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Regio IJmond lanceert
campagne tegen
steekwapenbezit onder
jongeren

Stichting Santpoort wil
dialoog met provincie en
ondernemers

Diverse schoonmaakacties
tijdens World Cleanup Day
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Minder stookkosten
en meer comfort?

De energiecoach helpt je
gratis op weg!
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Ontdek wat onze
cultuurmakers
te bieden hebben
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JONG AZ

Basketballer Jord Hofland uit Santpoort presenteert zijn eigen campagneposter. Ook met Emiledinho Tresor en Sabine Rietdijk zijn
dergelijke posters gemaakt. Foto: Bos Media Services

Jord en Sean zijn de gezichten
van campagne ‘YouChoose’
Regio - IJmuidenaar Sean Demmers speelt een belangrijke rol in de
nieuwe campagne om het gebruik van steekwapens door jongeren te
ontmoedigen. De videomaker gaat in enkele korte filmpjes het gesprek
aan met jongerenwerker Lars Steeneken en kickbokser Tyjani Beztati. De
boodschap: ,,Zet je skills in als er een conflictsituatie ontstaat en lever je
steekwapens in.’’ De campagne is een gezamenlijk initiatief van de
gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.

Sean Demmers vorig jaar op bezoek
bij de Jutter/Hofgeest.
Foto: Jeroen van Duijn

Dinsdagmiddag vond de officiële
aftrap van de campagne plaats. De
burgemeesters Frank Dane (Velsen)
en Martijn Smit (Beverwijk) spraken
de genodigden toe tijdens een korte
bijeenkomst in wijkcentrum De Stek

in Velsen-Noord. ,,Soms kunnen de
spanningen tussen jongeren snel
oplopen. Als je een mes op zak hebt,
hoe verleidelijk is het dan niet om
dat mes te trekken? Voor je het weet,
heb je iemand neergestoken. Je
wordt aangehouden, krijgt een strafblad en daardoor kom je nooit meer
in aanmerking voor heel veel leuke
banen. Het kan je dus je hele leven
blijven achtervolgen, nog afgezien
van wat het met het slachtoffer doet’’,
aldus Frank Dales. Martijn Smit:
,,Verontrustend is ook dat de ouders
daar wel begrip voor lijken te
hebben. Er moet iets gebeuren met
de mindset van deze jongeren. Ze
kijken vaak naar hun oudere broer of
neef en gaan dat gedrag overnemen.’’
Om de boodschap duidelijk aan de
jongeren over te brengen, werd het
bedrijf Soapbox ingeschakeld. Dit
bedrijf ontwikkelt campagnes die
zich specifiek op jongeren richten.

KOZIJNEN

☎ 0251-211825

AANBOUW

Het bedrijf schakelde op zijn beurt
contentmaker Sean Demmers voor
deze klus in. De IJmuidenaar kwam
vorig jaar in het nieuws door zijn
project ‘Sean zoekt shine’, een
programma van ZAPP waarin hij
moest proberen zo veel mogelijk in
de belangstelling te komen. Doel van
de IJmondiale campagne is het voorkomen van steekincidenten onder
jongeren. Op strategische plekken
waar jongeren vaak bijeenkomen
worden tegels gelegd met een
QR-code. Wie de code scant, komt op
de campagnewebsite terecht. Aan de
campagne, die de naam YouChoose
kreeg, is een wedstrijd verbonden,
waarmee jongeren vijfhonderd euro
kunnen winnen door hun eigen skills
te filmen en door te sturen.
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Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK
Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, AlfaRomeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

Wij hanteren verregaande hygiënische
maatregelen om verspreiding van het
Coronavirus te voorkomen.

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700 www.koene.nl

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.
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Regio IJmond lanceert campagne
tegen steekwapenbezit onder
jongeren
Dinsdag 21 september is de campagne
tegen (steek)wapenbezit en –geweld
onder jongeren gestart. ‘Wil jij indruk
maken bij je vrienden door een mes te
dragen? Of wil je respect krijgen voor
jouw skills? YouChoose!’ Deze vragen leggen de gemeente Beverwijk, Heemskerk,
Uitgeest, Velsen en de politie jongeren
tussen de 12 en 23 jaar voor via de campagne YouChoose. De campagne is een
onderdeel van het actieplan Wapens en
Jongeren.

Show your skills en win 500 euro
In de campagne worden jongeren gemotiveerd
zich te richten op hun talenten en skills. Zij
kunnen een video maken met hun talenten en
de video delen via Instagram. Deze jongeren
maken kans op een masterclass ter waarde van
500 euro. Door de nadruk op talent worden jongeren geprikkeld om zich in te spannen, verder
te leren en zelf initiatieven te ontwikkelen.

Influencer Sean Demmers maakt zich ook hard
voor het terugdringen van steekwapenbezit
onder jongeren. In een tweedelige videoreeks
YouChoose: show skills not knives!
gaat hij in gesprek met glory-kickboxer Tyjani
De vier gemeenten en de politie slaan de Beztati, jongerenwerker Lars en jongeren uit
handen ineen om (steek)wapenbezit onder de IJmond. In deze videoreeks komen de conHet plantseizoen
is aangebroken
jongeren
tegen te gaan. De campagne
richt sequenties van (steek)wapenbezit in beeld en
zich op jongeren die nog een toekomst zonder worden jongeren geïnspireerd te focussen op
drillrapp, wapenbezit en criminaliteit voor talentontwikkeling. De videoreeks, winactie en
zich zien. Het doel van de campagne is driele- meer informatie over (steek)wapengeweld zijn
dig: jongeren ervan bewust maken dat het dra- te vinden op de website youchoose.nl/ijmond.
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En hoe meer groen hoe trotser bewoners
hier deze week mee gestart.
Bij de herinrichting van de Kennemerlaan is zijn op hun buurt.” In de plantvakken komt
ruimte gemaakt voor 1.125 m2 extra groen. een mix van sierheesters en vaste planten te
“Met deze extra beplanting nemen we weer staan, waaronder een dwergvlinderstruik.
een stap in het vergroenen van Velsen”, zegt Komend voorjaar gaat alles bloeien.
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Met subsidie zonnepanelen op het dak van uw bedrijf!

Heeft u al zonnepanelen geplaatst op uw bedrijfsdak door gebruik te maken van de SDE++
subsidie vanuit de Rijksoverheid? Zo niet, Vereniging GreenBiz IJmond kan u samen met
bureau Over Morgen helpen bij de realisatie van een zonnestroominstallatie op uw dak.
Tem. Edi cone la num idendi omnimi, quiatur modit dollo quae nis es quatior magnatio.
Meer informatie op: overmorgen.nl/verzilveruwdak/

Nieuws van de raad
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Voor uitkeringsgerechtigde inwoners van gemeente Velsen die willen werken in
de zorg
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Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen

Informatie over vaccinatie
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Informatie over testen
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Vaccinatie in de wijk
GGD Kennemerland vaccineert op tijdelijke pop-up priklocaties in verschillende gemeenten. Vanaf zaterdag 25
september staat de prikbus acht weken
in IJmuiden bij de Schiplaan / hoek Planetenweg. Van 11.00 – 17.00 uur geeft de
GGD Kennemerland voorlichting over
het vaccineren tegen het coronavirus.
U kunt u ook meteen gratis laten vaccineren als u dat wilt.
Pop-up priklocatie
Datum: Op de zaterdagen 25 september,
2, 9, 16 en 23 oktober,
6 en 13 november
Tijdstip: 11.00 uur – 17.00 uur
Locatie: Schiplaan/hoek Planetenweg in
Zeewijk IJmuiden
De GGD gaat met prikbussen door de regio
Kennemerland en vaccineert op verschillende tijdelijke locaties in de wijk. Dit gebeurt
in nauw overleg met de gemeente. Bent u nog
niet gevaccineerd tegen COVID-19 en wilt
u meer weten? Kom dan langs bij de Pop-up
priklocatie en ga in gesprek met de GGD-medewerkers.

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.
Of neem contact op met het GGD-klantcontactcentrum via 023 789 1631. Bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 08.30 - 20.00 uur.
Zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur.
Vaste vaccinatielocatie in IJmuiden
zonder afspraak
Op de vaccinatielocatie aan Dokweg 43 in
IJmuiden kunt u ook zonder afspraak langskomen voor een eerste coronavaccinatie.
Inloop is op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
– 16.00 uur en op woensdag van 13.30 tot
19.30 uur.
Neem uw identiteitsbewijs mee. Minderjarige kinderen vanaf 12 jaar kunnen alleen
geprikt worden als zij met een ouder of begeleider komen.

Zo werkt het vaccineren
U hoeft geen afspraak te maken, u kunt gewoon binnenlopen. Uw wordt gevaccineerd
met het Pfizer-vaccin. Neem u ID-bewijs mee
en doe een mondkapje op.
Vragen?
Heeft u nog vragen kijk dan op www.ggdkennemerland.nl/coronavaccin. U kunt ook
bellen met het (gratis) landelijk informatienummer 0800-1351. Dit nummer is dagelijks

Bekendmakingen
(14/09/2021) 90884-2021

Aanvragen omgevingsvergunning-

Velsen-Zuid
• Stelling 54, verlengen (3 jaar) tijdelijk gebruiken voor praktijklessen
Maritiem College IJmond (t/m december 2024) (16/09/2021) 1125662021
Velsen-Noord
• Velserkade 1, bouwen 2 bedrijfshallen (14/09/2021) 111165-2021
Santpoort-Zuid
• Harddraverslaan 4, plaatsen dakkapel (achterkant) (17/09/2021)
113098-2021

Velserbroek
• Botter 31, plaatsen dakkapel (vooren achterkant) (15/09/2021) 1117512021

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Strandweg 80, maken sparing
(intern), veranderen inrichting
(16/09/2021) 91660-2021
Velsen-Noord
• Wenckebachstraat 146 , bouwen
techniekruimte (13/09/2021) 891282021
Santpoort-Zuid
• De Veenen 14, gebruiken kantoor
en berging voor bed & breakfast

•

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 69, kappen 2 bomen
(16/09/2021) 106540-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Kaplanstraat 5A-C en James Wattstraat 1A-B, intern en extern wijzigen gebouw (veranderen units, 1
extra unit, overheaddeuren, loopdeur, gevelbeplating, metselwerk)
(14/09/2021) 75128-2021
• Kastanjestraat 13, plaatsen dakopbouw (14/09/2021) 91628-2021
• Rondweg 28, veranderen gevelbekleding en gevelopeningen
(14/09/2021) 93880-2021
• Wijk aan Zeeërweg 144, vergroten
dakkapel (zijkant), plaatsen dakkapel (voorzijde), bouwen dakopbouw
(16/09/2021) 76474-2021
• Lierstraat 48, plaatsen erker met entreeluifel (16/09/2021) 81872-2021
• Monnickendamkade 1, tijdelijk (5
jaar) uitbreiden met 3 nissenhutten en 1 machineloods (16/09/2021)
84065-2021

Velsen-Zuid
• Heuvelweg 8, gebruik voor sportevenementen Strong Viking op 16-17 oktober 2021 (inclusief op- en afbouw)
(16/09/2021) 83782-2021
• Rijksweg 116, tijdelijk gebruik
(10 jaar) deel van park als terras
(16/09/2021) 21907-2021(rijksmonument)
Santpoort-Zuid
• Burgemeester Enschedélaan 63, kappen 3 bomen (14/09/2021) 1023122021
Santpoort-Noord
• Terrasweg 47, aanpassen draagconstructie (intern) (16/09/2021)
99126-2021
• J.T. Cremerlaan 101, plaatsen dakkapel (voorzijde) (16/09/2021) 994572021
Driehuis
• Van Maerlantlaan 42, vergroten 1e
verdieping (16/09/2021) 95817-2021
Velserbroek
• Wagenmakerstraat 41, vervangen gevelplaten (14/09/2021) 103976-2021
• Aletta Jacobsstraat 19, plaatsen
dakkapellen (voor- en achterzijde)
(16/09/2021) 87569-2021
• Waterlobelia 1, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achterzijde)

(16/09/2021) 103369-2021

Overige bekendmakingen

14 parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen van elektrische
voertuigen De 14 parkeerplaatsen zijn
gelijk verdeeld over 7 locaties:
• de Geelvinckstraat te Velsen-Noord,
ter hoogte van huisnummer 22
• Kluijskenslaan 33 te Santpoort-Zuid,
eerste 2 langsvakken vanaf de kruising met de Hendrik van der Graaflaan
• Koning Wilhelminakade t.h.v de
Kerkstraat 221
• Scheldestraat t.h.v. Rijnstraat 37
IJmuiden
• Maan Bastion t.h.v. 476, Velserbroek
• Kompasstraat t.h.v Snelliustraat 95
te IJmuiden
• Appelboompad 1 te IJmuiden, tussen
perceel 1 en 2.
Een papieren versie van de bekendmakingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen,
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum
De Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei,
Wijkcentrum De Stek, Wijkcentrum De
Hofstede, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleenpunt Huis ter
Hagen en uitleenpunt de Moerberg. Voor
de inzage van stukken kunt u naar het gemeentehuis.

Bouwplan voor short stay hotel aan Dokweg
IJmuiden - Aan de Dokweg moet
een nieuw hotel komen voor het
onderbrengen van tijdelijke werknemers in het havengebied. De eigenaar van het perceel aan de Dokweg
14 wil de bestaande loodsen gaan
slopen en er een nieuw pand laten
bouwen. Het zogenoemde short stay

hotel krijgt 26 kamers en wordt
maximaal 11 meter hoog. Het
parkeren vindt plaats op eigen
terrein.
Voor veel bedrijven in de haven van
IJmuiden geldt dat er sprake is van
projectmatige werkgelegenheid.

Denk bijvoorbeeld aan regelmatige
onderhoudsprojecten aan fabrieken/
machines en de bouw en onderhoud
van windmolenparken op zee. Er is
hierdoor een continue, maar ook in
omvang variërende, vraag naar
(tijdelijke) arbeidskrachten. Voor de
huisvesting van deze werknemers is

er behoefte aan een informele,
huiselijke en zelfstandige
verblijfsomgeving.
Om het bouwproject mogelijk te
maken moet het bestemmingsplan
worden gewijzigd. Omdat het gaat
om een relatief kleinschalig plan
zonder nadelige milieueffecten,

heeft de gemeente inmiddels
besloten dat hiervoor geen milieueffectrapport hoeft te worden
gemaakt.
Op korte termijn ligt het wijzigingsplan ter inzage. Een ieder kan dan
een zienswijze indienen op het plan.
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VERSCHIJNT DONDERDAG
EDITIE 8 + 9
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur
vrijdag gesloten
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Tel. 06-33836478
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Jan en Nel de Looff in hun woning in IJmuiden. Foto: Bos Media Services

Diamanten huwelijk Jan en Nel
IJmuiden - Een defecte autoradio zorgde ervoor dat IJmuidenaar Jan de Looff begin 1958 de liefde van zijn
leven ontmoette. Het was de toen 18-jarige Nel de Haas, zij was destijds werkzaam bij Radio Becker, een radiowinkel aan de Trawlerkade. Van beide kanten was er direct interesse voor elkaar, al moest de zwager van Nel er
nog wel aan te pas komen om de twee opnieuw bij elkaar te brengen. Het leidde uiteindelijk tot een huwelijk.
Volgende week is de zestigjarige huwelijksband een feit.

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

LGV houdt algemene
ledenvergadering
IJmuiden - LGV houdt op woensdag
29 november in gebouw Velserduin
aan het Velserduinplein haar algemene ledenvergadering. Deze vergadering start voor de LGV-leden om
19.30 uur (inloop 19.15 uur) en vanaf
20.00 uur zijn ook niet-leden welkom
om de vergadering bij te wonen. In
het vervolg van de bijeenkomst
verzorgt het wijkplatform Zee en
Duinwijk namelijk een presentatie
over hun werkzaamheden voor de
wijk. Daarna volgt een tweede
presentatie door de heer John Todirijo inzake ondergronds parkeren in
het groen. Voor meer informatie kan
men een e-mail naar t.rutte@lgvvelsen.nl sturen.

De trouwfoto uit 1961. Foto: aangeleverd

Door Raimond Bos
Zowel Jan (88) als zijn vrouw Nel (81)
zijn geboren en getogen IJmuidenaren. Zoals menig inwoner van
deze vissersplaats vond Jan al op
jonge leeftijd werk bij een bedrijf
dat actief was in de haven. ,,Ik
werkte bij een bedrijf dat voorraden
aan schepen leverde. Het was mijn
taak om de vis voor die schepen te
fileren. Daarnaast ging ik om de
zoveel dagen naar het vrieshuis van
dat bedrijf om daar de bestellingen
in te pakken. Dat was allemaal
bevroren, dus dat was best zwaar
werk.’’ Doordat Jan al sinds zijn jeugd
het licht in zijn linkeroog moet
missen, werd hij afgekeurd voor militaire dienst. Een ongeval tijdens de
Tweede Wereldoorlog was hier
debet aan. Jan: ,,Ik was een jaar of
twaalf en ik kwam ergens aanlopen,
waar op dat moment net een licht-

kogel werd afgeschoten. Dat was op
ongeveer tien meter afstand van mij.
Die lichtkogel vloog recht op mij af
en ik werd in mijn linkeroog geraakt.
Sindsdien zie ik met mijn linkeroog
vrijwel niets meer.’’
Autoradio
Toen op een dag zijn autoradio
defect raakte, bracht hij het toestel
naar Radio Becker, waar Nel een
gecombineerde functie had. ,,Ik
deed er verkoop, maar werkte ook in
het kantoor. Toen Jan in de winkel
kwam, vond ik het meteen een
aardige jongen.’’ Dat de aantrekkingskracht wederzijds was, bleek
toen Jan over zijn ontmoeting
vertelde aan een collega van hem,
die getrouwd was met de zus van
Nel. Deze zwager zou vervolgens
een cruciale rol spelen in het vervolg
van het liefdesverhaal. Jan: ,,Ik kwam
wel eens bij haar zwager aan huis

om bijvoorbeeld iets op te halen.
Maar die zwager woonde samen
met de zus van Nel bij haar ouders
in, dus zo zag ik Nel daar ook. Toen
zijn we een keer samen uitgegaan
en zo kregen we verkering.’’ Na drieenhalf jaar verkering gaven de twee
elkaar het jawoord in het toenmalige raadhuis in Velsen-Zuid.
Woning
Nel had haar baan bij de radiowinkel
op dat moment al ingeruild voor een
betrekking bij Parlevliet Scheepsvictualiën. Ze vertelt: ,,Door bemiddeling van dat bedrijf konden we toen
een benedenwoning krijgen. Maar
boven ons woonde een gezin met
drie kinderen. We zijn daarom na
vier jaar gaan informeren bij het
gemeentelijk woningbedrijf en toen
bleek dat we in aanmerking kwamen
voor deze woning waar we nu nog
steeds wonen. Eerst vond ik het

maar niets, want het zag er niet uit.
Hier was eerst een assurantiekantoor
gevestigd en de sigarettenpeuken
werden hier op de vensterbank
uitgedrukt.’’ Na een kijkje te hebben
genomen in een soortgelijke
woning elders in de straat, zagen Jan
en Nel uiteindelijk toch de potentie
van het appartement. ,,Er viel toch
wel wat van te maken, dus we
hebben het gedaan.’’ De woning is
zeer geschikt voor twee mensen,
maar toen er kinderen kwamen, was
het schipperen met de beschikbare
ruimte. Een verhuizing werd overwogen, maar Jan voelde er weinig
voor. ,,Ik kon lopend naar mijn werk,
ik wilde hier niet weg. Onze zoons
kijken nu nog af en toe met verbazing terug op die tijd en vragen zich
af hoe we het voor elkaar gekregen
hebben met zijn vieren in deze
woning.’’
Stacaravan
De oudste zoon (1967) schonk het
echtpaar intussen twee kleindochters, de jongste zoon (1973) breidde
de familie verder uit met een kleinzoon. Jan werkte de laatste dertig
jaar tot zijn pensionering samen met
zijn oudste broer als visfileerder bij
de firma Pronk. Nadien hielp hij nog
enkele jaren zo nu en dan mee in de
visrokerij van een kennis. In zijn vrije
tijd hield hij zich bezig met gewichtheffen, aanvankelijk bij de in Beverwijk gevestigde vereniging D.O.K.
maar later ook in eigen woonplaats.
Veel IJmuidenaren zullen hem
echter vooral kennen als barman in
de kantine van voetbalvereniging
Stormvogels. Deze vrijwilligersfunctie heeft Jan ongeveer tien jaar
uitgeoefend. De kampeervakanties
die het gezin maakte naar de
Ardennen werden na verloop van
tijd ingeruild voor een plek dichter
bij huis: Velserend in Santpoort. ,,We
kregen daar een heel mooi plekje,
waar we eerst met een tent stonden
en later met een toercaravan. Uiteindelijk kochten we een stacaravan,
we hebben daar zeventien jaar
gestaan, tot de camping opgeheven
werd. Die vakanties gingen we toen
wel missen, want het was er heerlijk
en als we de was wilden draaien,
reden we gewoon even naar huis!’’

GEZOND IN

Heeft u last van benauwdheid?
De behandeling met Halotherapie helpt om
alle verstorende processen tegen te gaan die
ons ademdhalingssysteem benadelen.

Johan Kranendonk uit Heemskerk heeft veel baat bij de zoutkamer in Heemstede. Hij vertelt
over zijn ervaringen: “Sinds 2013 ben ik chronisch verkouden. Een neusspray en medicatie
moeten de verschijnselen bestrijden. Vaak met wisselend succes. Via een klein artikel in de
krant van een cliënt van ‘de zoutkamer in Heemstede’ (officieel HaloClinic geheten) wees de
desbetreffende persoon op de gunstige effecten van zijn bezoeken aan de zoutkamer (halotherapie) op zijn chronische verkoudheid.
Mijn nieuwgierigheid was gewekt en een afspraak gauw gemaakt.
Al na een aantal bezoeken kon ik zijn ervaringen al onderschrijven. Na enkele bezoeken aan
de zoutkamer merk je het verschil, ademhalen gaat een stuk makkelijker.
Wat een zegen dat na een aantal sessies halotherapie negatieve verschijnselen aantoonbaar
verminderen en zelfs verdwijnen.
Ik loop nu een jaar bij de zoutkamer in Heemstede en ik hoor alleen maar zeer positieve
reacties. Het gaat vaak om mensen met klachten als COPD, astma, bronchitis en hooikoorts.
Halotherapie kan deelnemers zeker helpen om de longcapaciteit te verbeteren. Maar deze
therapie helpt ook bij huidziektes zoals eczeem en psoriasis. De succesmethode halotherapie
wordt door vele gepubliceerde onderzoeken onderbouwd.
Wat is halotherapie? Halotherapie is 100% natuurlijk. Veilig (ook in corona-tijd), vrij van medicijnen en voorziet in een effectieve verlichting voor lange duur. Gedurende een halotherapie
sessie ademt de patiënt, gezeten in een luxe stoel met op de achtergrond een rustgevend
geluid, minuscule zoutdeeltjes in die in de lucht rondzweven. Het zout bestrijdt de ziektekiemen
en de bijbehorende bacteriën, zodat de longen weer veel beter gaan functioneren.
De concentratie van deze zoutdeeltjes overstijgt geen natuurlijke grens. Een dergelijke luchtkwaliteit wordt ook aangetroffen in verschillende zoutmijnen, en -grotten waar klinieken
voor ademhalingsgenezing zijn gevestigd. Halotherapie is uitstekend te combineren met het
gebruik van voorgeschreven medicatie. Vooral nuttig in een seizoen waarin griep en ademhalingsproblemen zich aandienen. Dit kan uiteraard in een gezamenlijk gesprek met Ran Derei,
eigenaar van de Haloklinieken in Heemstede en Zaandam.
De algehele sessie is dermate rustgevend, dat veel mensen de sessie van een uur als een
uurtje ‘vakantie’ beschouwen. In deze hectische corona-tijd is dit zeker een pré.”
Ter kennismaking is de eerste sessie van één uur in de zoutkamer altijd gratis.
Er is geen beter cadeau denkbaar voor Sint-Nicolaas (in de zoutkamer is een speciale ruimte
voor kinderen) en Kerstmis: Een abonnement voor een kuur in de zoutkamer.

Halotherapie vermindert uw benauwdheid.
Meerdere onderzoeken op het effect bij
patiënten met o.a. astma, COPD, bronchitis,
sinusitis en Hooikoorts hebben aangetoond
dat zij door de helende werking van zout in
de beste zoutkamers minder klachten
hadden en een betere kwaliteit van leven.
Neem de controle over uw gezondheid terug
en bezoek de Haloclinic voor een

Gratis en vrijblijvend proefuur.
Op onze website vindt u o.a. gepubliceerde
onderzoeken, meer informatie en leest u
ervaringen van lotgenoten.
www.haloclinic.nl

Herinnert u zich dat
ademhalen moeiteloos was?
Zaandam
Provincialeweg 166
1506 ME Zaandam
075 760 00 26

 Heeft u last van allergieën door stress, De therapie is ook geschikt
verkoudheid, hooikoorts, hoesten
en zit u laag in uw energie?

1e GRATIS

voor kinderen, al vanaf 6 maanden.

SESSIE
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ZAANDAM - 100% NATUURLIJKE HALOTHERAPIE - HEEMSTEDE
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Hoe effectief is halotherapie?
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v.a 75% – 98%. Patiënten melden medicijnen te verminderen
r. of helemaal stoppen met medicatie.
2 oktobe Kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert!
Onze
Teamsport
afdeling voor
verenigingen
blijft wel actief
in IJmuiden!

Heemstede
Raadhuisstraat 10
2101 HG Heemstede
023 528 21 49

s
op alle

SCOOR
NU JE
MEGA
VOORDEEL!

Vrij ademhalen Sinds 2009

1e GRATIS

SESSIE

Lange Nieuwstraat 747 1971 GG IJmuiden T: 0255 522104
Open maandag t/m zaterdag. Allerlaatste verkoopdag is 9 oktober!

COUPON OM AAN IEMAND TE GEVEN
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AGENDA
VRIJDAG 24 SEPTEMBER

Opening tuin ‘Bloei Boei’ van 13.00
tot 15.00 uur bij buurthuis De Brulboei aan de Kanaalstraat 166. Kom
de tuin bekijken onder het genot
van een hapje en drankje. Bij voorkeur aanmelden via info@st-bg.nl.
Filmtheater Velsen aan de Groeneweg 71 in IJmuiden met om
14.00 uur The Father (9+), om 17.00
uur De Veroordeling (12+) en om
20.00 uur Mijn vader is een vliegtuig (9+). Info op www.filmtheatervelsen.nl.
De top van een hoogoven is op het buitenterrein van het museum te bekijken.
Foto: aangeleverd

Aanmelden voor bezoek Hoogovensmuseum niet meer nodig
Velsen - Vanaf deze week is het niet
meer nodig om een bezoek aan het
Hoogovensmuseum vooraf aan te
melden. De versoepeling van de
coronamaatregelen maakt het mogelijk om het museum weer spontaan
te kunnen bezoeken. Het museum is
elke zaterdag en zondag van 10.30
tot 16.00 uur geopend. Tot het einde
van dit jaar is de expositie over
zeventig jaar breedband te zien. Ook
de buitenexpositie is de moeite
waard. Hier staan veel onderdelen

die voor de staalfabricage gebruikt
werden, zoals een hoogoventop en
een deel gasleiding met een auto er
in als fotopunt. Voor de kinderen is er
een speciaal escaperoomspel. In de
kleine museumshop zijn diverse
boeken en andere zaken over Hoogovens en ijzer en staal maken te
koop. Het Hoogovensmuseum
bevindt zich aan de Weckebachstraat
1, achter het hoofdgebouw. Uitgebreide informatie is op www.hoogovensmuseum.nl te vinden.

Speciale dag rond nieuwe
film le an armerdam
IJmuiden - Op zondag 3 oktober organiseert Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen een speciale filmdag rondom ‘Nr. 10’, de nieuwste film van
Alex van Warmerdam. Na afloop van de film vindt een exclusief gesprek
plaats met regisseur en scenarist Van Warmerdam en filmprogrammeur
Hugo Emmerzael.
De film en de locatie waar de film te
zien is, overlappen elkaar. Van
Warmerdams tiende speelfilm is
namelijk voor een groot deel in en
rondom IJmuiden opgenomen. Een
belangrijke scène uit de film is zelfs
in de schouwburg gefilmd. Alex van
Warmerdam heeft een gedeelde
geschiedenis met Stadsschouwburg
& Filmtheater Velsen: zijn vader was
hier vroeger de toneelmeester. De
Van Warmerdams groeiden op boven
de zaal, daar waar nu de filmprojectieruimte en het kantoor van het
theater zich bevinden.
‘Nr. 10’ is een intrigerende en onvoorspelbare dramafilm met sterke
thriller-invloeden van één van de
meest bijzondere regisseurs die

Nederland rijk is. De belangrijkste
rollen in deze film worden gespeeld
door Tom Dewispelaere, Frieda Barnhard, Hans Kesting, Anniek Pheifer,
Dirk Böhling, Mandela Wee Wee,
Richard Gonlag, Gene Bervoets en
Pierre Bokma. Op 30 september is de
landelijke première van ‘Nr. 10’ op het
Nederlands Film Festival in Utrecht.
De film draait simultaan in Filmtheater Velsen.
Ter ere van zijn nieuwste speelfilm
draait de klassieker Abel van de
Nederlandse regisseur Alex van
Warmerdam op zondag 24 oktober
om 17.00 uur.
Kijk op www.stadsschouwburgvelsen.nl voor uitgebreide informatie
en kaartverkoop.

Open lessen twirl bij Soli
Driehuis - De leden van het twirlteam zijn super enthousiast over hun
danssport en hopen dat andere
meisjes en jongens dit ook zullen
worden. Want ze mogen weer! Na
anderhalf jaar geen optredens te
hebben gehad, gaat het twirlteam
weer aan de slag met nieuwe shows.
En het zou heel leuk zijn, als daar veel
meisjes en jongens aan mee komen
doen.
Dancetwirl is kort gezegd ‘dansen
met een baton’. De dansen worden
niet alleen op straat met het marsorkest van Soli uitgevoerd. Er worden
ook shows op muziek van de
zittende orkesten gemaakt voor
concerten. Daarnaast maakt het

twirlteam ook eigen shows op zelfgekozen muziek, zoals Ava Max of
Kinderen voor Kinderen. De leden
dansen niet alleen met een baton,
vaak gebruiken ze ook pompoms
voor hun dans. En soms ook vlaggen
of andere attributen. Er wordt op
woensdagavond getraind van 18.00
tot 20.00 uur in twee groepen. Voor
wie graag een keer wil ervaren hoe
het is om met een baton te draaien
en gooien, kan nu meedoen met de
gratis open lessen op de woensdagen 29 september en 6 oktober.
Opgeven kan via twirlteamsoli@
gmail.com en hier kan men ook voor
vragen terecht.
Verdere informatie is op www.soli.nl
te vinden.

Voetbalwedstrijd Telstar - Jong AZ
om 20.00 uur in het BUKO Stadion
aan de Minister van Houtenlaan
123 in Velsen-Zuid. Info op www.
sctelstar.nl.
Klaverjassen bij IJVV Stormvogels,
20.00 uur. Aanmelden:
06-14380312.

Violist Gerard Spronk om 20.00 uur
in ’t Mosterdzaadje aan de Kerkweg
29 in Santpoort-Noord met werk
van Biber, Bach, Auerbach, Spronk
en Roukens. Reserveren via
penningmeester@mosterdzaadje.
nl. Info via telefoonnummer 023
5378625. Foto: aangeleverd

(12+), om 17.00 uur The Photograph (9+) en om 20.00 uur Do Not
Hesitate (12+). Info op www.filmtheatervelsen.nl.
Evenement ‘Ruïne Bewoond’ van
11.00 tot 17.00 uur met bezoek van
Vikingen bij de Ruïne van
Brederode aan de Velserenderlaan
2 in Santpoort-Zuid. Info en
tarieven op www.ruinevanbrederode.nl.
Jazztrio Berend van den Berg om
15.00 uur in ’t Mosterdzaadje aan
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord
met medewerking van de Amerikaanse jazztrompettist David
George. Reserveren via penningmeester@mosterdzaadje.nl. Info via
telefoonnummer 023 5378625.
ZONDAG 26 SEPTEMBER

Foto’s van Fenja Verhagen de hele
maand oktober te zien bij Bibliotheek Velsen aan het Dudokplein
16 in IJmuiden.Voorproefje op
www.facebook.com/feodorafotografie en openingstijden op
www.bibliotheekvelsen.nl.
Museumhuis Beeckestijn is open
op vrijdag, zaterdag en zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro.
Tickets uitsluitend online via www.
museumhuizen.nl.

Filmtheater Velsen aan de Groeneweg 71 in IJmuiden met om
20.00 uur (R)Evolutie. Info op www.
filmtheatervelsen.nl.

MAANDAG 27 SEPTEMBER

DINSDAG 28 SEPTEMBER

Filmtheater Velsen aan de Groeneweg 71 in IJmuiden met om
11.00 uur The Father (9+), om 14.00
uur De Veroordeling (12+), om
17.00 uur De Oost (16+) en om
20.00 uur Druk (+12).
Info op www.filmtheatervelsen.nl.

Filmtheater Velsen aan de Groeneweg 71 in IJmuiden met om
11.00 uur De Veroordeling (12+),
om 14.00 uur Dear Comrades!

EXPOSITIES

Safe Side Routes, vijf unieke
wandelingen gecombineerd met
kunstuitingen door Velsen. Kaarten
en info: www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Zee- en Havenmuseum aan de
Havenkade 55 in IJmuiden
geopend van 13.00 tot 17.00 uur
met expositie ‘Ongepolijst’ van
Ymkje Veenstra. Tevens vier speurtochten en escapespel.

Jaarmarkt Oud-Velsen van 10.00 tot
16.00 uur bij de Engelmunduskerk
op het Kerkplein in Velsen-Zuid.
Info op www.engelmunduskerkoudvelsen.nl.

Zee- en Havenmuseum aan de
Havenkade 55 in IJmuiden
geopend van 13.00 tot 17.00 uur
motorendraaidag (oude scheepsmotoren in werking te zien). Tevens
expositie ‘Ongepolijst’ van Ymkje
Veenstra, vier speurtochten en
escapespel.

‘IJmuiden wat vertel je me nou’ om
20.00 uur in buurthuis De Brulboei
aan de Kanaalstraat 166 in
IJmuiden met film over Wijsmuller
IJmuiden en Smit Rotterdam plus
twee korte reportages over het
werk aan boord van de Wiron 2 en
de Helen Mary. Aanvang 20.00 uur,
kaarten à 3,50 euro verkrijgbaar
aan de zaal. Info via www.welzijnvelsen.nl of 0255 510652.

Hoogovensmuseum in VelsenNoord open op zaterdag en zondag
van 10.30 tot 16.00 uur. Expositie
70 jaar Breedband. Nu met speciaal
escaperoomspel voor kinderen.
Informatie via: www.
hoogovensmuseum.nl.

Nationale Burendag met diverse
activiteiten in buurten door het
hele land. Kijk op www.burendag.nl
voor een overzicht van de plaatselijke activiteiten.

Open dag van 11.00 tot 15.00 uur
bij Fietscrossclub Wijkeroog in park
Wijkeroog aan de Wijkeroogstraat
tegenover huisnummer 168. Info
op www.fccwijkeroog.nl. Foto:
aangeleverd

DONDERDAG 30 SEPTEMBER

Filmtheater Velsen aan de Groeneweg 71 in IJmuiden met om
11.00 uur 11.00 uur The Father (9+),
om 14.00 uur The Spectacular (16+)
en om 20.00 uur Oasis Knebworth
1996 (AL). Info op www.filmtheatervelsen.nl.

Het Carminis Consort met het
programma Wel & Wee om 15.00
uur in ’t Mosterdzaadje aan de
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord
over liefde, vreugde en melancholie. Reserveren via penningmeester@mosterdzaadje.nl. Info via
telefoonnummer 023 5378625.
Foto: aangeleverd

ZATERDAG 25 SEPTEMBER

20.00 uur Drijfzand.
Info op www.filmtheatervelsen.nl.

WOENSDAG 29 SEPTEMBER

Zwerfvuil opruimen in het kader
van World Clean Up Day op
Koningin Wilheminakade in
IJmuiden, 14.00-16.00 uur.
Voorlichting over borstprotheses in
het Spaarne Gasthuis, 14.00-15.00
en 15.00-16.00 uur. Aanmelden via
www.spaarnegasthuis.nl. Vragen?
023-2242060.
Gratis open les twirl van 18.00 tot
20.00 uur bij Soli. Aanmelden voor
deelname via twirlteamsoli@gmail.
com, aanvullende informatie op
www.soli.nl.
Filmtheater Velsen aan de Groeneweg 71 in IJmuiden met om

Zee- en Havenmuseum is open op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Expositie: ‘Ongepolijst’ van Ymkje
Veenstra. 4 speurtochten/
escapespel. www.zeehavenmuseum.nl.
Ruïne van Brederode is open van
woensdag tot en met zondag van
11.00 tot 17.00 uur. Tickets via
www.ruinevanbrederode.nl.
Bunker Museum IJmuiden is iedere
eerste en derde zondag van de
maand geopend. Reserveren: www.
bunkermuseum.nl.
Pieter Vermeulen Museum: ‘Word
Zo Slim Als Een Vos’: interactieve
expositie over kringlopen, leefgebieden en biodiversiteit. Vanaf 4
jaar. Buiten is er het Natuurpad en
de Bomenroute. Aansluitend
woensdag mogelijkheid tot vosje
knutselen. Di t/m vrij en zo 13.0017.00 uur. Reserveren op www.
pietervermeulenmuseum.nl.
Expositie ‘Fotografie en Abstractie’
in de Visserhallen, Duinstraat 4 in
IJmuiden, tot en met 24 oktober.
Foto’s van 13 fotografen en
beelden van Piet Tuytel. Vrijdag,
zaterdag en
zondag van 13.00 tot 18.00 uur.
Toegang is gratis. www.visserhallen.nl.
Schilderijen van Jan Hollenberg in ‘t
Mosterdzaadje in Santpoort-Noord.
Te bezichtigen bij de concerten of
op afspraak met de kunstenaar zelf:
072 5022410. www.mosterdzaadje.
nl.
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TYPISCH IJMUIDEN

De Heidestraat in de tegenwoordige tijd, met aan de rechterkant nog veel
oorspronkelijke bebouwing. Foto: Erik Baalbergen
De eerste themasessie voor de bewoners van de Waal- en Dolfijnstraat. Foto: aangeleverd

Participatietraject Waal- en
Dolfijnstraat goed op stoom
IJmuiden - Na jaren van onzekerheid en onduidelijk is Woningbedrijf
Velsen uit de startblokken. Samen met de gemeente, andere partijen en
vooral bewoners en omwonenden is een start gemaakt met een participatietraject voor de sloop-nieuwbouwplannen voor de Waalstraat en de
Dolfijnstraat.
De droom staat centraal in de bijeenkomsten en gesprekken. Wat is de
droom voor wonen in dit gebied? Op
2 september was de officiële aftrap
van het traject. Ruim vijftig deelnemers kwamen af op de eerste bijeenkomst waar a.i. directeur-bestuurder
Pierre Sponselee en wethouder Floor
Bal hun dromen presenteerden. Floor
Bal: ,,Het gebeurt eens per veertig tot
zestig jaar dat zo’n unieke locatie vrijkomt doordat het gesloopt wordt,
laten we er nu iets ongekend moois
van maken.” Project Waal- en Dolfijnstraat is onderdeel van de gebiedsvisie Van Pont tot Park.
Ideeën en zorgen
Er kwamen goede gesprekken op

gang. Veel ideeën, maar ook zorgen.
Het is goed dat het op tafel ligt zodat
er over gesproken kan worden en
meegenomen in de plannen. Na de
kick-off is er een eerste verdiepingssessie geweest.
Het thema ‘Samenleven in het
gebouw & parkeren en verkeer’ stond
op de agenda. In een kleinere setting
in één van de woningen aan de
Waalstraat werd gesproken over
diverse mogelijkheden voor parkeer
en verkeer en werden weer de
dromen benoemd. Eén van aanwezigen zei: ,,Een complex met allerlei
mensen – jongeren en ouderen,
gezin en alleenstaand – waar je je
hele leven kutn wonen met elkaar:
dat lijkt me ideaal.”

Themasessies
In totaal zijn er drie thema’s die
worden behandeld in verdiepingssessies. De tweede sessie (‘Samenleven in de buurt & beeld en uitstraling’) en de derde (‘Duurzaamheid &
openbare ruimte en voorzieningen’)
volgen nog.
Op 26 oktober is er een scenariosessie waar de uitkomsten van alle
ideeën worden gepresenteerd in
verschillende scenario’s. In december
volgt de presentatie van het zogenoemde concept SPVE. Voor de
laatste themasessie op 28 september
is nog ruimte voor deelnemers en
ook is iedereen welkom voor de
scenario bijeenkomst op 26 oktober
en de presentatie van het concept
SPVE op 2 december. Via waaldolfijn@wbvelsen.nl kunnen belangstellenden zich aanmelden.
Kijk op www.wbvelsen.nl/waaldolfijn
voor meer informatie.

Stichting Santpoort wil dialoog
met provincie en ondernemers
Santpoort - Stichting Santpoort vindt dat kleinschalig agrarisch gebruik
goed past in de binnenduinrand. Het hoort volgens de organisatie bij de
cultuurhistorische context van het gebied. ,,Wij pleiten er voor dat de
natuurontwikkeling zo wordt vorm gegeven, dat er een goede balans is
tussen natuur, landschap en cultuurhistorie, waarbij agrarisch gebruik
met een redelijke bedrijfsvoering mogelijk blijft en waarbij ook de
binding met het dorp behouden blijft’’, stelt men in een reactie op de
handelswijze van de provincie Noord-Holland.

De binnenduinrand biedt volgens Stichting Santpoort ruimte voor agrarische
activiteiten. Foto: aangeleverd

De provincie is bezig om meer
gebieden toe te voegen aan het
Natuurnetwerk Nederland, maar dat

heeft consequenties voor de ondernemers die in het gebied gevestigd zijn.
Het gaat met name om de gronden

van boerderij Westerhoeve en van
hofstede De Kruidberg. De eigenaren
van deze bedrijven zullen hun
bedrijfsvoering moeten aanpassen
aan de regels die voor het beheren
van natuurgebied gelden. Ze betwijfelen sterk of dat wel mogelijk is.
Stichting Santpoort vindt dat er een
dialoog op gang moet komen tussen
de provinciale overheid, de betrokken
agrariërs en andere belanghebbenden, waarin het belang van agrarisch gebruik voor het landschap en
de verbinding met Santpoort worden
onderkend en gewaardeerd.
De komende tijd wil men op basis van
deze visie op de toekomst van de
binnenduinrand in gesprek raken met
de provincie Noord-Holland, met de
gemeente Velsen en mogelijk andere
betrokkenen. ,,Wij willen hierin als
Stichting Santpoort de belangen van
het landschap voor Santpoort behartigen en eraan bijdragen dat er een
constructieve dialoog over de
toekomst van het gebied wordt
gevoerd. Iedereen die wil reageren op
dit onderwerp kan dit doen door een
e-mail naar info@stichtingsantpoort.nl
te sturen.

Heidestraat
Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van een foto stil bij
een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor
de Heidestraat.
Door Erik Baalbergen
De Heidestraat ligt in het deel van IJmuiden dat lang geleden Velseroord
heette. Tot in 1926 heette deze straat ‘Schoolstraat’. Die naam is niet zo
vreemd, omdat in 1907 een gemeenteschool aan deze straat werd
geopend. Later zat de muziekschool in dat gebouw.
Waarom de naamsverandering in 1926? In dat jaar werden NieuwIJmuiden en Velseroord officieel bij IJmuiden gevoegd. In het oorspronkelijke IJmuiden, het tegenwoordige Oud-IJmuiden, was ook al een Schoolstraat. Deze liep tussen de President Steijnstraat en de Kanaalstraat, in het
blok tussen en parallel aan de tegenwoordige De Wetstraat en Helmstraat. Omdat er anders twee straten met de naam Schoolstraat in
IJmuiden zouden zijn, werd de Schoolstraat in het voormalige Velseroord
omgedoopt tot Heidestraat. De Schoolstraat in Oud-IJmuiden bleef de
naam behouden, totdat de straat verdween bij de ‘opknapbeurt’ van de
wijk in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. In 1981 is de
naam ‘Schoolstraat’ formeel ingetrokken.
De Heidestraat is niet genoemd naar de plantensoort ‘heide’ maar naar de
nederzetting de Heide. Deze nederzetting ontstond in 1865 door de
toestroom van kanaalgravers. Alleenstaanden konden bivakkeren in
houten keten rond de graafwerkzaamheden. Kanaalgravers met een
gezin moesten zelf maar een onderkomen zoeken. Velen streken neer in
het gebied ten westen van Velsen, waar ze hun eigen ‘woningen’
bouwden. In het begin waren dit eenvoudige houten of rieten hutjes en
soms afgedekte kuilen in de grond, zonder enige voorzieningen. Zo
ontstonden de nederzettingen de Heide en de Hoogeberg. Later werden
de schamele hutjes vervangen door wat meer permanente bouwsels.
De oudste nederzetting, de Heide, lag rond de kruising van twee
bestaande wegen: de Zeeweg en de Kerkweg. De Zeeweg liep tussen
Driehuis en Wijk aan Zee, en volgde in het latere IJmuiden voor een groot
deel het tracé van de huidige Zeeweg en de Van der Zwaagstraat. De
Kerkweg liep vanaf het dorp Velsen westwaarts en sloot aan op de
Zeeweg. De Kerkweg ten westen van de Zeeweg werd al snel spottend de
Kalverstraat genoemd, naar de in die tijd zeer luxe straat in Amsterdam.
Ten oosten van de Zeeweg werd de Kerkweg omgedoopt tot Stationsweg. De Zeeweg ten noorden van de kruising werd Kanaalweg
genoemd.
De eerste bewoners van de Heide waren ook zo’n beetje de eerste bewoners van het tegenwoordige IJmuiden, natuurlijk afgezien van de bewoners van vóór 1865 van de paar boerderijen en voormalige buitenplaatsen ten westen van Velsen.
Naar de herkomst van de naam van de Heide kunnen we alleen maar
raden. Vóór 1865 komt de naam in elk geval niet aantoonbaar voor ten
westen van Velsen. Is de naam verwant aan de betekenis van Felisun, de
Saksische naam voor Velsen: ‘heierf’? Is het afgeleid van de naam van het
perceel waarop de Heide ontstond? Is de naam in de volksmond
ontstaan, daarbij denkend aan de armoedige omstandigheden van de
bewoners rond de heidevelden in Drente? Wie het weet mag het zeggen!
Op zeventiende en achttiende-eeuwse kaarten komt overigens, wel de
naam Velser Hei (in diverse vormen) voor, maar deze ligt tussen Velsen en
Driehuis, dus ten zuiden van het dorp.
Vanaf 1903 heten de Heide en de Hoogeberg gezamenlijk Velseroord.
Vanaf rond de vorige eeuwwisseling krijgt Velseroord steeds meer eigen
voorzieningen, zoals kerken, een theater- en filmzaal en een gemeentelijke school, aan de Schoolstraat, de latere Heidestraat. Hiermee is het
cirkeltje van de Heidestraat weer rond!

14 NIEUWS

inderegio.nl • 23 september 2021

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

IJmuiden wat vertel je me nou
Na de gedwongen sluiting als gevolg
van het coronavirus start IJmuiden
wat... weer voorzichtig op. Op
donderdag 30 september starten we
het nieuwe seizoen. Zoals gebruikelijk worden er twee films gedraaid.
Als eerste “De werkpaarden van de
wereldzeeën” over Wijsmuller
IJmuiden en Smit Rotterdam. Na de
pauze een tweetal korte reportages

over het werk aan boord van de
Wiron 2 en de Helen Mary.
De eerste film begint om 20.00 uur
en kaarten à 3,50 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal.
Meer weten? Bel 0255 510652 en zie
ook www.welzijnvelsen.nl
Buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat
166, IJmuiden.

Filmavond voor vrouwen

Open tafel voor volwassenen
Iedere woensdag en vrijdag om
12.00 uur wordt een heerlijk vers
drie-gangen-diner geserveerd in
Wijkcentrum de Stek aan de Heirweg

2 in Velsen-Noord. Voor € 7,50
kunnen volwassenen uit de wijk
gezellig komen mee-eten. Deelnemers dienen zich wel vooraf aan te

melden, dat kan tot vrijdagochtend
12.00 uur ervoor.
Meer weten of aanmelden? Bel 0251
226445. Foto: Stichting Welzijn

kerk en het Sociaal Wijkteam
Velsen-Noord.
Kunt uw gezin wel een steuntje in de
rug gebruiken en wilt u meedoen
met de actie? Of kent u een gezin
waarvan u vindt dat zij in aanmerking komen voor de actie?
Vanaf 1 september kunt u uw gezin
aanmelden door een email te sturen
naar info@sociaalteambeverwijk.nl /
Telefoonnummer : 06-11035327.
Een medewerker van het Sociaal
team zal vervolgens contact met u
opnemen. Het inzamelen van speelgoed start in oktober.

Waardering voor vertrekkend
hoofdsponsor WADO
Santpoort - Het WADO Toernooi bij tennis- en padelvereniging Groeneveen is een begrip in de wijde omtrek. Elk jaar in juli wordt een open
toernooi en een 50-plus toernooi georganiseerd voor ruim vijfhonderd
enthousiaste deelnemers. Al sinds 2004 met de ondernemers Van Waalwijk van Doorn Makelaars-Taxateurs als hoofdsponsor. Een dergelijke
lange relatie mag best uniek genoemd worden.
Aan alle goede dingen komt echter
een einde. De ondernemer heeft
besloten andere accenten te leggen
bij de sponsoractiviteiten. Afgelopen
zaterdag vierden de vereniging en
familie de jarenlange succesvolle
samenwerking met elkaar. Mooie
waarderende woorden werden over
en weer uitgesproken. Door pater
familias Gerjan Van Waalwijk van
Doorn en zijn zoon Reinout voor de
inzet van de vele vrijwilligers en

immer verzorgde organisatie van het
toernooi WADO. En even zoveel
lovende woorden namens de vereniging aan het adres van de familie
WADO.
Als blijk van blijvende waardering
ontving de familie een glas-in-loodkunstwerk waarin de symbiose van
sponsor en sportvereniging
uitgebeeld is. Foto: aangeleverd

Colofon
Afbeelding: Pixabay

houdelijke hulp werkt, haar hoort
zingen, besluit ze haar te helpen.
De film begint om 20.00 uur en
kaarten à 3,50 euro zijn verkrijgbaar
aan de zaal.
Meer weten? Bel 0255 510652, buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166,
IJmuiden. Zie ook www.welzijnvelsen.nl

Activiteiten
Seniorencentrum Zeewijk
Maandagmorgen t/m vrijdagmorgen vanaf 09.00 t/m 12.00 uur:
Inloop koffie of thee.
Maandagmiddag t/m vrijdagmiddag vanaf 13.00 t/m 16.00 uur:
Inloop koffie of thee.
Maandagmiddag vanaf 13.30 uur
t/m 16.30 uur: Klaverjasclub Hallo
allemaal.
Maandag en dinsdag in de morgen
en de middag: Vrij biljarten.
Dinsdagavond: Klaverjassen.
Woensdagmiddag: Biljarten
(besloten club).
Donderdagmiddag: Biljarten
(besloten club).

Sinterklaasactie 2021
In de komende maanden wordt er
een grote sinterklaasactie georganiseerd voor inwoners van de
gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen-Noord, die weinig te besteden
hebben. Hiervoor wordt speelgoed
ingezameld voor kinderen van 0 tot
12 jaar.
In de weken voor Sinterklaas mogen
ouders speelgoed komen uitzoeken
voor hun kinderen. Ook is bezoek
van een roetveeg piet mogelijk. Het
doel van de actie is om zoveel mogelijk kinderen een geweldig Sinterklaasfeest te geven.
De actie wordt gecoördineerd en
ondersteund door het Sociaal team
Beverwijk, het Sociaal team Heems-

De filmavonden voor vrouwen zijn
terug in buurthuis De Bulboei! En
niet meer op de woensdagavond,
maar vanaf nu op elke tweede dinsdagavond van de maand. Te
beginnen op dinsdag 12 oktober. U
ziet dan de film “Wild rose” Rose Lynn
droomt ervan countryster te zijn in
Nashville. Maar ze is een vrouw, met
enkelband en twee kindjes.
Susannah, bij wie Rose Lynn als huis-

Stichting Welzijn Velsen
Postbus 142
1970 AC IJmuiden

Donderdagmiddag: gym voor
ouderen.
Vrijdagmiddag: Biljarten (besloten
club).
Zaterdagmiddag open vanaf 13.00
t/m 16.00 uur.
Zaterdag éen keer in de maand film
(wordt gemeld).
Elke zondagmiddag 13.00 t/m 16.00
uur: Inloop koffie of thee.
Sjoelen op verzoek.

Vanaf oktober op maandag,
woensdag en vrijdag verse
maaltijden.

Telefoonnummer: 0255 548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Rode Kruis IJmond organiseert
tentoonstelling ‘Kind onder Vuur’

De interactieve tentoonstelling is
geschikt voor leerlingen uit groep 7 en
8 van het basisonderwijs en de
brugklassers van het voortgezet
onderwijs. Foto: aangeleverd

Velsen - De tentoonstelling ‘Kind
onder Vuur’ komt naar de regio
IJmond. Dit is een unieke, reizende

tentoonstelling, ontwikkeld door het
Rode Kruis en Humanity House.
Kinderen kunnen hier ervaren hoe
het is om op te groeien in conflictgebieden. Ook leren ze dat er zelfs in
een oorlog regels gelden, namelijk
die van het Humanitair Oorlogsrecht.
Van 27 september tot en met 7
oktober 2021 komen maar liefst 625
leerlingen van scholen uit Velsen,
Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest
met bussen van Jan de Wit deze
interactieve tentoonstelling
bezoeken in het gebouw van Rode
Kruis IJmond in Velsen-Zuid. De
tentoonstelling is inmiddels helemaal volgeboekt.
Geïnteresseerden die de tentoonstelling vrij willen bezichtigen, kunnen
op 18, 19, 21 en 22 oktober van 11.00
uur tot 15.00 uur terecht in Haarlem
bij het Seinwezen aan de Kinderhuissingel no. 1. De toegang is gratis.
Meer informatie over de tentoonstelling is op www.kindondervuur.nl te
vinden.

De Vikingen komen naar Ruïne
Santpoort - Op zaterdag 25 en zondag 26 september vindt het evenement ‘Ruïne Bewoond’ plaats en krijgt de Ruïne van Brederode heuse
Vikingen op bezoek. Ook komt Viking-graaf Dirk III speciaal uit Vlaardingen om te vertellen dat hij de Slag bij Vlaardingen heeft gewonnen.
Zo is Holland ontstaan!

Met de Slag bij Vlaardingen luidde
Graaf Dirk III destijds het ontstaan van
Holland in. Foto: Nico te Laak

In dit weekend komt ook voor het
eerst de eigen Dirk van de Ruïne tot
leven: hij wordt de eerste Heer van
Brederode. Als jongste zoon van de
Heer van Teylingen wil hij op het Land
van Brederode een kasteel bouwen
om de graaf te ondersteunen bij de
Strijd om Holland. Iedereen die Dirk
een handje wil helpen met het
bouwen van zijn kasteel kan rekenen
op een beloning. Helaas weet
niemand meer waar zijn kasteel heeft
gestaan, want zijn zoon heeft het
eerste kasteel afgebroken om een
sterker kasteel te bouwen. Dat is nu de
Ruïne van Brederode. Aagje de Vertelster kan de bezoekers er alles over
vertellen. Ook kun je erover lezen in
het boek ‘Juffrouw HEndriKS, De vloek
van de Ruïne van Brederode!’ Naast
deze levende geschiedenis is de alom
geroemde Playmobiltentoonstelling
‘Strijd om Holland’ met de vierduizend
poppetjes te bezichtigen met de
speurtocht voor jong en oud. Met
dank aan de gemeente Velsen, het
Kickstart Cultuurfonds en het Anjerfonds voor het mede mogelijk maken.
Zie ook www.ruinevanbrederode.nl

Zaterdag Motorendraaidag
in Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Elke laatste zaterdag van
de maand is het motorendraaidag in
het Zee- en Havenmuseum. Dit betekent dat (meestal) acht oude
motoren heel de middag draaiende
te zien, te horen en te ruiken zijn. In
de motorenhal staan diverse oude
motoren van onder meer Brons,
Kromhout, Industrie en Bolnes opgesteld. De meeste zijn oude scheepsmotoren, maar er staan ook motoren
die voorheen in een gemaal dienstdeden. Ook staan er veel kleine
modellen die kunnen draaien. Het
museum aan de Havenkade 55 is
geopend woensdag tot en met
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De
museumkaart is geldig.

De motoren in het Zee- en
Havenmuseum gaan zaterdag weer
draaien. Foto: aangeleverd

De nieuwe roeiboot vóór de doop met links Lenie Kroon en Anda Wille. Foto: aangeleverd

De Stern doopt nieuwe roeiboot
IJmuiden - Nu de regels rondom
COVID-19 weer versoepeld zijn, heeft
een aantal leden van roeivereniging
De Stern op zondag 12 september
vroeg in de ochtend deelgenomen
aan een toertocht rond Leiden. Na
afloop heeft de roeivereniging de
dag feestelijk afgesloten bij het eigen
clubhuis, met de doop van hun
nieuwe boot.
Helemaal nieuw is de boot overigens
niet meer. De boot was al nieuw
afgeleverd in september 2020 en is

na aanpassing van de coronaregels
in mei 2021 in gebruik genomen. De
boot heeft volgens de traditie van De
Stern de naam van een watervogel.
De doop is deze keer verricht door
Lenie Kroon, echtgenote van Gerard,
bij leven een zeer actief lid, samen
met ex-bestuurslid Anda Wille. De
boot draagt de toepasselijke naam
Krooneend. Na de doop hebben
ervaren en nieuwe leden, samen met
een kleinzoon van Lenie en Gerard,
de boot zijn eerste officiële afvaart
gegeven. Het is een model C3-boot:

een boot voor drie roeiers en een
stuurman/-vrouw. Deze boot is zeer
geschikt voor trainingen, roeilessen,
toertochten en marathons. Het was
een bijzondere dag, waarin vele
nieuwe en bestaande leden weer
samen konden komen in de open
lucht om een toertocht rond Leiden
te volgen en de festiviteiten rond de
doop van deze nieuwe boot. Mocht
je zelf ook geïnteresseerd zijn in
roeien, stuur dan een e-mailtje naar
Info@rvdestern.nl voor nadere
informatie.

Opening tuin Bloei Boei
IJmuiden - Stichting BuitenGewoon,
Stichting Welzijn en RIBW K/AM
hebben de handen in elkaar
geslagen en de tuin van buurthuis
De Brulboei weer nieuw leven in
geblazen. Elke week werken er

mensen in de tuin onder begeleiding
van projectleider Winonah Joubert
van stichting BuitenGewoon.
Morgen, vrijdag 24 september, is de
officiële opening van deze tuin ‘Bloei
Boei’ aan de Kanaalstraat 166. Bezoe-

kers zijn van harte welkom tussen
13.00 en 15.00 uur. Onder het genot
van een hapje en drankje kan men
de tuin komen bekijken. Bij voorkeur
aanmelden door een e-mail naar
info@st-bg.nl te sturen.

Jaarmarkt Engelmunduskerk
Velsen - De veranderingen aangaande
het beleid over het coronavirus gaan
nu razendsnel. Vorig jaar was er geen
kans op de jaarmarkt in Oud-Velsen,
altijd een populair moment in
september. Inmiddels heeft de kerkenraad van Oud-Velsen besloten toch
alles op alles te zetten om dit ‘Rondje
om de Kerk’ door te laten gaan. Dat
gebeurt echter wel in afgeslankte
vorm door de korte tijd die er nog was
om zaken te regelen. Als gebruikelijk
is de tuin van de kerk bestemd voor 45
kramen. Naast verenigingen en standhouders zullen ook de lekkere
worsten, haringen en de gebakkraam
niet ontbreken. Uiteraard zijn er ook
veel boeken en dit jaar een accent op
oude lp’s uit de populair klassieke
muziek van de vorige eeuw. De kerk
zal opengesteld worden voor stilte of
muziek. En net als de GP in Zandvoort:
kom op de fiets, daarvoor is het kerkplein bedoeld. Wil je nog een kerkkraam huren? Stuur met spoed een
e-mail naar marktkramen@engelmunduskerkoudvelsen.nl om te reserveren.
En ook al zijn de coronaregels versoepeld, we blijven zorg dragen zorg voor
elkaar! De jaarmarkt vindt plaats op
zaterdag 25 september.

Een eerdere editie van de jaarmarkt bij de Engelmunduskerk aan het Kerkplein in
Velsen-Zuid. Foto: aangeleverd
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Marlies Olthof van IJMed. Foto: IJMed

De kinderfysiotherapeut is er ook voor baby’s

Een speciale fotosessie en zelfgemaakte hoeden tijdens Prinsjesdag bij basisschool De Hoeksteen. Foto: aangeleverd

Prinsjesdag op De Hoeksteen
Velserbroek - Dinsdag was het Prinsjesdag, de dag waarop de koning de
begroting voor het aankomende jaar voorleest. Een belangrijke dag, die
ook op basisschool De Hoeksteen niet onopgemerkt voorbij is gegaan.
Zo leerden de kinderen over de maatschappij en de staatsinrichting.
Maar dat deed de school natuurlijk wel met een kinderlijke knipoog.
Daarom werd aan de kinderen gevraagd om met eigen gemaakte hoed
naar school te komen. Want ja, Prinsjesdag is ook een beetje Hoedjesdag.
Aan de oproep gaven de leerlingen
flink gehoor. Nagenoeg alle kinderen
hadden een hoed; de meesten ook
zelf gemaakt. Voor alle kinderen was
de rode loper uitgegooid en er was

een ‘cameraman’ ingehuurd. Naast de
rode loper konden de kinderen ook
op de foto met ‘koning Willem
Alexander en koningin Maxima’.
Natuurlijk was ‘het koffertje’ ook

aanwezig. Na deze vrolijke start van
de dag hebben de kinderen dinsdag
veel geleerd over Prinsjesdag. Dit is
gedaan op verschillende manieren.
In de onderbouw zijn mooie werkjes
en tekeningen gemaakt. In de bovenbouw is gekeken naar het Jeugdjournaal en kregen de kinderen de echte
inhoud van de dag aangeleerd. Deze
dag is een onderdeel van het
lesaanbod op basisschool De Hoeksteen en helpt de kinderen voor te
bereiden op de maatschappij.

Saxofonist Hans Boetje viert
50-jarig jubileum met tango-cd
Santpoort - In september 1971 bracht Brown Sugar van de Rolling Stones
Hans Boetje op het idee om saxofoon te gaan spelen. ,,In die tijd dacht ik
dat het over bruine suiker ging, maar inmiddels weet ik als arts in de
verslavingszorg wel beter’’, zegt de Santpoorter nu. Hij speelt al vijftig
jaar saxofoon en viert dat met een bijzonder project, namelijk een cd met
tangomuziek.

Het duo HaHaTango voor ’t Mosterdzaagje. Foto: aangeleverd

Toeval bestaat niet? Pianist Hans
Ferwerda, met wie Hans Boetje sinds
2017 duo HaHaTango vormt, bleek
dit jaar precies vijftig jaar piano te
spelen en het is ook nog eens precies
honderd jaar geleden dat Astor Piazzolla, de beroemde Argentijnse muzikant die zorgde voor een vernieuwing van de tangomuziek, ter wereld

kwam. Hans Boetje vertelt: ,,Het
begon op een paradijselijke plek in
de Provence aan de voet van de
Mont Ventoux in de zomer van 2017.
We hoorden elkaar musiceren. De
ene Hans, van de klassieke soort,
speelde Bach en probeerde al jaren
tango te dansen. De andere Hans,
gepassioneerd saxofonist en meer

Het is niet bij iedereen bekend, maar ook baby’s kunnen terecht bij de
fysiotherapeut, de kinderfysiotherapeut. “Een kinderfysiotherapeut is een
specialist op het gebied van bewegen bij kinderen van 0 tot en met 16
jaar”, vertelt Marlies Olthof, kinderfysiotherapeut bij IJMed. “En ja, daar
vallen baby’s en zuigelingen onder. Als een baby zich anders of minder
goed ontwikkelt bijvoorbeeld of al snel na de geboorte een voorkeurshouding heeft. Dat wil zeggen dat een baby een groot deel van de tijd op
één kant van het hoofd ligt. Door het rugslaapadvies liggen pasgeboren
kinderen de eerste maanden van hun leven veel op de rug en dan
gebeurt het regelmatig dat dit de voorkeurshouding wordt. Dan is er een
kans dat het hoofdje gaat vervormen en kan er een ook een vertraagde
ontwikkeling ontstaan. De ouders signaleren die vervorming vaak zelf al,
of ze worden er door de consultatiebureau arts op gewezen. Die baby’s
komen dan bij mij terecht, de kinderfysiotherapeut. Ik kan de voorkeurshouding goed inzichtelijk maken met een meting.”
Een kinderfysiotherapeut kan ouders veel tips en adviezen geven over de
hantering en positionering van hun baby. “Daarnaast kan ik veel vertellen
over de ontwikkeling van je kind en hoe je dit kunt stimuleren. Veel
ouders komen naar de praktijk voor de behandeling van hun kind, maar
ik kom ook geregeld bij de ouders en kinderen thuis. Het klinkt misschien
gek om met je baby naar de fysiotherapeut te gaan, maar voor ons bij
IJMed is dit heel normaal. In één of twee behandelingen kunnen we al
veel adviezen geven en vragen beantwoorden.”
Heeft u vragen over uw baby of wilt u tips over ontwikkeling en/of een
voorkeurshouding, kijk dan op onze website: www.ijmed.nl of neem
contact op. Dat kan via telefoonnummer 0255 532211 of via
email: info@ijmed.nl.

van de jazz, wilde tango spélen en
zocht een pianist voor Café 1930 uit
Piazzolla’s Histoire du Tango.’’
Thuisgekomen in Nederland werd dit
mooie en veeleisende Piazzolla-stuk
de basis van een muzikale vriendschap en ontdekkingsreis door
Argentijnse noten. De twee muzikanten voelden elkaar goed aan.
Piazzolla raakte een melancholieke
snaar met een Bachiaanse allure. De
klanken en kleuren van saxofoon en
piano bleken hier wonderwel bij te
passen. Zo groeide langzaam een
repertoire met titels als Doelloos,
Vergetelheid, Afwezigheid, Dromen
en Lied zonder Woorden. Het duo
HaHaTango was geboren. ,,Zijn leven
lang bleef Bach voor Piazzolla een
inspiratiebron. Hoe meer wij Piazzolla
speelden, hoe duidelijker ons dit
werd. Dat is mede de reden dat we er
voor kozen onze cd af te sluiten met
Bach.’’ De muzikanten danken de
Haarlemse saxofonist David Cristobal
Litago (,,Hij heeft ons enorm geïnspireerd en gestimuleerd om muzikale
en instrumentale grenzen te
verleggen’’) en ’t Mosterdzaadje waar
de opnames door pianist Sergey
Smirnov en de cd-presentatie
plaatsvonden.
De cd ‘Close Your Eyes and Listen’ van
duo HaHATango is verkrijgbaar bij
Bredero Boeken in Santpoort-Noord.

De heer Aygun met zijn gewonnen prijs. Foto: aangeleverd

Winnaars actie ‘Dagje uit’ SNS-bank
Beverwijk/IJmuiden - Aan de SNS Reisverzekering is tijdelijk – tot en met
eind september – de gratis ‘dagje uit dekking’ toegevoegd. Hierover
heeft SNS Bank begin juli een e-mail aan alle klanten met een reisverzekering bij SNS gestuurd. Daarbij was de mogelijkheid voor de klant om
‘het ultieme dagje uit’ door te geven. Twee gelukkige winnaars zien dat
dagje uit binnenkort werkelijkheid worden.
Het gezin van de heer Aygun heeft
een grote wens om Madurodam te
bezoeken. Mevrouw Boer stuurde
een hele mooie tip: plan het lekker
vroeg in, zodat je nóg langer van je
dagje uit kunt genieten wegens de
voorpret. Met deze twee mooie tips
zijn zij de winnaars van de actie
geworden. Ze zijn allebei beloond
met een cadeaubon ter waarde van
100 euro.
SNS Bank vindt dat bankieren anders

kan. Makkelijker, persoonlijker en
altijd in het belang van de klant. Daar
werken de bankmedewerkers elke
dag hard aan. Op het gebied van
bankzaken, verzekeringen en hypotheken staan zij voor u klaar.
Wilt u meer weten over de producten
van SNS Bank? U bent van harte
welkom in de bankwinkels aan de
Breestraat 80 in Beverwijk en aan de
Kennemerlaan 54 in IJmuiden.
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NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!
Programma zaterdag 25 september
Hercules O21 - Telstar O21. Aftrap
15.00 uur, locatie Sportpark Voordorp
Telstar O18 – Quick Boys O18. Aftrap
12.00 uur, locatie Sportpark Zeewijk
(Stormvogels)
Telstar O16 – Hoofddorp s.v. O16.
Aftrap 12.00 uur, locatie Sportpark
Zeewijk (Stormvogels)
Beloften Telstar - Beloften Ajax.
Aftrap 14.30 uur, locatie BUKO
Stadion
Alle wedstrijden van de jeugdteams
zijn vrij te bezoeken.
Uitslagen zaterdag 18 september
Telstar O21 - MVV O21. 0-3
Spartaan ‘20 O18 - Telstar O18. 2-4
Kolping Boys O16 - Telstar O16. 0-3
Spartaan ‘20 O18 - Telstar 018, 18
september 2021
De voorbereiding op deze wedstrijd
begon rommelig omdat Jesse Misset
met een dijbeenblessure uitviel in de
warming up en de staf hierdoor op
twee plekken moesten wijzigen.

Desalniettemin begon Telstar sterk
aan de wedstrijd met genoeg kansen
om de score te openen. Dit gebeurde
uiteindelijk in de 20e minuut door
Lucas Harteveld op aangeven van
Damian van Dijk. Telstar bleef doordrukken en kwam door een aantal
mooie combinaties op 0-2 en 0-3
door Bram Koot en Stef Bleiji. Op dat
moment vergat Telstar de 0-4 te
maken en daarmee de wedstrijd op
slot te gooien. Ruststand 0-3. De
tweede helft was zeer matig van de
Witte Leeuwen, maar Bram Koot wist
nog wel de 0-4 binnen te schieten en
daarmee was alles gezegd. Aan het
einde van de wedstrijd gaf Telstar
nog twee goals weg maar werden de
drie punten meegenomen naar
Velsen-Zuid.
Kolping Boys O16 - Telstar O16, 18
september 2021
Net als bij de O18 viel ook hier een
speler uit in de warming-up. Jediro
Stillitano viel uit en werd vervangen

door Viktors Aleksandrovs. Telstar
begon goed aan de wedstrijd en
kwam door het goed uitvoeren van
het druk zetten telkens snel weer in
balbezit. Daarna ging de bal snel
naar de buitenspeler die elke keer
heel gevaarlijk in het doelgebied
kwamen. Maar het duurde uiteindelijk tot de 26e minuut voordat de
eerste treffer werd genoteerd. Viktors
Aleksandrovs scoorde het eerste
doelpunt op aangeven van Fares
Nabil. Dit bleek ook de ruststand te
zijn.
In de tweede helft bleef Telstar veel
op de helft van de tegenstander
voetballen. De thuisploeg werd in de
tweede helft feller in de duels, maar
dat kwam ook meer uit frustratie
omdat er niks lukte. Telstar wist nog
tweemaal te scoren via Fares Nabil en
Jemaire Vijent en uiteindelijk bleef de
0-3 op het scorebord staan. Een
wedstrijd waarin Telstar eigenlijk
meer had kunnen scoren maar de
drie punten zijn weer binnen.

Telstar-lied
live vanaf de
middenstip
Velsen - Het door Piet Dekker
geschreven lied ‘Oh Oh Velsen-Zuid’
zal morgenavond weer klinken door
het BUKO Stadion.
Het lied, gemaakt op de melodie van
‘Oh Oh Den Haag’ en bedoeld als ode
aan Telstar en aan het dorp VelsenZuid, zal door volkszanger Hank
Valley vanaf de middenstip ten
gehore worden gebracht. Piet Dekker
is een groot fan van de voetbalclub
uit Velsen-Zuid en bood het lied
vorig jaar aan de club aan. Daar werd
de liedtekst direct omarmd en al vrij
snel was het lied in het stadion te
horen. Door de coronaperikelen kon
het in eerste instantie niet voor
publiek worden gezongen, maar
inmiddels kan iedereen ervan
meegenieten. Overigens is de
wedstrijd van Telstar tegen Jong AZ
morgen ook live te volgen via ESPN.
Telstarvoetballer Glynor Plet.
Foto: aangeleverd

De Louis van Gaal-sjaal van Telstar. Foto: aangeleverd

Koop de Louis van Gaal-sjaal
en steun Spieren voor Spieren
Velsen - Een echt collectors item voor de fans: de Louis van Gaal-sjaal van
Telstar! Koop deze sjaal voor slechts 12,13 euro en steun daarmee zowel
de Witte Leeuwen als ook Spieren voor Spieren.

Morgen zit bondscoach Louis van
Gaal op de bank bij de Witte
Leeuwen tijdens de wedstrijd tegen
Jong AZ. Een bijzondere gebeurtenis,
omdat zowel Telstar als Van Gaal een
bijzondere plekken hebben in het
hart van de populaire trainer. In de
jaren 70 speelde Van Gaal zelf een
seizoen voor Telstar en van 2005 tot
2008 was hij als hoofdtrainer aan AZ
verbonden. De afspraak tussen
Telstar en Louis van Gaal om de Witte
Leeuwen dit jaar tijdens een
wedstrijd te coachen, was al gemaakt
voordat hij werd gecontracteerd als

de nieuwe bondscoach. Voor Telstar
vormde zijn komst aanleiding om de
speciale sjaal te ontwikkelen.
Met de verkoop van de sjaal steunt
Telstar tevens het goede doel Spieren
voor Spieren. Er zijn ongeveer twintigduizend kinderen in Nederland
met een zeldzame spierziekte.
Spieren voor Spieren heeft als missie
om alle spierziekten bij kinderen te
verslaan. Met partners, met sportieve
acties en evenementen en met de
inzet van topsport- en kind-ambassadeurs haalt men zo veel mogelijk
geld op. Dit geld is bestemd voor
wetenschappelijk onderzoek, snelle
diagnose, de beste behandeling en
innovatieve zorg in onder andere het
Spieren voor Spieren Kindercentrum
van het UMC Utrecht. De sjaal is
verkrijgbaar via www.telstarfanshop.
nl en op de wedstrijdavond bij de
verkooppunten.

22 NIEUWS

inderegio.nl • 23 september 2021

Driehuizenaren doen
mee aan World Cleanup Day
Driehuis/Santpoort - In Velsen werd zaterdag door verschillende mensen
gehoor gegeven aan de wereldwijde oproep om zwerfvuil te rapen. In
Driehuis liepen enkele buurtbewoners met elkaar vanaf de Van den
Vondellaan de spoortunnel onderdoor tot aan de Biezenweg en weer
terug. Er werden twee zakken zwerfvuil geraapt met grijpers, die
gescheiden werden weggegooid.
Door Arita Immerzeel

Bram Diepstraten en de leerlingen uit groep 7 van OBS De Pleiaden. Foto: Shanine Roosingh.

Geslaagde clean up in Spaarnwoude
met leerlingen OBS De Pleiaden
Spaarnwoude - Op 15 september
staken leerlingen uit groep 7 van
OBS De Pleiaden uit IJmuiden de
handen uit de mouwen met het
opruimen van zwerfafval in Spaarnwoude. Samen met Bram Diepstraten, vicevoorzitter van Recreatieschap Spaarnwoude en wethouder
in de gemeente Velsen, gingen ze
van start en ruimden ze met elkaar
drie zakken vol zwerfafval op bij het
populaire zwemstrandje de
Peddelpoel.
De ochtend werd georganiseerd

door het Recreatieschap Spaarnwoude in het kader van World
Cleanup Day. Na de motiverende
woorden van Bram Diepstraten ging
de klas vol energie van start met het
prikken van zwerfafval. Ook kregen
de leerlingen les van de boswachters
Spaarnwoude, Noelle Kroon en
Astrid Lasschuit. Zij vertelden de
leerlingen over het werk van de
boswachter en de impact van zwerfafval op de natuur, mens en dier. Er
werd een quiz gedaan en de
kinderen werden aan het einde van

De meest bijzondere vondst, een
fotootje van twee blije kindergezichtjes, is nog even niet weggedaan.
Wie weet komt die nog terug bij de
rechtmatige eigenaar? Een zak met
plastic, pakjes en blik verdween in de
daarvoor bestemde verzamelcontainer en een zak met restafval in de
andere. Gevonden werden vooral
peuken, heel veel peuken. Bij een
bushalte lagen opvallend veel lege
sigarettenhulzen, ook voorzien van
niet verterende filters. Er was een
apart inzamelzakje voor batterijen,
dat -gelukkig- leeg bleef. Daar
werden lege blisters van medicatie in
verzameld, die binnenkort in de
retourbox van Apotheek ‘t Sant
zullen belanden.

Een bijna volledig boek van Connie
Palmen werd in delen opgeraapt en
verdween in de papiercontainer. Een
passant hield galant de klep open,
toen hij vertelde, dat er vroeger niet
moeilijk werd gedaan over sigarettenpeuken, maar dat toen we
eenmaal wisten, dat ze de aarde
vervuilen met al hun zware metalen
in zich en ook in geen honderd jaar
verteren, de overheid ze had moeten
verbieden. Behalve waardering van
deze passant, kreeg het groepje
rapers veel omhoog gestoken duimpjes van fietsers en werd er door
automobilisten flink getoeterd en
gezwaaid. Er werd ‘Bedankt!’ en ‘Goed
bezig!’ geroepen. Het bleef bij leuke
en positieve reacties, deze zonnige
zaterdagmorgen.

de ochtend getrakteerd op wat
drinken en een plak ontbijtkoek.
Bram Diepstraten: ,,Het is belangrijk
om kinderen bewust te maken van
de impact van zwerfafval op de
natuur. Om die reden heeft het
recreatieschap deze zomer ook
campagne gevoerd, gericht op
gezinnen met kinderen, om Spaarnwoude zwerfafval vrij te houden.
Jong geleerd is immers oud gedaan!”
Meer informatie over Spaarnwoude
en de zwerfafvalcampagne is op
www.spaarnwoude.nl te vinden.

Twee zakken met zwerfvuil en een bijna volledig boek van Connie Palmen.
Foto: Arita Immerzeel

Vereniging weer op pad
voor Grote Clubactie
Velsen - Zaterdag zijn 27 verenigingen uit de gemeente Velsen
gestart met de verkoop van loten
van de Grote Clubactie. Een lot
kost 3 euro, daarvan gaat tachtig
procent naar de vereniging zelf.
De Grote Clubactie is al bijna
vijftig jaar de grootste fondsenwervende actie van Nederland
voor het verenigingsleven. Het is
een laagdrempelige manier om
ook verenigingen in de gemeente
Velsen een steuntje in de rug te
geven.

Wijkteam en De Beestenbende
ruimen zwerfvuil in Velserbroek
Velserbroek - Vorige week donderdagmiddag vond in Winkelcentrum Velserbroek een gemeenschappelijke raapactie
van zwerfvuil plaats. Het voltallige Sociale Wijkteam, inclusief de wijkagent, raapte diverse zakken vol, samen met een
aantal leden van de BeestenBende Velsen. Deze enthousiaste club bestaat uit Velsense kinderen in de basisschoolleeftijd, die hun woonomgeving schoon helpen houden. De jongelui deden enthousiast mee. Na een uur gingen zij de wijk
in met folders om nieuwe leden te werven. Eén nieuw lid leverde dit in ieder geval al op. Met een pet, een hesje, handschoenen en een grijper werd zij verwelkomd. In de zakken afval verdwenen veel peuken, maar opvallend weinig
plastic flesjes. Zou de nieuwe statiegeldregel vruchten af gaan werpen? Wat wel weer veel te vinden was, waren snoeppapiertjes en blikjes. Zie ook www.mijnbeestenbende.nl en www.swtvelsen.nl voor meer informatie. Foto en tekst: Arita
Immerzeel

Door heel Nederland starten meer
dan 300.000 leden van ruim 5.000
verenigingen met de verkoop van
loten aan familie, vrienden en buren.
Vorig jaar brak de Grote Clubactie
alle records met een opbrengst van
dik 9,5 miljoen euro voor het verenigingsleven. Dit geld was een
welkome aanvulling op de gemiste
inkomsten. Directeur Frank Molkenboer: ,,Sommige clubs hebben als
gevolg van de coronacrisis het
ledenaantal en daarmee ook de
contributie-inkomsten zien
afnemen. De sponsorinkomsten
lopen terug en veel clubs missen al

ruim een jaar de inkomsten uit de
kantine. Alle extra’s zijn juist dit jaar
meer dan welkom. Daarnaast horen
we van veel verenigingen ook dat de
actie bijdraagt aan een saamhorigheidsgevoel, iets wat we in de afgelopen anderhalf jaar door alle maatregelen ook hebben moeten
missen.”
Innovatief
De kracht van de Grote Clubactie is
het enthousiasme waarmee
kinderen voor hun club langs de
deur gaan. Maar ook de Grote Clubactie gaat mee met de tijd. Als koper
koop je direct een lot aan de deur
door de QR-code te scannen. Leden
kunnen nu ook eenvoudig hun
persoonlijke verkooplink delen via
WhatsApp en sociale media. Op
deze manier kunnen ook familieleden en vrienden bereikt worden
waarvan de voordeur nét even wat
verder weg ligt. Molkenboer: ,,Door
het enthousiasme van al die leden
én de kans die je als lotenkoper
maakt op één van de ruim 330.000
prijzen, zouden we dit jaar wel eens
de magische grens van 10 miljoen
euro kunnen halen.”
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Verticaal 1. ongelukkig lot; 2. bekende Nederlandse motorrace; 3. gat in het ijs; 4. wild zwijn; 5. vissersvaartuig; 6. inval
(ingeving; 7. deel van een week; 8. vangwerktuig; 9. duw of
zet; 10. loofboom; 11. moeilijk en slepend lopen; 16. over
(langs); 18. deel van een voetbalschoen; 20. verpakkingsmiddel; 21. aardkluit; 23. deel van en auto; 25. slaginstrument;
26. spoorstaaf; 27. berggeit; 29. Haags nagerecht; 32. tropische vrucht; 34. waterloop; 36. steenkool ontginning; 37.
kogelvormig; 39. waterroofdier; 40. kweken; 42. bokaal; 43.
verdieping; 45. kostuum; 46. reuzel (smeermiddel); 51.
katoentje in olielamp; 53. geologisch tijdvak; 54. historisch
zeilschip; 55. mestvocht; 56. drukmachine; 56. Indisch volksvoedsel; 59. christelijke omroep (afk.); 60. gewoon en gangbaar; 62. hondenbezitter; 63. onder invloed van drugs; 66.
dun en mager; 67. grote danspartij; 69. Engels bier; 71. telwoord; 73. kleine vrucht; 74. aan diggelen; 75. groentesoort;
78. voorgevel van en huis; 80. sprookjesfiguur; 82. universitair docent (afk.); 85. deel van bijbel (afk.).
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4

5

12
15

Horizontaal 1. aan elkaar geschakelde computers; 7.
bedrijfsjournalistiek; 12. ten aanzien van (afk.); 13. vader of
moeder; 14. ongebonden; 15. openbaar vervoer (afk.); 17.
graafschap in Engeland; 19. metaal; 21. rivier in Italië; 22.
projectieplaatje; 24. plaats in Zuid-Holland; 27. waagstuk
(kans); 28. uiting van blijdschap; 30. voorzetsel; 31. binnenvaartschip; 32. soort wijnglas; 33. halsboord; 35. smeuïg en
zacht; 37. explosief; 38. haarstukje; 41. lengtemaat op zee;
42. vechtsport; 44. militair voertuig; 46. fiets (Zuid-Ned.); 47.
boerenplaats; 48. Brussels bier; 49. dierenverblijf; 50. varkensvlees; 52. deel van de voet; 54. vrouw van adel; 56. isolatieschuim; 58. aardappelen oogsten; 61. lage vrouwenstem;
62. getuigenis (verklaring); 64. hoogste punt van een dak; 65.
paarsachtige kleur; 67. drankenbuffet; 68. uitroep van een
schildwacht; 70. kunstgreep (draai); 72. straalvliegtuig; 73.
afdekmiddel voor kaas; 76. Nederlandse luchtvaartmaatschappij (afk.); 77. oosterlengte (afk.); 78. dierenvacht; 79.
bladader; 81. muzieknoot; 82. deel van een etmaal; 83.
natuurkundige eenheid; 84. lidwoord; 86. naaktloperij; 87. trio.
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Buurtbemiddeling lost al 25 jaar
Opnieuw veelzijdig kerstproject
burenruzies succesvol op
van Projectkoor Castricum
Castricum - Vorig jaar kon Projectkoor Castricum door de coronamaatregelen geen concerten organiseren. Voor dit jaar staat echter weer een
sprankelend kerstconcert in de planning. Het Projectkoor Castricum
heeft sinds 2010 al diverse succesvolle projecten gerealiseerd. Dat resulteerde in zeven uitverkochte kerstconcerten en vier bijzondere projecten
in
hetKoolzwammetjes
voorjaar.
Rode
in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Foto: Lianne Raap

Beleefweek Nationaal
Park Zuid-Kennemerland
Regio - Nationaal Park Zuid-Kennemerland organiseert in de herfstvakantie van 16 tot en met 24 oktober voor de tweede keer de Beleefweek.
Een week vol kleinschalige buitenactiviteiten die samen met de ondernemers onder de vlag van het Nationaal Park worden georganiseerd. Voor
de actieve wandelaar, maar ook voor culinaire genieters en gezinnen met
kinderen.
Het Nationaal Park telt ruim vijftig
schatten van Nationaal Park Zuidondernemers die de IVN-cursus
Kennemerland. ,,Het doel van de
Gastheer van het Landschap hebben
Beleefweek is om samen met de
gevolgd. Zij mogen zich gastheer
gastheren bezoekers te laten ervaren
van Nationaal Park Zuid-Kennemerwat Nationaal Park Zuid-Kennemerland noemen. Deze gastheren en
land zo bijzonder maakt. Er is
gastvrouwen kunnen bezoekers de
genoeg te ontdekken in en ook
mooiste plekjes wijzen en bijzondere rondom het park’’, vertelt Gwen
verhalen over het gebied vertellen.
Pellinkhof, coördinator communiTijdens de Beleefweek organiseren
catie & educatie Nationaal Park Zuidze samen met het Nationaal Park
Kennemerland. ,,Na een pittige tijd,
bijzondere
activiteiten
voor
deFoto:
coronacrisis,
is dit een week
Het kerstconcert
van Projectkoor
Castricum door
in 2017.
aangeleverd
iedereen. Denk aan een beklimming
voor onze gastheren en -vrouwen
Gewoonlijk
wordt dit koor
anderen.
afgelopen jaren
van
de Brederodeberg,
een gevormd
wandewaarin
ze Tijdens
vol trotsde
bezoekers
doorlangs
deelnemers
de hele regio:
verschenenop
meerdere
professionele
ling
het oudeuitvissersvrouwenmeenemen
ontdekkingstocht
in
Heemskerk,
Beverwijk, Alkmaar,
dvd’s
en cd’s van
dezevol
concerten
pad
met de boswachter,
yoga in het
dit
veelzijdige
gebied
natuur en
Bergen,
Heiloo,excursies
Limmen,en
Uitgeest,
verschenen.
Ed Taylor
(Beverwijk) en
zand,
culinaire
theater
cultuur’’
, vervolgt
Pellinkhof.
Akersloot
en
Castricum.
Ook
voor
zijn
filmcrew
hebben
dit
en cultuur.
het aanstaande kerstproject/gerealiseerd.
Kijk
voor het complete activiteiconcert de
heeft
men een gevarieerd
Ontdek
verborgen
tenoverzicht op de website www.
repertoire samengesteld. Het
Begeleider en dirigent
np-zuidkennemerland.nl/beleefweek
natuurschatten
programma
van
Pianist
Gijsom
Braakman,
dete
vaste
en
boekissnel
verzekerd
zijn
Dit
jaar is hetbevat
themacomposities
van de BeleefMozart,
Saint Saens,
John Rutter
en
begeleider.
Naast zijn taak als docent
van
een plekje.
week:
Ontdek
de verborgen
natuur-

Velsen
- De maand september
Alle inwoners van Velsen die een
bij de Muziekschool
Uitgeest en staat in het teken van het 25-jarig bestaan
van
buurtbemiddeling.
Volgens
(dreigend) conflict met hun buren
elders
is hij ook de muzikaal
leidereen inschatting van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (het CCV) werden in die tijd ruim
hebben, kunnen er terecht. Buurtbevan het koor Take it Easy (Beverwijk).
180.000
conflicten
tussenGeduburen gemeld bij de buurtbemiddelingsorgamiddeling is bereikbaar via telefoonDirigent is
Cees Brugman.
nisaties.
Het
luktwas
buurtbemiddelaars
nummer 0255 548570 of per e-mail
rende vele
jaren
hij dirigent van om in zeven van de tien situaties
buren
te orkesten
helpen naar
een oplossing
(info@buurtbemiddelingvelsen.nl).
bekende
en koren
waarmee voor hun probleem.
hij concerten heeft gegeven in
Martine
is coördinator
baarheid. Conflicten zorgen voor
binnen- Heeremans
en buitenland,
evenals voor
Zelf Buurtbemiddelaar worden
radio
en televisie. ThansVelsen.
is hij actief
van
Buurtbemiddeling
Ze
stress en buurtbemiddeling neemt
Het team telt twintig getrainde vrijals dirigent,
muziekrevertelt:
,,We arrangeur
weten dat en
burenruzies
die stress weg. Daardoor heeft het
willigers, die ondersteuning bieden
censent.
Tijdens
de laatste
veel
invloed
hebben
op dejaren
leefbaarook een positief effect op de
bij het oplossen van conflicten
heeftinhijwijken.
succesvol
projectkoren
heid
Als je
een conflict
gezondheid van de betrokkenen.
tussen buren. Dat team komt
geleidmet
in Castricum,
Limmen
en
hebt
je buren, dan
zit je thuis
Martine licht toe: ,,Veel Nederlangemiddeld ruim honderd keer per
Heiloo.
niet
lekker meer op de bank. Soms
ders ervaren dagelijks burenoverjaar in actie. ,,Het is ontzettend mooi
verziekt een burenruzie zelfs je
last. Het advies is om zodra je je
om te zien wat het team weet te
Repetities
dagelijks
leven of beïnvloedt het je
ergert, het gesprek aan te gaan met
bereiken en met hoeveel gedrevenDe repetities
vinden plaats
werk.
” Buurtbemiddeling
is vanaf
onmisde buren. Lukt dat niet, schakel dan
heid ze hun kennis en kunde
zaterdag
november
in en
de landesfeerbaar,
blijkt13uit
onderzoek
op tijd hulp in van
inzetten. We hebben de kans om
vollekengetallen.
ProtestantseHet
Kerkvermindert
Limmen de
lijke
buurtbemiddeling.”
nog nieuwe vrijwilligers te trainen
(naast dewoonoverlast
Hortus) van 10.00
tot 12.30
ervaren
en verkleint
om als bemiddelaar aan de slag te
uur.kans
Het op
kerstconcert
zelfstrafbare
is op
de
escalatie tot
Buurtbemiddeling inschakelen
gaan. Geïnteresseerden kunnen zich
zondagDaarnaast
19 december
in de het
Protesfeiten.
vergroot
ook
Buurtbemiddeling
is onder- te horen
melden
een vrijblijvend
Marcel Briefjes kreegVelsen
maandagmiddag
dat hijvoor
is benoemd
tot Lid in dekennisOrde
tantse
Kerkvan
Castricum
(Dorpskerk)
het
gevoel
veiligheid
en leefdeel
Stichting
Velsen.
makingsgesprek”, aldus Martine.
vanvan
Oranje
Nassau. Welzijn
Foto: Nico
Lute
om 14.30 uur. Medewerking wordt
verleend door Walther Deubel
(tenor), Andrine Stal (fluit) en Johan
Breetveld (cornet).

Koninklijke onderscheiding
Premières van
Nederlands
voor Marcel Briefjes
Film Festival in Velsen

Deelnemen
De kosten voor de deelnemers
bedragen slechts 50 euro. Belangstellenden- kunnen
via de FilmIJmuiden
Ook dit zich
jaar opent
websiteVelsen
www.projectkoor-castricum.
theater
weer haar deuren voor
nl aanmelden.
inschrijving
sluit
het
NederlandsDe
Film
Festival. Van
24
op en
15 oktober.
Op de website
staat
tot
met 30 september
draaien
uitvoerige
informatie
over het koor,
zeven
unieke
festivalpremières
ook
het
repertoire,
de
dirigent,
de pianist
op het grote doek van het filmtheen deTussen
solisten.
Ook zijn
diverse
ater.
officiële
openingsfilm
concertopnames
te vinden.
‘Mijn
vader is een hier
vliegtuig’
en slotEventuele
informatie
is via
film
‘Nr. 10’verdere
(de nieuwe
Alex van
e-mailadres pkckoor@gmail.com
Warmerdam)
zit voor ieder wat wils:
verkrijgbaar.
roadmovie/documentaire
‘The

Limmen - Marcel Briefjes is benoemd tot lid in de Orde van Oranje
Nassau. De versierselen, behorend bij deze onderscheiding, werden hem
maandagmiddag
door burgemeester
Mans uitgereikt.
Photograph’
, psychologische
oorlogs- Toon
‘The Quest
for Tonewood’ en de jurifilm ‘Do Not Hesitate’, thrillerserie
dische thriller ‘De Veroordeling’, over
Vrijwilligerswerk
Briefjes in het
Kapittel
voormoordzaak,
de Civiele Orden,
de
‘The
Spectacular’,zit
scifi-komedie
‘(R)
de Deventer
draaien
bloed. Alen
opfamiliedrama
15-jarige leeftijd
zette hij organisatie
over de Koninklijke
Evolutie’
‘Drijfzand’
ook. Zo staatdie
Filmtheater
Velsen even
zichallemaal
in voor het
speeltuinwezen.
onderscheidingen
gaat,
heeft
Marcel
zijn
te zien.
helemaal in het teken
van
de NederDe afgelopen 45 jaar is hij onder
Briefjes
gekwalificeerd
als
iemand
landse film. Het filmfestivalgevoel die
uit
meer
actief
geweest
voor
de
verenizich
geruime
tijd ten
bate van
Om het festivalgevoel te verhogen
Utrecht
is zo ook
in Velsen
te de
ginginSpeeltuin
Kindervreugd,
speelsamenleving
heeft ingespannen of
zijn
september
en oktober nog
beleven.
tuinvereniging
Oosterkwartier
meer
bijzondereHet
Nederlandse
filmsen
te anderen heeft aangezet om zich in te
de vereniging
Speeltuin Haarlemspannen.
De uitreiking vond bij hem
zien:
de indrukwekkende
oorlogsfilm
Kijk op www.filmtheatervelsen.nl
Oost,
allemaal
in Haarlem.
Het
thuis
plaats.
‘De
Oost’
, de muzikale
documentaire
voor het
volledige filmprogramma.
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Strawberries H1 wint
slijtageslag van Kraaien
Driehuis - Strawberries tegen De Kraaien, een hockeyduel dat vrijwel
ieder seizoen gespeeld wordt en garant staat voor spanning en strijd. De
editie van afgelopen zondag op sportpark Schoonenberg eindigde in een
zwaarbevochten 3-2 overwinning voor Strawberries.
Door Finn van Leeuwen
Het spel dat door de aardbeien werd
voorgeschoteld was van een redelijk
niveau, maar de bezoekers uit Zaanstad kwamen wel op een 0-1 voorsprong in het eerste kwart. De teams
gingen de rust in met een 1-1 tussenstand na de gelijkmaker van Lucas
Peereboom. Met een perfecte ‘steal’
pikte hij de bal op en rondde vervolgens met een hard backhandschot
doeltreffend af.
In de tweede helft bleven de ploegen
zeer aan elkaar gewaagd en grote
kansen waren schaars. Kraaien wist
opnieuw op voorsprong te komen na
miscommunicatie achterin bij de
Driehuizenaren. Wederom liet het
team van trainer Robbert Zevalkink
zich niet uit het veld slaan en Tristan
Abell scoorde de 2-2 middels een
prachtig doelpunt uit een strafcorner.
De aanleiding voor de corner was een
cruciaal moment in de wedstrijd. Een

Kraaien-verdediger kreeg een gele
kaart na een harde tackle tot grote
woede van de bezoekers. Een minuut
na het doelpunt van Abell scoorde
Pereboom zijn tweede doelpunt van
de dag en de stand was voor het
eerst in het voordeel van
Strawberries.
In het laatste kwart liepen de gemoederen steeds hoger op en na een
opstootje moest verdediger Karel van
der Laan, evenals een Kraaien-speler,
voor tien minuten het veld verlaten.
Kraaien scoorde aanvankelijk de 3-3,
maar de scheidsrechter gaf een lange
corner in plaats van een doelpunt
aan. Hierna werd er een gele kaart
aan Kraaien gegeven wegens
aanhoudende protesten. Strawberries stond in de laatste minuten
onder grote druk, maar het overleefde ternauwernood de Kraaienstormloop. Ook de uitspeel-strafcorner werd niet gescoord waardoor
de drie punten in Driehuis bleven.

Gehavend DCIJ verliest openingsduel
IJmuiden - In het afgelopen seizoen speelde Damclub IJmuiden (DCIJ)
slechts één wedstrijd in de nationale competitie, voordat deze afgebroken moest worden vanwege de lockdown. Helaas mocht de klinkende
overwinning op Rijnsburg niet meegenomen worden naar het volgende
seizoen. Het nieuwe seizoen begon afgelopen zaterdag in het verre
Geleen.
Helaas moesten drie basisspelers bij
het openingsduel verstek laten gaan.
Daardoor was de Limburgse tegenstander op papier een stuk sterker. De
opdracht was duidelijk: aan de vijf
hoogste borden moest DCIJ toeslaan,
terwijl aan de laagste vijf borden een
puntendeling het maximaal haalbare
was.
DCIJ begon met een voorsprong.
Kees Pippel (foto) speelde net als in
de onderlinge competitie een Hoogland-aanval en verpletterde daarmee
zijn tegenstandster, de oud-kampioen
van België en één van de vijf Belgen
in het Limburgse team. Daarna
moesten de gezusters Schouten de
handdoek in de ring gooien: hun
tegenstanders waren een maatje te
sterk. Ook captain Wim Winter ging

onderuit. In de opening miste hij een
goede kans, waarna hij in het
middenspel door een listig offer
verrast werd.
Na de nederlaag van Cees van der
Vlis, die na onoplettendheid prompt
een schijf moest inleveren, was de
strijd gestreden. Martin van Dijk en
Krijn ter Braake maakten de score nog
wat draaglijker door met klassiek spel
naar een gewonnen eindspel af te
wikkelen. Invaller Jan-Maarten Koorn
kwam ver tegen een veel sterkere
tegenstander en moest pas in een
dammeneindspel opgeven. Jack van
Buuren daarentegen wist nog net
naar remise af te wikkelen. Tot slot
kwam voorzitter Jesse Bos in het
eindspel nog een schijf voor, maar het
was helaas niet genoeg voor winst.

Zondag 25 september open dag
bij Fietscrossclub Wijkeroog
Velsen - Op zaterdag 25
september organiseert Fietscrossclub Wijkeroog de jaarlijkse open
dag. Na het succes van het Nederlandse BMX-team op de Olympische Spelen, waarbij Niek
Kimmann de Olympische titel bij
de mannen en Merel Smulders de
bronzen medaille bij de vrouwen
veroverden, neemt de bekendheid van en interesse voor deze
sport gigantisch toe. Tijdens de
open dag kan iedereen op een
leuke en speelse manier kennis
maken met de spannende BMX
sport.
Door middel van een uitgezet
parcours voor beginners kom je als
bezoeker van deze open dag in een

aantal verschillende opdrachten
terecht. Hierdoor ontdek je hoe leuk
deze sport is en of het misschien
jouw nieuwe sport kan worden.
Fietsen en helmen zijn aanwezig bij
FCC Wijkeroog, zorg wel voor een
stevige lange (spijker)broek, trui met
lange mouwen en dichte sportschoenen, zodat je lichaam goed
beschermd is. Iedereen die kan
fietsen en op een leuke, laagdrempelige manier kennis wil maken met
deze stoere sport, moet op zaterdag
25 september dus bij FCC Wijkeroog
zijn, aan de Wijkeroogstraat tegenover huisnummer 168 in
Velsen-Noord.
De open dag begint om 11.00 uur
en duurt tot 15.00 uur.

Een foto uit het archief van Akrides, genomen tijdens de festiviteiten rond het 50-jarig bestaan. Toenmalig wethouder Annette
Baerveldt knipte, in het bijzijn van de (inmiddels overleden) oprichter Joop Roosenstein, het lint door. Foto: aangeleverd

Zestig jaar topbasketbal
en gezelligheid bij Akrides
IJmuiden - Op 5 oktober bestaat Akrides zestig jaar. In 1961 werd de club
opgericht door Joop Rozenstein. In die tijd waren de meeste spelers scholieren van het Paulinum, het huidige Ichthus Lyceum in Driehuis. Dit was
ook de locatie waar toen getraind en gespeeld werd. De club begon op
het laagste niveau en heeft in de afgelopen zestig jaar op alle niveaus
mogen spelen.
Nog steeds staat Akrides bekend om
het zo hoog mogelijk spelen, maar met
ruimte voor iedereen op zijn eigen
niveau. Lol in het spelletje is waar het
om draait. Akrides is een echte familieclub. Niet alleen door de vele families
die daar actief zijn, maar ook door de
gemoedelijke sfeer. In de afgelopen
zestig jaar zijn verschillende relaties bij
Akrides ontstaan en zijn er inmiddels
al drie generaties, die nog steeds actief
sporten.

Akrides heeft in twee periode eredivisie gespeeld (1987-1989 en 19911997). Omdat er voor eredivisie veel
geld nodig is (en dus sponsors) speelt
Akrides sindsdien wel zo hoog mogelijk, maar is dat niveau niet meer
bereikt. Nog steeds spelen minstens
twee teams landelijk. Naast topsport is
er ook ruimte voor recreatief basketbal
voor jong én sinds dit seizoen ook
voor oud. Het walking basketbal is
gestart. Dit is basketbal waarbij op een

ander fysiek niveau wordt gespeeld,
waardoor het zeer geschikt is voor
ouderen.
In de week voor 5 oktober zijn er
allerlei activiteiten met als hoogtepunt
de vrijdag en zaterdag waarop alle
teams thuis in Sporthal IJmuiden-Oost
spelen en er ’s avonds feest zal zijn. Op
zaterdag 2 oktober vindt vanaf 18.00
een reünie plaats. De club hoopt daar
zoveel mogelijk leden, oud leden en
andere belangstellenden te mogen
ontvangen. Onder het genot van een
drankje en muziek kan het krantenarchief bekeken worden, spelletjes
gespeeld worden en heerlijk worden
teruggekeken op 60 jaar basketbal bij
Akrides. Kijk op www.akrides.nl/
akrides-60-jaar voor meer informatie.

De bezoekers uit Amstelveen gingen er zondag met de winst vandoor. Foto: Ad van Dijk

Weer geschreeuw op de hoek
van de Broekeroog te horen
Velserbroek - Na anderhalf jaar is voor de rugbyspelers van The Smugglers het seizoen weer gestart. Anderhalf jaar lang bood het rugbyveld in
Velserbroek een trieste aanblik. Af en toe was er doordeweeks een kleine
training met zowel de jeugd als de senioren, meer zat er tijdelijk niet in.
Maar afgelopen zondag was het zover, de eerste competitiewedstrijd van
het seizoen.
Door Wil van Norden
Traditiegetrouw begint de dag met
een uitgebreid Engels ontbijt, om
daarna langzaam over te gaan tot de
warming-up voor de wedstrijd.

Tegenstanders waren de rugbyspelers uit Amstelveen. De wedstrijd
ging gelijk op, maar aan het eind van
de wedstrijd was het toch de Amstelveense RC die er met de winst van
7-14 vandoor ging. Er werd redelijk

gespeeld met best veel nieuwelingen
en doorstroming uit eigen jeugd,
maar je zag dat het automatisme en
het samenspel er nog niet in zat. De
trainers denken dat er met wat
aanpassingen best kansen zijn om
hoog in de competitie te eindigen. In
ieder geval weer leven op de
zondagmiddag op het rugbyveld van
The Smugglers, waar Bart Bosman
vanwege zijn vele goede tackles
werd uitgeroepen tot man of the
match. Zie ook www.thesmugglers.nl
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Stormvogels gaat overtuigend
door in strijd om KNVB-beker
IJmuiden - Door drie KNVB-bekerwedstrijden in haar poule vol overtuiging te hebben gewonnen, heeft Stormvogels de volgende bekerronde
(knock-outsysteem) zonder problemen behaald.
Door Dieter van Laar
De eerste wedstrijd wonnen de
IJmuidenaren thuis met 11-1 van
Westzaan. Het tweede duel speelde
Stormvogels in Amstelveen tegen
vierdeklasser zaterdag RKAVIC. De
IJmuidenaren kwamen al vrij snel op
voorsprong door Milan van Essen;
het tweede doelpunt werd na zes
minuten geproduceerd door Joshua
Jansen. Stormvogels had de eerste
helft sowieso het beste van het spel
en het werd 0-3 uit een vrije trap van
Joey Wolthuis; de 0-4 kwam van de
voet van Kay Keus. De tweede helft
speelde Stormvogels een te laag
tempo en daar kon RKAVIC gebruik

van maken: 1-4. Via een corner van
Deo Sinduheije kopte Mats Berghuis
de bal voor de vijfde keer achter de
RKAVIC-doelman en door een strafschop te benutten, brachten de
Amstelveners vervolgens de eindstand op 2-5.
In Amsterdam-West was VVA/Spartaan, dat eveneens alles had
gewonnen, de laatste tegenstander
en door een 1–6-overwinning werd
Stormvogels overtuigend ongeslagen poulewinnaar. De eerste
twintig minuten liet Stormvogels
goed spel zien en na een assist van
Brian Ezeoke opende Van Essen de
score; 0-1. VVA had snel haar

antwoord klaar en via een strafschop
kwam het duel in evenwicht. Echter,
voor de thee rondde Ezeoke een
voorzet van Jansen af; 1-2. In de
tweede helft liet het team van trainer
Patrick Krop er geen gras over
groeien, want binnen een tijdsbestek
van twintig minuten werd vier maal
gescoord: op aangeven van Ezeoke
maakte Van Essen zijn tweede goal;
de 1-4 kwam van de voet van Melle
Springer na een mooie solo; via een
prachtige steekpass van Rick van
Westen nam Joey Wolthuis ook zijn
doelpuntje mee en het slotakkoord
was van Gregory van Nieuwkoop die
de eindstand met zijn hoofd op 1-6
bepaalde.
Zaterdag speelt Stormvogels de
eerste competitiewedstrijd in
Heemskerk met ADO ’20 als
tegenstander.

Inschrijving bridgecursus
Velsen - Dit jaar bestaat bridgeclub De Jump 75 jaar. Dat vieren de leden
in december op bescheiden schaal, want de laatste anderhalf jaar waren
zwaar door alle coronaperikelen. Toch is de verenigingsgeest springlevend en staat een nieuwe bridgecursus op stapel.
In twaalf lessen onder leiding van
een ervaren docent leren de
cursisten de basisbegrippen van het
kaartspel bridge. Dat gebeurt aan
de hand van praktijkvoorbeelden en
oefenpartijen. De nadruk ligt vooral
op het leren samenspelen en kennis
maken met de (zeker niet moeilijke)
spelregels. Al spelenderwijs krijg je
het spel onder de knie en leer je je
medespelers uit te dagen.
De cursus start op maandag 3
januari en vindt plaats van 19.30 tot

22.00 uur op een centrale locatie in
Velsen. Alleen bij minimaal twaalf
aanmeldingen gaat de cursus door.
Dit om cursisten ook een realistische speelomgeving te kunnen
bieden. Het inschrijfgeld bedraagt
95 euro en in overleg met de docent
kun je als cursist daarbij ook een
leerboek bestellen, maar dat is niet
verplicht.
Iedereen kan leren bridgen, dus een
leeftijdsgrens is er niet. Als er
voldoende belangstelling is bij

jonge deelnemers, zal de docent
daar een extra begeleiding voor
opzetten. Dus als er scholieren zijn,
die met een groepje van vier willen
deelnemen, zijn zij van harte
welkom. Stuur een e-mail voor
nadere informatie en inschrijven
naar hajobridge@gmail.com of bel
naar 06 25012588. Een WhatsApp
sturen kan ook.

Op een informatiepaneel is nauwkeurig te zien waar de Romeinen hun havenforten
bouwden. Foto: aangeleverd

Tweede gratis wandelexcursie
naar icoonlocatie Oer-IJ-gebied
Regio - Op zondag 26 september is
er weer een gratis wandelexcursie
met gids naar een icoonlocatie in het
Oer-IJ gebied. Vond de eerste wandeling plaats in Castricum, deze editie
voert de deelnemers naar VelsenZuid. Onderwerp deze keer is de
aanwezigheid van de Romeinen in
Velsen rond het begin van de jaartelling. De Limes (van Arnhem, via
Utrecht naar Katwijk en sinds kort
Werelderfgoed) is officieel de noordelijke grens van het oude Romeinse
Rijk. Maar in Velsen lagen aan de

oevers van het Oer-IJ twee havenforten van die zelfde Romeinen.
Waarom juist daar en wat kwamen ze
doen? De startlocatie is parkeerterrein De Ven (zijweg van Laaglandersluisweg) in Velsen-Zuid (bij de
IJsbaan/modelbootvijver in recreatiegebied Spaarnwoude). Hier
vertrekken de deelnemers om 10.00
uur voor een wandeling van ongeveer 2,5 uur. Deelname is gratis. Meer
informatie is op www.oerij.eu te
vinden. Hier kan men zich tevens
inschrijven voor deelname.

Kun je al bridgen en heb je zin om
op maandagavond bij De Jump te
komen bridgen, dan ben je van
harte welkom. Je kunt je aanmelden
bij de secretaris door een e-mail
naar mariannevos@quicknet.nl te
sturen.

Fenja exposeert foto’s in bibliotheek
IJmuiden - Gedurende de maand oktober exposeert Fenja Verhagen een
aantal van haar foto’s in de bibliotheek. Fenja fotografeert bij voorkeur
verlaten en vergeten plekken, zoals oude gebouwen, maar ook auto’s.
Het liefste doet ze dat op plekken waar de natuur het helemaal overneemt en waar veel verval is, hetgeen ook zo zijn charme heeft. Oktober
is de maand van de geschiedenis en de expositie van Fenja sluit daar
goed op aan.
Gefascineerd door het onbekende en
het mysterieuze, dat zijn we toch
allemaal? Een afbrokkelende muur,
overwoekerd door klimop, wie maakt
dat niet nieuwsgierig? Bij Fenja is de
nieuwsgierigheid uitgelopen tot haar
passie. Waar de tijd heeft stil gestaan
vanaf het moment dat een object
verlaten werd, maar waar het verval
om zich heen grijpt. Dat zijn de
plekken die Fenja bezoekt voor het
maken van haar bijzondere foto’s. Ze
vertelt: ,,Het is voor mij niet alleen
maar leuke plaatjes schieten, het is
de hele ervaring die het zo geweldig
maakt. Ondanks de vele kilometers

rijden, het vies worden en soms met
kleerscheuren weer thuiskomen,
gehavend door brandnetels en
doornen, het is het allemaal waard.
De spanning vooraf, de verwondering ter plaatse, de sfeer die er hangt.
Spinnenwebben, een dikke laag stof,
schimmel op de muren, mos op het
tapijt. Hoe is het zover gekomen?’’ De
expositie is de gehele maand oktober
te zien tijdens openingstijden van de
bibliotheek. Kijk daarvoor op www.
bibliotheekvelsen.nl en kijk op www.
facebook.com/Feodorafotografie om
alvast een indruk te krijgen van het
werk van Fenja.

James Lisney in 2018. Foto: Ed de Leeuw

Twee recitals door Pianist James
Lisney in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - Op vrijdag 1 oktober om 20.00 uur en op zondag 3 oktober
om 15.00 uur is ‘t Mosterdzaadje in handen van de Londense pianist
James Lisney. Zijn traditionele opening van het seizoen moest uitgesteld
worden. Het is uiteindelijk allemaal maar nét goed gekomen dat hij dit
eerste oktoberweekeinde naar Santpoort kan komen.

Kleding aan een kapstok in een
vervallen woning.
Foto: Fenja Verhagen

Leger des Heils zoekt collectanten
Velsen - Het Leger des Heils is op
zoek naar collectanten in de
gemeente Velsen voor de jaarlijkse
collecteweek van 28 november tot
en met 4 december. Alleen met de
hulp van vrijwilligers is het voor de
organisatie mogelijk op buurtniveau
activiteiten te blijven organiseren.

Het Leger des Heils heeft door heel
Nederland zo’n honderd buurthuiskamers; bedoeld voor de directe
omgeving en toegankelijk voor
iedereen.
Mensen kunnen er terecht voor een
kopje koffie, een spelletje, een maal-

tijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Het doel van deze
activiteiten is mensen uit een sociaal
isolement te halen of dit isolement te
voorkomen. Via: www.legerdesheils.
nl/word-collectevrijwilliger kunnen
nieuwe collectanten zich aanmelden.

Deze meesterpianist, die al dertig keer
eerder optrad in ‘t Mosterdzaadje,
heeft zijn ziel en zaligheid verpand aan
dit kleinschalige podium. Een podium
dat zonder overheidssteun, gedragen
door vrijwilligers en donateurs, het
hoofd boven water kan houden. Hij
zou het liefst zelf een dergelijk initiatief
in Engeland opstarten. Maar voorlopig
is James Lisney vooral bezig met het
wereldwijd geven van concerten en
masterklassen.
Zijn Schubert- en Beethoveninterpretaties, ook op cd vastgelegd, worden
in de pers bijzonder goed geprezen.
Hij is ook de eerste pianist die uitgenodigd werd om in Mumbai een hele
cyclus Schubert te spelen. Na zijn
debuut in 1986 in de Wigmore Hall in
Londen nam zijn carrière een grote
vlucht. Hij soleert op de grote podia
waaronder het Concertgebouw in

Amsterdam. Dat het publiek in ‘t
Mosterdzaadje zo dichtbij zat, was
voor hem wel even wennen. Maar nu
speelt hij als een ras-entertainer in op
de actualiteit van de dag en geeft
toelichting op zijn programmakeuze.
Op vrijdag staat Schubert op het
programma. Vier impromptu’s en de
grote sonate in G-dur. Op zondagmiddag speelt hij de liedbewerkingen
die Liszt maakte van Schuberts Schwanegesang. Tevens de Diabelli-variaties
van Beethoven. Liefhebbers kijken al
reikhalzend uit naar zijn komst. Voor
toegang blijft in oktober reserveren
van kracht (penningmeester@
mosterdzaadje.nl) en is een coronapas
nodig. ’t Mosterdzaadje is gevestigd
aan de Kerkweg 29 in SantpoortNoord. Bel naar nummer 023 5378625
of kijk op www.mosterdzaadje.nl voor
meer informatie.
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Mogelijk volgend
jaar vervolg op Zomerpret
Velsen - De organisatoren van
Zomerpret Velsen kijken terug op
een geslaagde reeks activiteiten. Nu
de zomervakantie voorbij is, kan de
balans opgemaakt worden met
betrekking tot het programma dat
voor jeugd en jongeren werd
georganiseerd.
Zomerpret Velsen was bedoeld om
iedereen van 4 tot 21 jaar wat extra
vermaak aan te bieden. Veel kinderen
en jongeren konden niet op vakantie
vanwege de coronamaatregelen en

ook andere vormen van vermaak
waren vaak nog niet beschikbaar. De
gemeente Velsen zette dit zomerprogramma op in samenwerking met
diverse partners in de sectoren sport
en cultuur.
Zes weken lang konden ze deelnemen aan allerlei activiteiten en dat
leverde ongeveer achttienhonderd
aanmeldingen op. De gemeente
bekijkt of het mogelijk is om het
zomerprogramma volgend jaar weer
te organiseren.

Zonneauto Nuna 11. Foto: Jorrit Lousberg

Christiaan en Tanya klaar
voor zonnerace Marokko
Santpoort - Het Vattenfall Solar Team is onlangs vetrokken naar Marokko.
Daar zal het team in oktober meedoen aan de Solar Challenge Morocco,
de belangrijkste zonnerace van het jaar. Team captain Christiaan Wiers
uit Santpoort-Zuid kijkt er naar uit: ,,We hebben hier het afgelopen jaar
keihard voor gewerkt. Eindelijk is het zover.” Ook zijn dorpsgenoot Tanya
Spee is enthousiast: ,,We zijn er klaar voor.”

Het lukte alle jeugdige bezoekers om geluid uit de instrumenten te krijgen.
Foto: Bernadette Duineveld

Geslaagde open dag
bij muziekcentrum Soli
Driehuis - Tijdens de onlangs
gehouden open dag bij muziekcentrum Soli kregen de jongste bezoekers een routekaart, waarmee ze alle
instrumenten konden opzoeken.
Vervolgens moesten ze proberen om
er muziek uit te krijgen. Dit lukte
wonderbaarlijk goed. Zelfs de kleinste
deelnemer kreeg met veel aanmoediging geluid uit trompet of saxofoon.
Het slagwerk, en met name de twee
drumstellen die opgesteld stonden,
werden goed bezocht. Ook voor alle
blaasinstrumenten was veel aandacht.
Ook met het twirlteam werd geoefend. Het viel nog niet mee om het
dansen en de manoeuvres met de
baton te combineren, maar er werd

enthousiast geoefend.
De ouders waren vooral geïnteresseerd in de cursus ‘Muziek op schoot’
voor de allerjongste deelnemers en
voor de opleidingsmogelijkheden
voor de wat oudere kinderen. Ook de
volwassenstartklas bleek een schot in
de roos. Diverse bezoekers hebben
zich aangemeld om op latere leeftijd
toch een muziekinstrument te gaan
leren spelen. Kortom, een leuke,
gezellige en vooral geslaagde dag in
het Soli-centrum. Heeft u deze open
dag gemist en bent u geïnteresseerd
in muziek (leren) maken bij Soli?
Neem contact op met opleidingen@
soli.nl (of voor de cursus ‘Muziek op
schoot’ met secretariaat@soli.nl).

Christiaan Wiers is teamcaptain van het Vattenfall Solar Team, Tanya Spee is de
PR-manager. Allebei komen ze uit Santpoort-Zuid.
Foto’s: Hans Peter van Velthoven

Het Vattenfall Solar Team bestaat uit
studenten van de TU Delft. Elk jaar
ontwerpen en bouwen ze een
zonneauto waarmee ze aan races
meedoen. De Solar Challenge
Morocco begint in Agadir en voert
in vijf etappes door de zinderende

woestijn van Marokko terug naar de
finishlijn in Agadir. De race duurt
van 25 tot 29 oktober. De teamleden
zullen in Marokko de laatste voorbereidingen treffen voor de race. Op
het programma staan het verkennen
van de route, het perfectioneren van

zonneauto Nuna 11 en het oefenen
van de verschillende raceprotocollen. ,,Dat de race doorgaat is al
een prachtige beloning voor een
jaar vol corona-onzekerheid. Maar
als we eenmaal aan de startlijn staan
dan willen we natuurlijk wel winnen.
We kijken uit naar een spannende
race”, aldus Christiaan Wiers.
Nuna11 is een driewieler met een
bijzondere positie van het derde
wiel en met een schuin geplaatst
zonnepaneel. Twee wielen staan in
een lijn achter elkaar en een derde
halverwege de ander zijde. De keuze
voor één wiel links en twee rechts
stelde het team wel voor een flinke
uitdaging. Omdat de wielen niet
naast elkaar staan, zoals bij auto’s
gebruikelijk is, moest een nieuw
stuursysteem worden ontworpen.
Het schuine zonnepaneel levert
meer downforce op. Tanya Spee
maakt de vergelijking met de
wereldberoemde kunstenaar
Picasso. ,,Als je naar zijn schilderijen
kijkt, dan lijken de elementen afzonderlijk een beetje vreemd, maar
samen vormen ze een geweldig
geheel. Nuna11 is ook een beetje zo,
de Picasso onder de zonneauto’s. Je
moet nu eenmaal buiten de
gebaande paden denken om te
winnen van de wereldtop. Dat is
precies wat we hebben gedaan.”

Fietsen langs kunstwerken van afval
Regio - In de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk zijn onder de
noemer Pollution Art Festival speciale kunstwerken van afval te vinden.
Deze kunstwerken zijn met elkaar verbonden door middel van een fietsroute. In ongeveer anderhalf uur fiets je in totaal langs zeven kunstwerken. Door één fietsroute te maken over de drie gemeenten heen,
willen de gemeenten de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
probleem benadrukken.
Pollution Art Festival is een initiatief
van de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen. Op een unieke
manier vragen ze samen aandacht
voor een maatschappelijk probleem:
de wereldwijde vervuiling zoals de
grote hoeveelheid plastic in de
oceaan, smog in China, grote afvalbergen en olierampen. Door met
afval en rauwe producten kunst te
maken en deze kunstwerken te

plaatsen op en rond het strand,
duinen en haven in Heemskerk,
IJmuiden en Wijk aan Zee willen de
gemeenten de bewustwording rond
het afvalprobleem vergroten.
Dit jaar zijn maar liefst zeven kunstwerken onderdeel van het Pollution
Art Festival. Het kunstwerk Catchfish
van het kunstenaarscollectief
CAKtwo staat op het strand bij
IJmuiden tussen Makai en paviljoen

Zuidpier. Het kunstwerk Metamorfose van Francesca Heijnis is gemaakt
met twee klassen van basisschool De
Vlinder uit Heemskerk en staat bij de
entree van het duingebied van
Heemskerk. In de tuin van Slot
Assumburg in Heemskerk staat Pollution Bloesem, gemaakt door Francesca Heijnis samen met groep 8 van
Kindcentrum Het Rinket uit Heemskerk. Vorig jaar maakte ze met leerlingen van basisschool de Leonardus
het kunstwerk Leo, dat staat inmiddels op het schoolplein van die
school. Het kunstwerk Het Anker van
Rik Herman staat aan de Dokweg in
IJmuiden. Terwijl zijn kunstwerk
Scrapfish bij de strandopgang aan de
De Zwaanstraat in Wijk aan Zee te

vinden is. Herbert Nouwens maakt
met zijn kunstwerk FUGA ook onderdeel uit van het Pollution Art Festival.
Dit kunstwerk staat langs het kanaal
in IJmuiden.
Meer informatie over het Pollution
Art Festival, de kunstwerken, kunstenaars en de fietsroute is te vinden op
instagram @(PollutionArtFestival) en
Facebook (@pollutionartfestival).
Vanaf 1 oktober worden de kunstwerken op de stranden weggehaald.

Leerlingen van Het Kompas uit
IJmuiden gooien plastic flessen in
kunstwerk Catchfish.
Foto: aangeleverd
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La Turbie, ah oui!
Door Bart Jonker
La Turbie – Bivakkeren aan de Côte
d’Azur in Zuid-Frankrijk is geen straf.
Je kunt je prima verpozen in het
heerlijke mediterrane klimaat met
het gehele jaar door gegarandeerd
veel zonnedagen. Er is veel te zien
qua natuur, historie en cultuur, maar
wie dat niet wil kan natuurlijk ook
lekker luieren bij het zwembad of
aan het strand. Hoe dan ook, er is
voor ieder wat wils. De Jutter |
Hofgeest kwam terecht in het pittoreske La Turbie, dat boven op de berg
ligt pal boven het Prinsdom Monaco.
La Turbie verrast je aangenaam met
haar schoonheid en haar geschiedenis.
Trofee
De geschiedenis van La Turbie gaat
ver terug in het verleden naar de
Romeinse tijd. De naam La Turbie
komt uit het Italiaanse ‘Turbia’, dat
weer is afgeleid van het Latijnse
‘Tropea’ en ‘trofee’ betekent. En dat is
nu juist de crux in de geschiedenis
van dit oude stadje, dat genoemd is
naar Le Trophée d’Auguste, waarvan
de ruïne nog op het hoogste punt
van het dorp prijkt. Het zijn de resten
van een gigantisch monument dat
werd opgericht door de Romeinen in
de jaren 6 en 7 voor Christus. De
trofee is een groot gedenkteken ter
ere van keizer Augustus, nadat de
Romeinen door veldtochten in de
Alpen 46 Ligurische bergstammen
hadden onderworpen. Het monument wordt daarom ook wel Alpentrofee genoemd. De Romeinen
grepen destijds in, omdat deze bergstammen voortdurend reizende
kooplieden op deze handelsroutes
overvielen en beroofden. Nu nog
worden er toeristische (dag)tochten
onder leiding van lokale gidsen in La
Turbie gehouden, de zogenaamde
‘Journée romaine’, waar je de
Romeinse geschiedenis kunt herbeleven. Na de val de van de Romeinen
werd het gedenkteken grotendeels
verwoest. De stenen werden gebruikt
om huizen te bouwen. In het oude
historische centrum zijn nog steeds
huizen gebouwd met deze stenen
van het monument.
Dante Alighieri
De republiek Genua heeft lange tijd
La Turbie overheerst. Italië was destijds in verschillende stadstaten verdeeld. De beroemde Italiaanse
schrijver, dichter, filosoof en letterkundige Dante Alighieri (1265-1321)
beschreef in zijn beroemde werk ‘La
Divina Commedia’ dat La Turbie de
westgrens vormde van Ligurië. In het
historische centrum van La Turbie is
de gedenksteen hiervan te vinden.
Dante wordt overigens beschouwd
als de grondlegger van de huidige
Italiaanse taal, die hij baseerde op
het volkslatijn en optekende tijdens
zijn tijd in Florence. Om die reden
worden Florence en de regio Toscane
nog steeds beschouwd als de
gebieden waar het hoog-Italiaans
wordt gesproken.
Afwisselende overheersingen
De geschiedenis van La Turbie kent
in de loop der geschiedenis veel
afwisselende overheersingen door
onder andere de Republiek Genua,
Monaco, Frankrijk en het Italiaanse
koningshuis Di Savoia. In 1860
vervalt La Turbie aan het Graafschap
Nice en wordt het definitief Frans

grondgebied. Later verdwijnt de
naam Graafschap Nice en wordt dit
omgezet naar het nieuw opgerichte
Franse departement Alpes-Maritimes, waar La Turbie thans deel van
uitmaakt. Ondanks dat La Turbie
geen deel meer uitmaakt van het
onderliggende Prinsdom Monaco,
heeft de voetbalclub AS Monaco FC
sinds 1981 in La Turbie zijn oefenterrein. Tot begin 20ste eeuw vielen het
nabijgelegen Beuasoleil (ook wel
Haute Monte-Carlo genoemd) en
Cap D’Ail binnen de gemeentegrenzen van La Turbie.
Bezienswaardigheden
Naast de Trophée d’Auguste is een
wandeling door het schilderachtige
oude centrum een must. Hier proef
en ruik je de geschiedenis van La
Turbie. In het oude centrum bevindt
zich ook de fraaie 18de eeuwse
barokkerk Saint-Michel. Boven La
Turbie bevindt zich de kalksteken
rots ‘Tête de Chien’ (hondenkop).
Vanaf het park met pijnbomen
‘Parcours sportif de la pinede’ heb je
een fabuleus panoramisch uitzicht
over de baai en Monaco.

La Turbie, een juweel aan de Côte d’Azur. Foto’s: Bart Jonker.

Tweeledig
Natuurlijk is het ook een ook beetje
dubbel om La Turbie te bezoeken, als
je beseft dat dit de plek is waar het
fatale auto-ongeluk plaatsvond in
1982, waarbij prinses Gracia van
Monaco, oftewel Grace Kelly, om het
leven kwam. Zij is bijgezet in het
familiegraf van de prinselijke familie
in de kathedraal van Monaco.
Lomp
Na een prachtige wandeling kun je
natuurlijk ook terecht voor de inwendige mens en winkelen in een van de
etablissementen. Wij streken neer in
een bistro, waarvan eerlijkheidshalve
gezegd dient te worden dat de
Fransen hier wel wat vriendelijker en
gastvrijer naar hun gasten kunnen
zijn. Dit was in ons etablissement
diep ondermaats en was zonder
twijfel onbeschoft en lomp te noemen. Nors en zonder glimlach
moesten we natuurlijk onze corona
greenpass tonen en werd ons een
tafeltje aangewezen. We bestelden
een brochette met béarnaisesaus. We
moesten drie keer om de béarnaisesaus vragen, die nooit kwam.
Ondanks dat wij de Franse taal goed
machtig zijn, werd dit drie keer
gewoon genegeerd zonder enige
verontschuldigingen. Jammer, als je
zo’n arrogante instelling hebt van
“dat de toeristen toch wel komen” in
zo’n juweel van een plaats. Daar
moeten ze ons inziens nog wel aan
werken en gaf (helaas) een kleine
nare bijsmaak aan ons bezoek.

Uitzicht op Monaco vanaf La Turbie.

Le Trophée d’Auguste.

La Turbie met rechts de barokkerk Saint-Michel.

Fraaie oude straatjes.

Interieur van de 18de eeuwse barokkerk Saint-Michel.

Goed toeven in La Turbie.

Het oude centrum met voormalige waterput.

Meer informatie op de Franse website: www.ville-la-turbie.fr/.
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SUV bestverkochte auto Nederland
Wat autodealers al een tijdje wisten, is nu ook echt officieel:
de SUV heeft de hatchback van de troon gestoten als meest
populaire carrosserievorm op de Nederlandse markt.
Het marktaandeel van de SUV
was het afgelopen half jaar 41,4
procent. Daarmee lag dit riant
boven het aandeel hatchbacks,

namelijk 37,8 procent. Ter vergelijking: in 2010 was 60 procent van de verkochte auto’s
nog een hatchback en slechts

Bespaar tot wel
€100 per jaar

7 procent een SUV. Andere carrosserievormen zoals de stationwagen bleven relatief gelijk
qua marktaandeel. De populairste SUV-modellen van het afgelopen jaar waren de Kia Niro
en Volvo XC40.

Meer op de markt
Vrijwel alle merken hebben inmiddels meerdere SUV’s in hun
gamma zitten. Zelfs merken die
er traditioneel niet aan zouden
dénken om zo’n model te maken. Denk bijvoorbeeld aan de
BMW X5. Uiteraard zijn deze

wat minder populair bij de gemiddelde SUV-koper. Dankzij
nieuwe motorisaties zijn moderne SUV’s een stuk zuiniger
dan voorheen. Dit was voor
veel potentiële klanten lang
iets wat hen tegenhield om
zo’n auto te kopen.

■ De populairste modellen waren

de Kia Niro en Volvo XC40.
(FOTO: ADOBE STOCK)

Het is Testafette bij Hyundai.
Nu tot € 4.000 Testafette-voordeel en
profiteer van scherpe lease aanbiedingen.

■ Bespaar tot wel €100 per jaar door je autobanden

regelmatig op te pompen. (FOTO: AANGELEVERD)

Het klimaat verandert. Ruim 7 op de 10 Nederlanders maken zich daar zorgen om. Als
automobilist kun je eenvoudig een bijdrage
leveren aan een beter klimaat door je banden
regelmatig op te pompen. Dat is bovendien
veiliger én kan je ook tot €100 per jaar opleveren. Toch rijdt meer dan 60% van de Nederlanders met banden op een te lage spanning.
Deze 5 tips helpen je om duurzamer te rijden
in Noord-Holland en daarbuiten.
1. Geef je banden elke 2 maanden lucht
Zet een tweemaandelijkse herinnering in je telefoon zodat je weet wanneer het tijd is om je banden te controleren en lucht te geven.

Bestel nu en
rijd dit jaar nog.

Door je autobanden op de juiste spanning te
brengen, rijd je veiliger, zuiniger en schoner.
2. Meet bandenspanning met koude banden
Het meten van de bandenspanning gebeurt bij
voorkeur wanneer de autobanden nog koud zijn.
Heb je langer dan 15 minuten of meer dan 5 kilometer gereden? Tel dan 0,3 bar op bij de adviesspanning.

‘Bandenspanning meten
doe je bij voorkeur wanneer
banden nog koud zijn’
3. Check de juiste spanning voor jouw auto
Controleer wat de juiste bandenspanning is voor
jouw auto. Je vindt de bandenspanning op de
sticker op de deurstijl aan de bestuurderskant,
aan de binnenzijde van het tankklepje of in het
instructieboekje van de auto.
4. Wissel op tijd naar winterbanden
Wanneer de temperatuur onder de 7 graden
daalt, en je rijdt op zomerbanden, dan is het tijd
om deze om te wisselen voor winterbanden. Dit
is beter voor de veiligheid, het milieu en je portemonnee. Komen je winterbanden na een lange periode weer uit de opslag? Pomp ze dan
meteen op bij de bandenwissel.
5. Kies de beste band
Alle nieuwe banden voor personen- en bestelwagens hebben een Europees bandenlabel. Hiermee kun je het brandstofverbruik, de grip van
de band op nat wegdek en het afrolgeluid van
banden vergelijken. Kijk voor meer informatie
op www.kiesdebesteband.nl.

Boek een proefrit
en kom langs.

Kruip eens achter het stuur van een IONIQ 5. In september staan al onze
modellen in de startblokken om door jou getest te worden. Ervaar het zelf en
kom testrijden in de compacte maar verrassend ruime Hyundai BAYON, de stoere
TUCSON Mild Hybrid of de innovatieve IONIQ 5. Of in één van de andere
modellen. Bovendien is er in de maand september tot wel € 4.000
Testafette-voordeel op diverse modellen. Doe mee aan de Testafette en
kom langs voor een proefrit. Kom verder.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/velserbeek
Hyundai Velserbeek
Wagenmakerstraat 2, Velserbroek, tel. 023 - 513 29 46

Gecombineerd verbruik: 1,38 – 19,0 (l/100 km) / 5,3 – 72,5 (km/l); CO2-emissie: 0 - 152 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de
Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk o.a. variëren door omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De
Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking en de ‘8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn
verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De Hyundai Testafette actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 4.000 op het aankoopbedrag van een Hyundai SANTA FE. Op andere Hyundai
modellen geldt een ander (lager) Testafette-voordeel. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 10-09-2021 t/m 30-09-2021 met een uiterste registratiedatum van één maand
na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of
vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven inhet service & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

