg lastige hoek de verdiende ge-
lijkmaker alsnog binnen. 2-2. Zijn 
jongere broertje, Mitchell Brui-
nink, had meteen na deze goal de 
voorsprong voor de IJmuidenaren 
kunnen maken. Nadat hij door Le-
on Plug over rechts de diep inge-
stuurd werd zag hij na een goede 
1/2-combinatie met Fraser zijn in-
zet knap gepareerd worden door 
de Haarlemse doelman.  Om toch 
de winst naar IJmuiden mee te ne-
men besloot Barzilay Swen Engels 
in te brengen en met vier spitsen 
te gaan spelen. Desondanks bleef 
het 2-2 en moest SVIJ genoegen 
nemen met (opnieuw) een gelijk-
spel.
Zaterdag wacht de thuiswedstrijd 
tegen Alliance en mag SVIJ op-
nieuw proberen om na drie gelijke 
spelen de eerste winst te pakken.

SVIJ is er na vier speelrondes nog steeds niet in geslaagd om de 
eerste overwinning te boeken. De formatie van Peter Barzilay had 
afgelopen zaterdag gezien het aantal kansen tegen THB zeker 
weer de eerste overwinning moeten binnenslepen. Echter eindig-
de de uitwedstrijd opnieuw in een gelijkspel, 2-2.

VSV in schok
VSV zaterdag was met een 5-1 
overwinning van vorige week 
in ‘the winning mood’, maar 
had zaterdag de lastige uit-
wedstrijd tegen Haarlem-Ken-
nemerland op het program-
ma staan, waarbij drie punten 
binnenhalen niet vanzelfspre-
kend is. Met de zondag 1 wil het 
nog niet echt vlotten, maar een 
overwinning thuis tegen De 
Meer zou voor de bekende om-
mekeer kunnen zorgen. Ech-
ter, als tijdens die wedstrijd de 
scheidsrechter plotseling in el-
kaar zakt dan telt er nog maar 1 
ding en dat is een leven redden.

Het mooie weer en een vrijwel 
complete selectie leek een fraai 
a�che om de begeerde drie pun-
ten binnen te halen. Met de na-
druk op leek, want VSV keek in 
no- time tegen een 0-2 achter-
stand aan en bij het nemen van 
een corner door De Meer zakte 
plotseling de scheidsrechter in 
elkaar. Wat eerst op een epilep-
tische aanval leek, pakte daar-
na vreselijk uit toen bleek dat de 
scheidsrechter door een hartstil-
stand was getro�en. Gelukkig 
ontstond er spontaan een groep 
van deskundigen van VSV en De 

Meer, die het voor elkaar kregen 
om, middels een AED, de scheids-
rechter weer tot leven te wek-
ken. Het inmiddels gearriveerde 
ambulancepersoneel kon daarna 
de zorg overnemen, waarna het 
slachto�er naar het ziekenhuis 
kon worden overgebracht. Zo’n 
gebeurtenis wens je als vereni-
ging nooit mee te maken, maar 
helaas is de werkelijkheid soms 
anders. 
Het bezit van een AED bleek dus 
levensreddend te zijn en is dus 
een must voor elke sportvereni-
ging. De impact bij spelers en 
supporters bleek na a�oop bij-
zonder groot, waarbij de grote 
complimenten naar de redders 
gaan die wisten te voorkomen 
dat dit incident een fatale a�oop 
zou krijgen. 
VSV en de KNVB zullen de nazorg 
voor spelers en begeleiding goed 
in de gaten houden en mochten 
er omstanders zijn die van die na-
zorg gebruik willen maken, dan 
kunnen zij zich melden bij het se-
cretariaat via de website van VSV. 
Tot slot kan er worden gemeld 
dat de zaterdag 1 uit tegen Haar-
lem-Kennemerland een 1-1 ge-
lijk spel wist te behalen met een 
doelpunt van Donny Klok. 

VV IJmuiden 
weggecounterd
Het was zaterdag een dag om 
snel te vergeten. IJmuiden was 
nog met goede moed richting 
Heemstede afgereisd. Na de 4-0 
overwinning van verleden week. 
Maar de wedstrijd tegen VEW le-
verde het gene op waar opge-
hoopt was. 
Na een rustig begin kwam VEW 
op een 1-0 nadat IJmuiden de 1-1 
maakte en daarna verschillende 
kansen op de 1-2 kregen maar 
deze niet benutten was het voor 
de rust VEW die de 2-1 maakte. 
De tweede helft leverde IJmui-
den weinig op wel veel balbezit 
maar weinig kansen. De counter 

van VEW was daarin tegen wel 
scherp en de 3-1 en 4-1 vlogen 
tegen het netje. 
Het tweede kon hun eerste over-
winning van het seizoen schrij-
ven uit bij Swift werd met 1-5 
gewonnen met goals van Di-
ego, Achie, Denzel en twee maal 
Daan. Konden de jongens zich 
klaar maken voor een lange 
avond in Amsterdam. Bij IJmui-
den maakte Nico Vd B. Zijn de-
buut in het tweede. 
Zaterdag speelt IJmuiden thuis 
tegen Stormvogels om 14.30 uur. 
Kom allen en sta achter VV IJmui-
den in deze belangrijke derby. 

Een goed begin nieuw 
seizoen voor TVIJ

Velserbroek - Op zaterdag 6 ok-
tober was voor trampoline ver-
eniging TVIJ de eerste plaatsings-
wedstrijd voor het NK teams in 
december. Dit keer deden veel 
springers voor de eerste keer 
mee en zij hebben ondanks de 
zenuwen laten zien dat ze het 
kunnen! Zo werd Jimmy Zwart 2e 
en in diezelfde categorie Tristan 
Bonninga 3e tijdens hun eerste 
wedstrijd. Niet voor alle springers 
was het de eerste wedstrijd, voor 
Kjell Wilderom was het zijn laatste 
wedstrijd. Hij heeft zijn wedstrijd-
periode goed afgesloten en is op 
zijn laatste wedstrijd heel mooi 
eerste geworden in zijn catego-
rie. Voor Roen Salcedo en Con-
nor Smith was het ook een goe-
de wedstrijd en zij zijn respec-
tievelijk 2e en 3e geworden en 

hun categorie. Ook Faith van den 
Brande en Julia de Vries namen 
een medaille mee naar huis, Faith 
werd 3e en Julia werd in haar ei-
gen categorie 2e. Verder hebben 
ook nog Ruben Walkeuter, Lisan-
ne Hak, Zara Theeuwes, Naut Mie-
dema, Caelyn Curtin, Noëlle Kui-
pers en Evy Raaphorst meege-
daan. 
We kijken met veel plezier uit 
naar de volgende plaatsingswed-
strijd. Deze zal op zaterdag 10 no-
vember in het Polderhuis in Vel-
serbroek plaatsvinden. 
Kom vooral kijken als je nieuws-
gierig bent naar de sport en aan-
melden voor proe�essen kan nog 
altijd via de website www.tvij-
trampoline.nl of per mail naar in-
fo@tvij-trampoline.nl. (foto: aan-
geleverd)
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Speciale koopavond bij 
Leemans groot succes
IJmuiden - Wat een feest tijdens de 
Vaste Klanten Koopavond bij Lee-
mans Schoenen in IJmuiden. Op 
10 oktober organiseerde het team 
een gezellige extra shopavond in 
samenwerking met mede-winke-
liers. 
Als de avond om zes uur van start 
gaat, staat de rij al tot achterin de 
winkel. Filiaalmanager Daisy van 
Duijvenbode: ,,Het was gigantisch 

druk. Nog veel drukker dan wij 
hadden verwacht. Gelukkig was de 
sfeer in de rij heel goed en vonden 
klanten de leuke korting het wach-
ten waard.’’ 
Alle ballonnen, hapjes en drank-
jes maken de winkel sfeervol, maar 
zonder de inzet van mede-winke-
liers was deze extra koopavond 
niet zo’n succes geweest. Op ver-
schillende plekken in de winkel 

presenteerden Ris Juwelier, Etos, 
DNM, Zoet aan Zee en Sisters Bi-
jou de mooiste producten. Jacques 
Leemans: ,,Het was een succes 
doordat we de handen ineen heb-
ben geslagen en ad hoc iets posi-
tiefs hebben georganiseerd.’’ 
Leemans Schoenen is al jaren een 
begrip in IJmuiden. U vindt de win-
kel op Lange Nieuwstraat 469. (fo-
to: aangeleverd)

Kofferbakmarkt 
Velserduinplein
IJmuiden - Zondag 21 oktober 
wordt weer een gezellige ko�er-
bakmarkt gehouden op het Vel-
serduinplein (achter de Hema). 
Net als vorige keer staat het plein 
weer helemaal vol met ruim 100 
auto’s. De kosten zijn vanaf 10 
euro per auto. Tevens betaalt u 
10 euro borg die u na de markt 
weer retour krijgt. Reserveren is 
niet nodig, maar kom wel op tijd 
want vol is vol. De markt duurt 
van 08.00 tot 15.00 uur. Het ter-
rein is geopend vanaf 07.30 uur. 
Ga niet eerder weg, want dan ver-
valt uw borg. Zie ook www.face-
book.com/ko�ermarkt-ijmuiden, 
mail naar richard-rikkie@hotmail.
com of bel naar 06-57539029.

Het was op 1 oktober alweer de 
derde keer dat we een herden-
kingsdienst organiseerden voor 
de familie en vrienden van de 
overledenen die onze vrijwilli-
gers het laatste half jaar, zowel 
thuis, als in De Heideberg ver-
zorgd hebben.
En elke keer ben ik weer onder 
de indruk van de liefdevolle be-
trokkenheid van onze vrijwil-
ligers. Ook ditmaal was de au-
la van de naastgelegen Parnas-
sia school weer sfeervol en ge-
past gedecoreerd met herfstat-
tributen. De brandende kaarsen 
zorgden voor een feeërieke ver-
lichting. 
De ceremonie, het oplezen van 
de namen, werd omlijst met 
prachtig harpspel en zang. 
Het was �jn om te constateren 
dat het aantal bezoekers van de-
ze herdenkingsdiensten nog 
steeds elke keer weer toeneemt 
en dat iedereen die ik sprak weer 
erg blij was met dit initiatief.
Afgelopen zaterdag hielden wij 
weer open huis.
We hadden met z’n allen onze 
handen vol om zo’n kleine hon-
derd bezoekers rond te leiden en 
alle vragen te beantwoorden.
Onze coördinatoren hielden een 
aantal voorlichtingsbijeenkom-
sten, een vrijwilliger vertelde hoe 
hij een dag in het Hospice er-
vaart en een familielid van een 
van onze gasten vertelde, vanuit 
haar hart, wat het Hospice voor 
haar had betekend.
Het was voor ons allemaal een �j-
ne gelegenheid om ons enthou-
siasme voor het werk in en voor 
het Hospice aan iedereen te la-
ten zien.
Het was een prachtige dag.

Robert van Westerhoven
Voorzitter Hospice De Heideberg

Bijeenkomsten

Buurtgezinnen.nl in 
gesprek met Velsenaren
Velsen - Sinds deze maand is 
er een coördinator gestart voor 
Buurtgezinnen.nl in gemeente 
Velsen. Op het evenement Herfst-
kriebels in winkelcentrum Velser-
broek ging Barbara van Buurtge-
zinnen in gesprek met gezinnen 
en overhandigde zij een boek 
waarin prikkelende ervaringsver-
halen zijn gebundeld aan wet-
houder Jeroen Verwoort.
Iedereen maakt dingen mee in 
zijn leven die soms niet zo mak-
kelijk zijn; een burn-out, ziekte, 
scheiding, werkeloosheid, noem 
het maar op. Soms zit het ge-
woon even tegen, dat kan ons al-
lemaal overkomen. En als je in dit 
soort situaties weinig tijd of puf 
hebt om de kinderen aandacht 
te geven, dan is er vaak wel fami-
lie of goede buren op wie je kunt 
terugvallen. Maar wat als dat niet 
zo is? En je staat er alleen voor als 
ouder of als gezin… 
Ouders die overbelast zijn, wor-

den door Buurtgezinnen gekop-
peld aan een steungezin in de 
buurt. Een steungezin vangt de 
kinderen op regelmatige basis 
op, bijvoorbeeld 1 keer per week 
op woensdagmiddag of af en toe 
een dag in het weekend. Zodat 
de eigen ouders weer even op 
adem kunnen komen, en de kin-
deren een leuke tijd hebben bij 
het steungezin.
Wil jij iets betekenen voor een 
kind of gezin of kan je als gezin 
wel wat hulp gebruiken?
Op de website www.buurtgezin-
nen.nl staat meer informatie. Ook 
kun je mailen naar de coördinator 
Barbara van der Meij de Bie: bar-
bara@buurtgezinnen.nl. Regel-
matig zullen we pro�elen gaan 
plaatsen van kinderen waar we 
een steungezin voor zoeken (na-
tuurlijk met toestemming van 
de ouders) op onze Facebook-
pagina Buurtgezinnen.nl in regio 
IJmond. (foto: aangeleverd)

Zondag tweede Havenrun

Deze hardloopwedstrijd door het 
ruige havengebied van IJmuiden 
gaat niet op snelheid; de groep 
loopt onder leiding van Paul de 
Boer gezamenlijk de route uit. 
,,Dit jaar hebben we wat extra’s 
aan de tocht toegevoegd; ver-
lichting. Tijdens de schemering, 
het blauwe uur genaamd, is het 
echt schitterend lopen in de ha-
ven. Leuk als de deelnemers hier-
bij mee schitteren”, aldus Paul 
de Boer, zelf fanatiek hardloper 
en al jaren actief bij AV Suomi. 
,,De loper die het beste is uitge-
dost, wint de originaliteitsprijs!” 
De tocht start rond zonsonder-
gang. Door de lengte van 5 km is 
de tocht ook geschikt voor begin-
nende lopers en kinderen.
Ook dit keer gaan de opbrengs-
ten van de run naar een goed 
doel; het KNMR in IJmuiden. 
Sinds 1824 staat het KNMR paraat 

om met reddingsboten in nood 
verkerende schepen en mensen 
te redden. Naast de visindustrie 
is er in het havengebied in IJmui-
den steeds meer te beleven. In 
het weekend en de avonduren 
begint het gebied zich steeds 

meer te ontwikkelen als aangena-
me verblijfplek en recreatiezone. 
Inschrijven voor de Havenrun 
kan op de website van www.
industriecultuur.n/runl. Een start-
bewijs kost 5 euro, inclusief een 
drankje en hapje op het eind. De 
Havenrun start zondag 21 okto-
ber om 18.30 uur aan de Traw-
lerkade in IJmuiden onder be-
geleiding van het prijswinnen-
de drumkorps Premier. (foto: Just 
Justa)

IJmuiden - Sportvereniging AV Suomi organiseert samen met 
Stichting Industriecultuur voor de tweede maal de Havenrun in 
het havengebied van IJmuiden. Deze superleuke funrun start op 
zondag 21 oktober in de schemering en daagt deelnemers uit 
vrolijke lichtjes te dragen.

Zonnig pinkenweekend 
bij Naaldkerk Santpoort
Santpoort-Noord - De Naaldkerk 
in Santpoort heeft afgelopen zater-
dag en zondag de deuren open ge-
zet voor iedereen uit de omgeving. 
Zaterdagmorgen om 08.00 uur lie-
pen er al zo’n 20 vrijwilligers in en 
rond de kerk om alles klaar te ma-
ken voor het 85ste pinkenweekend.
Het was ouderwets druk in en rond 
de Naaldkerk. Tien kramen zorgden 
voor een prachtige dag met hon-
derden bezoekers. Voor het eerst 
werd er ook een kindervrijmarkt ge-
houden en ook die werd goed be-
zocht De overige kinderactiviteiten 
maakten het in de kerk zeer leven-
dig en gezellig met een speurtocht 
en cup cakes versieren. Om 09.00 
uur werd zaterdag na een muzika-
le opening door Ivar Molenaar op 
trompet het pinkenweekend of-
�cieel geopend met een prachti-
ge toespraak door burgemeester 
Frank Dales.
Een rad van fortuin, een geschen-
kenveiling, bloemstukjes, muzikale 
optredens, kramen van biologische 
producten, zoals jam, curiosa, boe-
ken en de drukbezochte klaverjas 
en bridgedrive die zondag 14 okto-

ber werd gehouden. Mede dankzij 
de vele winkeliers en ondernemers 
uit Santpoort en Velserbroek die ve-
le prachtige geschenken beschik-
baar hebben gesteld en de fantasti-
sche inzet van alle vrijwilligers werd 
er ruim 11.500 euro voor het onder-
houd van de prachtige Naaldkerk 
binnengehaald. 
Een prachtige �ets werd bij de lote-
rij gewonnen door de Fam. van Rijs-

wijk, die de �ets direct ter beschik-
king stelde aan Hospice De Heide-
berg.
De heer van Rijswijk bracht de �ets 
persoonlijk naar De Heideberg toe. 
Lotnummer 81 (blauw) een tafel-
grill werd niet opgehaald. Dege-
ne met dit lotnummer kan zich als-
nog melden bij Nanda Ramakers, 
telefoon 06-34025967. (foto: Jaap 
Schoen) Inzamelingsactie voor 

Voedselbank bij Albert Heijn
IJmuiden - Deze week is uit-
geroepen tot de Week van de 
Voedselbanken. In dat kader 
wordt onder het motto ‘Help de 
klanten van de Voedselbank de 
winter door’ op zaterdag 20 ok-
tober bij Albert Heijn aan het 
Dudokplein in IJmuiden een in-
zamelingsactie gehouden voor 
de Voedselbank Velsen. 
Bij de ingang delen tussen 10.00 
en 16.00 uur vrijwilligers van 
de Voedselbank Velsen bood-
schappenlijstjes met producten 

uit. Deze producten zijn voor-
zien van de kostprijzen zodat de 
klant sneller een keuze kan ma-
ken in wat hij of zij zou willen do-
neren. Om het de klant nog ge-
makkelijker te maken, staan al 
deze producten bij elkaar uitge-
stald in de winkel, voorzien van 
het logo van de voedselbank. De 
te doneren producten worden 
tezamen met de boodschappen 
afgerekend bij de kassa. Ook 
kunnen er gedurende de hele 
maand oktober statiegeldbon-

netjes worden gedoneerd en in 
een daartoe bestemde doos die 
naast de lege �essen automaat 
staat worden gedeponeerd.
Bij de uitgang staan er vrijwilli-
gers klaar om de extra ingekoch-
te artikelen van de gulgeven-
de donateur in ontvangst te ne-
men. De inzamelingsactie bij Al-
bert Heijn is een welkome ge-
legenheid om de klanten van 
de Voedselbank Velsen de win-
ter door te helpen. U helpt toch 
ook?

Basisscholieren maken 
kennis met techniek
IJmond - Met een recordaantal 
van bijna 2.000 basisscholieren 
was de twaalfde editie van het 
Promotie Evenement Techniek 
(PET) IJmond weer een groot suc-
ces. Naast het technisch vmbo uit 
de regio - Technisch College Vel-
sen, Maritiem College IJmuiden 
en Kennemer College - waren ook 

diverse bedrijven, het Technasi-
um van het Ichthus Lyceum en 
het Gymnasium Felisenum verte-
genwoordigd met diverse work-
shops. 
Doel is om leerlingen zelf te la-
ten ervaren dat techniek uitda-
gend, dynamisch en vooral heel 
erg leuk is. (foto: Techport)





Het is zondagmiddag 14 oktober. Prachtig weer. Veel 
mensen trekken erop uit. Ook naar de Kop van de Ha-
ven. Het is er heel erg druk. En ja hoor, zij zijn er ook 
weer... De vissers met hun hengels. Dit is niet zo erg, 
maar waarom moeten zij de bankjes bezetten met hun 
hengels en andere attributen? Deze bankjes zijn er 
neergezet zodat mensen zittend kunnen genieten van 
alles wat de haven hier te bieden heeft. De vissers zet-
ten hun hengels tegen de bankjes aan (4 of 5 hengels) 
met het gevolg dat er niemand meer kan zitten. Er zijn 
toch genoeg plekken om te vissen in IJmuiden? Waar-
om uitgerekend hier? En waarom op zondagmiddag 
wanneer het heel druk is? Is er geen mogelijkheid om 
het zo te regelen dat zij niet de bankjes mogen gebrui-
ken of dat er helemaal niet op de Kop gevist mag wor-
den? Ik denk dat velen het met mij eens zijn!

Mw. L. Raaijman, IJmuiden

LEZERSPOST

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.

Spannende dressuurwedstrijd
Santpoort-Noord - Wat een 
spannende middag was het af-
gelopen zondag op manege 
Kennemergaarde! Een nieuwe 
generatie van 21 amazones en 
3 ruiters stond klaar om hun al-
lereerste FNRS proef te rijden. 
Wat hebben ze dat goed ge-
daan! 
Ook de kinderen die al eerder 
aan een wedstrijd hebben mee-
gedaan reden prachtige proe-
ven en iedereen heeft dan ook 
die felbegeerde winstpunt be-
haald. Aan het eind iedere ru-
briek zaten de deelnemertjes 
samen met hun trotse familie in 
de bomvolle foyer en werd de 
uitslag bekend gemaakt: 
In de F1 ging de 1e prijs naar 
Leonie Klein, de tweede prijs 
was voor Carlijn Buurman en 
derde werd Roos Huyink. De 
F2 werd gewonnen door Zarah 
Theeuwes en de tweede prijs 

was voor Fiep Nimwegen. Tot 
slot de F3, die werd gewonnen 
door Yuca Verhulsdonk. 

De tweede prijs ging naar Fleur 
van der Veldt. (foto: aangele-
verd)

Nieuwe tijdelijke inkoopactie 
voor spouwmuurisolatie
IJmuiden - Lokale duurzame ener-
giecoöperatie Energiek Velsen is 
een nieuwe inkoopactie gestart 
en hoopt op een groot aantal deel-
nemers. Spouwmuurisolatie is een 
goed middel om minder gas te ver-
bruiken in huis. Inwoners kunnen 
op die manier snel resultaat boe-

ken, houden meer warmte in huis 
en helpen een stap dichter richting 
de klimaatdoelstellingen te gaan.
Via eerdere acties van de energie-
coöperatie zijn er 80 huizen geïso-
leerd met spouwmuurisolatie. Een 
vernieuwde aanpak is dat er di-
rect een interessant aanbod ligt 

en Energiek velsen al het voorwerk 
heeft gedaan. Er kan dus snel ge-
handeld en geïsoleerd worden, zo-
dat deelnemers er voor de winter 
al warm bij kunnen zitten en deze 
winter gaan besparen op hun gas-
rekening. Zie ook www.energiek-
velsen.nl. 

65ste Bolder 
Bazar
IJmuiden - Het is weer zover! Op 
zaterdag 27 oktober opent De Bol-
der in IJmuiden haar deuren voor 
de 65e Bolder Bazar. Een mooie 
traditie en een gezellige familie-
dag voor jong en oud. Dit jaar wor-
den de activiteiten voor het eerst 
gehouden op één dag, de zater-
dag. De deuren gaan daarom al om 
10:00 uur open en kan iedereen tot 
17:30 uur genieten van diverse vro-
lijke stands met verse vis, heerlijk 
gebak en kan men onder het ge-
not van een kopje ko�  e een kans 
wagen op het Rad van Avontuur 
of een van de loterijen met leuke 
prijzen. En natuurlijk kan men iets 
moois vinden op de rommelmarkt 
of de tweedehands kledingmarkt. 
Iedereen is welkom in De Bolder 
aan de Bloemstraat 124 in IJmui-
den. (foto: aangeleverd)

Wijkmobiel op weekmarkt
IJmuiden - Donderdag 25 okto-
ber van 13.00 tot 15.00 uur staat 
de Wijkmobiel op de weekmarkt 
in IJmuiden. Hier kunt u laag-
drempelig in gesprek met diver-
se vertegenwoordigers van ge-
meente, woningcorporaties, wijk-
politie, Handhaving, HVC en Wijk-
platforms IJmuiden-Noord en 
IJmuiden-Zuid. U kunt dus met 

uw vragen terecht bij deze ver-
tegenwoordigers. Zij zullen u zo 
goed mogelijk te woord staan en 
zo nodig doorverwijzen. En heeft 
u ideeën over hoe het beter kan 
in uw wijk? Wij gaan er graag met 
u over in gesprek. Net als u willen 
ook wij een leefbare, prettige, so-
ciale en veilige wijk. Samen kun-
nen we daaraan werken. 

BFF: Beste Fiets Foto
IJmond - ‘Is jouw � ets je beste 
vriend? Laat het zien door de leuk-
ste vakantiefoto van jou met je � ets 
op te sturen.’ Met die oproep stuur-
de IJmond Bereikbaar haar � etsers 
de zomervakantie in. Dat de � ets 
veel, vaak en ver wordt meegeno-
men, mag blijken uit de tientallen 
inzendingen die binnenkwamen. 
Haarspeldbochten van de Stelvio 
in Italië, prachtige berggezichten 
in het Sauerland en natuurlijk de 
Franse Mont Ventoux. 
Op de � ets door Washington en 
zelfs foto’s uit Chili. Maar ook Ne-
derland leent zich voor prachtige 
� etstochten: op de Veluwe, door 
Limburg of op één van de eilan-
den. En natuurlijk ook dicht bij huis: 
op of langs ons ‘eigen’ Noordzeeka-
naal. Programmamanager Sophie 
Zwetsloot had er een hele klus aan 

om drie winnaars te selecteren. De-
ze drie inzendingen die worden be-
loond met een Xtreme Action Ca-

mera zijn Marlies van Kooten, Es-
ther van Duyn en Marcel van der 
Wurf. (foto: Esther van Duyn)



Sinds enkele jaren onderhandelt de mi-
nister voor Medische Zorg met fabrikan-
ten van nieuwe en dure geneesmiddelen. 
Doel is om deze waardevolle innovatie-
ve geneesmiddelen tegen aanvaardbare 
kosten toegankelijk te maken en te hou-
den voor de patiënt. 

Dit heeft in 2017 geleid tot een kostenver-
laging van in totaal 132 miljoen euro. Op 
basis van de prijs die fabrikanten eerst vroe-
gen zou er sprake zijn van 457 miljoen aan 
uitgaven aan de betreffende geneesmidde-
len. In plaats daarvan bedroegen de uitga-
ven vorig jaar 325  miljoen euro.
Bruins: “In rap tempo komen er nieuwe 
medicijnen op de markt voor ziektes die 
we tot voor kort niet konden behandelen. 
Dat is goed nieuws. Maar deze middelen 
zijn vaak duur, waarbij de totale uitgaven 
kunnen oplopen tot soms wel 100 miljoen 
per middel per jaar. Dat heeft een enorme 
impact op ons zorgbudget. Onze onderhan-
delingen zorgen ervoor dat de kosten fors 

omlaag gaan en dat dus ook voor de pati-
ent van morgen - wiens ziekte we nu mis-
schien nog niet kennen - medicijnen be-
schikbaar en betaalbaar blijven.”

Transparantie
Fabrikanten zijn doorgaans alleen bereid 
om vertrouwelijke afspraken te maken. 
Hierdoor is het niet mogelijk om per mid-
del de onderhandelingsresultaten openbaar 
te maken. Bruins: “Dat is onbevredigend. 
Het liefst zou ik precies vertellen wat we 
uiteindelijk voor elk middel betalen. Maar 
als ik dat doe, leert de ervaring, stelt de far-
maceut het middel niet meer beschikbaar. 
In dat geval kies ik voor de patiënt, al be-
tekent dat dat de afspraken geheim blijven. 
Maar ook bij alle komende onderhandelin-
gen zal ik het punt van openbaarmaking 
van de onderhandelingsresultaten blijven 
maken. Daarnaast proberen we via samen-
werking met andere landen die geheimzin-
nigheid te doorbreken, maar dat is helaas 
een kwestie van lange adem.”

Minister Bruno Bruins:

‘Nieuwe medicijnen voor eerst onbehandelbare ziektes’

Bruins: “In rap tempo komen er nieuwe medicijnen op de markt voor ziektes die we tot voor kort niet 

konden behandelen.” (Foto: aangeleverd)

In 2011 lanceerde arts Machteld Huber 
Positieve Gezondheid: een nieuwe con-
cept van gezondheid, waarbij de nadruk 

niet zozeer ligt op ziekte, maar ‘op men-
sen zelf, op hun veerkracht en op wat hun 
leven betekenisvol maakt.’ 

Huber introduceerde het concept positie-
ve gezondheid in Nederland in 2012. In 
dit concept wordt gezondheid niet meer 
gezien als de af- of aanwezigheid van ziek-
te, maar als het vermogen van mensen om 
met de fysieke, emotionele en sociale le-
vensuitdagingen om te gaan en zoveel mo-
gelijk eigen regie te voeren.
Dat klinkt mooi, maar ook vaag. Wat kun 
je als verpleegkundige met zo’n nieuw con-
cept? Annemiek Beemster is verpleegkundi-
ge in de wijk bij Omring, een van de weinige 
zorginstellingen in Nederland die Positie-
ve Gezondheid in de praktijk brengen.

Extra zorgmoment
Zij vertelt: “Mevrouw Scholten* (86) krijgt 
ADL-zorg vanwege kortademigheid. Na een 
schouderoperatie heeft ze de nodige com-
plicaties gehad, maar desondanks lijkt ze 
nog positief in het leven te staan. Ze komt 
sociaal en goedgehumeurd over. Na zes we-
ken evalueren we de zorg met haar. Daar-
bij gebruiken we het spinnenweb met de 
zes dimensies van Positieve Gezondheid. 

Zij blijkt zich minder goed te voelen dan 
wij hadden ingeschat. Met name op de di-
mensie ‘Meedoen’ scoort mevrouw lager, 
ze voelt zich eenzamer dan we dachten. We 
stellen voor om een extra zorgmoment in te 
lassen met behulp van beeldschermzorg. 

Mevrouw Scholten vindt aanvankelijk dat 
ze daar te oud voor is, maar later wil ze 
het toch proberen. Al snel is ze om. Door 
het extra zorgmoment heeft ze het gevoel 
dat ze goed in de gaten wordt gehouden, 
wat ze prettig vindt. Ze ontdekt Wordfeud 
en speelt dit met haar dochter. Om ook de 
dimensie ‘Kwaliteit van leven’ aan te pak-
ken, installeren we een app, waarmee zij 
dagelijks Engels oefent. Ze vindt blijven le-
ren namelijk erg belangrijk. Na zes weken 
evalueren we de zorg opnieuw. Mevrouw 
Scholten scoort nu hoger op de dimensies 
‘Meedoen’ en ‘Kwaliteit van leven’. 

* Mevrouw Scholten is een gefingeerde 
naam.

Positieve Gezondheid pakt ‘Kwaliteit van het leven’ aan. (Foto: aangeleverd)

Positieve Gezondheid pakt 
‘Kwaliteit 
van het 
leven’ aan





































Auto Actueel■ door Bonnie Wiegel

DRESDEN - Wie een bezoek aan
Dresden in het Duitse Saksen brengt 
en geïnteresseerd is in auto’s dient 
beslist de Glaserne Manufaktur 
van Volkswagen te bezoeken. Hier 
bouwt Volkswagen haar elektrische 
auto’s als de nieuwe VW e-Golf. Het 
moderne design gebouw is volledig 
transparant van opzet en laat de 
bezoeker kennis maken met alle as-
semblages van deze topauto. De fa-
briek bestaat voor een groot deel 
uit glas, waardoor het hele produc-
tieproces al gedeeltelijk van buiten-
af te zien is. Dresden is een prachtig 
opnieuw opgebouwde middeleeuw-
se stad waar vanaf 1890 de eerste 
Duitse auto’s werden gemaakt. 
 
Inwoners van de stad en omgeving, welke 
in een elektrische auto  rijden kunnen gra-
tis, op het terrein van de fabriek, de auto 
opladen. Daar is een speciaal energiestati-
on voor gebouwd. Terwijl je wacht kan je in 
het restaurant drinken en/of eten. Wie een 
nieuwe auto koopt en binnen een straal van 
driehonderd kilometer woont wordt uitge-
nodigd om de auto persoonlijk te komen af-
halen. Bij het maken van de afspraak wil 
men weten wat je het liefst drinkt en eet en 
wat je favoriete muziek is. Vervolgens ge-
niet je van een bijzonder onthaal waar in 
een speciaal‘afhaal’ theater een exclusieve 
show volgt en de nieuwe auto wordt over-
handigd.
Uiteraard krijg je daarbij de meest bijzon-
dere rondleiding door een autofabriek aan-
geboden. Er worden de gehele dag rond-
leidingen gegeven. Het eerste wat direct 
opvalt zijn de enorme schone fabriekshal-
len. De vloeren bestaan uit mooi parket en 
alles is even clean.

Stinkende handelingen
Alle stinkende, lawaaierige handelingen, 
als het stempelen, lassen en verven van de 
stalen carrosserie, vinden in de stad Zwic-
kau plaats. De geverfde onderdelen ko-
men bij de fabriek aan op vrachtwagens. 
De andere 1200 onderdelen en 34 pre-ge-
assembleerde componenten worden vanuit 

Zwickau vervoerd door middel van goede-
rentrams die op het openbaar-vervoerspoor 
van Dresden rijden, zodat er geen vervuilen-
de vrachtauto’s de stad in hoeven. 
De glazen fabriek is getransformeerd tot een 
hotspot rond elektrisch rijden. In de nieuwe 
‘experience’ expositie komt de bezoeker al-
les te weten over het heden en de toekomst. 
Een rondleiding door de productieruimten 
van deze high tech fabriek is een beleve-
nis. Ook is het mogelijk om achter het stuur 
te kruipen van een elektrische auto. Deze ‘e-
Drive’ voert de chauffeur over een 10 km 
lange route door historisch Dresden.

Innovatieve start-ups
De fabriek is een smeltkroes voor jonge in-
novatieve start-ups die de toekomst van elek-

trisch rijden verder vorm gaan geven. Volks-
wagen AG stimuleert met zijn Future Mobliy 
Incubator start-up programma innovatieve 
ideeën voor nieuwe vormen van mobiliteit. 
Het Future Mobility Incubator-programma is 
gericht op studenten en onderzoekers die 
nieuwe projecten willen starten. Elk team 
dat eraan meedoet, ontvangt 15.000 euro 
aan financiële steun. Daarbij krijgen de 
deelnemers 200 dagen lang een werkplek 
in De Glazen Fabriek, toegang tot de be-
nodigde IT-infrastructuur, steun van coaches 
en experts. Onderzoekers, ontwikkelaars en 
topmensen van Volkswagen staan voor ze 
klaar. De stad Dresden zorgt voor persoon-
lijke en financiële steun. 
Dresden ls de hoofdstad van Saksen. Di-
rect na de Duitse hereniging bouwden diver-

se fabrikanten nieuwe autofabrieken. BMW 
en Porsche kozen voor Leipzig. Volkswagen 
voor Dresden. Diverse vestigingen gunnen 
een kijkje in de keuken en organiseren rond-
leidingen. Zo kan de droom om even een 
Porsche te rijden uitkomen. Bij de fabriek is 
een 3,7 kilometer lang parcours met enke-
le bochten die overeenkomen met beroem-
de racecircuits. Je kan je hier een dag lang 
auto coureur voelen.  

In Saksen worden al meer dan honderd jaar 
auto’s gemaakt. Het August Horch Muse-
um in Zwickau is met ondermeer Trabant, 
Horch, DKW en Audi een ode aan ruim 
100 jaar autoproductie in Saksen.

100 JAAR AUTOPRODUCTIE IN DRESDEN
VW Gläserne Manufaktur ’s werelds meest bijzondere autofabriek

De glazen fabriek is getransformeerd tot een hotspot rond elektrisch rijden. (foto aangeleverd)

De fabriek is een smeltkroes voor jonge innovatieve start-ups. (foto aangeleverd)

 Volkswagen AG. (foto aangeleverd)
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REGIO - Voor het eerst in Nederland heeft een elektrische deelauto stroom te-
rug geleverd aan het publieke elektriciteitsnet. Een Nissan LEAF van Buurauto 
leverde tijdens een test in Amsterdam elektriciteit aan woningen via een Vehi-
cle-to-Grid-laadpaal van NewMotion.

In dit proefproject werken Nissan, Buurauto, 
NewMotion, Alliander en Amsterdam Smart 
City samen. Deze pilot baant de weg voor 
de groeiende vloot elektrische deelauto’s om 
gezamenlijk als energiebuffer bij te dragen 
aan de omschakeling naar duurzame ener-
gie. De pieken en dalen in de zon- en wind-
energie kunnen door de batterijen van elektri-
sche deelauto’s worden opgevangen, zodat 
beter gebruikgemaakt wordt van de duurza-
me energie. 
Voor de pilot in Amsterdam is een Vehicle-
to-Grid-laadpaal gebruikt die beheerd wordt 
door NewMotion. Robbert Monteban, EV Di-
rector Nissan Benelux: ‘’De rol van elektri-
sche auto’s gaat verder dan mobiliteit. Het 
zijn rijdende batterijen. Nu al kunnen we ap-
paraten en woningen van elektriciteit voor-
zien via al onze elektrische auto’s. Met deze 
pilot zetten we een volgende stap en kop-
pelen we de auto aan het centrale, publieke 
elektriciteitsnet om dienst te doen als energie-
buffer.’’

Bij NewMotion is het team van Sander Ou-
werkerk, Business Development Director, bij 
het project betrokken: ‘’We zijn trots op de 
eerste resultaten met bi-directioneel (Vehicle-
to-Grid of V2G) laden in zowel de publieke 
en in de private ruimte. Dit soort pilots geven 
ons inzicht in wat er op technisch, sociaal en 
economisch gebied goed werkt en niet goed 
werkt. We testen de gebruikstoepassingen 
van de V2G-laders en de impact van smart-
charging op het lokale netwerk van netbe-
heerder Alliander. Deze pilot met echte ge-
bruikers leert ons ook veel over toekomstige 
mogelijkheden van bi-directioneel laden.’’
Bas Verdoorn, verantwoordelijk voor marke-
ting, PR en communicatie bij Buurauto, ziet 
dankzij het proefproject de missie van Buur-
auto een flinke stap dichterbij komen. ‘’We 

zien een toekomst waarin in elke plaats elek-
trische deelauto’s beschikbaar zijn. De au-
to’s worden door buren gebruikt en rijden op 
elektriciteit van eigen zonnepanelen of wind-
molen én tegelijkertijd worden ze voor de 
opslag van energie ingezet. Ze worden on-
derdeel van een nieuw energiesysteem en on-

dersteunen de noodzakelijke energietransitie. 
Deze pilot is een begin.’’
Marisca Zweistra, strategisch projectmana-
ger van Alliander: ‘’Vanaf 2030 zal iedere 
nieuwe auto in Nederland emissieloos zijn. 
Dat betekent dat er komende jaren honderd-
duizenden nieuwe laadpalen zullen worden 
aangelegd. Uitdaging daarbij is om het zo te 
organiseren, dat het bestaande elektriciteits-
net zo slim mogelijk wordt gebruikt en over-
belasting wordt voorkomen. In Amsterdam 
doen we sinds begin 2018 ervaring op met 

elektrische auto’s als batterij. Nu er ook een 
elektrische deelauto wordt ingezet in de ex-
perimenten, kunnen we veel leren over ge-
dragspatronen met betrekking tot deelau-
to’s.’’
Binnen het Europese programma City-Zen, 
onderdeel van Amsterdam Smart City, wordt 
in twee steden, Amsterdam en Grenoble, on-
derzocht hoe meer duurzame energie in een 
dichtbevolkte stad kan worden ingepast. Hier-
voor is flexibiliteit, dat wil zeggen gerichte 
aanpassing van vraag en aanbod, nodig.

NISSAN LEAF DEELAUTO VOORZIET WIJK 
VAN GROENE STROOM

Een Nissan LEAF van Buurauto leverde tijdens een test in Amsterdam elektriciteit aan woningen via een Vehicle-to-Grid-laadpaal van NewMotion. 
(foto aangeleverd)

DRIEHUIS - Enthousiast ontvangt di-
recteur Margreet Vink van Serviceflat 
De Luchte de sleutels van de speciaal 

aangepaste Renault Kangoo Express. 
Lezers in Driehuis hebben de auto ze-
ker al zien rijden. Door de bijzondere 

bestikkering is het een opvallende 
auto geworden. “Die bestikkering 
met een fraaie foto van de service-

flat is een fantastisch reclamemiddel 
voor bedrijfsmatige auto’s. Je kan in 
één klap zien wat het bedrijf of in dit 
geval de instelling doet’’, aldus Mar-
greet.

De Luchte is daar een bijzonder voorbeeld 
van. Bij het huren van een serviceflat wordt 
eerst de woonruimte in eigen beheer en in 
overleg met de nieuwe bewoner  gereno-
veerd. De werkzaamheden worden uitge-
voerd door huismeester en technische dienst 
coördinator Ulco van Tintelen.  Ulco gebruikt 
de nieuwe auto om bouwmaterialen en pro-
ducten voor de inrichting op te halen.  De 
wagen kan ook voor rolstoelvervoer van de 
bewoners gebruikt worden.
“Terwijl wij over een eigen auto dachten, 
kwam toevallig de oprichter van Automobiel-
bedrijf Velserbeek, Joop van der Horst, voor 
de huur van een appartement op visite. Stom 
toeval.’’ Van der Horst zegt lachend: “Bij te-
rugkomst in ons autobedrijf vroegen onze 
medewerkers: ‘Waar ga je wonen ? ‘ Ik ant-
woordde: ‘In De Luchte’ en ik heb ze direct 
een nieuwe auto verkocht.’’
Velserbeek is een uitstekend adres om zowel 
kleine als grote bedrijfsauto’s te kopen. Ac-
countmanager zakelijke markt Mick Kruijswijk 
is vooral gespecialiseerd in het realiseren van 
aangepaste vervoerders voor onder meer het 
vervoer van passagiers met een functie beper-
king of speciale bedrijfswensen.

SERVICEFLAT DE LUCHTE REGELT EIGEN VERVOER

Van linksaf: Joop van der Horst, Margreet Vink, Mick Kruijswijk, en Ulco van Tintelen. (Foto Rodi Media)




