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WINTERBANDEN

INKOOP GOUD
48 EUROPER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

 *Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
Lange Nieuwstraat 401 * 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

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

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

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.

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

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

Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.

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

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

Door Ingeborg Baumann

Een miezerregentje maakte het 
decor van zand, zee en Unimogs 
nog meer indrukwekkend en het 
parcours waarschijnlijk ook meer 
geschikt. Kurkdroog zand en een 
stralende zon passen niet echt bij 
zo’n ‘strijdveld’. De aanwezige foto-
grafen, zoals Erik Baalbergen, 

genoten van de kracht en rauwheid 
van het schouwspel. Het terrein was 
overigens wel stevig omheind met 
meer dan driehonderd hekken. 

Unimog
Het ontwerp van Unimogs dateert 
van kort na de Tweede Wereldoorlog 
en wordt tegenwoordig geleverd 
onder de merknaam Mercedes-Benz. 

De naam komt van het Duitse 
UNIversal MOtor Gerät (universele 
motor machine). In eerste instantie 
waren ze bedoeld als landbouw-
voertuig, met een zeer hoge bodem-
vrijheid en een �exibel frame. Hier-
door kan het voertuig op zeer 
one�en terrein rijden. Daarom 
wordt hij ook door verschillende 
legers gebruikt. Het eerste proto-
type had een spoorbreedte zo groot 
als twee rijen gepote aardappels 
want Unimogs zijn aanvankelijk 
bedoeld als landbouwvoertuigen 
maar werden slechts zelden als 
zodanig gebruikt.

IJmuiden - Het ‘Unimogs en Groter’ spektakel dat afgelopen weekend 
plaatsvond op het Kennemerstrand trok niet heel veel maar wel geïnte-
resseerde bezoekers. En heel veel fotografen natuurlijk. Deelnemers uit 
onder andere Italie, Duitsland en België deden mee aan de ‘strijd’ met de 
kleine maar krachtige voertuigen van Mercedes-Benz.

‘Unimogs en Groter’ met als 
decor het rauwe strand

Opgeworpen strandheuvels zijn geen probleem voor de Unimogs ‘en groter’. Foto: Erik Baalbergen

Fotografen legden de kracht en de rauwheid van het schouwspel graag vast. Foto: Erik Baalbergen

zijn op zoek 
naar algemene 

BEZORGERS/STERS
Voor meer informatie: 

Tel. 0251-674433
info@verspreidnet.nl 
www.verspreidnet.nl
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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Ik ben 63 jaar geleden geboren en ge-
togen in Amsterdam en sinds 1994 
woonachtig in Driehuis. Ik ben getrou-
wd en heb twee inmiddels volwassen 
kinderen en twee honden. Ik voel mij 
enorm bevoorrecht in deze schitter-
ende omgeving te mogen wonen.

Ik werk parttime als HR-adviseur bij een par-
ticipatiebedrijf in Purmerend, dat mensen die 
moeilijk aan een baan kunnen komen bege-
leidt naar werk.

Waar ga ik voor 
Ik heb mij van jongs af aan geïnteresseerd 
voor geschiedenis en (wereld)politiek. Ik 
zag dat er veel onrecht in de wereld is en heb 
mij altijd boos gemaakt als ik zag als mensen 

moeilijk mee konden doen in de maatschappij. 
Later toen ik in Driehuis kwam wonen, zag ik 
dat naast alle mooie natuur en woonomgeving 
er ook zorgen waren. Mensen om mij heen 
begrepen vaak niet waarom problemen niet 
snel door de gemeente opgelost konden wor-
den. Een schuldige was gauw gevonden, maar 
de oplossing bleef vaak uit. Dat gaf mij een 
ongemakkelijk gevoel. Zou ik een mopperaar 
worden en aan de kant blijven staan? Of zou 
ik mijn handen uit de mouwen steken? Groen-
Links was vanaf het begin de partij voor mij, 
vanwege het sociale karakter, alsmede hun 
inzet onze kwetsbare natuur te beschermen.
Ik zet mij met passie in voor een gezonde en 
groene gemeente en al dat moois door te geven 
aan onze (klein)kinderen. Sinds 2014 ben ik 
met veel enthousiasme raadslid/fractievoor-

zitter voor GroenLinks in onze bruisende ge-
meente. Ik zet mij in voor een rechtvaardige 
en sociale samenleving. Ik ga voor gelijke kan-
sen voor iedereen. Dus extra aandacht voor 
mensen die moeilijk rond kunnen komen.
Dit is waar ik mij de afgelopen jaren voor 
heb ingezet. Ook de komende jaren wil ik mij 
inzetten om onze gemeente nog groener en 
eerlijker te maken. Dus schone lucht voor ie-
dereen! Zodat iedereen kan genieten van onze 
schitterende gemeente waar iedereen wel-
kom is en iedereen meetelt!
Een gemeente waar iedereen naar vermogen 
meedoet. En waar niet de winst op korte ter-
mijn centraal staat, maar ons gemeenschap-
pelijk belang op de lange termijn. Daarbij is 
mijn levensmotto: Sta voor elkaar klaar en 
oordeel niet.

Raadscolumn Iskandar Sitompul (GroenLinks): 
Passie voor een gezonde en groene gemeente

Om Nederlandse huishoudens dit jaar 
al te ondersteunen met de hoge energie-
rekening ontvangen inwoners voor no-
vember en december een vaste korting 
op de energierekening van 190 euro per 
maand. Deze compensatie wordt direct 
verrekend via de energieleveranciers. 

Vanaf 1 januari 2023 zijn er vaste energi-
etarieven voor alle huishoudens. Voor gas 
wordt het maximale tarief €1,45 per m3 tot 
een verbruik van 1200 m3. Voor elektri-
citeit wordt het maximale tarief verlaagd tot 
€0,40 per KWh tot een verbruik van 2900 
KWh. Hierbij wordt rekening gehouden met 
huishoudens die nauwelijks gas verbruiken, 
maar wel elektriciteit, zoals woningen met 
een warmtepomp. Bij energieverbruik boven 
het maximale verbruik, betalen huishoudens 

het tarief zoals in het energiecontract staat. 
Voor een huishouden met een gemiddeld
energieverbruik scheelt dit volgend jaar zo’n 
€2500,- op de energierekening.

Voor wie geldt deze regeling?
De regeling geldt voor inwoners en andere 
‘kleinverbruikers’ zoals zzp’ers, winkels,
verenigingen, kleine maatschappelijke
organisaties en een deel van het kleine mkb. 
Gratis en ona� ankelijk advies
Wilt u meer informatie over energie
besparen of heeft u behoefte aan gratis en
ona� ankelijk advies van een adviseur?
Neem contact op met het Duurzaam Bouw-
loket via www.duurzaambouwloket.nl/
contact of laat een energiecoach van Ener-
giek Velsen langskomen via Energiek Velsen, 
www.energiekvelsen.nl.

Lagere energiekosten vanaf 1 november 2022

Twee middagen 
is Burgerzaken
gesloten
Op dinsdag 25 en vrijdag 28 oktober 
2022 kunt u geen afspraak maken met 
de afdeling Burgerzaken tussen 
13.30 en 16.00 uur, de balie is gesloten.

Er wordt technisch onderhoud
uitgevoerd aan het systeem.

Herhaalprik tegen corona

Vaccinatielocaties in Velsen
Velsen-Noord
Concordiastraat 28, 1951 AR Velsen-Noord.
Open op woensdag t/m maandag:
09:00-16:30 uur en dinsdag: 12:30- 20:00 uur.

IJmuiden
Dokweg 43, 1976 CA IJmuiden
*Open op donderdag t/m dinsdag:
09:00-16:30 uur en woensdag:
12:30- 20:00 uur.
*Let op: op 21 & 22 oktober, 25 &
26 oktober en 28 & 29 oktober is de locatie
in IJmuiden gesloten. 

Velsen zoekt kinderklimaatburgemeester!
Gemeente Velsen is op zoek naar een 
kinderklimaatburgemeester! Ben jij 
tussen de 8 en 14 jaar? Vind je duur-
zaamheid belangrijk? En heb je ideeën 
om Velsen duurzamer of klimaat-

vriendelijker te maken? Dan zoeken we 
jou! 

Wat ga je doen? 
In de klimaatweek (van 31 oktober t/m 

6 november) presenteren we jou als kinder-
klimaat-burgemeester van Velsen. Dat bete-
kent dat je met een foto op onze sociale me-
dia en in de krant komt te staan. We nodigen 
je daarnaast uit voor een gesprek om mee te 
denken hoe we Velsen kunnen verduurza-
men. En vragen je hoe we daar het beste kin-
deren bij kunnen betrekken. Op basis van dat 
gesprek gaan we daarmee samen aan de slag! 
Je krijgt ook een gratis vlogles van onze kli-
maatvloggers Jelle en Dave. En je mag helpen 
bij het planten van bomen voor initiatieven 
op Velsengoedbezig.nl. 
Hoe kun je meedoen?
Vraag aan je ouders of je mee mag doen en 
stuur een mailtje met een tekstje van on-
geveer één alinea waarom jij een goede kli-
maatburgemeester zou zijn voor Velsen. Dit 
mag naar duurzaam@velsen.nl. Vergeet niet 
je naam, leeftijd en school te noemen. Op 28 
oktober laten we je weten of je het geworden 
bent. Je bent tot eind dit jaar kinderklimaat-
burgemeester. Als klimaatburgemeester zul-
len we elkaar in ieder geval 3 keer zien en 
spreken. 

Stichting Thuisgekookt
– Praatje Pot
Is zelf koken (even) lastig? Misschien kan 
een thuiskok van Stichting Thuisgekookt 
dan uitkomst bieden! Een thuiskok is een bu-
urtgenoot die tegen kostprijs een extra portie 
maakt en deze bij u langs brengt. Lekker, ge-
zond én gezellig. Van 1 tot 20 november kunt 
u tijdens Praatje Pot gratis proberen of het 
ontvangen van maaltijden van een kokende 
buurtgenoot iets voor u is.
Meldt u aan via thuisgekookt.nl/praatjepot 
of bel naar 085-0608768 en krijg uw eerste 
maaltijd cadeau.

Corona is nog niet weg. Nog steeds worden 
mensen ziek door het coronavirus, bes-
mettingen nemen ook weer toe. Hoe meer 
mensen de herhaalprik halen, hoe beter we 
een opleving van het coronavirus kunnen 
voorkomen. Is uw geboortejaar aan de beurt? 
Dan kunt u een afspraak maken, u hoeft niet 
te wachten op de brief van het RIVM. Een 
afspraak maakt u online op planjeprik.nl of 
telefonisch via 0800 – 7070.

De langetermijngevolgen van corona worden 
steeds meer zichtbaar, zowel lichamelijk als 
mentaal. Maar ook op sociaal, maatschap-
pelijk en economisch vlak. Zo zien ler-
aren nog steeds leerlingen worstelen met 
de gevolgen van eerdere schoolsluitingen. 
Mensen met een zeer kwetsbare gezondheid 
en mensen met post-covid hebben elke dag 
te maken met de grote invloed van corona 
op hun leven. Daarom blijft het belangrijk 
om coronabesmettingen zoveel mogelijk te 
voorkomen.

De laatste informatie over corona vindt u 
op rijksoverheid.nl/corona. Of u kunt bellen 
naar 0800-1351. 



Bekendmakingen

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Groeneweg 80, vergroten 2e verdie-

ping, splitsen in twee appartementen 
met dakterras, plaatsen twee dakkapel-
len (voorkant) (10/10/2022) 115233-
2022

• Celsiusstraat 23, veranderen en ver-
groten gebedsruimte en plaatsen mina-
ret (14/10/2022) 116887-2022

• Zeeweg 240, verbouwen tot kinderd-
agverblijf (inclusief speelplaats/
hekwerk) en brandveilig gebruik 
(14/10/2022) 117025-2022

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 56, bouwen dakop-

bouw en splitsen in 2 appartementen 
(12/10/2022) 116329-2022

Driehuis
• Wol� en Dekenlaan 11, bouwen erker 

en luifel (09/10/2022) 114902-2022

Velserbroek
• Bagijnenkamp 8, vergroten 1e verdie-

ping en plaatsen dakkapel (achterkant) 
(11/10/2022) 115761-2022

• Galle Promenade 127, plaatsen zon-
nepanelen (13/10/2022) 116728-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Trompstraat 150, bouwen dakopbouw 

(11/10/2022) 97117-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
Santpoort-Noord
• Duin- en Kruidbergerweg 74 (Rijks-

monument), plaatsen zonnepanelen 
(11/10/2022) 109189-2022

Ingediende aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:18
Santpoort-Noord
• Verkoop van po�ertjes, van 27 t/m 29 

juni 2023, locatie: weiland t.h.v. Hoofd-
straat 234 (12/10/2022) 116182-2022

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Cheers Anniversary”, op 24 juni 2023 

van 11:00 tot 23:00 uur, locatie: Kenne-
merlaan 93 (10/10/2022) 115452-2022

• “Koningsdag 2023”, op 27 april 2023 
van 14:00 tot 23:00 uur, locatie: Kenne-
merlaan 93 (10/10/2022) 115448-2022

• “Pinkster Festival”, op 28 mei 2023 van 
14:00 tot 23:00 uur, locatie: Kennemer-
laan 93 (11/10/2022) 115757-2022

• “Strandrace IJmuiden”, van 3 t/m 15 
oktober 2023 van 08:00 tot 17:00 uur, 
locatie: Strand (11/10/2022) 115884-
2022

Velsen-Zuid
• “Electro Speed Regatta”, van 18 t/m 21 

mei 2023 van 08:00 tot 21:00 uur, loca-
tie: De Ven te Velsen-Zuid (10/10/2022) 
115437-2022

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Trompstraat 17, vergroten eerste 

verdieping en bouwen dakopbouw 
(11/10/2022) 74198-2022

• Kanaalstraat 240 (Gemeentelijk mon-
ument), plaatsen dakraam (zijkant) 
(13/10/2022) 105606-2022

• Griftstraat 16, bouwen erker (zijkant) 
(04/10/2022) 99777-2022

Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 11, bouwen aan-

bouw en afwijken bestemmingsplan 
(11/10/2022) 31953-2022

Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 25 – 8000, kappen boom 

(11/10/2022) 109187-2022
• Duinlustparkweg 45 en 47, wijzigen 

dakopbouw (plaatsen dakisolatie en 
vervangen dakpannen; wijziging op 
verleende vergunning 130141-2021) 
(11/10/2022) 99988-2022

Santpoort-Noord
• Johan Maurits van Nassaulaan 12, ver-

wijderen balkon/dichtzetten gevelo-
pening en interne constructie wijziging 
(11/10/2022) 99700-2022

• Lazarus Mullerlaan 3, bouwen dakop-
bouw inclusief dakkapel (voorkant) 
(11/10/2022) 100185-2022

• Dinkgrevelaan 7, optrekken kap en 
plaatsen dakkapel (voorkant) en erker 
(zijkant) (13/10/2022) 101885-2022

• Spanjaardsberglaan 10, plaatsen dak-

kapel (voorkant) (13/10/2022) 102069-
2022

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 123, kappen 24 

bomen (11/10/2022) 97873-2022

Ingetrokken verleende omgevings-
vergunning
Santpoort-Zuid
• Albert Glasstraat 1, kappen boom 

(11/10/2022) 90136-2022

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
IJmuiden
• “Driehuizer Friethuis”, wekelijks op 

vrijdag van 11:00 tot 14:00 uur, loca-
tie: Kotterkade thv 113 (13/10/2022) 
97196-2022

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
Velsen-Zuid
• “Het Geheugenspel”, op 12 oktober 

2022 van 07:00 tot 189:00 uur, locatie: 
Oranjestraat 98 en Heerenduinweg te 
IJmuiden en Minister van Houtenlaan 
(11/10/2022) 105197-2022

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, uitleen-
punt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Moer-
berg. Voor de inzage van stukken kunt u naar 
het gemeentehuis.

27 oktober vanaf 19.00 uur
Voor aanvang van de vergadering  zijn er 
vanaf 19.00 uur raadsleden aanwezig om u 
welkom te heten in de burgerzaal van het 
gemeentehuis.  U kunt dan in gesprek met de 
aanwezige raadsleden en steunfractieleden. 
De sessies beginnen om 19.30 uur. 

Verordening bekostiging leerlingen-
vervoer Velsen 2022

De gemeenteraad heeft de plicht een regeling 
vast te stellen voor de bekostiging van het 
leerlingenvervoer. Het uitgangspunt blijft 
dat ouders/verzorgers in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk zijn voor het vervoer van 
hun kind van en naar school. De verordening 
biedt de gemeente handvatten om ouders 
(financieel) te ondersteunen bij het vervoer 
van en naar school. De regels om hiervoor in 
aanmerking te komen zijn niet veranderd.

Vaststelling stedenbouwkundig plan 
Vlietweg 2 te Santpoort-Noord

Het project Vlietweg 2 in Santpoort-Noord is 

één van de projecten waarmee de gemeente 
invulling geeft aan de ambitie om passende 
huisvesting te hebben voor iedereen. Met dit 
pilotproject komen er circa 190 woningen 
voor starters. 
De initiatiefnemer heeft hierbij een uitvoerig 
participatietraject doorlopen met de buurt. 
Het college stelt nu aan de raad voor om het 
stedenbouwkundig plan vast te stellen.Geef 
een korte toelichting op het verzoek om het 
onderwerp te agenderen en het doel hiervan. 
Hiervoor kun je indien beschikbaar de sa-
menvatting van het college- of raadsvoorstel 
benutten. In ieder geval moet de toelichting 
antwoord geven op de volgende vragen:

Verordening participatie en uitdaag-
recht Velsen

Iedere dag maakt de gemeente weer nieuwe 
plannen. Van de inrichting van een speelplek 
in de straat tot een toekomstvisie voor heel 
Velsen. 
Om voor al die gemeentelijke plannen de 
betrokkenheid en samenwerking met bewo-
ners, ondernemers en organisaties goed te 

regelen, heeft de gemeente participatiebeleid 
gemaakt. 
Hoe we dit doen, staat nu in de ‘inspraak en 
samenspraakverordening’ uit 2010. Deze 
sluit niet meer aan bij de huidige wensen en 
eisen van deze tijd. 
Daarom is een nieuwe Participatieveror-
dening noodzakelijk. Ook het uitdaagrecht 
wordt hierin opgenomen. 
Via het uitdaagrecht kunnen inwoners de 
gemeente uitdagen om gemeentelijke taken 
(en budget) over te nemen om hun buurt te 
verbeteren. Dit beleid wordt nu voorgelegd 
aan de gemeenteraad. 

Benoemen twee nieuwe leden Raad van 
Toezicht van IJmare
De Stichting Primair Openbaar Onderwijs 
IJmond (OPOIJ) heeft een Raad van Toe-
zicht.  Hiervoor worden 2 leden benoemd. 
OPOIJ heet sinds 1 september 2022 IJmare.

Reageren en inspreken bij de sessies:

Inwoners en organisaties kunnen inspreken 
tijdens de raadsvergadering. Het actuali-
teitenuurtje is bedoeld voor inwoners om 

actuele zaken aan de orde te stellen. 
Het inspreken mag niet gaan over onder-
werpen die op de agenda staan.  
Inspreken is wel mogelijk over onderwerpen 
die niet eerder in een sessie zijn besproken 
door de raad. 
Het moet gaan over zaken waar de gemeente-
raad iets aan kan doen, dus geen klachten of 
bezwaren over genomen besluiten, daar zijn 
specifieke procedures voor.

Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot don-
derdag 27 oktober, 12.00 uur aanmelden via 
e-mail: griªe@velsen.nl of via telefoon, 
0255 567251.
Over de onderwerpen die op de agenda staan, 
kan schriftelijk een reactie worden gegeven 
via de mail naar griªe@velsen.nl.  
Indien u deze stuurt voor donderdag 
27 oktober 12.00 uur ontvangen de 
raadsleden uw reactie nog vóór de 
vergadering.  

Ga voor meer informatie over bovenstaande 
onderwerpen en stukken naar http://velsen.
raadsinformatie.nl.

AGENDA VAN DE RAADSVERGADERING 27 OKTOBER

Bekendmakingen

Herhaalprik tegen corona

Weg met de gevaarlijke paaltjes!

Veel van de paaltjes zijn gevaarlijk en overbodig. Foto: aangeleverd

Velsen - ,,Kies een veilige oplossing 
om auto’s te weren’’, zegt Han van 
Spanje van de Fietsersbond Velsen. 
Maandagmiddag plakte de Fietsers-
bond stickers op paaltjes waar �etsers 
tegenaan botsen. In de afgelopen tijd 
gebeurden er in Velsen volgens een 
voorlopige telling 97 ongevallen door 
obstakels, zegt het stadhuis; 58 keer 
betrof het een paaltje. Valpartijen over 
stoepranden van vluchtheuvels, die 
ook vaak voorkomen, zijn nog niet 
meegeteld. Uit landelijke cijfers blijkt 
dat er jaarlijks 2400 �etsers bij de 
spoedeisende hulp belanden. Hun 
letsels zijn vaak ernstig, zeker als de 
�etser een behoorlijk tempo heeft.
Bij een onduidelijke verkeerssituatie is 
een veilige wegaanpassing nodig. De 

Fietsersbond en Veilig Verkeer Neder-
land wijzen erop dat veel van die 
gevaarlijk paaltjes overbodig zijn. Ook 
blijken ze vaak op een ‘onhandige’ 
plek te staan en niet van een voorge-
schreven markering te zijn voorzien. 
Hoewel de gemeente volledig �nan-
cieel aansprakelijk is in zo’n geval, 
voorkomt de Fietsersbond liever dat 
er ongelukken gebeuren. Het aller 
gevaarlijkste obstakel in Velsen is in 
het tunneltje van de Slaperdijk! Het 
hoogteverschil tussen trottoir en 
�etspad is er onzichtbaar door een 
witte lijn. Gevolg is een groeiend 
aantal slachto�ers, dat slechts leidde 
tot meer paaltjes in de tunnel. De 
veilige oplossing is het hoogteverschil 
ophe�en en de paaltjes weghalen. 
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dat door ons in deze krant gepro-
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e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
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www.jutter.nl/privacy
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herkomst.
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Santpoort-Noord - Zondag 30 
oktober kunt u een feestelijke én 
muzikale middag beleven in verband 
met de viering van 90 jaar Naaldkerk. 
Vanaf 13.30 uur kunt u in de kerk aan 
de Frans Netscherlaan te Santpoort-
Noord genieten van een afwisselend 
programma door het Naaldkoor én 
het SOLI klein orkest.
In het voorjaar, medio april, werd een 
sfeervolle Mariatentoonstelling in 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende 
Bijstand (OLVAB) gerealiseerd, waar 
veel belangstelling voor was. Op 15 
mei volgde de Mariaviering waarbij 

vele Lourdesgangers aanwezig 
waren.
Op 18 september zat de kerk bomvol 
bij de feestelijke eredienst met 
bisschop Jan Hendriks als hoofdcele-
brant. De feestmiddag was een groot 
succes met een verhalenbingo over 
de kerk, zangeres Anita Sanders, 
lunch én buurtborrel. Met dit concert 
wordt tot volle tevredenheid de 
viering van het 90-jarig bestaan van 
De Naaldkerk oftewel OLVAB afge-
sloten. De toegang van het concert is 
gratis en na a� oop is er een collecte. 
U bent van harte welkom!

Concert in de Naaldkerk
Het Naaldkoor staat onder leiding van Titia Mijnen. Foto: aangeleverd

Velsen - ,,Hoe regel ik de � nanciën 
als degene voor wie ik zorg dit niet 
meer kan?” en: ,,Mantelzorg en werk, 
hoe blijf je in balans?”. Deze onder-
werpen komen respectievelijk op 
donderdagavond 3 en 17 november 
a.s. aan de orde tijdens een webinar 
(online dus) van 20.00-21.00 uur. 
Er zijn nog enkele plekken beschik-
baar. Voor het onderwerp � nanciën 
kunt u tot en met 26 oktober 
aanmelden en voor werk en balans 

tot en met 9 november. Dit kunt u 
doen door het sturen van een e-mail 
naar: infomantelzorg@socius-md.nl 
onder vermelding van naam, adres 
en telefoonnummer. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Op maandag 
en donderdag beantwoorden zij uw 
mail. Voor overige vragen met 
betrekking tot mantelzorg kunt u 
bellen met Socius op maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur via 
088-8876900.

Gratis webinars voor 
mantelzorgers in Velsen

Start kook- en eetclub 
‘Samen is het leuker’
IJmuiden - Houdt u van samenzijn, 
lekker eten en koken? Voelt u zich 
weleens eenzaam en/of krijgt u wat 
last van een haperend brein? Dan 
bent u bij ontmoetingscentrum 
Zeestroom aan het juiste adres. Op 
donderdag 3 november starten zij 
namelijk met een kook- en eetclub.
Wekelijks zal er, op de donderdag, 
onder professionele begeleiding 
gekookt, gegeten en nagetafeld 
worden maar ook zullen de menu’s 
met elkaar bedacht worden en de 

boodschappen zullen samen worden 
gedaan. Op deze manier zult u de 
donderdag van 13.30 uur tot 19.30 
uur lekker en gezellig bezig zijn. De 
club wordt gehouden bij ontmoe-
tingscentrum Zeestroom op het 
Zeewijkplein 262 in IJmuiden. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk, dit kan via 
de telefoon op 023-8910503 of per 
e-mail oc.zeestroom@zorgbalans.nl. 
Ook voor vragen kunt u daar terecht. 

Samen is alles leuker. Foto: aangeleverd

Lunch van de Ontmoeting
Santpoort/Driehuis - De afdeling 
Santpoort- Driehuis van de Zonne-
bloem heeft in verband met de Week 
van de Eenzaamheid op zaterdag 8 
oktober hun gasten in de recreatie-
zaal van het gebouw Velserhooft een 
lunch aangeboden. 
Er waren maar liefst 33 gasten 
aanwezig. Voorzitter Fred Zuidam 
heette de gasten hartelijk welkom en 
vertelde waarom de Zonnebloem 
deze middag had georganiseerd: om 
de eenzaamheid even te vergeten en 
gezellig met elkaar te zijn. Ook 
hoopte hij dat de gasten andere 
mensen kunnen inspireren om meer 
samen te doen. De gasten genoten 

van de heerlijke soep en natuurlijk 
het broodje kroket, dat bij de andere 
goed belegde broodjes niet mocht 
ontbreken. Ter afsluiting trad een 
deel van het koor Unidos op, waar-
door het weer helemaal een 
geslaagde middag was voor zowel 
de gasten, die er van hadden 
genoten, als voor de vrijwilligers die 
de lunch hadden voorbereid. Woont 
u in Santpoort of Driehuis en zou u 
ook willen deelnemen aan de activi-
teiten? Of is vrijwilliger worden iets 
voor u? Meld u dan aan (of vraag het 
iemand voor u te doen) via de 
website https://www.zonnebloem.
nl/santpoort-driehuis. 

Het was een heel gezellige lunch in Velserhooft. Foto: aangeleverd

Santpoort -’t Mosterdzaadje staat 
aanstaande week in het teken van 
het chanson. Britta Maria en Maurits 
Fondse brengen op vrijdag 21 
oktober om 20.00 uur het theater-
concert ‘Vive la Chanson!’ 
Ontroerende en opzwepende Franse 
chansons van grote Franse zangers 
als Aznavour, Brel, Gréco, Gainsbourg, 
Barbara, Yves Montand, Piaf, Zaz, 
Julien Clerc, Pravi. Tussen de chan-
sons door worden verhalen achter de 
liedjes en anekdotes verteld. 
Zangeres Britta Maria en pianist 
Maurits Fondse brengen al vele jaren 

het chanson met groot succes naar 
de theaters. 
Op zondag 23 september om 15.00 
uur speelt de pianiste Maria Proko-
� eva de muziek van Chopin. Maria 
Proko� eva is een geliefd pianiste, 
geboren en getogen in Belarus. Na 
haar studie in Brussel zette zij haar 
carrière voort in Nederland. ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625 www.
mosterdzaadje.nl. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage met een 
richtlijn van €10 euro wenselijk.

Franse chansons en Chopin in ‘t Mosterdzaadje

Chansons en Chopin in ’t 
Mosterdzaadje. Foto: aangeleverd

De Architectuur van Dudok
Santpoort - Op 27 oktober komt Drs. Juliette Verhofstad in Dorpshuis het 
Terras spreken over de architectuur van Dudok (1884-1964). Deze architect 
is onder meer bekend van het raadhuis in Hilversum en natuurlijk ons 
eigen stadhuis in IJmuiden. Wist u dat Dudok nooit is opgeleid tot archi-
tect? Wel is hij in 1915 benoemd tot directeur Publieke Werken in 
Hilversum waar hij de ruimte kreeg om voor deze snelgroeiende industrie-
stad gebouwen, scholen en begraafplaatsen te ontwerpen. Deze 
ontwerpen werden zo beroemd dat de zogenaamde ‘Dudokstijl’ zich snel 
verspreidde over het land. Juliette Verhofstad kan hier boeiend over 
vertellen. Juliette is expert in kunstgeschiedenis. Zij verzorgt lezingen op 
haar vakgebied en is 
onder andere conservator 
bij het Cobra Museum 
geweest. Kunstgeschie-
denis en tekenen zijn al 
jaren haar grote passies. 
Inspiratie vindt zij in 
musea tijdens bijzondere 
tentoonstellingen. 
Aanvang lezing om 20.00 
uur (ko�  e/thee vanaf 
19.30 uur). Duur: 1,5 uur 
met een kleine pauze. De 
prijs voor de lezing is 
7,50 euro inclusief ko�  e/
thee. Adres Dinkgreve-
laan 17 in Santpoort-
Noord. Aanmelding voor 
deze avond gaat via de 
website https://gebrui-
kers-dorpshuis-het-
terras.nl/lezing-archi-
tect-dudok/. Een tele-
foontje mag ook: 
023-3031228.

Lezing over Dudok in Het Terras. 
Foto: aangeleverd
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De Tallboy aardbevingsbom
Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmuidens onderwerp aan 
de hand van een foto en naar aanleiding van de actualiteit, een bijzon-
dere gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de mooie tafe-
relen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor de resten van 
de Tallboy aardbevingsbom op Forteiland.

Door Erik Baalbergen

Bezoekers aan het Forteiland hebben het ongetwijfeld wel ‘ns zien liggen 
naast de grote aanlegsteiger: het gebroken omhulsel van een grote bom. De 
wat oudere IJmuidenaar kent dezelfde ’bom’ wellicht nog van diens vorige 
ligplaats, langs de weg vanaf de Semafoor naar beneden, voordat een groot 
deel van het Seinpostduin werd afgegraven voor de aanleg van de IJmond-
haven. Het zijn resten van een zogenaamde Tallboy aardbevingsbom.

Zware jongens en aardbevingen
De Tallboy is een zware conventionele vliegtuigbom van ruim 5 ton uit de 
Tweede Wereldoorlog. De bom zelf is 3,15 meter lang en inclusief staartstuk 
is hij 6,48 meter lang. De bom heeft een doorsnede van ca. 95 cm. Met recht 
een zware jongen! Vanaf juni 1944 wordt hij tijdens de laatste oorlogsjaren 
gebruikt door de Engelse luchtmacht, de Royal Air Force (RAF), voor zware 
bombardementen. Een Tallboy moet door een speciaal daarvoor aangepaste 
Avro Lancaster bommenwerper op ruim 6 kilometer hoogte afgeworpen 
worden. Tijdens de val bereikt de bom de geluidssnelheid. Om de bom met 
z’n neus vooruit in een rechte lijn te laten vallen, draait deze snel om z’n as 
door de onder een hoek geplaatste stuurvinnen aan de staart. De bom is 
gemaakt om eerst diep door te dringen in de oppervlakte en dan pas te 
exploderen. De schokgolf veroorzaakt een miniaardbeving, waardoor omlig-
gende gebouwen beschadigd worden. Niet voor niets wordt de Tallboy aard-
bevingsbom genoemd. De bom gaat ook door een metersdikke betonlaag. 
Tallboys zijn gebruikt om lanceerbases van de Duitse langeafstandswapens 
V1, V2 en V3 te bombarderen. Ze zijn eveneens gebruikt om het grootste 
Duitse slagschip uit de Tweede Wereldoorlog, de Tirpitz, te beschadigen en 
op 12 nov 1944 tot zinken te brengen in de Tromsø�ord (Noorwegen).

Snelboten
IJmuiden heeft helaas ook kennis gemaakt met de kracht van de Tallboy. Al 
vroeg tijdens de Tweede Wereldoorlog is IJmuiden een uitvalsbasis voor 
snelboten van de Duitse Kriegsmarine. Ter bescherming van de snelboten 
wordt vanaf eind 1940 gebouwd aan een snelbootbunker aan het toenma-
lige einde van de Haringhaven. Schnellbootbunker I komt in 1942 in bedrijf. 
Later wordt er gebouwd aan Schnellbootbunker II, bij de ingang van de 
Haringhaven. Omdat de geallieerden op zee behoorlijk moeten lijden onder 
activiteiten van de snelboten, komen ze met een antwoord... Op 26 maart 
1944 zijn de snelbootbunkers en nabijgelegen militaire objecten doelwit van 
bombardementen door Mitchell en Marauder bommenwerpers met pantser-
doorborende bommen. Helaas kunnen de bommen de snelbootbunkers met 
hun daken van 2 tot 4 meter dik gewapend beton nauwelijks beschadigen. 
De bombardementen leveren wel veel schade in de omgeving, in IJmuiden 
op. Een aanval in augustus 1944 door het 617e Dambuster Squadron van de 
RAF levert wel enige schade aan de bunkers op, maar al spoedig worden 
weer snelboten rond de IJmuider haven gesignaleerd. Een aanval op 15 
december 1944 met Tallboys door hetzelfde squadron betekent het einde 
van de inzetbaarheid van de twee Duitse snelbootbunkers in IJmuiden. 
Schnellbootbunker I raakt onbruikbaar en Schnellbootbunker II raakt zo 
beschadigd dat deze nooit wordt afgebouwd. In februari en maart 1945 
voeren de Engelsen en Amerikanen nog enkele bombardementen rond 
IJmuiden uit maar die zijn voor de snelbootbunkers eigenlijk niet meer 
nodig.

Blindganger
Bij Schnellbootbunker II, de huidige CEBO bunker, zijn na de oorlog de resten 
van een blindganger van een Tallboy gevonden. Aanvankelijk zijn de resten 
ergens opgeslagen. Rond eind jaren zeventig wordt het gebroken omhulsel 
met een informatiebord geplaatst langs de weg vanaf de Semafoor naar 
beneden. Later dreigt de ‘bom’ bij het werk van een aannemer bij het oud 
ijzer terecht te komen, maar door oplettendheid van toenmalig bestuurslid 
Ron Bakker van de stichting Werkgroep Onderzoek Verdedigingswerken 
IJmuiden (WOVIJ) blijft de bom gespaard en komt deze terecht bij de WOVIJ. 
In april 2015 heeft de WOVIJ de Tallboy bij de grote steiger op het Forteiland 
geplaatst. Daar kan deze zware jongen als stille getuige van een donkere tijd 
voor IJmuiden door het publiek aanschouwd worden.

Resten van de Tallboy aardbevingsbom op het Forteiland. Foto: Erik Baalbergen

IJmuiden - Zo’n zaak die in de 
‘Negen Straatjes’ in Amsterdam of 
hippe buurten in welke grote stad 
dan ook, stylisten, trendsetters en 
liefhebbers van prachtige vintage 
(merk) kleding heel erg blij zou 
maken. Zo’n zaak is I am Vintage, 
‘gewoon’ op de Kennemerlaan in 
IJmuiden. Tegen heel �jne prijzen 
ook nog. Eigenaresse Greanca 
Wessel en haar vriend Krishna 
Hanrahan zijn heel aardig, 
bescheiden en hebben een enorm 
doorzettingsvermogen.

Niet over rozen
I am Vintage bestaat inmiddels vier 
jaar en die tijd ging niet helemaal 
over rozen. ,,Vier maanden na de 
opening ging de Kennemerlaan 
open voor het riool, toen het nieuwe 
wegdek en nog zo wat 
veranderingen. 
Daarna kwam corona, ook niet 
gunstig als je net geopend bent. We 
hebben doorgezet, op eigen kracht 
en doorzettingsvermogen. We zijn 
onze klanten zeer dankbaar, dankzij 
hen zijn wij hier nog steeds.’’

Gouden formule
Op de vraag wat dan hun gouden 
formule is zeggen ze: ,,Er is veel 
kleding te verkrijgen, kwaliteitskle-
ding voor een betaalbare prijs. 
Mensen komen zelfs langs voor een 
praatje, de winkel heeft een hoog 
sociaal gehalte. Klanten komen van 
Hillegom tot aan Heerhugowaard 
naar ons toe. Ook het duurzame deel 
is voor veel mensen belangrijk, 
mensen zijn eerder geneigd iets te 
hergebruiken. De kleding bij I Am 
Vintage is de uitgelezen kans om te 
denken aan duurzaamheid én bespa-
ring in je portemonnee zonder op te 
gaan in de massa die de ‘fast fashion’ 
ketens bieden. 

Cadeautje
Wanneer je een bovenkleding stuk 
aanschaft heeft Krishna een leuk 
‘cadeautje’. Achter de kassa bevindt 
zich de ‘leuke muur’, hier hangen alle-
maal kledingstukken die net de 
winkelruimte zelf niet halen maar wel 
erg origineel zijn. Als klant krijgt je de 
keuze om hier iets gratis uit te 
zoeken, mensen reageren daar zeer 
spontaan op! Momenteel gaat het 
heel erg goed. Er wordt zelfs gedacht 
aan uitbreiding. Waarschijnlijk blijven 
we lekker hier op de Kennemerlaan. 
Maar als er serieus aan een grotere 
uitbreiding gedacht kan worden zou 
de wens op de Lange Nieuwstraat 
zijn, dat zou echt te gek zijn!’’ 

Greanca Wessel en Krishna Hanrahan (links) zijn niet alleen trots op zichzelf maar ook 
op hun klanten. Foto: aangeleverd

I am Vintage: duurzaam en
met een heel eigen stijl

Santpoort-Noord - Kom je zaterdag 
29 oktober lekker griezelen in het 
winkelgebied van Santpoort-Noord? 
Tussen 11.00 en 15.00 uur kun je 
komen genieten van een griezel-
route. Als je durft! In het winkelge-
bied is een ‘trick or treat’ route, zijn er 

spookachtige acties en er zijn diverse 
griezelige spelletjes te doen.
Halloween is een feestdag die vooral 
in Ierland, Engeland, de Verenigde 
Staten en Canada gevierd wordt. 
Kinderen verkleden zich en bellen als 
het donker wordt aan bij huizen in de 

Happy Halloween in 
Santpoort-Noord

Kom je Halloween meevieren als je durft? Foto: Snoepwinkel ieteke

buurt die versierd zijn met 
pompoenen en lichtjes. Ze roepen: 
“Trick or treat!”. De mensen mogen 
kiezen of ze een snoepje geven of 
dat de kinderen een geintje uithalen. 
Inmiddels is het ook in Nederland 
een griezelige traditie geworden en 
kan het allemaal niet eng genoeg. 
Heksen, spoken, monsters, enge 
spinnen en ander gespuis lopen dus 
zaterdag 29 oktober af en aan in het 
normaal zo vriendelijke winkelgebied 
van Santpoort-Noord. Voor de grie-
zelroute krijg je bij de griezelkraam 
op de Hagelingerweg je tasje met 
route. Onderweg haal je bij de 
heksenketel een griezelgrijze suiker-
spin en hoop je dat de spin of worm 
zich koest houdt. Er zijn griezelige 
voelboxen en een grote griezeltafel is 
tot leven gekomen en loopt door het 
gebied. Lekker spookachtige actie 
dus, georganiseerd door Puur Sant-
poort. Maar daar kan je tegen! Toch? 
Want je komt als griezel verkleed dus 
hoort helemaal bij de andere grie-
zels. Op de social media van Puur 
Santpoort vind je de laatste updates, 
een deelnamekaart kun je die dag 
halen bij de griezelkraam ter hoogte 
van de winkelgalerij op de 
Hagelingerweg.

Regio - Tegenwoordig behoort goed 
en snel internet bijna tot de basisbe-
hoefte. We doen inmiddels zo enorm 
veel via internet: werken, leren, stre-
amen, interactieve tv kijken, gamen 
maar ook het op afstand bedienen 
van techniek in huis. Voor het 
aanzetten van je verlichting hoef je 
de bank niet meer af en je bood-
schappenlijstje kun je maken in je 
luie stoel. En zorg op afstand wordt 
ook steeds meer toegepast, waarvan 
beeldbellen (beeldschermzorg) de 
meest voorkomende is. Digitalisering 

is niet meer weg te denken in ons 
dagelijks leven en deze behoefte 
blijft maar groeien.

Waarom glasvezel?
De technologische mogelijkheden 
via glasvezel zijn ongekend. Bedenk 
je maar eens hoe snel technologische 
ontwikkelingen verweven zijn 
geraakt in ons leven. De mobiele 
telefoon heeft bijvoorbeeld zijn 
intrede gedaan in 1998 en inmiddels 
kan niemand meer zonder!
Maar het blijft ook wel een beetje het 

Is je huidige internetverbinding 
voldoende voor de toekomst?

kip en het ei verhaal. Want als je niet 
beschikt over een stabiele verbinding 
die grote hoeveelheden data super-
snel kan verwerken, dan kun je 
nieuwe ontwikkelingen, die zoveel 
meer data nodig hebben, niet 
benutten.
Gelukkig zijn we in Nederland hard 
op weg om alle 8 miljoen huishou-
dens aan te sluiten op glasvezel. De 
overheid voorziet dat in 2030 heel 
Nederland verglaasd is. Je kunt er op 
den duur niet meer aan ontkomen. 
Daarnaast is het goed om te bese�en 
dat deze ontwikkeling niet voor niets 
is. Want internetcapaciteit en -snel-
heid die nu voldoende is, zal in de 
toekomst te weinig zijn.
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COLUMN SOCIUS

Het zijn bijzondere tijden... Als ik 
om me heen kijk, zie ik dat het 
stressniveau duidelijk verhoogd is. 
Maar dat is geen verrassing. Eerst 
die iedereen rakende coronacrisis. 
Nauwelijks daarvan hersteld, 
worden we geconfronteerd met 
een serie aan verontrustende 
dingen in de wereld: een oorlog in 
onze voortuin, nucleaire dreiging, klimaatverandering waarvan de 
gevolgen nu echt merkbaar zijn, de energiecrisis waardoor veel van ons 
dreigen niet meer rond te komen en in de schulden te belanden, om er 
maar een paar te noemen. Allemaal dingen die mogelijk ons bestaan 
raken en waar echt niemand voor heeft gekozen. Of we nu één van de 
gelukkigen zijn die dit zo ver mogelijk buiten de deur kunnen houden, of 
dat we bij diegenen horen die direct geraakt worden door de toestand in 
de wereld, deze verontrusting kunnen we hoe dan ook voelen. Maar hoe 
ga je hiermee om? Verdringen, rust bewaren, in actie komen? Waar liggen 
mijn eigen grenzen, hoeveel energie wil ik hiervoor over hebben? Dit 
vraagstuk herinnert me aan een Iers gebed dat me is bijgebleven: ‘Geef 
me de rust om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen. De 
moed om te veranderen wat ik kan en de wijsheid om het verschil te zien.’ 
Misschien geeft dat houvast om door deze tijden te manoeuvreren?
Chris Hebling, Welschap Socius. 

Het zijn bijzondere 
tijden

Regio - Keur Keukens heeft haar 
showroom heropend na een groot-
scheepse verbouwing. Dit werd 
gevierd met allerlei feestelijke activi-
teiten en workshops op 13, 14 en 15 
oktober. Daarna zijn er van 26 oktober 
tot en met 5 november actievoordeel-
weken met �ink voordeel op werk-
bladen en apparatuur. 
De showroom heeft een complete 
metamorfose ondergaan. Iedereen is 
welkom om het resultaat te komen 
bewonderen. Beleving staat centraal 
bij Keur Keukens. Een ingerichte 
woonkamer, een testcenter voor werk-
bladen, wie de vergrote showroom 
binnenkomt merkt: deze keukenzaak 
is anders dan de gemiddelde keuken-
winkel. Terwijl de prijzen netto en laag 
blijven volgens het oude concept.

Beleven en ervaren staat centraal 
In de afgelopen maanden is �ink geïn-
vesteerd in de showroom. Zoals je op 

een beurs van alles kunt beleven, 
testen en ervaren, zo biedt de show-
room volop inspiratie. Er is een woon-
kamer ingericht zodat je kunt zien hoe 
een keuken als meubel opgaat in het 
interieur. Een ingerichte bijkeuken laat 
zien wat hier mogelijk is. Inclusief 
bijpassende garderobekasten ontstaat 
een complete woonbeleving. Maar 
liefst een derde aan vierkante meters 
is erbij gekomen, alles is compleet 
verbouwd naar de laatste interi-
eurtrends en nieuwe keukens hebben 
een plek gekregen. Hier is het 
uitzoeken en bij elkaar zoeken van 
een keuken niet moeilijk. Verschil-
lende presentatiedisplays tonen 
combinaties van werkbladen, front-
kleuren en materialen, zodat klanten 
veel beter idee krijgen over mogelijke 
matches. Een lichtstraat in de show-
room vergemakkelijkt het uitkiezen 
van de juiste tint. Er is een eiland met 
alle binnenkantkleuren verwerkt in de 

Beleven en ervaren staat centraal in de vernieuwde showroom van Keur Keukens. 
Foto: aangeleverd

Feestelijke acties in vernieuwde 
showroom Keur Keukens

kasten. “Een keuken samenstellen is 
makkelijker geworden,” vindt bedrijfs-
leider Henri Mulder. Net zoals dat er 
een extra, aparte hoek is met verschil-
lende soorten werkbladafzuiging 
overzichtelijk naast elkaar, alle 
modellen van Quooker kokendwater-
kranen en spoelbakken.

Testen
Er is een complete presentatie met 
afneembare grepen, zodat je knoppen 
onderling kunt vergelijken of juist bij 
een keuken kunt houden om het in 
het geheel te zien. Gaat Keur Keukens 
al jaren prat op haar eigen montage 
�loso�e, klanten kunnen met eigen 
ogen zien hoe kasten worden gemon-
teerd en hoe uniek de montage van 
Keur Keukens is. Klanten kunnen alle 
opties van greeploos bekijken. Er is 
een testcenter voor werkbladen waar 
je het werkblad kunt testen op 
reinigen en vlekvrij houden van 
ketchup, ko�e, rode wijn, sap etc. Er is 
een verplaatsbaar eiland om klanten 
het idee te kunnen geven van doorlo-
opruimtes. In hoogte verstelbare 
werkbladen in het ergonomiecenter 
laten kopers exact uittesten welke 
hoogte voor hen het beste is.

Voordelig
Hangt aan dit alles een enorme prijs-
kaart? Zeker niet, benadrukt Henri 
Mulder. ,,Als je een complete keuken 
inclusief montage naast een keuken 
van een doe-het-zelf-zaak houdt, 
waarbij je apart betaalt voor een 
zzp’er montage, dan is het verschil 
klein. Terwijl je bij ons geen zorgen 
hebt over je keuken omdat we alles in 
eigen beheer uitvoeren, langere 
service hebt en onze keukens mooier 
zijn. We kunnen het voorrekenen in 
de showroom. We hebben nu ook 
aparte adviesruimtes zodat klanten in 
alle rust hun keuken kunnen 
uitzoeken,” nodigt hij uit. Meer infor-
matie op www.keurkeukens.nl/
heropening.

Het eerste exemplaar van het boek werd uitgereikt aan wethouder Jeroen Verwoort. 
Foto: Dennis Gouda

Ko van Leeuwen geeft boek uit 
over bouw Zeesluis IJmuiden
Velsen - Vijfenhalf jaar werkte bouwconsortium OpenIJ in opdracht van 
Rijkswaterstaat aan de bouw van Zeesluis IJmuiden. Van de allereerste 
explosievenverkenning in het water rond het sluizencomplex tot de o�-
ciële opening door koning Willem-Alexander was er één man die vrijwel 
alles gedetailleerd met zijn camera vastlegde: Ko van Leeuwen. Een 
eervolle opdracht, die nu een vervolg heeft gekregen. Van Leeuwen 
bracht een selectie van het door hem geschoten beeldmateriaal bijeen in 
een boek, waarvan hij vrijdagmiddag het eerste exemplaar uitreikte aan 
wethouder Jeroen Verwoort.

Door Raimond Bos

Maar liefst 120.000 foto’s maakte Ko 
van Leeuwen van het bouwen van de 
grootste zeesluis ter wereld. Ongeveer 
28.000 daarvan waren bruikbaar. Het 
uitzoeken van het beeldmateriaal was 
een immense klus, die veel meer tijd 
gevergd heeft dan hij aanvankelijk 
had ingeschat. Ook gezondheidspro-
blemen zorgden voor vertraging, met 
als gevolg dat de verschijningsdatum 
van het boek moest worden uitge-
steld. Maar nu is het er, met een voor-
woord van Astrid Bolle, omgevings-
manager van bouwconsortium 
OpenIJ. Een boek met niet alleen ruim 
250 foto’s, maar ook informatie over 
de bouw van Zeesluis IJmuiden en 
zelfs enkele foto’s uit de tijd dat de 
Noordersluis werd gebouwd. Cor 
Oudendijk, voorzitter van het Zee- en 
Havenmuseum in IJmuiden, leidde 
het overhandigen van het eerste boek 
vrijdagmiddag in. Hij stipte enkele 
verschillen tussen de bouw van de 
Noordersluis en de nieuwe zeesluis 
aan, zoals het feit dat de Noordersluis 
door 15.550 heipalen ondersteund 
wordt, terwijl dat voor Zeesluis 
IJmuiden niet geldt. Er zijn meer 
verschillen, maar volgens Oudendijk 
geldt voor zowel toen als nu dat we 
groot respect moeten hebben voor 
de denkers en werkers die de sluizen 
gerealiseerd hebben.

Veiligheidspapieren
Ko van Leeuwen (1956), geboren en 

getogen IJmuidenaar, heeft een 
sterke band met de scheepvaartwe-
reld. Als kleine jongen reed hij al op 
de step over de kades van de IJmuider 
haven om de schepen te kunnen 
bewonderen. Later zou hij zelf zo’n 
twee jaar op de grote vaart werken en 
ook was hij geruime tijd matroos op 
sleepboten in de haven. ,,Ik ben gedi-
plomeerd vakmatroos grote vaart, dat 
is het enige vakdiploma dat ik heb’’, 
vertelt hij. Velen zullen hem echter 
kennen van zijn huidige werk als foto-
graaf. ,,De vliegende reporter, die dag 
en nacht, in weer en wind vakwerk 
levert en gebeurtenissen duidelijk en 
sfeerbepalend weet vast te leggen’’, 
typeert Cor Oudendijk hem. Toen hij 
vooraf de keuze kreeg tussen het 
maken van een fotoreportage over de 
renovatie van de Velsertunnel of van 
de bouw van Zeesluis IJmuiden, koos 
hij aanvankelijk voor de tunnel. Die 
klus kreeg hij niet, maar voor het slui-
zencomplex werd hij wel geselec-
teerd. Van Leeuwen werkt als zelf-
standig ondernemer en besloot zelf 
alle benodigde veiligheidspapieren te 
behalen. ,,Daardoor had ik de vrijheid 
om zelfstandig het terrein op te 
kunnen, zonder begeleiding.’’

Volgende klus
Het inschakelen van een fotograaf om 
een bouwproject gedetailleerd vast te 
leggen is vrij gangbaar. Van Leeuwen: 
,,Met foto’s kun je als bedrijf je verhaal 
verkopen. Maar tegelijk kun je er ook 
je �nanciers mee geruststellen. 

Bovendien heeft een bedrijf ook altijd 
werknemers die nooit op de bouw-
plaats komen, de foto’s zijn er dus ook 
om de eigen medewerkers te infor-
meren. Door de coronamaatregelen 
mocht ik op een bepaald moment 
niet meer op de bouwplaats komen, 
maar dat gold ook voor de �nanciers. 
Toen hebben ze mij alsnog toestem-
ming gegeven om de foto’s te blijven 
maken.’’ Het maken van mooie foto’s is 
voor de ervaren fotograaf geen 
probleem, maar met het zelf in elkaar 
zetten van een boek had hij nog geen 
enkele ervaring. ,,Dat was wel een 
belevenis. Een boek ziet er op zich 
heel eenvoudig uit, maar het is heel 
wat werk. Ik vond het best pittig!’’ 
Hoewel Van Leeuwen over niet al te 
lange tijd met pensioen gaat, blijft hij 
nog geruime tijd in het sluizencom-
plex met zijn camera actief. Aannemer 
Van Hattum en Blankevoort is in 
opdracht van Rijkswaterstaat vorige 
week gestart met de bouw van Selec-
tieve Onttrekking, een constructie die 
het verzilten van het Noordzeekanaal 
door Zeesluis IJmuiden moet tegen-
gaan. Ook van dit project zal Ko van 
Leeuwen een fotoreportage 
verzorgen. 

Het boek ‘De bouw van Zeesluis 
IJmuiden’ is verkrijgbaar bij het Zee- 
en Havenmuseum aan de Havenkade 
55 in IJmuiden, bij The Read Shop aan 
het Markplein 33 in IJmuiden en aan 
boord van het IJmuidense rondvaart-
schip Koningin Emma.

Vuurtoren 
in het licht
IJmuiden - Een vuurtoren is een 
baken van licht en in dit prachtige 
plaatje baadt de vuurtoren bij de 
haven in IJmuiden helemaal in 
sprookjesachtig mooi licht. Dat vond 
fotograaf Frits Houtgraaf, die zelden 
of nooit zonder camera op pad gaat, 
ook. 

Het baken van licht prachtig uitgelicht. 
Foto: Frits Houtgraaf
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. brug over een weg; 7. zoete lekkernij; 12. gro-
te toeloop; 13. persoon van adel; 14. bouwland; 15. rivier in
Friesland; 17. fijnkorrelige sneeuw; 19. fijn gekookte vruchten;
21. communicatiemiddel; 22. gemeente in Flevoland; 24. kalk-
afzetting aan het gebit; 27. spoedig; 28. plaats in België; 30.
aanwijzend voornaamwoord; 31. kippenhok; 32. tijdsperiode;
33. paling; 35. type auto; 37. bekeuring; 38. draagbare com-
puter; 41. namaak (vals); 42. zich ritmisch bewegen; 44. hevi-
ge korte wervelwind; 46. Europeaan; 47. bouwsteentjes voor
kinderen; 48. bedevaartplaats in Frankrijk; 49. insect; 50. kop-
pelriem; 52. aanwijzend voornaamwoord; 54. (goede) raad;
56. Koreaans automerk; 58. ethiek (zedenleer); 61. vertra-
gingstoestel; 62. dagaanduiding; 64. deel van hals; 65. eet-
lust; 67. uitgestorven reuzenvogel; 68. voorzetsel; 70. blada-
der; 72. alsmede; 73. auto met te openen dak; 76.
meisjesnaam; 77. burgerlijke stand; 78. modder of slik; 79.
Noorse jongensnaam; 81. muzieknoot; 82. Leidse onderwijs-
instellingen (afk.); 83. verdieping; 84. voormalig schooltype
(afk.); 86. badschoen; 87. epiloog (narede).

Verticaal 1. deel van vliegtuig; 2. paardenslee; 3. slaperig; 4.
afdeling (eenheid); 5. tak van sport; 6. ouderloos kind; 7. laag-
hartig (unfair); 8. ledemaat; 9. meisjesnaam; 10. kosten koper
(afk.); 11. zeer bekwaam; 16. roem; 18. wiel; 20. onnozel per-
soon; 21. open plek in een bos; 23. mooi en aantrekkelijk; 25.
Europeaan; 26. ladder; 27. beweging op muziek; 29. geloof
(rooms); 32. circusact; 34. paleis in Apeldoorn; 36. plaats in
Amerika; 37. groot dansfeest; 39. roofvogel; 40. verzekerings-
akte; 42. zuurdeeg; 43. dopheide; 45. noodsein; 46. slaap-
plaats; 52. rivier in Utrecht; 53. hemellichaam; 54. openbaar
vervoermiddel; 55. gierigaard; 56. bewaarkorf voor vis; 57.
voertuig; 59. putemmer; 60. iemand zonder moed; 62. visge-
rei; 63. grote sappige vrucht; 66. vurig strijdpaard; 67. voor-
malig Chinees leider; 69. opstootje; 71. smalle ondiepte in
zee; 73. promotiefilmpje; 74. land in Azië; 75. bindmiddel; 78.
zeepwater; 80. functioneel leeftijdsontslag (afk.); 82. Chinese
munt; 85. onderofficier (afk.).

19 57 39 29 1 59 87 13 43 70 63 22 7
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Driehuis - Vanaf 15 maart exposeert 
Linda Molenaar uit Beverwijk in de 
ontvangstzaal en hal van het Pieter 
Vermeulen Museum onder de titel: 
‘Zie jij de match?’ In de presentatie 
op 23 oktober van 14.00 tot 15.00 
uur neemt Linda je mee langs haar 
kunstuitingen in de weg die ze 
a�egt naar haar bijzondere creaties. 
Hoe komt ze aan materialen? Wat is 
het idee erachter? Ze vertelt luchtig, 
met humor en met leuke natuuur-
weetjes uit haar natuurgidsenach-
tergrond. De presentatie is verma-
kelijk en interessant voor jong en 
oud!

Met de ogen van een kunstenaar 
kijkt Linda naar de natuur. De 
Nederlandse dierenwereld spreekt 
al jaren tot haar verbeelding, wat 
zich uit in de vorm van kunst-
werken, performances, lezingen, 
workshops en binnenkort ook 
wandelingen.

Zie de verbanden 
Linda’s werkwijze levert wonderlijke 
combinaties op van natuurlijke mate-
rialen en ambachtelijke technieken, 
die ze zich graag meester maakt. 
Allerlei verschillende voorwerpen en 
elementen van mens en dier, als 
botjes, vacht, haar, eierschalen, 
kiezen etc. gecombineerd met 
protheses en andere ‘hulpstukken’, 
worden ontleed, samengebracht, 
ingenaaid en aangekleed tot een 
wezen op zich. In Zie jij de match? 
ontmoeten stukken uit de collectie 
van het Pieter Vermeulen Museum 
haar toegankelijke kunstwerken. Kijk 
even met Linda’s blik en ontdek de 
verbanden! Voor meer informatie kijk 
ook op www.lindamolenaar.nu. Na 
de presentatie is er de mogelijkheid 
om een sleutelhanger te maken van 
paardenhaar en de tentoonstelling 
‘Over Nachten’ te bezoeken. Kosten 
voor de presentatie zijn de entree 
voor het museum.

Linda’s werkwijze levert combinaties op van natuurlijke materialen en ambachtelijke 
technieken. Foto: Gerda Ransijn

Meet and Greet Linda Molenaar 
in het Pieter Vermeulen Museum

IJmuiden - Op 26 januari 2022 
opende Zijne Majesteit Koning 
Willem-Alexander vanuit het Sluis 
Operatie Centrum (SOC), met een 
druk op de knop de binnendeur van 
Zeesluis IJmuiden. Bij het bedienge-
bouw van de zeesluis is op 11 
oktober 2022 een plaquette onthuld 
ter herinnering aan dit historische 
moment van o�ciële 
ingebruikname.

Ervaringen positief
De ervaringen met Zeesluis IJmuiden 
zijn, sinds de openstelling, positief. 
Het schutten verloopt e�ciënt en is 
beter te plannen. Afhankelijk van het 
aanbod van schepen wordt er via de 
nieuwe zeesluis of via de Noor-
dersluis geschut, om het indringen 
van te veel zout te voorkomen. Deze 
situatie van aanbodgestuurd 
schutten duurt nog tot eind 2024. 

Plaquette ingebruikname 
Zeesluis IJmuiden onthuld

Dan is de maatregel selectieve 
onttrekking operationeel, waarbij het 
zoute water weer naar zee wordt 
afgevoerd.

Getijdeonafhankelijk
Het is voor schepen mogelijk getijde-
onafhankelijk via de grootste zeesluis 
ter wereld het Noordzeekanaal op te 
varen. Hierdoor zijn de havens van 
Amsterdam 24/7 bereikbaar. Dit 
maakt de dienstverlening betrouw-
baarder, wat bijdraagt aan belang-
rijke transities in de havens, zoals de 
energietransitie en de omslag naar 
een circulaire economie.

Aanleg Zeesluis
De aanleg van Zeesluis IJmuiden 
startte in juli 2016 en werd in 
augustus 2021 afgerond. Daarna 
volgde een periode van oefenen en 
testen met de zeesluis. De nieuwe, 
grotere zeesluis vervangt de Noor-
dersluis uit 1929, die na bijna 
honderd jaar aan vervanging toe is.

Samenwerking
Zeesluis IJmuiden kwam tot stand in 
een samenwerkingsverband van de 
convenantpartijen ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, de 
provincie Noord-Holland, de 
gemeente Amsterdam samen met 
Port of Amsterdam en de gemeente 
Velsen. In opdracht van Rijkswater-
staat heeft Aannemersconsortium 
OpenIJ de zeesluis gebouwd. OpenIJ 
is de komende 25 jaar nog verant-
woordelijk voor het onderhoud.

De onthulling van de plaquette werd verricht door vertegenwoordigers van de 
provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en 
Rijkswaterstaat. Foto: Chee Janssen

Regio - Van 31 oktober tot en met 4 
november is het open week bij Bandall 
Productie in Heemskerk. Je bent van 
harte welkom om een kijkje te nemen 
achter de schermen. Onder het genot 
van een hapje en een drankje is er een 
rondleiding langs alle specialismen op 

het gebied van machinebouw. Loop 
binnen en proef de prettige en rustige 
sfeer. Er zijn diverse vacatures. Een 
mooie kans om vrijblijvend het team 
te ontmoeten. De deur staat voor je 
open van maandag tot en met vrijdag 
tussen 9.30 en 16.00 uur en op 

Open week Bandall Heemskerk donderdag tot 19.00 uur. Je hoeft je 
niet in te schrijven. Kijk voor meer 
informatie op: www.bandalljobs.com/
openweek. Bandall is een internatio-
naal familiebedrijf met de focus op het 
verduurzamen van verpakkingspro-
cessen en het reduceren van verpak-
kingsmateriaal. Adres: De Trompet 
2500, 1967 DD Heemskerk





hvcgroep.nl/plastic

HVC zamelt bij gemeenten het 
huishoudelijk plastic, blik en drink-
pakken in. Wij zorgen ervoor dat 
dit binnen Europa blijft. Dat doen 
wij door alleen samen te werken 
met gecertifi ceerde Europese op- 
en overslaglocaties, sorteerders 
en recyclers. Het ingezamelde 
plastic, blik en drinkpakken 
brengen wij naar één van onze op- 

en overslaglocaties in Nederland 
waar we de vracht keuren. 
Stoorstoff en zoals landbouwfolie, 
plastic speelgoed of piepschuim 
worden indien mogelijk verwijderd 
voordat we de vracht goedkeuren.

Verschillende stromen
Het plastic, blik en drinkpakken 
dat is goedgekeurd gaat naar 

de kunststofsorteerinstallatie 
in Heerenveen of Rotterdam. 
Daar worden de verschillende 
stromen gesorteerd en in balen 
geperst. Deze balen bieden we 
aan recyclers aan voor verdere 
verwerking. Zij gebruiken dit 
materiaal onder andere voor het 
maken van nieuwe producten of 
voor verdere recycling.

plastic scheiden, 
hoe zit het nou?

Groot plastic verpakkings-
materiaal laat de machines in de 
fabriek vastlopen.

En dan zijn er nog de instinkers. Producten die wel van plastic zijn, maar die alleen goed te verwerken 
zijn als ze worden ingeleverd bij het afvalbrengstation. We zetten ze graag op een rijtje:

Kapotte emmers, speelgoed en 
tuinstoelen vallen onder harde 
kunststoff en.

Oud dekzeil, tuinslang, 
zwembad  en zwembandjes 
zijn nog niet te recyclen en mogen 
daarom bij restafval. Past het niet 
in de restafvalbak? Breng het dan 
naar het afvalbrengstation.

Medisch afval zoals infuuszakken 
en -slangen horen in verband met 
de hygiëne bij restafval. Injectie-
naalden en spuiten mogen naar 
het afvalbrengstation. 

kunststoff en.

Piepschuim (wit en schoon) mag 
naar het afvalbrengstation. Alleen 
dan kunnen we het recyclen.

Grote stukken landbouwplastic 
en netten veroorzaken storingen 
in de sorteermachines.

de instinkers.

• is het een verpakking?
• is het leeg?
• komt het uit keuken of badkamer?

3x ja? 
Dan hoort het bij plastic, blik & 
drinkpakken.

Uitzondering
• Spuitbussen, deze horen bij restafval.

handige HVC-app.
Vraag je je weleens af waar het 
afval thuishoort? De afvalwijzer in 
de HVC-app geeft antwoord! Je kunt 
een product fotograferen en ziet 
direct in welke bak het afval hoort. 
De app is gratis te downloaden in 
de App Store of Google Playstore.

En dat zijn niet alleen vuilnis-
zakken en bermpaaltjes. Het kan 
ook zomaar zijn dat jouw boter-
kuipje of plastic fl esje uiteindelijk 
terugkomt in de kratten van 
Kornuit, de fl acons van Seepje, 
een deurmat van Ikea of de 
kinderwagen van Greentom!

Bart Bost van Greentom: ‘onze 
kinderwagens bestaan voor 97% 
van gerecycled materiaal. Het 
frame is gemaakt van polypro-
pyleen. Dat zijn de dopjes van 
limonadefl esjes. De stoff en van 
de kinderwagen zijn gemaakt van 
PET. Dat is het plastic van trans-
parante plastic fl esjes. Hiervan 
wordt de garen gesponnen. 
Voor ons is het verschrikkelijk 
belangrijk dat iedereen thuis 
goed plastic scheidt. Die afval-
stroom is namelijk de grondstof 
voor onze producten’.

jouw plastic 
flesje wordt 
een kinder-
wagen.

Tandpastatubes, blikjes en vlapakken… Door dit thuis al 
te scheiden kunnen we deze grondstoff en weer herge-
bruiken. Maar welke weg legt jouw lege boterkuipje af en 
wat maken ze er eigenlijk van?

Oud dekzeil, tuinslang, 

in de sorteermachines.

Het ingezamelde en 
gesorteerde plastic gaat 
naar een verwerker, 
waar het wordt gewas-
sen en versnipperd. 
Van die snippers wordt 
granulaat gemaakt. 
Deze ‘granulaten’ gaan 
weer naar de volgende 
verwerker om er nieuwe 
producten van te maken. 

wat hoort er bij plastic? 
doe de check:
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Velserbroek - Een tuin is een heel 
persoonlijk stukje natuur aan huis. Na 
een bezoek aan uw tuin gaat tuinde-
signer Monique van den Haak met uw 
wensenlijst aan de slag. En naast het 
beoogde ontwerp ontvangt u ook nog 
een extra ontwerp in een gesloten 
enveloppe. De verrassingstuin! Het 
gekozen ontwerp ontvangt men op 
schaal getekend met een impressiete-
kening. Helemaal compleet met 
beplantingsplan en materialenlijst. Dan 
kan een hovenier benaderd worden 
om het plan uitvoering te geven of de 
klus kan zelf worden gedaan.

Passend concept
Monique zegt: ,,Het indelen van een 
tuin lijkt eenvoudig maar er moet met 
heel veel dingen rekening worden 
gehouden. Denk alleen maar eens aan 
de verschillende grondsoorten in deze 
regio. Maar ook aan de looplijnen en de 
zichtlijnen, want naast fraai moet een 
tuin ook erg praktisch zijn. Ik ontwerp 
in alle stijlen; van een groene landelijke 
tuin, tot statige klassieke tuinen, tuinen 
met organische vormen of juist met 
hele strakke lijnen. Ik bedenk een 
passend concept dat past bij de mens, 
hun huis en de gezinssituatie. De 
verrassingstuin is een cadeautje, een 
leuk extraatje. Het geeft verassende 
blik op alle uitgangspunten.’’
Een vrijblijvende afspraak is gauw 
gemaakt. Stuur een email naar 
ontwerp@verrassingstuin.nl.

Een sterk tuinontwerp: 
Verrassingstuin.nl

De gezelligste filmavond van IJmuiden! 
IJmuiden - IJmuiden wat vertel je me 
nou?, is in ieder geval het thema van 
de �lmavond van het 65- jarige Buurt-
huis de Brulboei. Er wordt op 
donderdag 27 oktober, aanvang 20.00 
uur één �lm gedraaid en vanwege het 
bijzonder karakter van deze ‘IJmuiden 
wat...?’ wordt deze keer niet verklapt 

wat de titel van die �lm is. Ook wordt 
de inhoud van de �lm onbesproken 
gelaten maar dat de  �lm bij de kijkers 
in de smaak zal vallen is zeker! Na de 
�lm is er de gebruikelijke loterij en 
aansluitend een gezellig samenzijn in 
het kader van het jubileum. Kaarten à 
3,50 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. 

Velsen - De afgelopen periode hebben 
er meerdere gesprekken plaatsge-
vonden tussen Local Boys Velsen en 
Telstar. Het doel van deze gesprekken 
was om te kijken wat zij voor elkaar 
kunnen betekenen, de conclusie dat zij 
elkaar kunnen aanvullen was al snel 
getrokken. Deze samenwerking past 
voor Local Boys Velsen goed in de doel-
stelling om lokale talentvolle voetbal-
lers extra uitdaging te bieden en hen 
daardoor mede te behouden voor de 
voetbalsport in een leeftijdscategorie 
waar uitval groot is. Voor Telstar kan 
Local Boys Velsen een goed voorpor-
taal zijn om lokale talentvolle voetbal-
lers sneller in kaart te brengen. Dit 
draagt bij aan de doelstelling van 
Telstar om op termijn 30 procent van 
de eerste selectie uit eigen opgeleide 

voetballers te laten bestaan, bij voor-
keur uit onze regio.

Eerste stap
Op woensdag 26 oktober zal de eerste 
stap van de samenwerking zichtbaar 
zijn in het BUKO Stadion waar de teams 
van Local Boys Velsen in verschillende 
leeftijdscategorieën het gaan opnemen 
tegen de jeugdteams van Telstar. Rich-
ting de toekomst zullen er gezamenlijk 
meerdere activiteiten georganiseerd 
worden en zal er ook gekeken worden 
hoe zij door kennisdeling elkaar verder 
kunnen versterken. Local Boys Velsen is 
erg blij met zo’n mooie partner als 
Telstar en kijkt vol vertrouwen naar de 
toekomst waarin zij hopen een bijdrage 
te kunnen leveren aan het versterken 
van het lokale voetbal.

Local Boys Velsen en Telstar 
zoeken de samenwerking

Local Boys Velsen gaat het opnemen tegen de jeugdteams van Velsen 26 oktober. 
Foto: aangeleverd

AGENDA

VRIJDAG 21 OKTOBER
- ’t Mosterdzaadje: . Britta Maria en 

Maurits Fondse brengen het 
theaterconcert ‘Vive la Chanson!’ 
Aanvang; 20.00 uur. www.
mosterdzaadje.nl 

ZONDAG 23 OKTOBER 
- De Brulboei: Het ZondagMiddag-

Podium bestaat 25 jaar. Om dit 
extra luister bij te zetten is er een 
jubileumvoorstelling. Het 
Amsterdams Smartlappenkoor 
treedt dan op in Buurthuis De 
Brulboei. Het optreden begint 
om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur 
is de zaal open. 

- Pieter Vermeulen Museum: Vanaf 
15 maart exposeert Linda Mole-
naar uit Beverwijk in de 
ontvangstzaal en hal van het 
Pieter Vermeulen Museum onder 
de titel: ‘Zie jij de match?’ In de 
meet & greet op 23 oktober van 
14.00 tot 15.00 uur neemt Linda 
je mee langs haar kunstuitingen 
in de weg die ze a�egt naar haar 
creaties. Toegang is het 
entreekaartje voor het museum. 
https://www.pietervermeulen-
museum.nl/. 

- ’t Mosterdzaadje: Om 15.00 uur 
speelt de pianiste Maria Proko-
�eva de muziek van Chopin. 
www.mosterdzaadje.nl 

MAANDAG 24 OKTOBER
- De Dwarsligger: vanaf 20:00 

geeft Conny Braam een lezing in 
de Dwarsligger, Planetenweg 338 
in IJmuiden over de sociale strijd 
van de Kanaalgravers. Geef je op 
bij Elsa elsaspvelsen@gmail.com, 
want er is een beperkt aantal 
plaatsen. 

- Stiltemeditatie in het Kruispunt: 
Elke maandag van 9.00-9.25 uur 
in het Kruispunt Velserbroek Zon 
Bastion 3, Velserbroek. Je komt 
aan en zoekt een zitplaats. Er 
wordt een kaars aangestoken en 
je hoort 3 keer een gong. Daarna 
is het 25 minuten stil. Je hoort 
weer 3x de gong. Je verlaat de 
plek en hervat je dag. Je mag 
mediteren op je eigen manier; 
zolang het maar in stilte gebeurt. 
Aanmelden is niet nodig, op tijd 
komen wel. 

- Santpoorts Belang: Lezing over 
bitcoins: ‘Heb ik greep op de 
bitcoin of heeft de bitcoin greep 
op mij?’. Plaatsen reserveren via 
de website www.santpoortsbe-
lang.nl of betalen/pinnen in de 
zaal. Entree 6 euro, aanvang 
20.00 uur. ’t Brederode Huys, 
Blekersveld 50 in Santpoort-Zuid. 

- Postzegel Vereniging Santpoort: 
Bijeenkomst met een veiling, de 
kavel kunnen voor de veiling 
bekeken worden. Dorpshuis het 
Terras, Dinkgeverlaan 17, Sant-

poort-Noord. Vanaf 19.00 uur is 
iedereen welkom. Voor info: de 
voorzitter, tel. 023-5382274.

WOENSDAG 26 OKTOBER 
- Kringloopwinkel OIG IHD aan de 

Industriestraat 66 IJmuiden 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur. 
Verkoop ten bate van activiteiten 
en evenementen voor gehandi-
capten en ouderen in Velsen. 

DONDERDAG 27 OKTOBER
- Michacursus over rechtvaardig-

heid en duurzaamheid in het 
Kruispunt Velserbroek, 19.45 uur, 
toegang gratis. Geef je dan op bij 
Gilda Polderman (gildapol-
derman@planet.nl) of Joke 
Zuidema (j.zuidema@protestant-
sekerk.nl). Graag vóór 23 oktober 
aanstaande. 

- Dorpshuis Het Terras: lezing van 
Drs. Juliette Verhofstad over de 
architectuur van Dudok. 
Aanvang lezing om 20:00 uur 
(ko�e/thee vanaf 19:30 uur). De 
prijs voor de lezing is 7,50 euro. 
Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-
Noord. Aanmelding voor deze 
avond gaat via de website 
https://gebruikers-dorpshuis-
het-terras.nl/lezing-architect-
dudok/.  Een telefoontje mag 
ook: 023-3031228.

- De Brulboei 65 jaar: Met als 
thema: IJmuiden wat vertel je 
me nou? Een heel bijzondere 
�lm waarvan de titel nog even 
geheim is. Aanvang 20.00 uur, 
Kaarten à 3,50 euro zijn verkrijg-
baar aan de zaal. 

TENTOONSTELLINGEN OP ZORGVRIJ
Koeiengeloei: Bij deze tentoonstel-
ling krijg je informatie op verschil-
lende manieren. Zo is er een elec-
trospel, een draaischijf, kijkgaten en 
zijn er videobeelden te zien. Kom 
dus gezellig langs en leer meer over 
de koe! www.spaarnwoude.nl. 

PIETER VERMEULEN MUSEUM
Vanaf zondag 2 oktober 2022 is de 
nieuwe speelse, interactieve 
tentoonstelling ‘Over Nachten’ in 
het Pieter Vermeulen Museum te 
zien. De tentoonstelling is gemaakt 
voor kinderen vanaf 3 jaar en gaat 
over nachtdieren. Het museum is 
geopend dinsdag t/m vrijdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Online reserveren kan op www.
pieter-vermeulen-museum.nl.

RAADHUIS VOOR DE KUNST
Expositie ‘Het moet schuren’ van de 
groep ‘CreArte’ is van 2 tot 23 
oktober te zien op vrijdag, zaterdag 
en zondag van 13.00 uur tot 17.00 
uur. In het Raadhuis voor de kunst 
Torenstraat 7, 1981BC Velsen- Zuid 
(Oud Velsen). 

ZEE- EN HAVENMUSEUM 
Het museum is geopend op 
zaterdag, zondag en woensdag van 
13.00 tot 17.00 uur. Exposities: ‘Op 
de Sluizen van IJmuiden’ en ‘Rozen 
verwelken, Schepen vergaan’. Vier 
speurtochten en escapespel (12+). 
Audiotour met BNers.

EXPOSITIE PETER FABER 
IN MARIATHO

Mandenmakerstraat 13-15 in 
Velserbroek. De volledige 
opbrengst van zijn werken gaat 
naar de Peter Faber Stichting, die 
projecten voor kansarme jongeren 
realiseert. De expositie is te zien 
elke zaterdag en zondag tot en met 
30 oktober tussen 14.00 en 17.00 
uur. Toegang en parkeren gratis. 
Tevens te zien de permanente 
expositie van Mariska Hofman.  

VERENIGING SANTPOORTS 
BELANG

Rijmprenten en collages van 
Mercator Press. Dit is de private 
press van Willem Kramer. Op de 
tentoonstelling zijn rijmprenten en 
collages te zien, die de drukker in 
de loop der jaren heeft geprodu-
ceerd. Op www.mercatorpress.org 
is meer informatie te vinden. In de 
hal worden tevens sieraden en een 
wandobject van zijn echtgenoot 
Carolien tentoongesteld. Bezichti-
gingstijden: van 2 oktober tot 6 
november elke dinsdagmiddag 
13.30 tot 16.00 uur en op afspraak 
tel. 06-21597751. Adres: Blekersveld 
50, 2082 GK te Santpoort-Zuid. 

BIBLIOTHEEK VELSEN
Kunstenares en dichter Rita van 
Loon (1956) exposeert in de 
maanden oktober en november in 
de Bibliotheek van IJmuiden met 
een reeks fotogedichten. Rita is een 
veelzijdig artieste die zich uit in 
zowel woord als op beeld als in de 
beeldende kunst. In 2013 kwam 
haar dichtbundel ‘Recht uit het hart’ 
uit en zijn er nog een aantal 
gevolgd. Ook bij de radio is zij 
actief en is er sprake van een nieuw 
programma over de dichtkunst bij 
RTV Seaport in de nabije toekomst. 
De Bibliotheek is op zoek naar 
kunstenaars voor de december 
expositie. Kijk voor deelname en 
meer informatie op www.biblio-
theekvelsen.nl. 

HOOGOVENSMUSEUM IN 
VELSEN-NOORD

Open op woensdagmiddag van 
12.30 tot 15.00 uur en zaterdag en 
zondag van 10.30 tot 15.00 uur. 
Expositie 70 jaar Breedband, 
Escaperoom spel voor kinderen, 
3D-printer en rijdende modelspoor-
baan. www.hoogovensmuseum.nl. 

IJmuiden/ Velsen-Noord – In wijk-
centrum de Dwarsligger in IJmuiden 
en de Stek in Velsen-Noord worden 
weer leuke workshops georganiseerd. 

Macramé
Altijd al een keertje een mooie planten 
hanger willen maken, maar je weet niet 
hoe? Kom dan naar de workshop 
Macramé in wijkcentrum de Dwarsligger. 
Je gaat in een groep van 8 personen 
onder begeleiding een prachtige plan-

tenhanger macrameeën. Kosten: 10 euro, 
datum vrijdag 4 november om 19.00 uur 
tot 21.30 uur. Aanmelden tot maandag 
31 oktober. De workshop dient bij 
inschrijving betaald te worden. 
Aanmelden bij: dwarsligger@welzijn-
velsen.nl of moreira@welzijnvelsen.nl

Sieraden
Hoe leuk is het om een eigen ketting en 
arm- of enkelbandje te maken? Deze 
kans krijg je nu tijdens een workshop 

Workshops in de Dwarsligger en de Stek sieraden maken in de wijkcentrum de 
Stek in Velsen-Noord. Onder begelei-
ding van een ervaren docente maak je 
in een groep van maximaal 12 
personen je eigen sieraad naar jouw 
smaak. Kosten: 10 euro incl. materiaal, 
datum vrijdag 28 oktober van 19.30 uur 
tot 21.30 uur. U kunt zich aanmelden 
tot woensdag 26 oktober. De workshop 
dient bij inschrijving betaald te 
worden. Aanmelden bij: moreira@
welzijnvelsen.nl of op maandag, 
woensdag of donderdag morgen in 
wijkcentrum de Stek in Velsen-Noord.
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Gaat ons land opnieuw 
in lockdown?

Een nieuwe golf van coronabesmettingen raast over het land. Sinds eind september zijn de 
cijfers van zowel het aantal positief geteste mensen als het aantal ziekenhuisopnames fors 
gestegen. Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe lockdown? Niemand hoopt het, maar 
niemand kan met zekerheid zeggen dat het niet zo zal zijn. Uit de cijfers blijkt dat met name 
bij de Nederlanders van boven de tachtig jaar het aantal ziekenhuisopnamen flink steeg. Hier-
bij moet worden opgemerkt dat niet duidelijk is in hoeverre bij deze mensen al sprake was van 
onderliggend lijden.

Nieuwe vaccins
De overheid voert sinds een aantal weken 
campagne om de herhaalprik tegen het 
coronavaccin te promoten. Met zo’n vacci-
natie ben je beter beschermd tegen het 
virus. Daarbij maakt men gebruik van 
nieuwe vaccins, die tegen meer varian-
ten van het virus e�ectief zijn. Voor ieder-
een die de griepprik al kreeg en voor ieder-
een in een risicogroep zijn de vaccins als 
eerste beschikbaar gekomen. Vervolgens 
kan iedereen vanaf twaalf jaar het vaccin 
toegediend krijgen.

Gevaar
Sinds duidelijk werd dat je van de omik-
ronvariant van het coronavirus doorgaans 
minder ziek wordt, lijkt de angst voor het 
virus onder de bevolking flink te zijn afge-
nomen. Veel basisregels, zoals het niet 
schudden van handen, worden niet meer 
opgevolgd. Toch schuilt er een gevaar in 
deze situatie. Minister Kuipers (volksge-
zondheid) wees erop dat het virus sneller 
kan muteren als meer mensen het versprei-
den. Dat zou ertoe kunnen leiden dat zich 
een variant ontwikkeld die juist meer ziek-
makend is.

Onjuist beeld
Ook bestaat bij veel mensen een onjuist beeld 
over de ernst van de situatie. De algemeen 
heersende indruk is dat in de afgelopen zomer 
nauwelijks sprake was van ziekenhuisopna-
mes. Dat komt waarschijnlijk voordat doordat in 
de media geen berichten over overvolle zieken-
huizen meer verschenen. De capaciteit van de 
ziekenhuizen was voldoende om de situatie de 
baas te kunnen blijven, maar volgens GGD-arts 
Ashis Brahma waren er in juli en augustus van dit 
jaar tot wel vijf keer zoveel mensen opgenomen 
in ziekenhuizen dan in dezelfde periode in 2020 
en 2021.

Longcovid
Een ander punt van zorg is dat een deel van de 
coronapatiënten te maken krijgt met een langdu-
rig ziektebeeld. Wie geluk heeft, merkt nauwelijks 
iets van een coronabesmetting en kan er na een 
klein weekje quarantaine weer op uit. Maar er zijn 
ook mensen die te maken krijgen met longco-
vid en maanden of zelfs jaren klachten hebben. 
Beschadigde longen, hersenproblemen, ernstige 
vermoeidheid of het verlies van geur en smaak 
zorgen ervoor dat voor deze mensen het leven 
ingrijpend verandert. Door de basisregels goed na 
te leven, kan veel leed voorkomen worden.

• Yoga • Wandelen• Coaching • Retraites •

Hoe fi jn zou het zijn dat werk en 
privé ‘weer’ in balans zijn en je meer verbonden bent 

met je natuurlijke fl ow. Ik neem je mee op pad naar een 
gezondere en vitalere versie van jezelf met behulp van 

yoga, Mind-Walk en 1-op-1 coaching in de natuur.

• Burn-out coach • Innerlijk Kompas Gids • 
• Yoga rondom de zwangerschap •

Ik kijk ernaar uit je te ont-moeten

www.yogalifebyjerien.nl       info@yogalifebyjerien.nl

Yooo
Noo

• 3 yogalessen voor €25,-
• 3 Mind-Walk wandelingen 
 voor €15,- (Zie website voor data) 
• Gratis kennismakingsgesprek 
 (online) 

t.w.v. €45,- voor 1-op-1 coaching
• 1-daagse “Ont-moet jezelf” 
 retraite, betaal éénmalig 
 €88,- i.p.v. €111,- 

A
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Een open deur, want we weten het allemaal

De herfst is er weer. Zon en warmte 
wisselen zich in rap tempo af met kou 
en regen. Logisch dus dat we massaal 
last krijgen van klachten zoals een 
verstopte-/loopneus, hoesten, pijnlijke 
bijholtes, keelpijn en misschien zelfs 
een beetje koorts. Om uw klachten te 
begrijpen is de website “thuisarts.nl” 
een zeer informatieve uitkomst. U krijgt 
veel informatie over het ontstaan van 
uw klachten. Er wordt er heel duidelijk 
aangegeven of uw klachten onschuldig 
kunnen zijn en zo ja, wat er wel of niet 
aan te doen valt. Verder krijgt u advies 

over wanneer u wél gezien moet worden 
door de huisarts.

Medicijnen tegen ontstekingen 
(antibiotica) helpen niet tegen de griep. 
Deze medicijnen werken alleen tegen 
bacteriën. Niet tegen virussen zoals het 
griepvirus. Alleen als uw huisarts denkt 
dat u een infectie hee� , veroorzaakt 
door een bacterie, krijgt u deze 
medicijnen. Hiervoor is het noodzakelijk 
dat u op het spreekuur door de huisarts 
beoordeeld wordt.
Naast lichamelijke klachten kunt u in 

het najaar natuurlijk ook mentale of 
psychische klachten krijgen. U kunt zich 
somber gaan voelen. Bij somberheid 
helpt het vaak om er met anderen over 
te praten. Leg uit hoe u zich voelt. De 
meeste mensen hebben hier begrip voor. 
Komt de somberheid doordat u zorgen 
hebt? Bijvoorbeeld door problemen met 
gezondheid, geld, werk of uw gezin? 
Probeer erover te praten met familie, 
een vriend of met een collega op het 
werk. Praat erover met uw huisarts, 
praktijkondersteuner ggz of met iemand 
van het wijkteam Als u veel piekert, 

schrijf dan iedere dag op waar u over 
piekert. Het opschrijven helpt om 
gevoelens te begrijpen en oplossingen 
te vinden. Nadat u van alles hee�  
opgeschreven kan het fi jn zijn om even 
te ontspannen. Maak een wandeling of 
pak de fi ets. Bewegen en frisse lucht 
helpen. (bron: thuisarts.nl)

Als u zich somber voelt, terugtrekt 
uit de sociale contacten of piekert, 
is het wellicht een goed idee eens 
een afspraak te maken bij de 
Praktijkondersteuner GGZ. In onze 
huisartsenpraktijk is dat psychologe 
Sacha van Dijke. Zij luistert graag 
en zoekt desgewenst samen met 
u naar manieren om u van binnen 
weer zonniger te voelen! De meeste 
huisartsen hebben tegenwoordig een 
Praktijkondersteuner GGZ in de praktijk. 
Informeer bij uw eigen huisarts bij wie u 
terecht kunt!

Tot slot: Blijf nooit te lang doorlopen 
met klachten. Uw huisartsenteam en 
de assistenten zijn getraind om u van 
goede zorg te voorzien. Huisartsenzorg 
zit in uw basispakket van uw 
zorgverzekering en alle handelingen die 
zij voor u verrichten zijn dus ‘kosteloos’. 
Hiertoe behoren alle verrichtingen. 
Vervolgkosten zoals medicijnen en 
specialisten vallen hier niet onder.

Huisartsenpraktijk Westbroekerplas, 
Velserbroek

www.westbroekerplas.nl

Al 25 jaar een begrip in de regio

Velserbroek- Al 25 jaar boekt Afslankstudio 
Velserbroek verblu�ende resultaten en dat 
werd ook opgemerkt door de internist van 
het Rode Kruis ziekenhuis. 

Hij is ontzettend blij met de resultaten van 
ons bedrijf. Twee patiënten hebben wij van 
hun kwalen afgeholpen, zij hadden diabe-
tici, hoge bloeddruk, te hoge BMI kortom te 
veel om op te noemen zegt een trotse Annet 
eigenaresse van de salon. Ze waren al twee 
jaar onder behandeling zonder resultaat en 
bij ons met de TC Cryo en de BIO HCG kuur 
meer dan 30 kilo afgevallen. Ik vind dit zo 
mooi, mensen begeleiden naar een gezond 
lichaam. Dit compliment van deze internist is 
een kroon op 25 jaar begeleiding!

In de bekende afslankstudio Velserbroek is 
er weer een nieuwe methode om een plat-
tere en strakke buik, benen en billen te krij-
gen. BodySculpting PRO is een revolutionaire 
bodyshaping behandeling waarmee je spier-
massa opbouwt, je lichaam meer vormgee� 
en je tegelijkertijd je vetweefsel verbrandt.
BodySculpting PRO is het allernieuw-
ste op het gebied van bodyshaping en een 
enorme hit in Amerika. Afslankstudio Velser-

broek is een van de weinige aanbieders én 
de goedkoopste in Nederland. Het appa-
raat is ontworpen om mannen en vrouwen 
te helpen om een strakker en gespierder 
lichaam te krijgen en zorgt voor maximaal 
30.000 sterke spiercontracties in slechts 30 
minuten. Dat zijn maar liefst 30.000 sit-ups 
of 30.000 squats of 30.000 push-ups in een 
halfuur, nagenoeg zonder spierpijn. De krach-
tige pulsen zorgen voor spiercontracties die 
je niet kunt bereiken met een work-out in de 
sportschool. Het is een nieuwe, geavanceerde 
technologie die vetcellen verbrandt en de 
spieren opbouwt. Deze behandeling werkt 
door het a�reken van vet dat uw natuur-
lijke spierdefinitie dekt, terwijl tegelijkertijd 
de spieren groeien. Het leidt tot een slankere 
buik met een betere spierdefinitie en een 
strakkere en geli�e bil. 
Vanwege ons 25 jaar bestaan hebben wij 
allemaal speciale aanbiedingen, dus zet de 
eerste stap naar een gezond figuur.

Kom nu vrijblijvend kennis maken met deze 
allernieuwste methode en profiteer van de 
mooie aanbiedingen deze week! Afslank-
studio Velserbroek, Klompenmakerstraat 7 
Velserbroek. Tel. 023-5490556

Jongeren vaker bijziend door 
toegenomen schermtijd

Myopie (bijziendheid) onder jongeren komt tegenwoordig veel vaker voor dan onder de 
vorige generatie. Artsen wijten dit aan de toegenomen schermtijd. We kijken dagelijks steeds 
meer op de beeldschermen van onze telefoons, televisies en computers. Door vaak dichtbij 
te kijken, groeit onze oogbol iets, waardoor de lichtstralen van buitenaf al vóór het netvlies 
samenvallen. Dat levert een wazig beeld op. Bij normale ogen vallen deze lichtstralen precies 
samen op het netvlies, achter in het oog. Hierdoor ontstaat een helder beeld.

De cijfers zijn schrikbarend te noemen. 
In slechts zes jaar tijd (2015-2021) komt 
bijziendheid bij kinderen en jongeren in 
België bijvoorbeeld maar liefst een kwart 
vaker voor. De exacte stijgingspercenta-
ges zijn 22,7 procent bij de totale groep tot 
18 jaar oud en zelfs 27,3 procent bij groep 
van 8 tot 18 jaar. Opvallend is verder dat 
deze significante stijging uitsluitend waar-
neembaar is bij myopie en niet bij hyper-
metropie (verziendheid) en astigmatisme 
(onscherp zicht zowel ver als dichtbij).

Vaker buitenspelen
Het advies van deskundigen luidt om 
kinderen vaker te laten buitenspelen. 

Het mes snijdt hier aan twee kanten: op 
de eerste plaats is buitenspelen gezond 
en goed voor de ontwikkeling van het 
kind. Tegelijk verkleint het ook de totale 
schermtijd, aangenomen dat er buiten 
niet voortdurend op de mobiele tele-
foon wordt gekeken. Oogarts prof. Caroline 
Klaver, verbonden aan het Erasmus MC in 
Rotterdam, wijst erop dat bijziendheid op 
jonge lee�ijd grote gevolgen kan hebben 
voor later. Hoe jonger kinderen zijn als ze 
bijziend worden, hoe erger de oogafwijking 
op latere lee�ijd zal zijn. Ze lopen daar-
mee niet alleen de kans op slechtziend te 
worden, maar kunnen ook volledig blind 
worden.



BEAUTY & AFSLANKSTUDIO VELSERBROEK
Klompenmakerstraat 7, 1991 JJ Velserbroek Tel. 023-5490556

WWW.AFSLANKSTUDIOVELSERBROEK.NL

Bekroond 

met goud! 

Erkend door 

internist!

Vet bevriezen = vet verliezen
Onze topper TC Cryo verwijdert vet op alle probleemzones

€ 100,- KORTING op een kuur naar keuze



Topklinische zorg in 
Medische Kliniek Velsen.

Met korte wachttijden voor:

Knieprothese
Heupprothese
Schouderprothese
Vraag uw huisarts naar een doorverwijzing. U bent snel aan de 
beurt!  Mogelijkheid tot overnachtingen. Alle zorg wordt vergoed 
uit de basisverzekering, u betaalt alleen uw eigen risico.

Medische Kliniek Velsen is specialist op het gebied van neurochirurgie, 
neurologie, orthopedie, gynaecologie, plastische chirurgie, 
transgenderchirurgie, radiologie en urologie.

Meer weten?
www.mkvelsen.nl

Leeghwaterweg 1b  |  Velsen-Noord  |  085 - 0600 855  |  info@mkvelsen.nl

Robot geassisteerde knieoperaties in Medische Kliniek Velsen

De eerste patiënten met slijtage van 
hun knie zijn de afgelopen maanden 
in Medisch Kliniek Velsen succesvol 
geopereerd met behulp van de 
modernste robot (CORI) gestuurde 
technologie. “Robotchirurgie maakt 
het mogelijk om een knieprothese met 
behulp van een robot zeer nauwkeurig te 
plaatsen. 

Als kliniek willen wij vernieuwend en 
innovatief zijn om onze patiënten de 
beste en modernste zorg te kunnen 
bieden”, aldus dr. Aernout Zuiderbaan, 
orthopedisch chirurg. “Wij zijn dan ook 
trots om deze technologie als eerste 
zelfstandige kliniek in Nederland te 
kunnen aanbieden”. Slijtage(artrose) 
van de knie is een groeiend probleem 
in de Westerse wereld. Artrose zorgt 
voor dagelijkse pijn en verminderde 
beweeglijkheid van de knie. Een hele 
of halve knieprothese kan de oplossing 
zijn voor ernstige artroseklachten als 
medicatie of fysiotherapie niet meer 
helpen. 

De nauwkeurigheid waarmee een 
knieprothese wordt geplaatst is een 
zeer belangrijke factor voor een 
succesvol resultaat. Tot op heden 
is ro-15% van de patiënten helaas 
niet tevreden met de knieprothese 
wat mogelijk terug te voeren is 
op imperfecte plaatsing van de 
prothese. Met behulp van de robot 
geassisteerde knieoperaties hopen 
wij in de toekomst de resultaten te 
verbeteren. 

Hoe werkt robotchimrgie bij het 
plaatsen van een knieprothese? De 
patiënt komt met klachten van slijtage 
van de knie bij de orthopedisch chirurg 
en met aanvullend onderzoek wordt 
bepaald of hij of zij in aanmerking 
komt voor een knieprothese. Met 
de zogenoemde CORI robot zijn de 
orthopedisch chirurgen in staat een 
knieprothese tot op een halve graad 
nauwkeurig te plaatsen. De robot is als 
het ware een GPS-navigatie systeem 
die de orthopedisch chirurg assisteert 
tijdens de operatie. 

De robot gee� feedback aan het 
operatieteam over hoe exact het 
bot te zagen en de knieprothese 
te plaatsen. Hoe nauwkeuriger een 
knieprothese geplaatst wordt hoe 
beter het eindresultaat. Recente 
wetenschappelijke studies laten 
zien dat met robot geassisteerde 
knieoperaties de nauwkeurigheid 
van de plaatsing van de knieprothese 
vele malen beter is. Medische Kliniek 
Velsen opende in 2020 haar deuren. 
Het is een kleinschalig top speci-
alistisch behandelcentrum in Velsen-
Noord. De wachttijden zijn kort en de 
zorg is volledig vergoed. Voor meer 
informatie kunt u op onze website 
kijken; www.mkvelsen.nl



Last van ongewenste haren? 
De Laserspecialist Santpoort 
heeft de oplossing

,,Nooit meer scheren, harsen of epileren! Geen irritaties of ingegroeide haren. Elke vrouw of 
man zou zichzelf laser ontharing moeten gunnen”, aldus De Laserspecialist Santpoort. 

Na de overheerlijke zomer, gaan zij opnieuw 
van start met de het behandelen van die 
lastige, ongewenste haartjes. Met de laser 
wordt ongewenste haargroei definitief en 
nagenoeg pijnloos verwijderd.

Nieuw
Heel nieuw is de Nordlys IPL-laser behan-
deling. Een IPL-behandeling is heel e�ectief 
bij huidproblemen zoals ouderdomsvlekjes, 
pigmentvlekken, teleangiëctastieën, rosacea, 
couperose, acne, en wijnvlekken.

Aanbieding
In de maanden oktober en november gee 
De Laserspecialist Santpoort maar liefst 15 
procent korting op de eerste IPL-behan-
deling! Daarnaast kun je bij de Laserspeci-
alist nu ook terecht voor een ontspannen 
gezichtsbehandeling. Voorafgaand aan een 
gezichtsbehandeling maken zij een huidana-
lyse met de Observ om de behandeling hele-
maal op maat te maken. Met de Observ kan 
namelijk in de diepere huidlagen gekeken 
worden waardoor de huidconditie kunnen 
nog beter vastgesteld kan worden. 

In de stijlvolle salon wordt de hoge kwaliteit 
van de geavanceerde lasermachines gecom-
bineerd met warm en persoonlijk contact. 
Alle behandelingen persoonlijk en in alle rust 
op maat gemaakt tijdens een gratis intakege-
sprek onder het genot van een kopje ko�e.

Wil je meer informatie of wil je weten of deze 
behandelingen jouw specifieke huidpro-
bleem oplost? Maak dan een afspraak om te 
zien wat we voor jou kunnen betekenen. De 
Laserspecialist Santpoort, Hoofdstraat 172, 
2071EM Santpoort-Noord, telefoon: 023 303 
35 07. info@delaserspecialistsantpoort.nl, 
www.delaserspecialistsantpoort.nl. 

Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvende informatie!
Tandprothetische Praktijk Fred W. van der Linde

Planetenweg 52 • IJmuiden • 0255-520035

Een nieuw kunstgebit
Een kunstgebit dat prachtig oogt en vooral ook comfor-
tabel draagt; dat is een waar kunstwerk. Voor een nieu-
we kunstgebit bent u bij ons aan het juiste adres.
tabel draagt; dat is een waar kunstwerk. Voor een nieu-

www.kunstgebitservice.info

Afspraak maken

Indien uw kunstgebit kapot 

is kunt u bellen of direct 

langskomen. Wanneer u 

eerst een afspraak maakt 

kunt u er op wachten tot 

de prothese weer

gerepareerd is.

Implantaten en tandheelkundeImplanteren en tandheelkundige mogelijk op afspraak
op onze praktijk in samenwerking met Dhr. Roks van de Rietgors mondzorg praktijk

Reparatie nodig, bel direct
Beide praktijken in Haarlem en IJmuiden van Tandprotheticus Fred van der Linde beschikken

over een eigen spoedreparatieservice!

!! NIEUW !! 
Nordlys IPL-laser

behandeling
Een IPL-behandeling is heel e�ectief bij 

huidproblemen zoals ouderdomsvlekjes,
pigmentvlekken, teleangiëctastieën,

rosacea, couperose, acne
en wijnvlekken.

** AANBIEDING **
De hele maand oktober &

november geven wij

15% korting
op de eerste IPL-behandeling!

Maak een afspraak om te zien 
wat we voor jou kunnen

betekenen.

DE LASERSPECIALIST SANTPOORT
KWALITEIT, PERSOONLIJKE AANDACHT,
VEILIGHEID EN PRACHTIGE RESULTATEN

• Definitief ontharen • Fatfreeze • Huidverbetering

DE LASERSPECIALIST SANTPOORT
HOOFDSTRAAT 172

2071 EM SANTPOORT-NOORD
023-3033507

De Laserspecialist Santpoort biedt persoonlijk op 
maat gemaakte behandelingen.
Foto: aangeleverd

Van harte glimlachen 
door Van der Linde

Regio – Het valt voor de meeste mensen niet 
mee als ze te horen krijgen dat ze een ‘kunst-
gebit’ moeten gaan dragen.  Of liever: een 
gebitsprothese, dat klinkt al wat vriende-
lijker. Maar als men de gebitsprothese laat 
aanmeten en maken door Tandprothetische 
Praktijk Fred van der Linde kan er weer van 
harte geglimlacht worden. 

Fred van der Linde is al sinds 1984 werkzaam 
in zijn eigen praktijk. Hier wordt alles onder 
een dak geregeld, besproken en gemaakt. 
Eerst wordt in samenspraak met de klant een 
behandelingsplan gemaakt en dan wordt de 
gebitsprothese gemaakt door van der Linde 
en zijn team. Precies zoals jij het graag wil en 
heel natuurlijk.

Nazorg
Uiteraard is de nazorg ook heel belang-
rijk. Van der Linde: ,,We houden heel nauw 
contact tijdens het revalidatieproces. Zo 

wordt ook het slinken van de kaak, een veel 
voorkomend probleem, goed in de gaten 
gehouden en wordt het gebit zo nodig 
aangepast.’’

Klikgebit
Een klikgebit is een prothese die door middel 
van het plaatsen van twee implantaten in 
de kaak, vastgeklikt kan worden. Zo is het zo 
goed als onmogelijk dat het gebit gaat schui-
ven. ,,Een fantastische oplossing’’, vindt Van 
der Linde. ,,Ik wil gewoon dat mensen weer 
van spontaan kunnen lachen, een heerlijke 
glimlach kunnen tonen. Dat is toch belang-
rijk? Een kunstgebit dat prachtig oogt en 
vooral ook comfortabel draagt; dat is een 
waar kunstwerk.’’

Praktijk IJmuiden, Planetenweg 52, 1973 BH 
IJmuiden, tel: 0255-520035. Praktijk Haar-
lem, Parklaan 88, 2011 KZ Haarlem, tel: 
023-5321972 www.kunstgebitservice.info/. 
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Driehuis - De eerste wedstrijd tegen 
het dit jaar gepromoveerde VKW uit in 
Wanneperveen. Het was gezellig druk 
en ook nog eens prachtig voetbal-
weer. Dus alle ingrediënten voor een 
spannende wedstrijd omdat VKW bij 

winst gelijk kon komen met Velsen. 
Binnen vijf minuten kon de thuis-
ploeg al op voorsprong komen, maar 
Dennis Flekken wist het tij te keren. 
In de 19e minuut werd een schot van 
Abdelmajid Bouali gekeerd door de 

De eindstand was niet echt verdiend maar wel lekker. Foto: aangeleverd

Wedstrijdverslag VKW-RKVV 
Velsen

Regio - Ook zo genoten van het WK 
volleyballen en lijkt het jou leuk om 
weer te gaan volleyballen? Kom dan 
eens langs bij de vele recreanten 
teams bij jou in de omgeving. De 
verenigingen bij jou in de buurt doen 
ook vaak mee met gezellige recre-
anten toernooien. 
Deze toernooien zijn alweer in volle 
gang en er worden spectaculaire 
wedstrijden gespeeld en dat op elk 
niveau. Er wordt op vier niveaus 
gespeeld waarbij de juiste techniek 
soms door de vingers wordt gezien. 
Smashing Velsen en Lets Play uit de 
Velserbroek laten zich goed vertegen-
woordigen waar zowel de recreanten 
van Spaarnestad, GSV en VCH met veel 
teams aanwezig zijn. 
De recreanten zijn die volleyballers die 
het volleyballen willen blijven spelen. 

Zowel de jeugd die competitie net te 
veel van het goede vinden als de vete-
ranen die een stapje terug doen. Maar 
ook scholen, Santa Maria en Mendel-
college, met docenten vinden het leuk 
om op zo’n manier te ontspannen. 
Ook speelt er een Pools en Iranees 
team dus WK in het klein. Elke maand 
zijn er twee toernooien waar 
gestreden wordt om speciale prijzen. 
Op dit moment zijn erop de toer-
nooien nog plaats voor enkele teams. 
Lijkt het jou leuk om weer te gaan 
volleyballen kijk eens in de buurt waar 
je gezellig een balletje kan slaan. 
Recreanten Volleyballen kan op elk 
niveau dus kom eens langs. Ook 
zonder vereniging kan je met een 
team meedoen. Maar vol is vol. Voor 
meer informatie kijk op de website: 
recreantenvolleybalhaarlem.nl. 

De verenigingen van Velsen doen ook vaak mee met de recreanten toernooien. 
Foto: aangeleverd

WK volleybal in de Spaarnehal

IJmuiden - Damclub IJmuiden (DCIJ) 
heeft in de loop der jaren alle 
uithoeken van Nederland gezien. Dit 
seizoen mogen de IJmuidenaren 
vooral naar het noorden en oosten 
van het land afreizen. In Groningen 
trof het Het Noorden, dat tweede 
stond.
Helaas moesten de IJmuidenaren 
met een man minder op pad, waar-
door ze gelijk tegen een achterstand 
aankeken. Captain Martin van Dijk 
nam in een �ankpartij een ruil in de 
hoop om doorbraakkansen te 
krijgen. In werkelijkheid moest hij 
zelf remise maken. Krijn ter Braake 
o�erde een schijf maar de tegen-
stander had echter al een vang klaar-
staan voor de beoogde dam: remise 
en 5-3 voor de Groningers.

Jan-Maarten Koorn had de aanval 
genomen, maar toen Koorn een 
schijf o�erde, gaf hij een remise nog 
uit handen. Hetzelfde overkwam Max 
Doornbosch tegen de kopman van 
Het Noorden. In een lastig eindspel 
trapte hij nog in een truc: 9-3. 
De goede resultaten kwamen te laat. 
Kees Pippel won met een korte vleu-
gelopsluiting een schijf en wist met 
wat moeite de winst binnen te halen. 
Ook Jesse Bos boekte een overwin-
ning met een mooie �ankaanval. 
Daarna verraste Bram van Bakel door 
een langdurige aanval op zijn lange 
vleugel met succes af te slaan. Alleen 
Conall Sleutel verloor nog door een 
plakker, waarmee de eindstand 12-8 
in het voordeel van Het Noorden 
werd en DCIJ zijn koppositie verloor.

Gehavend DCIJ onderuit in het 
hoge noorden

Bram van Bakel (rechts) sloeg een aanval met succes af. Foto: aangeleverd

Wisselend succes voor VSV
Velserbroek - Afgelopen zaterdag 
stond er voor de zaterdag 1 uit tegen 
IJmuiden een heuse derby op het 
programma. IJmuiden trok met een 
2-1 overwinning aan het langste eind 
al had VSV vlak voor tijd nog de gelijk-
maker op de panto�el. De zondag 1 
moest uit tegen het nog ongeslagen 
WSV’30 aantreden en in een doel-
puntrijk duel was VSV met een 3-4 
overwinning de bovenliggende partij.
In de eerste helft had VSV tegen 

IJmuiden vrijwel niets in te brengen 
en mocht dankbaar zijn dat zij met de 
rust slechts tegen een 2-0 achterstand 
aankeken (doelpunten: Janssen en 
Balm). Na de rust waren de rollen 
omgedraaid en was het VSV wat de 
trom sloeg. Denzel Meijer wist een 
kwartier voor tijd op aangeven van 
Jorian Faassen de 2-1 te scoren en 
nadat IJmuiden een zuivere strafschop 
was onthouden had dezelfde Meijer 
dé kans op de gelijkmaker maar 

Regio - Op woensdag 12 oktober is 
een nieuwe Romeinse audiowandel-
route in Spaarnwoude Park gelan-
ceerd. Bram Diepstraten, vicevoorzitter 
van het algemeen bestuur recreatie-
schap Spaarnwoude en wethouder 
van de gemeente Velsen, opende 
samen met wethouder Sander Smeets 
en Jos Teeuwisse van stichting Oer-IJ 
de twee routes door te proosten met 
een Romeinse kelk.
Het startpunt van beide routes ligt bij 
ontvangstgebied Velsen/SnowWorld. 
Via de korte- (3,8 km) en lange (5,1 km) 
avontuurlijke route, komen wandelaars 
langs verschillende archeologische 
punten bij de Ven. Onder begeleiding 
van de stem van ‘Romein Bato’ komt 
men meer te weten over het Romeinse 

fort, de Friese opstand, bijzondere 
opgravingen en belangrijke natuur-
waarden van het Oer-IJ gebied. De 
route slaat een brug tussen de 
Romeinse geschiedenis en natuur-
waarden van Spaarnwoude Park.

Feestelijke opening voor jong en 
oud
De Romeinse route werd op een fees-
telijke manier geopend. Samen met 
échte Romeinse soldaat Bato werd 
langs verschillende belangrijke 
plekken met Romeinse geschiedenis in 
het gebied gelopen. Na a�oop van de 
wandeling waren er verschillende 
kinderactiviteiten zoals ‘archeoloog 
spelen’, ‘obstakels overwinnen’ en een 
Romeinse helm inkleuren. De dag 

werd afgesloten met een Romeins 
hapje en drankje.

Een succesvolle samenwerking
Het afgelopen jaar hebben het Recrea-
tieschap Spaarnwoude, Stichting 
Oer-IJ, Archeologische Werkgroep 
Velsen, Historische Kring Velsen en de 
gemeente Velsen samengewerkt aan 
deze audio-wandelroute in Velsen-
Zuid. Wandelaars kunnen genieten van 
deze bijzondere verhalen uit het 
verleden. Een geweldig avontuur 
dwars door de Oer-IJ voor jong én oud! 
Beide routes zijn vanaf 12 oktober 
beschikbaar en gratis te downloaden 
op een mobiele telefoon. Kijk voor 
meer informatie op www.spaarnwou-
depark.nl/activiteiten. 

Lancering audio-wandelroute door het 
Romeinse rijk in Spaarnwoude Park

Bram Diepstraten, vicevoorzitter van het algemeen bestuur recreatieschap Spaarnwoude proostte met Sander Smeets en Jos 
Teeuwisse op de opening. Foto: aangeleverd

doelman van VKW. Velsen was nog 
zoekende om de thuisploeg van zich 
af te houden. Beide ploegen gingen 
met een gelijke stand de rust in. Na 
de rust direct een kans voor VKW. 
Dennis Flekken werd van twee meter 
afstand de bal recht in zijn handen 
geschoten. VKW was Velsen toch 
steeds te snel af. Er volgden vanaf de 
60e minuut drie gevaarlijke corner-
ballen en het was een geluk dat er 
geen bal binnen viel. Een kwartier 
voor tijd nam Velsen eindelijk de 
overhand maar een echte doelpo-
ging zat er nog niet in. Totdat in bles-
suretijd toch een doelpunt viel. De 
gehele aanhang van VKW sloeg van 
verbazing de handen voor de ogen 
op het moment dat Mischa Plug na 
een vrije trap van Abdelmajid Bouali 
de bal binnen kopte: 0-1. 
Velsen: Dennis Flekken, Bryan Dijk-
huizen, Remco van Dam, Mischa 
Plug, Daan Tervoort, Richie 
Agyapong, Daniël Man, Tim Groen-
woud (83: Jur Pluimert), Marc Kloos-
terboer, Chris Snijders (83: Floris 
Reurts), Abdelmajid Bouali.

stuitte op keeper Does, die daarmee 
de matchwinnaar was. De zondag 1 
moest vorige week tegen Alliance 
thuis een pijnlijke nederlaag slikken 
maar tegen WSV’30 herstelde het 
team zich knap en met doelpunten 
van Moreno Blom, Florent Lievense 
(2x) en Jesse Posset bleven zij met een 
3-4 overwinning aan de goede kant 
van de score. Komend weekend staat 
er een bekerronde op het programma, 
waardoor de zaterdag 1 vrij is en de 
zondag 1 uit naar Almere moet, waar 
Waterwijk de tegenstander is.









Maandag: gesloten
Dinsdag - Vrijdag: 10:00 : 18:00
Zaterdag: 10:00 - 17:00 
Zo: gesloten

Passie voor Slapen IJmuiden
Openingstijden

Wanneer jou het beste uitkomt.
Bezorging & montage
Wanneer jou het beste uitkomt.
Bezorging & montage

Op jouw nieuwe matras
100 nachten slaapgarantie
Op jouw nieuwe matras
100 nachten slaapgarantie

Op ledikanten & boxsprings
10 jaar volledige garantie
Op ledikanten & boxsprings
10 jaar volledige garantie

Op kussens & dekbedden
14 nachten slaapgarantie
Op kussens & dekbedden
14 nachten slaapgarantie

MATRASSEN BOXSPRINGS BEDDEN KASTEN BEDTEXTIEL HOOFDKUSSENS DEKBEDDEN

Gratis 

parkeren

SERTA CLASSICO

160/180X200CM

5.500,-

2765,-

Slapen als in een hotel
Creëer uw eigen hotel suite met een 
boxspring van Serta!

Bel voor een afspraak 
buiten openingstijden

Overdag geen tijd?

Lange nieuwstraat 189 | IJmuiden
T: 0255 54 06 66

700m2 Passie voor Slapen

€995,- 
KLEDINGKASTEN 
VANAF

NOLTE KLEDINGKASTEN 
MET GRATIS 3D 
ONTWERP!

OPGERUIMD STAAT NETJES

In vele maten mogelijk en met diverse assecoires 
samen te stellen.

Wij nemen uw oude bed retour

Wij monteren

ZORGBEDDEN -NU 
VERKRIJGBAAR BIJ 

PASSIE VOOR SLAPEN

ZORGBEDDEN
Voor de beste zorg aan huis

Wij bezorgen

Vraag naar de aantrekkelijke kortingen van deze maand.

DEZE MAAND EXTRA HOGE KORTING OP DE 
NOLTE KLEDINGKASTEN!

Silvana 
COMFORT 

van

voor 

79,95

69,95

TOP AANBIEDING!
FEEL COLLECTIE

GRATIS
1+1

2 X FEEL GOOD MATRASSEN

70X200CM

990,-

495,-




