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Maak kennis met diverse sporten

JeugdSportPas van start
Kennismaken met veel sporten tij-
dens de start van het nieuwe sei-
zoen JeugdSportPas. Deze week 
ontvangen Velsense basisschool-
leerlingen van groep 4 tot en met 
groep 8 de JeugdSportPas-bro-
chure op school. Maandag 10 sep-
tember reikte wethouder sport, 
Annette Baerveldt de eerste bro-
chure uit aan Job Bruschke en 
Seb Voetelink van groep 4 op ba-
sisschool Parnassia in Santpoort-
Noord.

De JeugdSportPas wordt dit school-
jaar voor het 6e jaar uitgegeven. On-
geveer 4000 leerlingen in het basis-
onderwijs krijgen de JeugdSport-
Pas-brochure waarmee zij een keu-
ze kunnen maken uit 45 verschil-
lende sporten. Dit jaar doen de be-
kende sporten weer mee zoals fi ets-
cross, judo, paardrijden, voetbal en 

schaatsen. Maar er zijn ook nieuwe 
sporten die het aanbod nog comple-
ter maken, zoals: beeball, musical 
en zaalvoetbal. Voor kinderen van 
groep 3 is er ook een klein aanbod 
beschikbaar.

De JeugdSportPas wordt in op-
dracht van de gemeente Velsen uit-
gevoerd door SportSupport uit 
Haarlem in samenwerking met 
sportverenigingen, basisscholen en 
sportorganisaties. 

Voor meer informatie over de 
JeugdSportPas kunt u contact op-
nemen met de coördinator Jacintha 
Knijn, 023-5260302 of mailen naar: 
jknijn@sportsupport. Voor infor-
matie over cursussen of inschrijving 
kunt u bellen naar 023-5251630 of 
per e-mail jspvelsen@sportsupport.
nl (foto: Reinder Weidijk)

IJmuiden aan Zee

Volg ons op Facebook
Blijf op de hoogte van vele activi-
teiten en evenementen in Velsen; 
word fan van de Facebookpagina 
IJmuiden aan Zee.

De Facebookpagina is te vinden on-
der ‘VVV IJmuiden aan zee’. Door 
te klikken op ‘vind ik leuk’ wordt u 
fan van deze pagina en blijft u op de 
hoogte van alle activiteiten in de ge-
meente Velsen.

Kijk voor meer informatie op www.
ijmuidenaanzee.nl

Wegwerkzaamheden
Vanaf maandag 17 september 
wordt in IJmuiden aan de weg 
gewerkt. De riolering van de 
Diezestraat en Dinkelstraat e.o. 
wordt vervangen

De werkzaamheden worden in 
twee fases uitgevoerd.

Fase 1: De Diezestraat vanaf Oos-
terduinweg 38-40 tot de Dinkel-
straat; deze fase start 17 september 
en duurt tot ongeveer half oktober.

Fase 2: De Dinkelstraat; deze fase 
start half oktober en duurt tot half 
november.

Tijdens de werkzaamheden wordt 
het verkeer omgeleid en moeten 
de auto’s buiten het werkterrein 
worden geparkeerd. Voor voetgan-
gers worden loopschotten of rijpla-
ten neergelegd. De bewoners wor-
den verzocht het huisvuil buiten 
het werkterrein te zetten. Bewo-
ners die dat niet zelf kunnen, kun-
nen de hulp inroepen van het per-
soneel van de aannemer.

De gemeente streeft ernaar de 
overlast van de werkzaamheden 
zoveel mogelijk te beperken. Voor 
meer informatie neemt u contact 
op met de gemeente Velsen via 
0255-567200.

Geen politie maar gemeente

Gevonden voorwerpen
Vanaf 1 juli 2012 voeren de ge-
meenten in Kennemerland de 
meldingen van verloren en gevon-
den uit, ook de gemeente Velsen. 
Tot nu toe deed de politie dit. De-
ze beslissing is genomen door mi-
nister Opstelten van Veiligheid en 
Justitie.

Heeft u een fi ets, een sleutelbos of 
een verdwaalde hond gevonden dan 
kunt u het volgende doen. De vondst 
van de gevonden fi ets kunt u melden 
op de www.verlorenengevonden.nl. 
Een sleutelbos kunt u afgeven bij de 
Klant Contact Centrum van de ge-
meente en voor een gevonden dier 
kunt u contact opnemen met Dier-
opvang IJmuiden.

Wie iets verloren is, kan dit mel-

den bij de gemeente of registreren 
op www.verlorenengevonden.nl. Op 
deze site kunt u kijken of uw spullen 
door iemand anders zijn afgegeven.

Alle informatie over gevonden en 
verloren voorwerpen kunt u vinden 
op www.velsen.nl

Sociale Zaken wordt WIZ
De afdelingen Sociale Zaken en 
Zorg & Ondersteuning van de ge-
meente Velsen zijn op 1 septem-
ber 2012 opgegaan in één afde-
ling. Die nieuwe afdeling heet 
Werk, Inkomen en Zorg (afgekort 
WIZ).

Deze naam geeft precies weer waar 
de afdeling voor staat: hulp bij het 
vinden van werk, inkomensonder-
steuning aan hen die nog geen werk 
hebben en zorg aan burgers die dat 
nodig hebben.

De vroegere afdelingen Sociale Za-
ken en Zorg & Ondersteuning wer-
ken voor dezelfde doelgroepen. De 
samenvoeging kan leiden tot meer 
doelmatigheid en klantgerichtheid.

De nieuwe afdeling WIZ zet zich on-
der andere in voor arbeidsbemidde-
ling, sociale activering, inburgering, 
uitkeringen, bijzondere bijstand, 
WMO voorzieningen en schuldhulp-
verlening.
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Fietsestafette voor de vrede
Op vrijdag 21 september, de In-
ternationale dag van de Vrede, 
organiseert Vrouwen voor Vre-
de IJmond een fietsestafette. Dit 
is het startschot voor een jaar 
waarin meerdere activiteiten 
zullen plaatsvinden in het kader 
van MasterPeace. Een wereld-
wijd project om mensen te in-
spireren hun talenten te gebrui-
ken voor een vreedzame samen-
leving. 

Om 10.00 uur start de fietsestafette 
op het Plein 1945 in IJmuiden met 
een ‘kunstzinnige warming up’ door 
het Kunstencentrum Velsen. Ook 
zal stadsdichter Inge Verhoog een 
gedicht voordragen. Om 11.00 uur 
vertrekt burgemeester Franc Weer-
wind, samen met iedereen die mee 
wil, voor een fietstocht naar Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest en Castri-
cum. In al deze gemeenten zal aan-
dacht besteed worden aan het pro-

ject en sluiten burgemeesters zich 
aan voor een deel van de tocht. Alle 
burgemeesters van deze gemeenten 
ondersteunen het wereldwijde net-
werk Mayors for Peace.

Wilt u meerijden, sluit u  zich dan bij 
het Plein 1945. Ook uitzwaaiers zijn 
van harte welkom. Meer informa-
tie kunt u vinden op www.facebook.
com/mpijmondcal of www.master-
peace.org.

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemer-
sloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Besluiten
Op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende bij het(de)on-
derstaande besluit(en) gedu-
rende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (college van 
Burgemeester en wethouders 
van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in com-
binatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen 
worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en 
wethouders van Velsen heb-
ben de volgende besluiten ge-
nomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haak-
jes vermeld):

Burgemeester en wethouders van 

de gemeente Velsen hebben de vol-
gende omgevingsvergunningen ver-
leend:

w12.000258 Brederoodseweg 17 
Santpoort-Zuid, oprichten 3 wo-
ningen (07/09/2012), w12.000298 
Westerduinweg 4 IJmuiden, bou-
wen kantoorgebouw (11/09/2012), 
w12.000314 Hoofdstraat 198 
Santpoort-Noord, restaureren 
van woning (gemeentelijk monu-
ment) (06/09/2012), w12.000333 
De Kamp 49 Velserbroek, verrich-
ten administratieve werkzaam-
heden vanuit huis (10/09/2012), 
w12.000336 Van Dalenlaan 9 
Santpoort-Zuid, plaatsen dakka-
pel (04/09/2012), w12.000338 
Spaarnestraat 8 IJmuiden, 
kappen boom (10/09/2012), 
w12.000339 Dudokplein 1 IJmui-
den, renovatie gebouw B Stad-
huis (gemeentelijk monument) 
(10/09/2012), w12.000340 Elzen-
straat 29 IJmuiden, plaatsen dak-
opbouw (05/09/2012), w12.000341 
Wüstelaan 26 en 28 Santpoort-
Zuid, samenvoegen twee wonin-
gen (05/09/2012), w12.000342 
Loggerstraat 80 IJmuiden, plaat-
sen overkapping (04/09/2012), 
w12.000343 Dennekoplaan 103 
IJmuiden, kappen twee bomen 
(04/09/2012), w12.000346 Hage-
lingerweg 173 Santpoort-Noord, 

plaatsen geluidsschermen om air-
co-unit  (05/09/2012), w12.000347 
Kieftendellaan 37 Santpoort-
Noord, vergroten eerste verdieping 
(07/09/2012), w12.000366 Step-
hensonstraat 70 A IJmuiden, uit-
breiding entree basisschool Het 
Kompas (07/09/2012), w12.000367 
Duin-en kruidbergerweg 37 Sant-
poort-Noord, plaatsen 20 zonnepa-
nelen (06/09/2012), w12.000370 
Kennemerlaan 46 IJmuiden, 
plaatsen terras tbv daghoreca 
(10/09/2012) 

Evenementen
De burgemeester heeft op grond van 
artikel 2:17 APV de volgende vergun-
ning verleend voor het organiseren 
van een evenement:

I12.001381, Plein 1945 te IJmuiden, 
lichtjesfeest op 8 december 2012 
(06/09/2012)

I12.007765, Sportpark Zeewijk, Zui-
derkruisstraat te IJmuiden, 100-ja-
rig bestaan Stormvogels, 

15 september 2012, (07/09/2012)

Drank en Horeca
Burgemeester en Wethouders heb-
ben op grond van artikel 3 Drank- en 
Horecawet (DHW) de volgende ver-
gunning verleend:

I12.007268, Zuiderkruisstraat 72 te 
IJmuiden, paracommercieel hore-
cabedrijf (06/09/2012)

Film- en foto-opnamen
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft op grond van art 
2.12 een vergunning verleend voor 
het maken van filmopnamen:

I12.008864, Tankval Velsen, het ge-
bied naast de Duin en Kruidberger-
weg te Santpoort Noord op 15 sep-
tember 2012, tussen 08.00 uur en 
22.00 (11/09/2012)

Collecteren
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft op basis van art 
5:13 een vergunning verleend voor 
inzameling van geld of goederen 
i12.008822, in de Gemeente Vel-
sen, van 15 t/m 20 oktober 2012 voor 
Pink Ribbon (07/09/2012)
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Raadsplein 20 september: carrousel en raadsvergadering
Donderdag 20 september 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeen-
teraad weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan 
het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Agenda voor de Carrousel
Raadzaal
Punt 1 Onderwerp
19.30-20.30 Verzelfstandiging openbare bibliotheek Velsen 
 
Commissieruimte 1
Punt 2 Onderwerp
19.30-20.30 Beleidsplan Politie

Commissieruimte 2
Punt 3 Onderwerp 
19.30-20.30 Toegangsregeling ondergrondse containers 

Raadzaal
Punt 4 Onderwerp 
20.30-21.30 Opstellen kaders sportagenda 2012-2015

Commissieruimte 1
Punt 5 Onderwerp  
20.30-21.30 Presentatie WMO uitvoeringsprogramma & transities 

Commissieruimte 2
Punt 6 Onderwerp
20.30-21.30 Rapport Open Data – Transparant bestuur

Inspreken tijdens de carrousel:
Over de sessies 2, 3, en 4 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 19 september 16.00 uur 
aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den doorgestuurd. 

Raadsvergadering om 22.00 uur:
Punt Onderwerp

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:
- notulen raadsvergadering 5 juli, voortgezet op 9 juli 2012
- besluitenlijst raadsvergadering 5 juli, voortgezet op 9 juli 2012
4 Afhandelen:
- lijst van aan de raad gerichte brieven
Debat, gevolgd door besluitvorming
5 Kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid
Besluitvorming
6 Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap 

IJmond Zaanstreek
7 Vaststellen basistarieven hulp bij huishouding
8 Reactie op inleidend verzoek referendum
9 Vergaderlocatie gemeenteraad (als het Stadhuis wordt gerenoveerd) 
Sluiting

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie 

vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en 
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda 
en onderliggende stukken bekijken via de website www.velsen.nl/gemeen-
teraad.htm

Actualiteitenuurtje

22.00 – 22.30 uur: Inwoners aan het woord

Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere ac-
tuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te bren-
gen. Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.
nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering. Deze in-
breng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of 
die relevant zijn voor de raad.

Besluiten gemeenteraad

De raad heeft in zijn vergaderingen van 5 juli, voortgezet op 9 juli 2012 , een 
besluit genomen over de volgende onderwerpen:

• Perspectiefnota 2012
• Initiatiefvoorstel GroenLinks: Railverbinding IJmuiden – Halfweg
• Kadernota Naar één organisatie voor werk
• Bestemmingsplan De Leck en de Bergen
• Tracékeuze HOV, deeltracé 1
• Kadernota Jeugdbeleid
• Kansenonderzoek regionale samenwerking
• Visie Luchtkwaliteit IJmond
• Kadernota van Zorg naar Participatie
• Jaarstukken 2011 Centraal Nautisch Beheer
• Ontwerpbegroting 2013 en jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke 

Regeling ReinUnie 
• Jaarrekening 2011 en begroting 2013 gemeenschappelijke regeling Regio-

naal Historisch Centrum in Noord-Holland (Noord-Hollands Archief )
• Verruiming kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Kinderop-

vang
• Groencompensatie Briniostraat 10 te IJmuiden
• Voorbereidingskrediet kwaliteitsimpuls winkelcentrum IJmuiden
• Reglement van Orde gemeenteraad en Raadsplein Velsen
• Bestuursrapportage gemeente Velsen 1e kwartaal 2012
• Onderzoeksrecht van de raad
• Vergaderen op verschillende locaties (onderzoek n.a.v. motie 5 van 2012)

Informatieavond 24 september 2012

Maandag 24 september 2012 vanaf 19.30 uur is er een informatiebijeen-
komst. De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.. De agenda is als 
volgt:

Raadzaal
Punt 1 Onderwerp 
19.30-21.00 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Roos 
en Beeklaan 

Commissieruimte 1
Punt 2 Onderwerp  
21.30-22.00 Startdocument IJmuiden Centrum
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele ge-
handicaptenparkeerplaats aan te 
leggen voor het volgende perceel:

Trompstraat 43, te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend ge-
maakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 

AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen  bij het college van Burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie Publieke Dienstverlening, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Aanvragen 
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
1 tot en met 7 september 2012 
de volgende aanvragen om om-
gevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben ontvan-
gen. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld. Voor zo-
ver de aanvragen voor een om-
gevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorge-
legd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer in-
formatie over welstand: 0255-
567424.

w12.000396 Hoflaan 1 Velsen-
Noord, melding brandveilig ge-
bruik ketenpark (03/09/2012), 
w12.000397 Brederoodseweg 81 
Santpoort-Zuid, kappen 5 bomen 

(03/09/2012), w12.000398 Gal-
le Promenade 143 Velserbroek, 
plaatsen 2 bergingen (04/09/2012), 
w12.000399 Buitenhuizerweg 
16 Velsen-Zuid, plaatsen nieuwe 
schuur (04/09/2012), w12.000400 
Lozentzstraat 82 IJmui-
den, plaatsen nieuwe dakkapel 
(04/09/2012), w12.000401 Linie 
39 Velserbroek, plaatsen nieuwe 
berging (04/09/2012), w12.000402 
De Zeiler 154 Velserbroek, plaat-
sen van een berging (04/09/2012), 
w12.000403 Dijkzichtlaan 5 
Santpoort-Noord, vergroten en 
vervangen dakkapel (04/09/2012), 
w12.000404 Meervlietstraat 53 
Velsen-Zuid, bouwen tuinhuis en 
kappen 4 bomen (05/09/2012), 
w12.000405 Zeeweg 291 IJmui-
den, kappen 1 boom (05/09/2012), 
w12.000406 Wijkerstraatweg 86 
Velsen-Noord, vervangen van oude 
kozijnen (05/09/2012)

Uitgebreide procedure
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het onderstaande 
besluit gedurende zes weken na 
de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621,2003 BR Haarlem.

In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden ge-
vraagd bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien u ook beroep heeft 

ingesteld. U kunt ook digitaal het 
beroep – en verzoekschrift indie-
nen bij genoemde rechtbank via ht-
tp://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschik-
ken over een elektronische handte-
kening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen hebben de volgen-
de omgevingsvergunning verleend 
(de datum van vergunningverlening 
is tussen haakjes vermeld):

w12.000225 Eenhoornstraat 4 
IJmuiden, plaatsen tijdelijke kan-
toorunits (04/09/2012)
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Opleidingsschip
maakt tussenstop
IJmuiden - Het Ecuadoriaanse opleidingsschip Buque Escuela 
Quayas heeft vorige week een tussenstop gemaakt in IJmuiden. Het 
onderhoud ging gewoon door, want schilderen op volle zee valt niet 
mee. Het schip was onderweg naar Amsterdam. (foto: E.S. Berk)

IJmuiden - Zondag 16 septem-
ber wordt van 08.00 tot 16.00 uur 
een gezellige kofferbakmarkt 
gehouden op het Velserduin-
plein achter de Hema). Net als 
vorige maand zal het grote par-
keerterrein weer vol staan met 
auto’s en heel veel spullen die 
de mensen aan de man willen 
brengen. Tijdens deze dag zal 
er ook een terrasje staan waar 
de mensen even bij kunnen ko-
men van het geslenter. Wilt u 
ook deelenemen aan deze kof-
ferbakmarkt? Dat kan. Reserve-
ren hoeft niet. Gewoon aanslui-
ten in de rij en de aanwijzingen 
van de medewerkers volgen). 
Rond 07.30 uur mag men het ter-
rein op en kan de verkoop be-
ginnen. De volgende kofferbak-
markt wordt gehouden op zon-
dag 7 oktober. Meer weten? Bel 
0255-518380 of 06-42456182.

Zondag a.s. 
kofferbakmarkt 
Velserduinplein

Slijterij & Wijnhuis Zeewijck
Whisky proeven in 
Grand Café Loeca
IJmuiden - Op woensdag 19 sep-
tember organiseert Slijterij & Wijn-
huis Zeewijck een whiskyproeverij 
in samenwerking met importeur 
de Monnik Dranken en Grand Ca-
fé Loeca. De Schotse distilleer-
derijen Benriach en Glendronach 
staan deze avond in de schijnwer-
pers. 
De afgelopen maand juli, tijdens 
de International Wine & Spirits 
Competition in Londen, ‘s werelds 
meest prestigieuze Wine and Spi-
rit competition hebben zij twee 
gouden, vijf zilveren en één bron-
zen medaille gewonnen. Zowel 
Glendronach als Benriach heb-
ben een uitgebreide range aan 
whisky expressies, variërend van 
8 jaar oud tot 46 jaar oud en heb-
ben gerijpt op voormalige bour-
bon en sherryvaten. Ook experi-
menten gaan zij niet uit de weg. 

Single Malt whisky’s die een na-
rijping hebben gehad op voorma-
lige Barolo of Sauternes wijnva-
ten zijn verrassend succesvol. Vol 
passie timmeren zij goed aan de 
weg aan de nog steeds groeiende 
whiskymarkt en dat bewijzen de 
medailles wel die zij verdiend heb-
ben. Wilt u ook kennismaken met 
het vloeibare goud? De uitgebrei-
de range van de te proeven whis-
ky’s worden voorzien van bijpas-
sende hapjes, gecreëerd door de 
nieuwe eigenaar en chef-kok van 
Loeca, Danny van Dijk. 
Men is van harte welkom om 19.30 
uur in Grand Café Loeca, Kenne-
merlaan 93, voor een kopje koffie 
waarna om 20.00 de proeverij be-
gint. De toegang bedraagt 20 eu-
ro. Plaatsen reserveren bij Slijte-
rij & Wijnhuis Zeewijck via info@
zeewijck.nl of bel 0255-540331.




