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.IJmuiden-letters on tour

Vanzelfsprekend is de aanschaf 
van de letters een vette knip-
oog naar Amsterdam. ‘De letters 
zijn weggehaald van het Muse-
umplein en het toerisme wordt 
aan banden gelegd; een uitgele-
zen moment om te laten zien dat 

bezoekers hier van harte welkom 
zijn’, aldus voorzitter Bas Kuntz 
van Stichting Citymarketing Vel-
sen, dat de kustgemeente onder 
de naam .IJmuiden promoot. ‘We 
hebben echt heel veel moois te 
bieden. Niet alleen strand en ha-

vens, maar ook prachtige land-
goederen en een uitgestrekt na-
tionaal park. Dat brengen we op 
deze manier onder de aandacht 
van een breed publiek.’ De letters 
gaan deze zomer ook naar Dance 
Valley, Dutch Valley en Latin Villa-
ge. Hier worden in twee weekein-
den meer dan 100.000 bezoekers 
verwacht.

De .IJmuiden-letters staan nor-
maal gesproken bij de Felison 
Cruise Terminal in IJmuiden, waar 
dit jaar meer dan 60 cruisesche-

IJmuiden/Amsterdam - Geen I amsterdam, maar .IJmuiden op het 
Museumplein en de Dam. De citymarketingorganisatie van de 
kustgemeente heeft de letters vrijdag op een vrachtauto gezet 
om ermee door Amsterdam te touren. De actie trok veel aandacht 
van zowel toeristen als inwoners van de stad, die door een �yer-
team werden verleid om IJmuiden en de andere kernen van Vel-
sen te komen ontdekken.

pen aanmeren - veel meer dan 
vorig jaar. Een deel van de in to-
taal 200.000 passagiers stapt in 
de bus naar Amsterdam, maar 30 
tot 40 procent gaat in de buurt 
van het schip op zoek naar ver-
tier. 
,,Door de letters zie je meteen dat 
je niet in Amsterdam bent aan-
gekomen, maar in IJmuiden’’, al-
dus citymarketeer Friso Huizin-
ga. ,,Wij hopen natuurlijk dat de 
passagiers sneller kiezen voor 
een bezoek aan IJmuiden of een 
van de andere kernen in Velsen. 
Op onze websites is veel informa-
tie te vinden over wat je hier alle-
maal kunt doen. Van een �ets hu-
ren tot relaxen op het strand en 
van verse vis eten tot een muse-
um bezoeken.’’

Aan de komst van de .IJmuiden-

letters is een winactie gekop-
peld die de hele zomer duurt. Wie 
een originele foto van de letters 
maakt (in het echt of virtueel met 
de CitySign App), dingt mee naar 
een diner voor twee personen bij 
een IJmuidens visrestaurant naar 
keuze. Hiervoor moet de foto met 
de hashtag #ontdekijmuiden op 
social media worden geplaatst 
(openbaar). De winnaars krijgen 
na 15 september 2019 bericht.

De .IJmuiden-letters zijn mede 
mogelijk gemaakt door de ge-
meente Velsen, het Rabo Inves-
teringsfonds, Zeehaven IJmuiden 
en KVSA.

Kijk voor meer informatie op 
www.ijmuiden.nl en www.ijmui-
denrauwaanzee.nl. (foto: Michel 
van Bergen)

Blije gezichten in Santpoort
Santpoort - Het dorpsfeest is in 
volle gang en verloopt volgens 
het bestuur van de Harddraverij 
Vereniging Santpoort en Omstre-
ken uitstekend. ,,Het weer is waan-
zinnig en alle evenementen lopen 
als een trein’’, laat bestuurslid Theo 
Koster weten. Voorzitter Bas Kuntz 

vult aan: ,,We zien enkel maar blije 
deelnemers en daar doen we het 
voor.’’ Het jaarlijkse dorpsfeest 
ging zaterdag van start met on-
der meer de Santpoortse Rijtui-
gendag. ,,Een prachtig evenement 
en alles liep gesmeerd’’, aldus Kos-
ter. Ook het traditionele ringste-

ken dinsdagochtend trok als van-
ouds veel bekijks. Voor vandaag 
staat de harddraverij om het kam-
pioenschap van Nederland op het 
programma. Dit evenement zal in 
de stijl van het Britse Royal Ascot 
plaatsvinden en het bestuur deed 
daarom een oproep om vandaag 

zo veel mogelijk in bijpassende 
kleding, uiteraard met hoed, te 
verschijnen. Zondag gaf een aan-
tal bezoekers hiervan al een voor-
proe�e tijdens het Concours Hip-
pique. Het dorpsfeest duurt nog 
tot en met aanstaande zaterdag. 
(foto: aangeleverd)
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Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te doen, 
te zien en te beleven in Velsen. Sportief, 
educatief of gewoon leuk. We hebben 
een paar evenementen voor u op een rij-
tje gezet. 

Kinderen spieken bij de natuur van 
dinsdag t/m zondag bij Boerderij Zorg-
vrij                          
‘Hoe komt het dat er in de klitten van de 
vacht van mijn hond allerlei dingen blijven 
hangen?’, vroeg een Zwitser zich af. En door 
goed naar de vacht van zijn hond te kijken 
bedacht hij  in 1941 klittenband.  ‘Spieken’ 
gaat over het op zoek gaan in de natuur naar 
inspiratie voor nieuwe uitvindingen. We le-
ren nog elke dag van de natuur. Dat noemen 
we Biomimicry. Kom jij erachter hoe slim de 
natuur eigenlijk werkt?

Dorpsfeest Santpoort t/m zaterdag 3 
augustus                                                                                                              
Kijk voor de evenementen per dag op: www.
dorpsfeest-santpoort.nl

Expositie met werk van de 20e-eeuwse 
schilder Cor Dik                                                                             
In de maanden juli en augustus is er in de 
Engelmunduskerk in Oud-Velsen een expo-
sitie met werk van de 20e-eeuwse schilder 
Cor Dik (1906-1975) te bezichtigen. Cor Dik 
daagde zichzelf uit om zo veel mogelijk ver-
schillende technieken onder de knie te krij-

gen. Een van de resultaten was een fresco 
van 80 m2 over twee etages, dat hij in 1956 
in de Banketbakkersschool in de Wibaut-
straat in Amsterdam mocht aanbrengen. Er 
is een documentaire over zijn leven en werk 
te zien, en een doorlopende powerpoint over 
het fresco. Er zijn schilderijen, aquarellen 
en grafi ek, zoals litho’s en Bijbeltekeningen 
in gewassen inkt.

Kijk voor meer informatie en de volledige 
evenementenkalender op  www.vvvijmui-
denaanzee.nl 

Evenementen op 10, 11, 17 en 18  augustus 2019 
Dance Valley, Dutch Valley 
en Latin Village 
Dit jaar zijn er in augustus op het Velsen 
Valley terrein in Spaarnwoude verschil-
lende grote muziekfestivals. Op zaterdag 
10 augustus 2019 is het Dance Valley Fes-
tival. De volgende dag, zondag 11 augus-
tus 2019, vindt het Dutch Valley Festival 
plaats. De week erop, zaterdag 17 augus-
tus en zondag 18 augustus is het evene-
ment Latin Village. U leest hier praktische 
informatie over Dance Valley, Dutch Val-
ley en Latin Village.

Veiligheids- en verkeersmaatregelen 
De fi ets-en wandeltunnel (Tacitustunnel-
tje), die onder de snelweg A9-A22 loopt en 
de Oostlaan in Velserbroek met de Ooster-
broekerweg in recreatiegebied Spaarnwou-
de verbindt, is tijdens de drie genoemde eve-
nementen gesloten.  
Net als voorgaande jaren blijft de Amster-
damseweg open en zijn de woningen, bedrij-
ven en woonboten in Spaarnwoude bereik-
baar. Het verkeer wordt door Tra�  c Support 
Events in goede banen geleid. Dit bedrijf 
heeft veel ervaring met dit soort werkzaam-
heden. Ook werken de organisatoren samen 
met gemeentelijke toezichthouders om par-
keerdruk in Velserbroek te beperken.  In de-
len van de Velserbroek kan door verkeersre-
gelaars gevraagd worden of men al dan niet 
voor het festival komt, om te voorkomen dat 
Velserbroek vol wordt geparkeerd door fes-
tivalgangers.

Legitimatieplicht: informatie voor be-
woners en bedrijven
Voor mensen die in het gebied wonen, wer-
ken of bedrijven bezoeken is het goed om te 
weten dat  bij bepaalde punten waar men 
Spaarnwoude met de auto binnenkomt,  om 
legitimatie kan worden gevraagd. 

Gebruik (brom)fi etsenstalling ver-
plicht
Er worden dit jaar twee grote (brom)fi et-
senstallingen ingericht, waar verplicht ge-
bruik van moet worden gemaakt. (Brom)

fi etsen die buiten de fi etsenstalling worden 
neergezet worden verwijderd.

Geluidstesten
Op donderdag 8 augustus van 16.00 uur tot 
18.00 uur en op vrijdag 9 augustus van 12.00 
uur tot 15.00 uur zijn de geluidstesten voor 
Dance en Dutch Valley.  Op donderdag  15 
augustus van 16.00 uur tot 18.00 uur en op 
vrijdag 16 augustus van 12.00 uur tot 15.00 
uur zijn de geluidstesten voor Latin Village. 
Deze geluidstesten duren maximaal 3 uur. 
Deze geluidstesten kunnen enige overlast 
geven. 

Overlast
De gemeente realiseert zich dat de evene-
menten overlast kunnen veroorzaken. Sa-
men met de organisator en vele adviseurs 
wordt geprobeerd om deze overlast zo veel 
mogelijk te beperken. Voor duizenden be-
zoekers geeft het bijwonen van een van deze 
evenementen onvergetelijke ervaringen. 
Ook zijn de evenementen goed voor de ge-
meente Velsen en voor het recreatieschap 
Spaarnwoude.  

Meer informatie
Via de websites van de organisatoren (www.
dancevalley.com, www.dutchvalleyfestival.
nl en www.latinvillage.nl) kunt u alle be-
richtgeving nalezen. Meer informatie over 
bereikbaarheid, omleidingen en routes 
vindt u op www.spaarnwoude.nl
Wie na het raadplegen van de websites nog 
vragen heeft of aanvullende informatie wil, 
kan tijdens de Dance en Dutch Valley bel-
len met het speciale telefoonnummer 020-
4936050 van de organisatie, of een e-mail 
sturen naar info@udc.nl.

Tijdens Latin Village is er vanuit de orga-
nisatie een contactpersoon  bereikbaar om 
eventuele overlast direct te kunnen vermin-
deren of aanpakken. Deze omgevingsregis-
seur is bereikbaar op 020- 7652999 of via de 
mail omgevingsregisseur@latinvillage.nl. 

Rico Schipper van de IJmuidense Red-
dingsbrigade redde vorige week twee meis-
jes uit zee. De meisjes waren ver afgedreven. 
Dit gebeurde nadat een meisje van 16 een 
jonger meisje van 6 wilde redden.
Ze konden beiden niet meer terug naar het 

strand komen. Rico aarzelde geen moment 
en sprong het water in om ze te redden.
Gemeente Velsen is trots op Rico! De burge-
meester ging bij hem langs om hem een taart
en een cadeautje te brengen.

Rico Schipper redde vorige 
week twee meisjes uit zee

Met dit mooie weer zijn er veel mensen 
op het strand te vinden. Er zijn mensen 
aan het (kite)surfen, zwemmen en zon-
nebaden. Waar veel mensen zijn, krijgt 
handhaving (maar ook de politie) veel 
meldingen binnen, vaak over jongeren 
die van de pier springen.

Velen van jullie zullen weten dat er met 
mooi weer vaak jongeren van de Zuidpier af-
springen, ondanks dat er een duidelijk bord 
staat dat dit verboden is. 
Van de pier afspringen is gevaarlijk en er is 

kans op blijvend lichamelijk letsel. We krij-
gen dan ook geregeld meldingen dat er weer 
groepen jongeren van de pier afspringen. 
Handhaving hiervan is zeer tijdrovend en 
verandert helaas niets aan het gedrag van 
de jongeren. Zodra de gemeentelijke hand-
havers of de politie zich omdraaien, is de 
groep weer terug of staat er weer een nieuwe 
groep jongeren. We kiezen er daarom voor 
om minder tijd te besteden aan handhaving 
op de Zuidpier en geven de prioriteit aan de 
veiligheid op en rond de stranden.

Pierspringen 

Maandag 5 augustus starten de rooiwerk-
zaamheden langs het hekwerk van de 
MEO-kade in Velsen- Noord.

Er wordt geprobeerd om de werkzaamhe-
den zoveel mogelijk vanaf de MEO-kade uit 
te voeren, om zo de schade in de groenstrook 
te beperken.
Voor het rooien van de groenstrook van 1,5 
meter is door de keuringsinstantie aangege-

ven dat de eerste 60 tot 90cm vanaf het hek-
werk helemaal vrij moeten zijn van onder-
begroeiing en bomen. 

Bij de rest van de groenstrook wordt per 
boom gekeken welke verwijderd moet wor-
den en welke niet. Hierbij wordt erop gelet 
of er in de boom geklommen kan worden, of 
dat er overhangende takken zijn waardoor je 
op het MEO terrein kan komen. 

Rooiwerkzaamheden langs 
hekwerk MEO-kade

(Foto Michel van Bergen)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 20 juli tot en met 26 juli 
2019 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Strandweg 7, bouwen opslagruimte 
(24/07/2019) 61498-2019
Lange Nieuwstraat 189, plaatsen gevelrecla-
me (24/07/2019) 61656-2019
Industriestraat 24, wijzigen naar kan-
toorpand met woonfunctie op de verdie-
ping (wijziging op vergunning 19391-2018) 
(26/07/2019) 62487-2019
Hoek Dennekoplaan / Orionweg, plaatsen 
van een laadinfrastuctuur (voor elektrische 
bussen) (26/07/2019) 62491-2019

Velsen-Zuid
Kerkplein 1, plaatsen vlaggenmast 
(23/07/2019) 61225-2019 (Rijksmonu-

ment)
Recreatie gebied Spaarnwoude (nabij Mo-
delvliegclub FMS), behouden voormalige 
werkbrug (25/07/2019) 61931-2019

Velsen-Noord
Concordiastraat ong. (ten noorden van 
Transportstraat), bouwen bedrijfsgebouw 
met kantoor (26/07/2019) 62480-2019
Grote- Hout of Koningsweg 16, wijzigen ge-
vel (24/07/2019) 61689-2019 (Rijksmonu-
ment)

Santpoort-Noord
Terrasweg 79, kappen boom (23/07/2019) 
60765-2019

Velserbroek
Swoerkamp 3, vervangen houten naar 
kunststof kozijnen (25/07/2019) 62097-
2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-

ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Kanaaldijk (nabij bocht Witte Thea-
ter), tijdelijk (10 jaar) plaatsen sculptuur 
(24/07/2019) 39392-2019
Planetenweg 301, uitbreiden bestaande 
sporthal en school met gymzaal en 5 lokalen 
(25/07/2019) 33428-2019

Ingekomen aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
Verkoop Mode, op 7,14 en 21 september 
2019, locatie: Lange  Nieuwstraat 501A (te-
genover winkel) te IJmuiden, (22/07/2019) 
60502-2019

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10

De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 20 
juli tot en met 26 juli 2019 de volgende aan-
vragen voor een evenementenvergunning 
heeft ontvangen op grond van de Algeme-
ne plaatselijke verordening artikel 2:10. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Clubwedstrijden strandzeilen, op 12 okto-
ber 2019 van 09:00 tot 15:00 uur, 26 oktober 
2019 van 08:00 tot 14:00 uur, 23 november 
2019 van 08:00 tot 13:00 uur, 7 december 
2019 van 08:00 tot 12:00 uur, 14 december 
2019 van 10:00  tot 16:00 uur en op 28 de-
cember 2019 van 10:00 tot 15:00 uur, loca-
tie: evenementenstrand (zone 2) Zuidpier te 
IJmuiden (26/07/2019) 60414-2019
 
Driehuis
Gedenkavond Westerveld, op 1 novem-
ber 2019 van 18:30 tot 20:00 uur, locatie 
Duin- en Kruidbergerweg 2-6 (22/07/2019) 
60670-2019

De gemeente Velsen geeft gezinnen met 
een laag inkomen gratis toegang tot 
het Kids Only Festival 1.0 bij Paintball 
Spaarnwoude.

Heeft u een laag inkomen (tot 110% van het 
minimum) en heeft u een kind tussen de 7 
en 12 jaar? Dan kan uw kind gratis naar het 
Kids Only Festival 1.0. De medewerkers van 
Paintball Spaarnwoude zorgen voor een 
dagprogramma waarbij de kinderen niets 
tekortkomen. Tijdens deze dag kunnen de 
kinderen knutselen, klimmen, paintballen 
en krijgen ze een lunch. 

Wanneer vindt het festival plaats?
Het festival is op woensdag 21 augustus van 
9:30 tot ongeveer 17:00 uur bij Paintball 
Spaarnwoude. 

Hoe kunt u uw kind aanmelden?
U kunt uw kind aanmelden door een mail 
te sturen naar wiz@velsen.nl. U komt al-
leen in aanmerking wanneer u een inkomen 
heeft tot 110% van het minimum. Voor meer 
informatie over de activiteiten op de dag 
zelf kunt u contact opnemen met Paintball 
Spaarnwoude via 023-5493323. Wees er 
snel bij want vol=vol.  

Gratis naar Kids Only 
Festival 1.0

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Vel-
sen of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 

werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De verzend-
datum van het besluit is tussen haakjes 
vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure

Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor: 

IJmuiden
Sparrenstraat 46, gewijzigd plan voor het 
wijzigen van de voormalige Adelbertuskerk 
naar 1 woning (23/07/2019) 18924-2019 
Dudokplein 1, restaureren kroonluchters  
(25/07/2019) 52079-2019 (Rijksmonu-
ment)
Frans Naereboutstraat 9 en 9 RD, intern 
verplaatsen woningentree en afsplitsen van 
bedrijfswoning (café) naar burgerwoning 
(25/07/2019) 23131-2019

Santpoort-Zuid
Laurillardlaan 27, vergroten 1ste verdieping 
(25/07/2019) 13463-2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 71, wijzigen gevel en ter-
rasafscheiding (25/07/2019) 28391-2019 
(gemeentelijk monument)
Van Maerlantlaan 32, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (25/07/2019) 49226-2019

Velserbroek
Ronde Zonnedauw 6, plaatsen dakkapel (zij-
gevel) (25/07/2019) 47677-2019  
Verleende standplaatsvergunningen 

Besluiten
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APV artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben een standplaatsver-
gunning verleend voor: 

Velserbroek
Verkoop visproducten, op donderdag en vrij-
dag (tijdens winkeltijden) van 1 augustus 
t/m 27 december 2019, locatie Vestingplein 
(tegenover het Polderhuis) (23/07/2019) 
29548-2019 

De burgemeester van Velsen heeft het hier-
na volgende besluiten genomen. Op grond 

van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij het onderstaande 
besluit gedurende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen (zo-
als college van burgemeester en wethouders 
van Velsen of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voorzie-

ningenrechter van de rechtbank Noord-Hol-
land, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van het besluit 
is tussen haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een eve-
nementenvergunning verleend voor: 

Velsen-Zuid

Dance Valley 2019, op 10 augustus van 12:00 
tot 23:00 uur, locatie Velsen Valley Spaarn-
woude te Velsen-Zuid (25/07/2019) 20061-
2018

Dutch Valley 2019, op 11 augustus van 13:00 
tot 23:00 uur, locatie Velsen Valley Spaarn-
woude te Velsen-Zuid (25/07/2019) 20066-
2018

Latin Village 2019, op 17 en 18 augustus van 
13:00 tot 23:00 uur, locatie Velsen Valley 
Spaarnwoude te Velsen-Zuid (25/07/2019) 
3679-2019 

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende per-
ceel:

•  L. Roodbaardstraat 15, 
    1992 HR  VELSERBROEK

•  Jacob van Heemskerkstr 57, 
    1972 PT  IJMUIDEN

•  Lange Nieuwstraat 333, 
    1972 GL  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-

gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 

college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.
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ZARQA: jouw huid, jouw balans

Verbeterde formules, nieuwe 
lanceringen
Onze crèmes, reinigers en andere 
verzorgingsproducten zijn opge-
bouwd uit een aantal vaste natuur-
lijke emulgatoren, aangevuld met 
beschermende, hydraterende, kal-
merende en verjongende ingredi-
enten. En juist naar die ingrediën-
ten deden we de laatste jaren uit-
gebreid onderzoek. De toevoeging 
van werkzame sto�en als Tighte-
nyl™ (geeft stevigheid en elastici-
teit, gaat verslapping tegen), Pol-
lustop® (hét wapen tegen luchtver-
ontreiniging) en Dunaleilla Salina 
(absorbeert UV-stralen) maken de 
ZARQA-formules uniek en bijzon-
der. In het verbeterde ZARQA-as-
sortiment vind je bovendien twee 
nieuwe producten: ZARQA Nacht-
crème Hydra en Nachtcrème Nutri-
tive, twee voedende, vochtinbren-
gende crèmes voor de nacht, met 
onder meer hyaluronzuur en vita-
mine E.

Nieuw: ZARQA Magnesium
Magnesium is hét bestanddeel van 
Dode Zeezout, de basis van ZARQA. 
Het mineraal zorgt voor een ener-
gieke huid, vermindering van teke-
nen van stress en het stimuleert de 

huidvernieuwing. Niet voor niets 
verwerkte ZARQA het bijzonde-
re mineraal – samen met extra ge-
concentreerd magnesium PCA – in 
ZARQA Magnesium; een nieuwe 
luxueuze productlijn bestaande uit 
een dag- en nachtcrème, shampoo, 
body butter en een spierolie. 
De combinatie van magnesium-
soorten zorgt er samen met de an-
dere weldadige ingrediënten voor 
dat de huid intensief wordt gevoed, 
beschermd, gehydrateerd en her-
steld.

Voor op het badkamerplankje
Het oog wil ook wat. En dus zit het 
ZARQA-assortiment in een nieuw, 
luxe jasje. Daarnaast is de Magne-
sium-lijn optimaal beschermd: de 
premium producten zitten in lucht- 
en lichtdichte �acons. 
Zit een crème in een potje? Dan 
gaat de kwaliteit per opening ach-
teruit doordat er lucht en lucht bij-
komt. Bij ZARQA kiezen we bewust 
voor tubes en �acons. Zo kunnen 
we de werking van de bijzondere 
ZARQA-ingrediënten zo lang mo-
gelijk waarborgen – en dat is pre-
cies waar het bij ZARQA om draait. 

Waarom ZARQA?
Kies je voor ZARQA, dan kies je voor 
een investering in een mooie, ge-
zonde huid. Een huid
die in balans is en prettig aanvoelt. 
In ZARQA zitten geen ingrediënten 
die de huid onnodig
belasten en alleen sto�en waar-
van de werking bewezen is. ZARQA 
biedt het beste voor jouw
huid nu én beschermt haar voor 
de toekomst. In het ZARQA-assorti-
ment vind je meer dan 35 produc-
ten. Allemaal even verzorgend en 
bijzonder, maar toch stuk voor stuk 
uniek in werking en beleving. ZAR-
QA is uiterst mild, geschikt voor de 
meest gevoelige huidtypen en kan 
door het hele gezin worden ge-
bruikt.  ZARQA is verkrijgbaar bij: 
Visser drogisterij parfumerie, Hage-
lingerweg 73, 2071 CA Santpoort-
Noord. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Verbeterde formules, een nieuw verpakkings-
design en de introductie van een unieke, premium lijn. ZARQA 
innoveert, vernieuwt en verbetert. Nog altijd zo mild en natuur-
lijk mogelijk én met als basis Dode Zeezout en -mineralen, maar 
vooral werkzamer en verzorgender dan ooit. Laat je verrassen 
door het vernieuwde ZARQA.

Overdekt terras voor De Meierij
Gezellig buiten eten tijdens dorpsfeest

Het is het derde achtereenvol-
gende jaar dat De Meierij op 
straat een mooi terras inricht 
voor een gezellig en sfeervol 
diner. Dagelijks gaat om 14.00 
uur, tegelijk met de kermis dus, 
dit terras open en kan ieder-
een er terecht voor een hap-
je en een drankje. Vanaf 17.00 
uur wordt het diner geserveerd 
en zijn er elke dag muzikanten 
aanwezig. 
Op donderdag 1 augustus staat 

Jordy Jansen samen met Thijs 
Huijbens op het podium en 
Jurre van der Linden laat het 
publiek samen met Rens War-
nar op vrijdag 2 augustus swin-
gen op bekende hits. Een dag 
later steekt hij, samen met Ron 
Knotter, bekende oldies in een 
akoestisch jasje. Vorig jaar was 
tijdens het dorpsfeest enkele 
malen live muziek op het terras 
van De Meierij aanwezig, om-
dat dit zo goed beviel is er be-

wust voor gekozen om nu elke 
dag artiesten te programme-
ren. Vanaf ongeveer 20.30 uur 
gaan op het mobiele podium 
schuin tegenover de zaak el-
ke avond DJ’s van start om het 
publiek de rest van de avond te 
vermaken. 

Overigens is ook restaurant De 
Bokkesteeg tijdens het dorps-
feest gewoon geopend, de 
weekschotel (14,50 euro) is in 
die week een kalfsribeye  met 
seizoensgroente, frites en bear-
naisesaus. Kortom, of je nu kiest 
voor het sfeervolle buitenterras 
van De Meierij of voor de intie-
me setting van De Bokkesteeg, 
het wordt genieten tijdens het 
dorpsfeest! (foto: aangeleverd)

Santpoort - Wegens groot succes is het ook dit jaar weer moge-
lijk om tijdens het dorpsfeest buiten te genieten van heerlijke 
gerechten in combinatie met live muziek. Dit jaar staan er zelfs 
voor het eerst elke dag artiesten op het overdekte terras voor de 
deur van De Meierij. Speciaal voor deze gelegenheid is een mooie 
kaart samengesteld met losse voor-, hoofd- en nagerechten of 
voor 25,- euro een compleet driegangenmenu naar keuze.

Telstar start competitie
Velsen-Zuid - Op maandag 12 
augustus start ook voor Telstar 
de competitie. De Witte Leeu-
wen gaan, onder leiding van 
Andries Jonker, op bezoek in het 
AFAS stadion in Alkmaar waar 
Jong AZ de tegenstander is.
De wedstrijd is voor Telstar-be-
zoekers alleen te bezoeken via 
de zogeheten autocombi-rege-

ling. Daarbij dient men op de 
avond van de wedstrijd tussen 
18.45 en 19.00 uur zijn of haar 
omwisselbiljet om te wisselen 
op de parkeerplaats bij het Ra-
bobank IJmond Stadion. Hier 
ontvangt men de toegangs-
kaart voor de wedstrijd. Het om-
wisselbiljet geeft geen toegang 
tot het stadion.

Vanaf dinsdag 30 juli 12.00 uur 
is het mogelijk een kaart te ko-
pen. Online kan dit via www.tel-
starticket.nl, of men koopt de 
kaart bij het Rabobank IJmond 
Stadion. Let op: de kaartver-
koop is 1 op 1. Per persoon kan 
men 1 kaart kopen. De verkoop 
eindigt op vrijdag 9 augustus 
12.00 uur.

Telstar speelt interland

Groot feest
Rondom de wedstrijd in het Rabo-
bank IJmond Stadion zullen wij ver-
schillende festiviteiten organiseren, 
kunt u genieten van de Surinaam-
se keuken en muziek en is iedereen 
welkom. De stadiondeuren zullen 
vanaf 17.00 uur worden geopend 
waarna de festiviteiten direct zul-
len beginnen. Om 19.00 uur trappen 
beide ploegen af voor een, hopelijk, 
spannende wedstrijd!

Muzikale omlijsting
Een feest zonder gezellige muziek is 
natuurlijk geen feest! Daarom heb-
ben we rondom de wedstrijd live 
muziek. Naks KLKawinLoco en Ca-
ribbean Brass International zullen 
vanaf 17.00 uur de sfeer naar een 
hoogtepunt brengen met hun mu-

zikale omlijstingen de aftrap van een 
fantastische avond.
De muziekformatie NAKS Kaseko 
Loco (NKL), is niet alleen gespeciali-
seerd in kaseko (traditionele kaska-
wi en winti) maar heeft het reper-
toire uitgebreid tot Caribische, La-
tijns-Amerikaans en Amerikaanse 
soulmuziek. Gezien de Afro-muzika-
le bagage die bij de leden van Kase-
ko Loco ontwikkeld is, is deze groep 
een begrip in Suriname én Neder-
land.
De Caraïbische brassband Caribbe-
an Brass International is een lopend 
dansorkest. De band bestaat uit een 
aantal blazers en drummers. 
De muzikanten zijn jongeren afkom-
stig uit het Caraïbisch gebied, onder 
andere Aruba, Antillen, Santo Do-
mingo, Suriname, Haïti en Ghana, 

en woonachtig in Amsterdam en Al-
mere, die broederlijk met elkaar om-
gaan.

Historie
Telstar kent een rijke historie als 
het gaat om voetballers met de Su-
rinaamse nationaliteit die voor de 
Witte Leeuwen speelden. Beken-
de namen als Jimmy Floyd Hassel-
baink, Anthony Correia, Radjin de 
Haan, Florian Vijent (28 november 
1961 - 7 juni 1989) en Andwelé Slo-
ry maken deel uit van deze rijke his-
torie. Ook in de huidige selectie ko-
men we de Surinaamse nationaliteit 
tegen. Nieuwkomer Roscello Vlij-
ter is afkomstig uit Paramaribo. Een 
mooie ontmoeting met zijn landge-
noten ligt in het verschiet.

Kaartverkoop
De wedstrijd tussen Telstar en Suri-
name start om 19.00 uur. Alle kaar-
ten (gehele Oost-tribune, West A, E 
en F kosten 10 euro per stuk. De ver-
koop start per direct. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.telstarticket.nl.

Velsen-Zuid - Op dinsdag 6 augustus is het groot feest in het Ra-
bobank IJmond Stadion. Telstar sluit dan de voorbereiding af met 
de oefenwedstrijd tegen het nationale elftal van Suriname. Een 
grote eer voor de Witte Leeuwen om ‘Natio Suriname’ te mogen 
verwelkomen in Velsen-Zuid en een mooie reden om de voorbe-
reiding met een groot feest af te sluiten.
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Directie
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Bladmanager
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Kabalen
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Druk
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Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
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Centrale administratie
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Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.800

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
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Anoniem ingezonden brieven 
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Let op
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Privacy
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Milieu
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papier van verantwoor-
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COLOFON

Het hoekpand op de zuidwes-
telijke hoek van de Oranjestraat 
en Breesaapstraat is in 1887 ge-
bouwd als hoekwoning met trap-
gevel. De hoekwoning is onder-
deel van een rijtje arbeiderswo-
ningen aan de Breesaapstraat. In 
1906 verbouwt aannemer D. van 
der Plas de hoekwoning tot ma-
nufacturenwinkel met bovenwo-
ning. Na de verbouwing vestigt de 
Firma P. Botman, in 1903 begon-
nen in de Kanaalstraat, het ‘Maga-
zijn De Kroon’ in dit pand. IJmuide-
naren kunnen bij dit manufactu-
ren- en confectiemagazijn aan de 
‘Oranjestraat hoek Breesaapstraat’ 
terecht voor onder meer modewa-
ren, bazargoederen, slaapkamer-
benoodigdheden, karpetten, on-
dergoederen, werkmanskleding, 
bébe artikelen, mandwerk, kleine 
meubelen en vloerzeilen. Het ma-
gazijn wordt na enkele jaren over-
genomen door A.A. Moonen N.V. 
De namen ‘De Kroon’ en ‘Firma P. 
Botman’ blijven in gebruik. IJmui-
denaren herinneren zich de zaak 
vooral als ‘Botman’. De zaak blijft 
tot in 1942 gevestigd in de Oranje-
straat en moet dan op last van de 
Duitsers de deuren sluiten.
Begin 1946 heropent Botman een 
zaak in de Huygensstraat. In een 
advertentie in de IJmuider Cou-
rant van 9 januari 1946 meldt Bot-
man: ‘Weer terug en heropend. 

Na de bekende moeilijkheden te 
hebben overwonnen is onze zaak 
thans heropend in de Huygens-
straat 15. Wel is ons nieuwe pand 
in verhouding tot wat wij vroeger 
in de Oranjestraat waren zeer be-
scheiden; toch zullen wij onze ui-
terste best doen U zoo goed mo-
gelijk te helpen. Wel is de Textiel-
nood nog zeer groot; wij zullen 
echter trachten voor IJmuiden ex-
tra toewijzingen te krijgen. Wij be-
houden ons het recht voor on-
ze oude klanten, die zich in den 
vreemde zoo moeilijk van Textiel 
konden voorzien, het eerst en het 
best te helpen.’ In 1953 verhuist 
Botman van de Huygensstraat 
naar de Kennemerlaan. Datzelfde 
jaar viert de zaak zijn vijftig jarig 
bestaan en adverteert daarbij met 
de slogan: ‘Botman jubileert, de 
klant pro�teert’. Vele IJmuidense 
huismoeders zullen in de loop der 
jaren hun truien, wanten en sok-
ken hebben gebreid met bij Bot-
man gekochte scheepjeswol...
Het hoekpand aan de Oranje-
straat en Breesaapstraat overleeft 
de Tweede Wereldoorlog. In 1948 
wordt het verbouwd tot confectie-
bedrijf. Daarbij worden de buiten-
gevels van de begane grond tot 
halverwege opgemetseld. In 1973 
wordt het pand in gebruik ge-
nomen als vergaderzaal door de 
Stichting Bouwfonds Koninkrijks-

zalen. Vanaf dat moment houden 
de Jehova’s Getuigen er tweemaal 
per week hun bijeenkomsten. Bo-
ven de ingang in de afgeschuinde 
hoek hangt een bord met de tekst 
‘Koninkrijkszaal van Jehova’s Ge-
tuigen’. 
Onderaan de deur ligt dan nog 
steeds een halfronde hardstenen 
vloertegel met de inscriptie ‘De 
Kroon’, als stille en enige getuige 
van de voormalige functie van het 
pand.
Ruim twintig jaar later wordt het 
pand onderdeel van het Augusta-
complex. In 1907 laat de IJmui-
dense vishandelaar W. van Voorst 
op de hoek van de Oranjestraat en 
Neptunusstraat hotel/café/restau-
rant Augusta bouwen. Het hotel is 
jarenlang in handen van de familie 
Heere. In 1984 kopen John en Mo-
nique van Waveren het dan sterk 
verwaarloosde pand. Zij knappen 
het hotel en restaurant grondig 
op en brengen Augusta weer tot 
bloei. In de loop der jaren breiden 
zij het complex uit. Eerst wordt het 
tussen het hotel en de Koninkrijks-
zaal gelegen pand, waar ooit si-
garenhandel Dorresteijn en later 
poelier Onrust hebben gezeten, 
gekocht en omgebouwd tot sa-
loncafé. Later, in 1996 als de Jeho-
va’s Getuigen een ander onderko-
men hebben gevonden, wordt de 
verlaten Koninkrijkszaal bij het Au-
gusta-complex getrokken en ver-
bouwd tot ontbijtzaal en feestzaal. 
De buitengevels worden weer 
voorzien van grote ramen. De 
naam leeft nog voort de naam van 
de feestzaal van Augusta: ‘Kroon-
zaal’.

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor het hoekpand ‘De Kroon’ op 
de hoek Oranjestraat Breesaapstraat.

Al ruim vijf jaar is Peter Duiven-
voorden (1948) gastheer bij de ru-
ine van Brederode. Elke woens-
dag- en zaterdagmiddag is hij pre-
sent om de bezoekers te ontvan-
gen, vragen te beantwoorden en 
te zorgen voor ko�e en thee. Bo-
vendien houdt hij op eigen initia-
tief ook nog eens de toiletgroep 
schoon. Dit alles mag als heel bij-
zonder worden gezien, want Pe-
ter Duivenvoorden kampt met de 
ziekte van Parkinson, waardoor hij 
snel moe is. ,,Soms voelt het alsof 
mijn benen wel honderd kilo we-
gen’’, vertelt hij. ,,Als ik dan even 
naar de glascontainer loop, die 
twee straten verderop staat, ben ik 
al heel moe.’’

De ziekte manifesteerde zich bij 
hem op zijn 64e, op dat moment 
was nog aan het werk als schoen-
maker, het vak dat ook zijn va-

der uitoefende. ,,Ik heb gewerkt 
tot mijn 65e, toen ben ik gestopt 
en ben ik vrijwilligerswerk gaan 
doen. Als kind kwam ik in het 
zwembad, waar nu sauna Ridder-
rode is. De ruïne van het kasteel 
imponeerde me, daarom wilde ik 
hier vrijwilligerswerk doen. Mijn 
eerste klus was het ontvangen van 
een groep van twintig dames van 
een tekenclub. Ze kwamen op de 
�ets en hadden elk een schets-
boek mee. Ik kreeg de sleutel en 
verder moest ik het zelf regelen, 
maar dat is allemaal goed gegaan.’’

Regelmatig zijn er kinderfeestjes 
in de Ruïne van Brederode. Kin-
deren mogen zich dan verkleden 
als ridder of prinses en Peter Dui-
venvoorden helpt hen om de kle-
ding en andere attributen, zoals 
schilden en zwaarden, uit te zoe-
ken. ,,Dat is het leukste wat er is. Ze 

mogen dan eerst tekenen of schil-
deren en daarna gaan ze zich ver-
kleden. Laatst was er een meis-
je, ik keek haar aan en zei ‘Jij wilt 
vast prinses worden!’, maar nee, 
‘Ik wil ridder worden’, zei ze.’’ Het 
was voor Peter een bewuste keuze 
om dit werk te gaan doen, want: 
,,Vroeger had ik als schoenmaker 
dagelijks contact met de klanten. 
Nu kom ik in contact met zowel 
volwassenen als kinderen, dat is 
prachtig.’’ (foto: Raimond Bos)

Velsen - Veel organisaties in de gemeente Velsen zouden niet kun-
nen bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Vel uren worden 
wekelijks belangeloos gestoken in het werk dat moet worden ge-
daan. Uit respect en waardering van deze vrijwilligers zijn Land-
goed Duin & Kruidberg en Servicecentrum Vrijwilligerswerk Vel-
sen (onderdeel van Stichting Welzijn Velsen) een nieuw project 
gestart. Als onderdeel hiervan wordt maandelijks een vrijwilliger 
in deze krant geportretteerd. Vandaag is dat Peter Duivenvoor-
de uit Santpoort.

VelsenDe vele gezichten van

VelsenDe vele gezichten van

De vele gezichten van Velsen
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Zij vielen samen 49 kilo af
Hoe gaat het nu
met Gerda en Arnold?

Gerda liep al jaren bij een diëtiste 
en in het ziekenhuis bij de inter-
nist. Nog steeds zonder de juis-
te resultaten en nu wilde zij hulp 
gaan zoeken bij het afvallen, om 
te voorkomen dat zij de rest van 
haar leven met overgewicht bleef 
lopen. 
Na het intakegesprek zijn zij gelijk 
begonnen, een kuur op de cryoli-
polyse en de Bio HCG. Binnen vier 
weken waren alle waarden naar 
beneden en vlogen de kilo’s eraf. 
Gerda heeft 24 kilo verloren en 
haar man Arnold 25 kilo binnen 
5 maanden. Wat in het ziekenhuis 
en bij de diëtiste niet lukte was bij 
Afslankstudio Velserbroek gelukt! 
Haar internist was diep onder de 
indruk, deze internist gaf een er-
kenning aan de afslankstudio Vel-
serbroek. Annet, de eigenaresse 
van de salon was erg trots dat ze 
zo’n erkenning kregen. 

Hoe gaat het nu?
Veel mensen willen graag weten 
hoe het nu met Gerda en Arnold 
gaat, zijn ze weer aangekomen 
of is het gelukt om op gewicht 
te blijven. ,,Gerda en Arnold ko-
men af en toe nog steeds bij ons 

in de salon’’, vertelt Annet. ,,In-
middels is Gerda 30 kilo afgeval-
len en Arnold 29 kilo, samen bijna 
60 kilo, wat een prestatie.’’ Gerda 
is echt superblij: ,,Ik kan heerlijk 
shoppen en alles past gewoon. 
We hebben veel meer energie, 
zijn trots, blij en zelfverzekerd. Dit 
is gewoon een leefstijl! We voe-
len ons als herboren, ik kan weer 
makkelijk de trap nemen, lek-
ker wandelen in de bergen zon-
der moeite, het is echt fantastisch 
zonder al die extra kilo’s.’’ 
Gerda en Arnold doen nu de Ve-
laShape bij Afslankstudio Velser-
broek, zodat ze niet met overtol-
lig los vel blijven lopen. Gerda: 
,,Ik kan het echt iedereen aanra-
den om gewoon eens vrijblijvend 
langs de open dagen te gaan en 
advies te vragen. Als wij het kun-
nen dan kan iedereen het! En de 
meiden bij Afslankstudio Velser-
broek zijn supervriendelijk en 
professioneel.’’
Maak nu de start en het leven 
ziet er veel zonniger uit zonder 
overgewicht. Afslankstudio Vel-
serbroek, Klompenmakerstraat 7 
in Velserbroek, tel. 023-5490556. 
(foto: aangeleverd)

Velserbroek - Gerda en Arnold Grapendaal uit Beverwijk zijn een 
aantal maanden geleden samen 49 kilo afgevallen met de hulp 
van Afslankstudio Velserbroek. Zij waren naar de open dag van 
de succesvolle afslankstudio geweest voor een vrijblijvend in-
takegesprek. 

Ruud Koks Velserbroek
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Ruud Koks Velserbroek
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Op zoek naar een occasion, dakkoffer 
of fietsendrager? Zie www.ruudkoks.nl

Reparatie & onderhoud
van alle merken,

ook voor
uw lease auto
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1 AUGUSTUS
IJmuider Zee- en Havenmuseum 
extra open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

2 AUGUSTUS
Dorpsfeest Santpoort: Kinder-
Vrijmarkt en jaarmarkt van 09.00 
tot 17.00 uur, Dorpskern. Pony- 
en paardenkeuring van 09.00 tot 
14.00 uur, Weyman Weide. Ska-
tepop van 13.00 tot 17.00 uur, 
Valckenhoe�aan. Tractor behen-
digheidsparcours van 17.30 tot 
20.00 uur, Weyman Weide. Seni-
orenavond van 20.00 tot 24.00 
uur, Weyman Weide.

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro per persoon. 

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
extra open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

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

Opening Kloostergangen Expo-
sitie: La Dolce Vita verbeeld in 
het Haarlemse Stadhuis, Grote 
Markt 2 Haarlem, om 16.00 uur 
door Adriaan Brand. Expositie 
duurt tot en met donderdag 5 
september. Alle werkdagen ge-
opend van 08.00 tot 17.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Bach en consorten in de Grote 
Kerk Beverwijk, Kerkstraat 37 in 
Beverwijk. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang 7,50 (kinderen gratis). 
(foto: aangeleverd)

3 AUGUSTUS

Biomarkt in de Stadskweektuin, 
georganiseerd door Zelfoogst-
tuin ‘Wij Telen Groente’, Haar-

lemmer Kweektuin, ingan Kle-
verlaan 9. Van 10.00 tot 15.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Dorpsfeest Santpoort: Nieuw: 1e 
Kidsmudrun van 11.00 tot 12.00 
uur, Weyman Weide. Kwallen-
ballen van 12.00 tot 16.30 uur, 
Weyman Weide. NL Kampioen-
schap Buikschuiven van 13.00 
tot 16.30 uur, Weyman Weide 
(let op! half uur vervroegd) Tent-
Quiz (volgeboekt) van 16.30 tot 
19.00 uur, Weyman Weide. Lam-
pionnenoptocht om 23.30 uur, 
start Brug. Weertsplantsoen. 
Vuurwerk om 24.00 uur op het 
circusterrein Hagelingerweg.

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro per persoon. 

Kunstmarkt in Spaarndam van 
11.00 tot 17.00 uur. Met om 
14.00 uur een opgtreden van 
de delta Singers. (foto: aange-
leverd)

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
posities: Festung IJmuiden/Mu-
seumschatten, 4 speurtochten/
nieuw: Escapespel.

Zomer op het Plein in Alkmaar 
op het Canadaplein. Cabaret, 
muziek, straattheater. Aanvang 
20.30 uur. Toegang gratis. Kijk 
voor het complete programma 
op www.zomerophetplein.nl.

Zomer op het Plein op het Cana-
daplein in Alkmaar. Openlucht 
Bios. De �lm ‘Tulipani’ wordt 
om 20.30 uur vertoond, met de 
prachtige Grote Kerk op de ach-
tergrond. De �lm duurt 90 mi-
nuten. Let op: i.v.m. het gebruik 
van koptelefoons zal er een be-
perkte capaciteit zijn. Toegang 
gratis.

4 AUGUSTUS

Publieksdag Forteiland. De ver-
trektijden zijn: 10.45, 12.45 en 
15.10 uur. Retourvaart naar keu-
ze om: 13.00, 15.15 of 17.15 uur. 
(foto: aangeleverd)

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro per persoon. Maandelijk-
se rondleiding door huis en tui-

▲

nen, aanvang 14.00 uur. Deelna-
me 7 euro p.p. Aanmelden via 
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl 
(foto: Jan Koks)

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
posities: Festung IJmuiden/Mu-
seumschatten, 4 speurtochten/
nieuw: Escapespel.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur. Poppen-
kast ‘Rommel in het bos’ voor de 
kleintjes 14.00 uur gratis na be-
taling entree museum.

Staalsafari voor kids in beelden-
park ‘Een Zee van Staal’ in Wijk 
aan Zee. Wandeling begint om 
14.00 uur vanaf de entree van 
het park, hoek Bosweg/Reyn-
derweg. (foto: aangeleverd)

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis aan de Genieweg 1 te 
Heemskerk is open van 11.00 tot 
17.00 uur. Om 14.00 uur wordt 
door Hans Walrecht een lezing 
gehouden over de Mosquito, 
een voor het grootste gedeel-
te van hout gebouwde jager uit 
de Tweede Wereldoorlog. In het 
museum ligt een deel van deze 
houten romp.

Harpiste Colet Nierop in De 
Stompe Toren in Spaarnwou-
de. Aanvang 14.00 uur. Toegang 
gratis, collecte bij de uitgang. 

Zomer op het Plein in Alkmaar 
op het Canadaplein. Cabaret, 
muziek, straattheater. Aanvang 
14.30 uur. Toegang gratis. Kijk 
voor het complete programma 
op www.zomerophetplein.nl.

5 AUGUSTUS

Wandelen in een rustig tempo 
van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgre-
velaan 17 in Santpoort-Noord. 
(foto: Pixabay)

Heemskerkse Fietsvierdaagse 
zie maandag 5 augustus.

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

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

Heemskerkse Fietsvierdaagse 
zie maandag 5 augustus.

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
extra open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-

ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur.

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 
tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro 
per keer. Meer informatie: 0255-
510652.

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

Avondkaasmarkt in Alkmaar, 
19.00-21.00 uur. (foto: Pixabay)

7 AUGUSTUS
Poppentheater Kizzebis presen-
teert ‘Bootje op zee’. Informa-
tieboerderij Zorgvrij, Genieweg 
Velsen-Zuid. Om 10.30 en 13.00 
uur. Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Reserveren via kizzebishaar-
lem@gmail.com. Om 15.00 uur 
wordt er voorgelezen op Zorg-
vrij voor kinderen tussen de 4 
en 7 jaar. Toegang gratis.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen 13.30 - 15.30 uur kos-
ten 1,50 euro bovenop de en-
treeprijs. Poppenkast ‘Rom-
mel in het bos’ voor de kleintjes 
14.00 uur gratis na betaling en-
tree museum.

Heemskerkse Fietsvierdaagse 
zie maandag 5 augustus.

Forteiland geopend voor vakan-
tiegangers en toeristen in de re-
gio. De vertrektijd is 12.45 Re-
tourvaart om 15.15 uur. 

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel. Gra-
tis rondleidingen van 14.00 tot 
15.30 uur: Telegra�e op Sche-
pen. Vol is vol. Reserveren via 
www.zeehavenmuseum.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Optreden Delta Singers in het 
W.F. Visserhuis, Houtmanstraat 
1 IJmuiden. Aanvang 14.30 uur.

8 AUGUSTUS
Ko�eochtend in Bibliotheek 
Velserbroek van 10.30 tot 12.00 
uur. 

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um extra open van 13.00 tot 
17.00 uur. Exposities: Festung 
IJmuiden/Museumschatten, 4 
speurtochten/nieuw: Escape-
spel.

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

EK Wielrennen in Alkmaar. Alle 
informatie is te vinden op www.
alkmaarcycling.com.

Zondag weer 
Publieksdag Forteiland
IJmuiden - Zondag 4 augustus 
wordt weer een publieksdag ge-
houden op het Forteiland.
In 1881 werd begonnen met de 
bouw van een pantserfort in de 
duinen aan de noordelijke oever 
van het 5 jaar ervoor geopende 
Noordzeekanaal.
Het is pas 1886 als de eerste sol-
daten van het 4e Regiment Ves-
tingartillerie vanuit Haarlem  ko-
men kijken hoe hun fort daar 
vlak bij de Noordzee er uit komt 
te zien. Nog twee jaar moeten ze 
wachten, dan zijn de 5 enorme 
kanonnen in de pantsergalerij en 
de twee kleinere vuurmonden in 
de pantserkoepel geplaatst. Op 
26 augustus 1888 wordt het fort 
door generaal-majoor Mazel en 
kolonel Van Marle in gebruik ge-
steld. 310 manschappen, meest 
dienstplichtigen, worden de eer-
ste bewoners van het “Fort IJmui-
den”.
Het fort wordt intensief gebruikt 
voor de opleiding en oefening 
van de soldaten. De sterkte is dan 
variabel, maar bij het uitbreken 
van de 1e Wereldoorlog in 1914 
wordt de bezetting weer geheel 
compleet gemaakt. Doordat Ne-
derland tijdens die oorlog neu-
traal kan blijven stond de leger-
leiding toe dat er een soepeler 
beleid ontstond met meer mo-
gelijkheden voor verlof voor de 
soldaten. 
Na de oorlog in 1918 bestond de 
bemanning uit een kleine vre-
desbezetting en een permanen-
te fortwachter. Pas in 1938 werd 
onder invloed van de ontwikke-

lingen in Hitler Duitsland het fort 
opnieuw operationeel. Een nieu-
we oorlog ontstond en sinds-
dien hebben honderden solda-
ten van Nederlandse, Duitse, Ca-
nadese en Britse nationaliteit het 
fort gebruikt, verbouwd en uit-
gewoond.
Een restauratie van 4 jaar heeft 
het fort, dat inmiddels de status 
heeft van Werelderfgoed van de 
Verenigde Naties, een beziens-
waardig monument gemaakt. U 
bent van harte welkom!

Overtocht
De overtocht naar het Forteiland 
wordt op de Publieksdag ver-
zorgd met de ‘Koningin Emma’ 
vanaf het Sluisplein 80, 1975 AG 
IJmuiden. De vertrektijden zijn: 
10.45, 12.45 en 15.10 uur.
Retourvaart naar keuze om: 
13.00, 15.15 of 17.15 uur. Een 
rondleiding door ervaren gid-
sen is in de prijs inbegrepen. 
Men kan in de Koepelzaal of op 
het buitenterras genieten van 
een hapje en een drankje. Er kan 
helaas niet worden gepind. Er 
wordt ook op gewezen dat niet 
alle ruimtes voor rolstoelen, bug-
gy’s en rollators toegankelijk zijn.
Toegangskaarten voor overtocht 
en rondleiding kosten 12,50 eu-
ro per persoon. Kaarten kunnen 
vooraf worden besteld via inter-
net: www.ijmuidenserondvaart.
nl of telefonisch: 0255-511676. 
Ook aan boord van de Koningin 
Emma kunnen kaarten worden 
gekocht. (foto: archief Fort IJmui-
den)

Deelname gratis
Rondleiding over 
telegrafie op schepen
IJmuiden - In 2019 bestaat het 
IJmuider Zee- en Havenmuseum 
25 jaar. Eén van de jubileumacti-
viteiten zijn themarondleidingen 
op elke eerste woensdag van de 
maand.
De rondleiding is, na betaling van 
entree of museumkaart, gratis en 
duurt ongeveer een uur. De rond-
leiding begint met een korte �lm.
De eerstvolgende rondleidingen 
zijn op woensdag 7 augustus om 
14.00 en 15.30 uur met het the-
ma: ‘geschiedenis en ontwikke-
ling van telegra�e op schepen’.
Nadat Marconi in 1901 de eer-
ste berichten van de ene kant 
naar de andere kant van de At-
lantische Oceaan had verstuurd, 
groeide de populariteit van de 

draadloze telegra�e als commu-
nicatiemiddel op schepen snel.
Marconisten speelden op de Ne-
derlandse koopvaardijschepen 
een belangrijke rol. In 1962 was 
het hoogtepunt van de Neder-
landse radiotelegra�e: toen wa-
ren 750 marconisten varende. 
De rondleider van deze middag is 
zelf marconist geweest op de gro-
te vaart en zal niet alleen de tech-
nische kant toelichten, maar ook 
mooie anekdotes uit de praktijk 
vertellen.
Er zijn nog slechts enkele plaat-
sen beschikbaar. Vol is vol. Reser-
veren vooraf wordt daarom aan-
bevolen en kan via de website 
van het museum www.zeehaven-
museum.nl.  (foto: aangeleverd)
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Plezier in sport en bewegen 
voor iedereen

Dennis van der Snoek is coördina-
tor Aangepast Sporten bij Stich-
ting SportSupport. ,,Aangepast 
sporten is het sporten voor men-
sen die vanwege hun beperking 
hinder ervaren om aan sportac-
tiviteiten mee te doen. Bijvoor-
beeld vanwege een verstandelij-
ke of een lichamelijke beperking, 
maar ook psychische klachten 
kunnen een belemmering vor-
men.” Als overkoepelend coördi-
nator werkt hij nauw samen met 
de teamleiders en buurtsportcoa-
ches van SportSupport. Hij advi-
seert, informeert en samen met 
verenigingen zet hij zoveel mo-
gelijk activiteiten op om aange-
past sporten onder de aandacht 
van de doelgroep te brengen.
,,Aan de aanbodzijde heb je de 
sportverenigingen die zich bezig-
houden met aangepast sporten. 
Die kampen bijvoorbeeld met 
een tekort aan deelnemers of aan 
speci�eke kennis over de doel-
groep. Dan gaan we op zoek naar 
oplossingen. Of misschien is er 
in een wijk behoefte aan een be-
paald aanbod op maat - docen-
ten op het speciaal onderwijs of 
zorginstellingen pikken dat sig-
naal meestal op. Dan benaderen 
we een vereniging in die buurt en 

bepalen we samen wat er nodig 
is aan trainers, materiaal of exter-
ne begeleiding om aan die vraag 
te voldoen.” 

Aan de vraagzijde zijn er sporters 
met een beperking die hij kan 
helpen bij het vinden van een 
passende sport in hun regio of 
bij de aanvraag van vervoer. Het 
landelijk platform Uniek Sporten 
(www.unieksporten.nl) is hier-
bij een waardevol hulpmiddel. 
Een initiatief van Fonds Gehan-
dicaptensport in samenwerking 
met NOC*NSF en het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, waarvoor Dennis regio-co-
ordinator is. Dit platform brengt 
sportaanbieders en sporters met 
een beperking bij elkaar: vereni-
gingen tonen hun sportaanbod, 
de sporter kan door middel van 
slimme �lters gericht zoeken op 
soort sport, soort beperking of 
leeftijd. 
Dennis: ,,Weinig bewegen is voor 
niemand goed, maar bij mensen 
met een beperking ligt vanwege 
fysieke en/of psychische factoren 
ook nog een sociaal isolement 
op de loer. Het is soms letterlijk 
moeilijk om de deur uit te komen. 
Sport kan dan helpen om je weer 

te betrekken bij de maatschappij. 
Het is goed voor de motorische 
vaardigheden, maar vooral ook 
voor het zelfvertrouwen.”
Inclusief Sporten en Bewegen 
is niet voor niets een van de vijf 
centrale thema’s in het Nationaal 
Sportakkoord van 2018. Hierin 
staat dat in Nederland iedereen 
met plezier moet kunnen deelne-
men aan de sport van zijn of haar 
keuze, aldus Dennis. ,,Ongeacht 
leeftijd, geslacht, achtergrond of 
beperking. Subsidies en de huidi-
ge ontwikkeling van de sport ma-
ken het aanbod steeds interes-
santer: je kan race runnen, hand-
biken, para-ijshockeyen, noem 
maar op.”

Doelstelling op korte termijn is 
om genoeg aanbod en genoeg 
hulp te bieden aan diegenen 
met een beperking die actief wil-
len zijn. Op lange termijn koes-
tert Dennis de wens om van Haar-
lem de meest inclusieve sport-
stad van Nederland te maken. 
Lachend: ,,Misschien is dat laat-
ste een beetje té ambitieus, maar 
er ligt zeker nog een belangrijke 
taak voor mij. Fysiotherapeuten 
bijvoorbeeld spelen nog nauwe-
lijks een rol in het proces, maar 
wat mij betreft vormen zij straks 
- samen met huisartsen - een es-
sentiële schakel. Ik wil een struc-
tureel plan, waarin wij allemaal 
onze bijdrage leveren aan dit be-
langrijke vraagstuk.” (foto: Archief 
SportSupport)

Regio - Sport en bewegen voor mensen met een beperking staat 
de laatste jaren steeds meer in de belangstelling van de lande-
lijke en lokale overheid. Maar deelnemen met een beperking of 
chronische aandoening is voor de meesten niet vanzelfsprekend. 
Zowel op verenigingsniveau als op individueel niveau is daarom 
hulp en extra stimulans van belang.

Door personeelstekort
Aangepaste bediening
provinciale bruggen

Door personeelsgebrek is het de af-
gelopen maanden niet gelukt om 
alle bruggen en sluizen volgens af-

spraak te bedienen. Ondanks de 
werving van een aantal extra brug-
bedieners kan er deze zomer mo-

gelijk toch vertraging in de brug- 
en sluisbediening ontstaan.
 
Meer informatie
Actuele informatie over de brugbe-
diening staat op de website vaar-
weginformatie.nl en in de app van 
RiverGuide. Vragen over brugbe-
diening kunnen ook gesteld wor-
den aan het servicepunt van de 
provincie Noord-Holland via 0800 
- 0200 600 (gratis) of per mail: ser-
vicepunt@noord-holland.nl.

Regio - De provincie Noord-Holland moet sommige bruggen en 
sluizen deze zomer op aangepaste tijden bedienen. Ondanks 
wervingsacties, aangepaste werktijden en pendelende brug-
wachters is het niet gelukt om voldoende brugbedieners te vin-
den. De brugbedieners zullen deze zomer voorrang geven aan de 
bediening van de drukste vaarroutes. Op andere plekken zullen 
de bedieningstijden mogelijk aangepast worden. Actuele infor-
matie over brugbediening is te vinden op de website vaarwegin-
formatie.nl of de app van RiverGuide.

Biomarkt in Stadskweektuin
Regio - Zaterdag 3 augustus 
vindt weer een Biomarkt plaats 
in de Stadskweektuin in Haarlem-
Noord. 
De markt is tussen 10.00 en 15.00 
uur. Men kan er terecht voor aller-
lei biologische, glutenvrije, loka-

le of duurzaam geproduceerde 
producten. Bijvoorbeeld groen-
te, brood, gebak, kaas, worst, 
jam, honing, wijn, bier, olijfolie en 
azijn, zero waste verpakkingen en 
waterzuiveraars.
De BioMarkt wordt georgani-

seerd door Zelfoogsttuin ‘Wij Te-
len Groente’. Adres: Haarlemmer 
Kweektuin, ingang Kleverlaan 9. 
Voor informatie zie: biomarkt@
wijtelengroente.nl, www.haar-
lemmerkweektuin.nl, www.wijte-
lengroente.nl. (foto: aangeleverd)

Zomerfeest vult leegte tijdens vakantiemaanden op

Senioren genieten volop van optredens in Velserduin

Het is even voor drie uur in de 
middag, als vanuit alle hoeken de 
gasten arriveren. De meeste men-
sen worden door vrijwilligers uit-
genodigd en opgehaald om het 
optreden bij te kunnen wonen. 
Er zijn echter ook bezoekers die 
op eigen gelegenheid naar Vel-
serduin komen. Zo ook Jan Fre-
riks, bewoner van wooncomplex 
De Hofstede in Velserbroek. Hij is 
zeer te spreken over de extra ac-
tiviteiten die in de zomermaan-
den worden aangeboden. ,,Hoe 
ouder je wordt, hoe saaier het is. 
Daarom vind ik het heel �jn dat er 
voor oudere mensen iets georga-
niseerd wordt.’’ Jan is weduwnaar 
en maakt dankbaar gebruik van 
gelegenheden als dit om onder 
de mensen te komen. ,,Meestal ga 
ik op de �ets hierheen, maar om-
dat het nu zo warm is, ben ik met 
de auto gekomen.’’ Naast hem zit 
Joke Rodenburg, ook zij woont 
in De Hofstede, maar is door een 

vrijwilliger opgehaald omdat ze 
slecht ter been is. Verwachtings-
vol zit ze klaar voor het optreden 
van het Delta Combo met zange-
res Lily Kok. ,,Lily Kok heb ik vroe-
ger in het theater ook gezien’’, 
vertelt ze. De zangeres was jaren-
lang betrokken bij de revue van 
Snip en Snap en bleef ook in de 
jaren daarna altijd optreden.

Als activiteitenbegeleider Mark 
Metselaar om drie uur de micro-
foon ter hand neemt om de ar-
tiesten aan te kondigen, hebben 
inmiddels zo’n veertig bezoekers 
plaatsgenomen in de zaal. Lily 
Kok, begeleid door Henk van Kes-
teren op gitaar en Chris van Huf-
felen op keyboard, zet de eerste 
regels van ‘On the road again‘ in. 
De stemming zit er meteen goed 
in. ,,Wat ziet u er allemaal prach-
tig uit, met die rode wangetjes 
van het warme weer’’, merkt ze na 
het eerste nummer op. Wanneer 

ze vervolgens een ode brengt aan 
de zomer met het lied ‘Die Zomer-
dag’ en na a�oop roept ,,Heerlijk, 
die zomer’’, kijken enkele gasten 
achter in de zaal wat bedenke-
lijk. De temperatuur is die mid-
dag wederom opgelopen tot bo-
ven de dertig graden en dat had 
wel een tandje minder gemo-
gen, lijkt de algemene opinie te 
zijn. Twee keer een half uur treedt 
het Delta Combo op, met tussen-
door een korte pauze. Dienbla-
den met drankjes, kaas en worst 
gaan rond. Natuurlijk mag ook 
het traditionele advocaatje met 
slagroom niet ontbreken. In het 
tweede deel van de voorstelling 
is een Italiaans nummer verwerkt, 
Lily Kok kreeg vooraf inge�uis-
terd dat zich onder de aanwezi-
gen ook een bewoner van Itali-
aanse afkomst bevindt, ze loopt 
naar hem toe en brengt hem een 
ware serenade.

Verschillende muzikale pareltjes 
komen voorbij, van Louis Arm-
strong’s succes ‘What A Wonder-
ful World’ tot aan het gevoeli-
ge ‘Droomland’, waarbij de hele 
zaal mee doet. ,,Ik vind het een 
cadeautje om dit nog te mogen 
doen’’, vertelt Lily Kok na a�oop. 
Inmiddels is de zangeres 74 jaar 
oud, maar ze geniet nog volop 
van optredens als deze. In Velser-

duin staat ze met het Delta Com-
bo inmiddels al voor de zesde 
keer, telkens met een totaal ander 
programma. De samenwerking 
met de twee muzikanten, die elk 
ook vocaal een bijdrage leveren 
aan het optreden, kwam tien jaar 
geleden bij toeval tot stand. ,,Ik 
was op een feestje waar zij speel-

den. Iemand vroeg mij om wat 
te gaan zingen en dat heb ik ge-
daan. Dat was zo leuk, dat we be-
sloten hebben om te gaan sa-
menwerken.’’ En dan, terwijl de 
meeste gasten de zaal al heb-
ben verlaten, volgt voor de enke-
le nog aanwezige toeschouwers 
een onverwachte toegift. Bluesle-

gende Oscar Benton, ook bewo-
ner van Velserduin, loopt naar de 
muzikanten toe en begint spon-
taan enkele regels van het be-
kende ‘My Way’ te zingen. Het zo-
merfeest van Velserduin wordt 
op vrijdag 23 augustus afgeslo-
ten met een optreden van zanger 
Ben Cramer. (Bos Media Services)

IJmuiden - Zes weken lang worden in woonzorgcentrum Velser-
duin extra activiteiten georganiseerd voor de senioren die er wo-
nen of op bezoek komen. Hiermee geeft de organisatie de bewo-
ners een vakantiegevoel in eigen huis, bovendien wordt daarmee 
ook het gat, dat ontstaat wanneer familieleden op vakantie gaan 
en dus niet op bezoek kunnen komen bij hun (groot)ouders, op-
gevuld. Er zijn creatieve en sportieve, maar vooral veel zomerse 
activiteiten en veel optredens om naar te komen kijken en luiste-
ren. Afgelopen vrijdag verzorgde het Delta Combo een swingend 
optreden.

Prijs voor Gitta
Velsen-Zuid - Op de open dag had Telstar 45 voetballen verstopt in een Hyundai i10 van Hyundai Velser-
beek. Iedereen werd uitgenodigd om het juiste aantal te raden. Voor deze winactie waren twee prijzen be-
schikbaar: een vakantiehuisje in Zwitserland via Interhome en een weekend lang gratis Hyundai rijden 
naar keuze. Gitta was één van de deelnemers die het juiste aantal voetballen wist te raden. Haar prijs? Een 
weekendje weg met een Hyundai naar keuze! De Hyundai KONA Electric is gekozen door Gitta voor een 
weekendje weg met haar vriendinnen. (foto: aangeleverd)
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Korfbal bracht hen destijds samen:
Echtpaar Haringa 65 jaar getrouwd
IJmuiden - Op zondag 21 ju-
li bereikten Gonda en Sietse 
(roepnaam: Bob) Haringa een 
bijzondere mijlpaal in hun le-
ven. Ze waren op die dag pre-
cies 65 jaar getrouwd. Burge-
meester Frank Dales bracht 
enkele dagen later, op woens-
dag 24 juli, een bezoek aan 
het echtpaar in woonzorgcen-
trum Breezicht. Hij bracht on-
der meer een kopie van de ori-
ginele trouwakte voor ze mee.

De gemeenschappelijke voorlief-
de voor de sport korfbal bracht 
de twee destijds bij elkaar. ,,We 
speelden allebei bij de korfbal-
vereniging in Haarlem-Noord, 
aan de Vergierdeweg. Er ging wel 
een paar jaar overheen, voordat 
we echt verkering hadden. Maar 
we kwamen uiteindelijk in het-
zelfde team terecht en toen ging 
het eigenlijk vanzelf.’’ Het huwe-
lijk werd in 1954 gesloten in het 
toenmalige raadhuis van de ge-
meente Bloemendaal. Omdat er 
sprake was van enorme woning-
nood in Nederland, was het ver-
volgens erg lastig om ergens on-
derdak te vinden. Een goede op-
lossing werd gevonden in Half-
weg, waar het kersverse echtpaar 

een woonark betrok. Voor de heer 
Haringa, opgeleid tot metaalbe-
werker en actief in de scheeps-
bouw, betekende dat echter wel 
dagelijks pendelen tussen Half-
weg en IJmuiden.

,,Ik heb altijd in de scheepsbouw 
gezeten. Ik was betrokken bij het 
opbouwen van schepen van be-
gin tot eind. Mijn laatste werk-
gever was Mulder & Rijke’’, ver-
telt de heer Haringa. Het waren 
soms lange werkdagen voor hem, 
want: ,,Hij ging om half zeven ’s 
morgens weg en kwam soms pas 
om tien uur ’s avonds weer thuis’’, 
vertelt mevrouw Haringa. Om van 
het heen en weer reizen af te zijn, 
koos het echtpaar er uiteinde-
lijk voor om de woningmarkt in 
IJmuiden te gaan verkennen en 
slaagde erin een geschikt onder-
komen te vinden. Vanaf dat mo-
ment is IJmuiden lange tijd de 
woonplaats van het echtpaar ge-
weest. Later vestigden ze zich in 
Velserbroek, maar toen het zelf-
standig wonen om fysieke rede-
nen niet meer haalbaar was, ko-
zen Gonda en Sietse voor een ap-
partement in woonzorgcentrum 
Breezicht. ,,Ik heb het telefoon-
boek gepakt en Breezicht was de 

eerste die ik tegenkwam’’, lacht hij. 
In een paar maanden tijd was het 
nieuwe onderkomen geregeld.

,,Een prachtige kamer op de zes-
de verdieping, met een fraai uit-
zicht’’, oordeelt het echtpaar over 
hun huidige stek. Een minpunt-
je is er ook wel: ,,Er zijn geen win-
kels in de buurt.’’ Mevrouw Harin-
ga stapt nog graag in haar scoot-
mobiel om te gaan winkelen. Ze 
neemt ook nog volop deel aan ac-
tiviteiten die in Breezicht voor de 
bewoners worden georganiseerd. 
De heer Haringa blijft dan liever 
boven, al gaat hij wel dagelijks 
mee naar beneden rond lunch-
tijd voor de gezamenlijke maal-
tijd. ,,Maar ’s avonds eten we met 
z’n tweetjes. Het is nog steeds 
�jn om voor ons samen de tafel 
te kunnen dekken.’’ Het echtpaar 
heeft drie kinderen, zeven klein-
kinderen en drie achterkleinkin-
deren. Hoewel hun hoge leeftij-
den (de heer Haringa werd gebo-
ren in 1928, zijn vrouw in 1931) fy-
siek hun tol hebben geëist, zijn 
ze allebei mentaal nog goed ge-
zond. Ze zijn dan ook vastbera-
den om ook het 70-jarig huwelijk 
over vijf jaar te gaan vieren. (Bos 
Media Services)

Motor botst op ambulance op N202
Velsen-Zuid - Bij een ongeval op 
de Amsterdamseweg (N202) bij 
Velsen-Zuid is vrijdagavond een 
motorrijder tegen een ambulance 
gereden. De ambulance kwam met 
spoed vanaf de A22 en was onder-
weg naar een melding toen het bij 
het kruispunt mis ging. Vermoede-
lijk is de motorrijder geschrokken 
van de ambulance waarna hij de 
controle over zijn motor verloor en 
tegen de ambulance is gebotst. De 
ambulance was op dat moment 
nog niet op de N202, was nog voor 
de haaientanden.
De twee opzittenden van de mo-
tor raakten gewond. Het ambu-
lancepersoneel van de aangere-
den wagen bood eerste hulp in af-
wachting van twee andere ambu-
lances. Beide slachto�ers zijn ver-

volgens met onbekend letsel naar 
het ziekenhuis vervoerd. 
De weg was lange tijd afgesloten 
omdat de verkeersongevallenana-

lyse (VOA) van de politie een on-
derzoek is gestart om de toedracht 
te achterhalen. (foto: Michel van 
Bergen)

Ongeval na afscheidskus
Santpoort-Noord - Een jongen 
en meisje zijn in de nacht van 
donderdag op vrijdag gewond 
geraakt bij een verkeersongeval 
in Santpoort-Noord. Even na half 
een ging het mis op de Hagelin-
gerweg toen de een op de �ets 
en ander op de scooter elkaar 
een afscheidskus wilden geven. 
Ze schoten van de weg, raakten 
een container en kwamen ver-
volgens ten val. Het meisje brak 
daarbij vermoedelijk haar sleu-
telbeen, de jongen liep bij de val 
schaafwonden op. Beiden zijn 
met een ambulance naar het zie-
kenhuis vervoerd voor verdere 
behandeling. (foto: Michel van 
Bergen)

‘30 jaar gezond uit eigen grond!’
Open Tuindagen bij ATV De Hofgeest

Al 30 jaar wordt hier met veel ple-
zier getuinierd en eigen groen-
te gekweekt op ruim 130 volkstui-
nen. Op beide dagen zijn verschil-
lende tuinen opengesteld voor pu-
bliek en vertellen leden graag over 
het wel en wee van het tuinleven in 
deze oase van rust. 
Er is een ruim overdekt terras op 
het feestelijke centrale plein, waar 
ook activiteiten plaatsvinden en 
producten van allerlei aard worden 
verkocht. Zo is er een groot aan-
bod van tuinplanten, fuchsia’s van 
De Nederlandse Kring van Fuchsia-
vrienden, groente van eigen kweek 
en (tuin)boeken. Er worden diver-

se soorten verse vis verkocht, zoals 
gerookte zalm en makreel, gebak-
ken vis en haring. Daarnaast is er 
een wijnproeverij en zijn er kleine 
kaasjes, verse eieren, saté, po�er-
tjes, zelfgemaakte pompoensoep 
en bessensap te koop. 
Verder zullen er enkele nostalgi-
sche brom�etsen opgesteld staan. 
Er worden verschillende creatieve 
producten aangeboden en bezoe-
kers kunnen zelfs deelnemen aan 
een mini-schilderworkshop voor 
alle leeftijden. Creativiteit komt 
eveneens tot uiting bij de Tentoon-
stelling van Tuinwerkstukken. Le-
den van de vereniging maken de-

ze van eigen tuinproducten. Een 
onafhankelijke vakjury zal prijzen 
toekennen aan de mooiste crea-
ties. Ook van het publiek wordt ge-
vraagd een keuze kenbaar te ma-
ken. 
In het algemeen wordt aangera-
den om op de �ets te komen. In 
verband met wegwerkzaamheden 
aan het spoorviaduct van Driehuis 
kan gemotoriseerd verkeer vanuit 
IJmuiden het complex alleen be-
reiken via de Stationsweg/Parkweg 
en de Rijksweg. 
ATV De Hofgeest is gevestigd aan 
het Spekkenwegje 2 in Santpoort-
Noord. De Open Tuindagen zijn te 
bezoeken op zaterdag 10 augustus 
van 12.00 tot 18.00 uur en zondag 
11 augustus van 11.00 tot 16.30 
uur.  (foto: aangeleverd)

Santpoort - Op zaterdag 10 en zondag 11 augustus zijn belang-
stellenden welkom tijdens de Open Tuindagen van Amateur Tuin-
ders Vereniging De Hofgeest in Santpoort-Noord.

Rondleiding in huis en tuinen
Velsen-Zuid - Ook op de eerste zondag van de maand in augustus is het weer mogelijk om aan een rond-
leiding door het huis en de tuinen van de fraaie Buitenplaats Beeckestijn deel te nemen. Doe mee met een 
hopelijk zomerse wandeling en leer aspecten kennen van de tuinen waar u als bezoeker misschien nog 
geen weet van hebt. De rondleiding begint om 14.00 uur en deelname bedraagt 7 euro per persoon. Aan-
melden kan via www.buitenplaatsbeeckestijn.nl. (foto: Jan Koks)

Poppentheater voor
peuters en kleuters
Santpoort-Noord - Door onvol-
doende aanmeldingen is op vrij-
dag 26 juli de voorstelling niet 
doorgegaan. Maar... Theater Pop-
pengrollen speelt op zaterdag 3, 
donderdag 8, vrijdag 16 en za-
terdag 24 augustus om 15.00 uur 
‘De ontvoering van Kaatje Kip’. De 
voorstellingen gaan ook zonder 
aanmelding door. Een voorstel-
ling vanaf 2 jaar. De voorstelling 
vindt plaats in de Bosbeekschuur 
in het bos tegenover molen de 
Zandhaas aan de Wüstelaan 83 in 
Santpoort-Noord. Aanmelden via 
0644294279 of theaterpoppen-
grollen@gmail.com. Entree 6,50 
euro per persoon, met na a�oop 
een ijsje! Zie www.theaterpop-
pengrollen.nl voor meer informa-

tie. (foto: aangeleverd)
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Coollipo twin
• Vet verliezen 
door bevriezen

• Blijvend resultaat
• Geen operatie

• Veilig en effectief
• Pijnloos 

• Geen herstel-
periode

Alles heb je al gedaan om van je overtollig vet, lovehandles, zwembandjes en buikvet af te
komen. Groene salades, yoghurt met fruit, snoep en frituur laten staan, jezelf naar de sport-
school slepen, hardlopen en toch lukt het maar niet om van de vetrandjes af te komen.
Iedere dag kijk je in de spiegel en verlang je naar een strak en slank fi guur.
Een operatie wil je niet, dat gaat je te ver!

Als u dit herkent? Dan hebben wij de oplossing voor u! Coollipo twin, de allernieuwste 
manier van plaatselijk vet verwijderen, armen, benen, billen, buik en taille. Het is 
de methode om defi nitief verlost te worden van vet op de plaatsen waar het moet 
verdwijnen. U hoeft niet onder het mes, u kunt heerlijk ontspannen liggen en uw 
vet verdwijnt pijnloos. En met een blijvend resultaat! 
Ook knievetjes of verminderen van vet op de dijen. Met blote benen weer 
kan een vetrolletje aan de binnenkant van je benen extra vervelend zijn. 
Door de vetrolletjes aan de binnenkant te bevriezen heb je daar geen 
last meer van.

De behandeling
Tijdens de behandeling bevriezen wij de plaatsen waar u vet wilt laten 
verdwijnen. Vetcellen zijn niet goed bestand tegen kou en veranderen van 
structuur als ze worden afgekoeld. De vetcellen sterven af en worden op 
een natuurlijke manier door het lichaam afgevoerd.
Een behandeling duurt ongeveer een uur. Na de behandeling gaat het 
natuurlijke proces van het afsterven en afvoeren van de vetcellen door. 
Direct zijn de eerste resultaten zichtbaar, maar na twee maanden heeft 
u het grootste effect. Voor een extra stimulans van uw vetafbraak kunt 
u het beste na een week een intensieve bindweefselmassage volgen. 
U zult genieten van een blijvend slank resultaat. Bij Afslankstudio 
Velserbroek krijgt u het allerbeste advies voor een mooi blijvend resultaat.

De oplossing voor mannen en vrouwen
U kunt bij Afslankstudio Velserbroek terecht voor een gezond, 
mooi en slank fi guur.
Kom vrijblijvend langs en laat u adviseren voor de fi jnste beauty- en 
afslankbehandelingen voor gezicht en lichaam. Wij geven u advies 
en begeleiding hoe u verantwoord en snel kunt afvallen.

Goodbye Lovehandles 
en zwembanden

10 kilo kwijt in 4 weken tijd!!

6 apparaten, 8 zones tegelijk v.a.€ 99,-

Gratis advies

VRIJDAG 2 AUG
MAANDAG 5 AUG
DINSDAG 6 AUG
VRIJDAG 9 AUG

Wilt u ook zonder 
zwembandjes 
op vakantie?

Gratis intakegesprek 
t.w.v. € 29,95

Kom 
naar 
onze 
Open 
Dagen

Al 20 jaar 
de nr.1 
op afslank-

gebied

vet bevriezen = vet verliezen!!
Ik zwem weer zonder bandjes, u ook?

Get Ready for Summer!

• HUIDVERJONGING
   EN STRAKKER 

• HELLO STRAKKE      
   BOVENARMEN
   BYE BYE KIPFILETJES

Vela Shape
Shine zonder Cellulites
Weg sinaasappelhuid!
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Spaarne Gasthuis rookvrij 
per 1 oktober 2019
Regio - Met ingang van 1 okto-
ber 2019 is het Spaarne Gasthuis 
een rookvrij ziekenhuis. Rookvrij 
houdt in dat zowel patiënten als 
medewerkers niet meer roken op 
de ziekenhuisterreinen. In de ge-

bouwen van het Spaarne Gast-
huis mag dit al langer niet. Per 1 
oktober geldt dit ook voor de bui-
tenterreinen van het ziekenhuis.
Het Spaarne Gasthuis verwijdert 
in aanloop naar 1 oktober alle 

rookpunten. Op de ziekenhuis-
terreinen komen borden te staan 
die aangeven dat het een rook-
vrij ziekenhuis is. Op de website 
www.spaarnegasthuis.nl/rookvrij 
staat binnenkort meer informatie.

Restauratie Landhuis Elswout gaat 
eindfase in met renovatie boothuis
Regio - Het afbouwen en reno-
veren van het landhuis op Land-
goed Elswout gaat de volgen-
de fase in. Cobraspen Groep is 
gestart met de restauratie van 
het boothuis en de terrassen uit 
1880 om de originele bouwplan-
nen van sterarchitect Constan-
tijn Muysken te voltooien. De ver-
wachting is dat de werkzaamhe-
den in 2020 zijn afgerond.

Al bijna twintig jaar is Cobraspen 
Groep bezig met de afbouw van het 
landhuis op Landgoed Elswout. Om 
het boothuis in originele staat terug 
te brengen is er een werkstijger in 
het water geplaatst. Dit stelt de spe-
cialisten in staat de trappen naar de 
waterzijde en kade, steen voor steen 
voorzichtig te demonteren, zodat 
het restauratiewerk de komende pe-
riode kan plaatsvinden. Na het ver-
wijderen en schoonmaken van de 
genummerde stenen, worden deze 
stuk voor stuk exact op dezelfde po-
sitie teruggeplaatst. 

Bewogen geschiedenis 
De oorspronkelijke bouw van het 
landhuis op Landgoed Elswout 
werd gestart in 1882. Nadat de fa-
çades en de terrassen waren gereali-

seerd, overleed echter de opdracht-
gever Willem Borski jr. Na zijn over-
lijden in 1884, kent het landhuis 
een bewogen geschiedenis. Nadat 
het begin jaren 1900 diende als ge-
meentewerf en werkplaats, werd 
het gedurende de Tweede Wereld-
oorlog door de Duitse bezetters in 
gebruik genomen. De Duitsers wil-
den een V1-raketbasis realiseren op 
het landgoed voor een aanval op 
Engeland. In de decennia na de oor-
log fungeerde het landhuis als lyce-
um, voordat het in 1970 in beheer 
kwam van Staatsbosbeheer. 

Afbouw van van het landhuis
Begin jaren ‘90 werd door Staatsbos-
beheer de vraag uitgezet om idee-
en in te dienen voor een nieuwe 
bestemming voor het Landhuis op 
Elswout. Luigi Prins van Cobraspen 
Groep werd na negen jaar uit ruim 
300 inzendingen gekozen vanwege 
zijn plannen om het gebouw naar 
origineel ontwerp af te bouwen. Dat 
begon in 2000 aan de hand van ge-
vonden bouwtekeningen uit het ar-
chief van de nazaten van de familie 
Borski. 
Na een uitgebreide zoektocht naar 
geschikte bouwmaterialen waaron-
der marmeren pilaren, massief hou-

ten deurposten en beeldhouwwer-
ken, werden deze uiteindelijk ge-
vonden in China. 

Behoud van cultureel historisch 
erfgoed
,,Wij hebben het project in 2000 naar 
ons toe getrokken omdat wij het be-
lang van het behoud van historisch 
erfgoed zien,” aldus Luigi Prins, di-
recteur van Cobraspen. ,,Niet op 
Landgoed Elswout alleen. Wij heb-
ben kennis en ervaring in de her-
bouw en restauratie van gerenom-
meerde objecten zoals bijvoorbeeld 
de voormalige meisjesschool Prins 
Hendrikhof en de voormalige jon-
gensschool aan de Wilhelminastraat 
in Haarlem. Ook hebben wij de pan-
den aan het Florapark in Haarlem en 
de villa waar het MOCO Museum in 
Amsterdam is gevestigd, volledig in 
de originele staat teruggebracht. 
Cobraspen Groep onderscheidt zich 
door met veel aandacht voor detail, 
kwaliteit toe te voegen om de ge-
schiedenis te doen herleven. In onze 
ogen hebben de door ons verbouw-
de panden, stuk voor stuk een boei-
end verhaal dat verteld mag wor-
den. Zo kunnen ook de generaties 
na ons hiervan genieten.’’ (foto: aan-
geleverd)

‘Klim naar het licht’: 
35.000 bezoekers en 
verlengd tot en met september
Regio - De toren- en gewelven-
tocht ‘Klim naar het licht’ in de 
KoepelKathedraal van Haarlem 
wordt vanwege de massale toe-
loop verlengd tot en met 30 sep-
tember. Sinds de start op 1 mei 
zijn 35.000 kaarten verkocht. De 
verlenging van het evenement 
is mogelijk dankzij de inzet van 
inmiddels 250 vrijwilligers. Vol-
gens voorzitter Wim Eggenkamp 
van Stichting Kathedrale Basi-
liek Haarlem zijn met het oog op 
de zomervakantie méér vrijwilli-
gers welkom. Hij is verrast door 
de enorme belangstelling voor 
‘Klim naar het Licht’: ,,Bij de start 
droomden we hardop van maxi-
maal 50.000 bezoekers. Dat we 
nu al op 35.000 staan had nie-
mand verwacht.’’ Hoogtepunt van 
‘Klim naar het licht’ is de tijdelij-
ke loopbrug op bijna zestig me-
ter hoogte tussen de twee torens 
van de kerk. 
 
De toren- en gewelventocht leidt 
naar de binnengalerij in de koe-
pel, de zolders en klokken in de 
torens. Onderweg kunnen bezoe-
kers op adem komen in een rust-
ruimte met zitzakken en ontspan-
nende muziek. Er worden ook au-
diovisuele presentaties over de 
architectuur en de kunstschat-
ten van de kerk getoond. De ‘Klim 
naar het licht’ kan zowel indivi-
dueel als in groepsverband wor-
den gemaakt. Vanwege de mas-
sale toeloop wordt groepen ge-
adviseerd om vooraf via de web-

site kaartjes te kopen. Toegangs-
kaarten kunnen online besteld 
worden via www.klimnaarhet-
licht.nl en kosten 8,50 euro voor 
volwassenen (10 euro aan de kas-
sa), voor kinderen tot en met 12 
jaar 4 euro en 1 euro voor kinde-
ren tot 6 jaar. Online komt daar 
1,50 administratiekosten bij per 
bestelling.
 
De door architect Jos Cuy-
pers ontworpen en tussen 1895 
en1930 gebouwde kathedra-
le basiliek aan de Leidsevaart in 
Haarlem wordt vaak omschreven 
als een verborgen (kunst)schat. 
Mede omdat aan het interieur is 
meegewerkt door een groot aan-
tal vooraanstaande kunstenaars 
onder wie beeldhouwer Mari An-
driessen en de schilders Jan Toor-
op en Han Bijvoet. Ook van ei-
gentijdse kunstenaars als Jan 
Dibbets (glas- in loodramen mid-
denschip), Marc Mulders (glaspa-
nelen in de doopkapel) en Gijs 
Frieling (glasmozaïek in de koor-
omgang bij de sacramentskapel) 
is werk te zien. De KoepelKathe-
draal staat met de Sagrada Fami-
lia, de Sacré-Coeur, de Westmin-
ster Cathedral en de Basiliek van 
Koekelberg in de top vijf van be-
langrijkste kerken in de wereld 
gebouwd tussen 1850 en 1950. 
De kathedraal is na de Sint Jan 
in Den Bosch de grootste katho-
lieke kerk van Nederland en be-
vat bouwstijlen als neogotisch, 
neoromaans, Jugendstil en stijl-

elementen van de Amsterdamse 
School en Berlage.
 
Een eventuele meeropbrengst 
van het project komt ten goede 
aan de instandhouding van de 
kathedraal en een betere uitlich-
ting van de architectuur en van 
de kunstschatten, zowel binnen 
als buiten. ‘Klim naar het licht’ is 
het begin van een jaren duren-
de campagne om méér bezoe-
kers naar de kathedrale basiliek te 
trekken en zo extra gelden voor 
toekomstige restauratiewerk-
zaamheden te verwerven. (foto: 
aangeleverd)

Vrijwilliger met een 
passie voor hardlopen
Regio - Leontine Dieben (64 jaar) is 
al jaren één van de vaste vrijwilligers 
voor de Teva Halve van Haarlem, die 
dit jaar wordt gehouden op 29 sep-
tember. Als het aan haar ligt gaat ze 
voorlopig echt nog niet stoppen als 
vrijwilliger, want haar passie blijft bij 
het hardlopen en hoe mooi is het 
om op deze manier betrokken te blij-
ven bij verschillende evenementen. 
,,Toen ik zelf gestopt was met hard-
lopen wilde ik graag aan de kant van 
de organisatie meehelpen, de ande-
re kant van de medaille om het in 
hardlooptermen te houden” begint 
Leontine met een grote glimlach te 
vertellen. ,,Ik ben jaren lang actief 
geweest met softbal en daarna als 
geintje, met een groep, meegedaan 
aan de Pierloop Velsen. En van het 
een kwam het ander voordat ik het 
wist deed ik mee aan veel verschil-
lende hardloopevenementen. Ik heb 
de Halve van Haarlem zo’n 12 keer  
meegedaan. Een super leuke en ge-
zellige loop in de regio. Met de Vel-
sertunnelRun heb ik mijn hardloop 
carrière geëindigd en ben me toen 
volledig gaan concentreren op het 
vrijwilligerswerk naast mijn fulltime 
baan.” 
Vrijwilligers worden ingezet op veel 
verschillende posten tijdens een 

evenement. Denk bijvoorbeeld aan 
de uitgifte van de startnummers, het 
bemannen van de verzorgingspos-
ten, het verkeer regelen, het uitdelen 
van de medailles en natuurlijk de op-
bouw van de start en �nish en noem 
maar op. Zowel in de voorbereiding 
als op de dag zelf.
,,Ik heb veel verschillende werk-
zaamheden gedaan. Bijvoorbeeld 
kinderen schminken, grappig om 
al die blije geschminkte smoeltjes 
te zien. Maar ook het medailles uit-
delen is altijd erg leuk. Deelnemers 
hebben net een prachtige prestatie 
geleverd dus het moment dat je dan 
de medaille omgehangen krijgt, dat 
is het moment van waardering en 
mag je echt trots zijn. Want hardlo-
pen kan echt iedereen op zijn eigen 
niveau doen, het maakt niet uit hoe 
lang je erover gedaan hebt, jij hebt 
zelf de prestatie geleverd. Dat is zo 
mooi aan hardlopen.”
,,Als Haarlemmer is meedoen aan de 
Teva Halve van Haarlem een thuis-
wedstrijd. Je komt langs veel beken-
de plekjes en vaak staan er veel be-
kenden langs de weg.” Maar ook als 
niet Haarlemmer is het gaaf om mee 
te doen omdat het parcours echt 
prachtig en afwisselend is. Zeker bij 
de halve marathon deze gaat door 

de Kennemerduinen langs de Zee-
weg weer terug. Maar de route op 
de 5 en 10 km zijn zeker ook het lo-
pen waard.
,,Als vrijwilliger wil je er iets moois 
van maken voor iedereen. Zorgen 
dat deelnemers tevreden zijn en met 
een goed gevoel naar huis gaan. 
Naast alle medailles die ik thuis heb 
hangen en allemaal met een trots 
gevoel verdiend heb ben ik net zo 
trots als vrijwilliger dat wij met elkaar 
weer een geslaagd evenement neer-
gezet hebben.”
Meedoen aan de Teva Halve van 
Haarlem op zondag 29 september 
2019? Schrijf je in via halvevanhaar-
lem.nl voor de 5, of 10 km, de halve 
marathon. Voor de kinderen zijn er 2 
leuke kinderlopen, de kabouterloop 
en de FamilyRun. (foto: aangeleverd)
De Teva Halve van Haarlem is een 
van de evenementen van het RSM 
Loopcircuit powered by Run2Day 
Haarlem. De volgende hardloop-
evenementen horen hierbij: Krinkels 
Pim MulierLoop, HUGO BOSS Lette-
renloop, ZorgSpecialist Grachten-
loop (5 juli), Pierloop Velsen(8 sep-
tember), Teva Halve van Haarlem (29 
september) en de Heemstede Loop 
(27 oktober). (foto: Renata Jansen Fo-
togra�e)

Nieuwe expositie in de Waag
Regio - Arnold Janssen uit 
Haarlem exposeert gedurende 
de maanden juli en augustus 
in de Haarlemse Waag aan het 
Spaarne. Het thema van zijn ex-
positie luidt Pareidolie met als 
toevoeging “onverwachte ge-
beurtenissen”. In de literatuur 
wordt het woord Pareidolie on-
der meer omschreven met be-
grippen als psychische illusies, 
imaginaire waarnemingen en 
onverwachte hallucinaties. Een 
simpele en kernachtige  toe-
lichting is gewoonweg te refe-
reren aan het verschijnsel dat 
een ieder als kind, liggend in 
het gras, wel eens heeft meege-
maakt: gezichten herkennen in 
wolken, bomen of gebouwen. 

Het thema is deze beeldend kun-
stenaar in feite op het lijf geschre-
ven. Als autodidact baarde hij  re-
centelijk al opzien met zijn fanta-
sievolle en vakkundig geschilder-
de werken. Arnold Janssen bezit 
het vermogen om sfeervolle, me-
ditatieve maar ook duistere, on-
heilspellende  situaties in een ge-
heel eigen imaginaire wereld  uit 
te beelden. Associaties met ener-
zijds Jeroen Bosch, anderzijds Sal-
vador Dali  liggen voor de hand 
maar Arnold weet in zijn schilde-
rijen een geheel eigen beeld te 
schetsen. Bij de in de Waag ten-
toongestelde werken is dat be-
slist het geval: de aandachtige 
bezoeker wordt geconfronteerd 
met een raadselachtig lijnspel 

met afwisselend lugubere en 
sprookjesachtige elementen. De 
omschrijving “onverwachte ge-
beurtenissen” vormt beslist een 
juiste toelichting op zijn uitwer-
king van het thema!  

De schilderijen van Arnold Jans-
sen  zijn tot en met zondag 18 au-
gustus te bezichtigen in Galerie 

De Waag, Spaarne 30 te Haarlem. 
De openingstijden zijn: donder-
dag tot en met zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. Arnold Janssen zal 
de komende twee weken zelf in 
de Waag aanwezig zijn. Zie ook 
www.kzod.nl en www.facebook.
com/kunstzijonsdoel. (Jan Reijn-
ders, foto: aangeleverd)
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Samen naar een waardig afscheid..

Ruud Kerkhoff  Uitvaartzorg
Alweer 15 jaar dichtbij
Voor een betaalbare uitvaart..
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Uitvaartverzorging 
Uitendaal

sinds 1878

www.uitvaartuitendaal.nl

Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
 023 - 532 44 86, info@uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid in staat is een 
maximale kwaliteit te bieden tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, jarenlange ervaring, 
persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
 023 - 532 44 86, info@uitvaartuitendaal.nl

In memoriam...
Rouwen is de prijs die we betalen voor de liefde
Het is een bekend fenomeen: dieren die 
rouwen. Er zijn genoeg voorbeelden, zo-
als olifanten of chimpansees die comple-
te rituelen uitvoeren bij een overleden 
soortgenoot. Britse wetenschappers heb-
ben allerlei voorbeelden verzameld en 
proberen daaruit een theorie op te stellen. 
In 2017 haalde een chimpansee-moeder 
het nieuws die haar overleden (geadop-
teerde) zoon nog dagen lang bleef verzor-
gen. In augustus 2018 was er een moeder 
orca in het nieuws. Haar overleden jong 
droeg ze 17 dagen bij zich, als een soort 
afscheid.
De bekende Jane Goodall noteerde begin 
jaren zeventig een dramatisch verhaal. 
Nadat de moeder van een jonge chimpan-
see, genaamd Flint, was overleden, stopte 
het dier met eten en wilde niets meer met 
de andere chimps te maken hebben. Een 
maand later was ook hij overleden. An-

dere aangrijpende voorbeelden zijn een 
groep van 27 giraffen die waken bij een 
overleden babygiraffe en hele olifanten-
families die regelmatig terugkeren naar 
het overgebleven geraamte van een fami-
lielid en allemaal ‘aaien’ de botten. Ook 
bij andere dieren zoals honden, vossen, 
wolven, eenden en kraaien zijn rouwritu-
elen aangetroffen.
Het is in de wetenschap altijd lastig om 
over gevoelens van dieren te praten. 
Emoties als liefde en rouw lijken pure 
mensendingen te zijn. En dat toeschrij-
ven aan dieren wordt al snel ‘projectie’ of 
met een mooi woord anthropomorfi sme. 
Wetenschappers zijn dus voorzichtig met 
het erkennen van emoties bij dieren.
Wanneer een nabestaande duidelijke re-
actieverschijnselen vertoont, zoals de 
eenzaamheid opzoeken, minder of niets 
eten, niet slapen en niet paren, is er 

sprake van rouw. Het vreemde van deze 
verschijnselen is, dat ze tegen het voort-
bestaan van de soort ingaan. Rouwende 
dieren maken zich kwetsbaar en zijn een 
makkelijke prooi voor andere dieren.
Psychologen die zowel rouwprocessen 
bij mensen als bij dieren hebben onder-
zocht, kwamen vier begrippen tegen, die 
met iedere vorm van dood hebben te ma-
ken: onomkeerbaarheid, nutteloosheid 
(van de overledene), oorzaak (wat heeft 
de dood veroorzaakt) en het universele 
(iedereen sterft een keer 
en feitelijk leer je dus 
iets over je eigen dood). 
Hoe intelligenter het 
dier, hoe meer van deze 
begrippen gelden.
Dieren die rouwen zijn 
dus eigenlijk één of meer 
van deze begrippen aan 
het verwerken. Dit verwer-
kingsproces is het beste 
waar te nemen bij het over-
lijden van jonge dieren. De 
overgebleven ouders waren 
niet voorbereid op een af-

scheid en daardoor wordt het overleden 
jong (bijvoorbeeld bij dolfi jnen of chim-
pansees) nog lang meegedragen. Tijdens 
het rouwen wordt overigens niet alleen 
het verlies verwerkt, maar vaak ontstaan 
ook nieuwe sociale structuren doordat er 
een schakel is weggevallen. Eén van de 
dierengedrag-onderzoekers die zich be-
zig houdt met rouw zegt het zo: ‘rouwen 
is de prijs die we (mens en dier) betalen 
voor liefde’.

de dood veroorzaakt) en het universele de dood veroorzaakt) en het universele 

waar te nemen bij het over-
lijden van jonge dieren. De 
overgebleven ouders waren 
niet voorbereid op een af-
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Bach en consorten in Grote Kerk
Regio - Op vrijdag 2 augustus 
komt Laurens de Man naar de Gro-
te Kerk in Beverwijk. Laurens de 
Man (1993) is een zeer veelzijdig 
musicus, actief als pianist en orga-
nist, zowel solistisch als in kamer-
muziekverband. In 2016 slaagde 
hij cum laude voor zijn masterexa-
men orgel; in 2017 deed hij mas-

terexamen piano (predicaat ‘uit-
muntend’). In 2014 behaalde hij 
voor beide instrumenten cum 
laude zijn bachelorsdiploma. Het 
oeuvre van J.S. Bach speelt een bij-
zondere rol in zijn activiteiten, zo-
als ook op 2 augustus zal blijken. 
Naast 2 grote werken van de gro-
te meester zelf zijn composities te 

horen van een neef van Bach, zijn 
laatste leerling, een bevriende col-
lega en een zoon. Dit alles in een 
zeer afwisselend en ook vrolijk, zo-
mers programma. Aanvang 20.00 
uur, entree 7,50 euro (kinderen 
gratis). De Grote Kerk Beverwijk is 
te vinden op de Kerkstraat 37. (fo-
to: aangeleverd)

Kloostergangen Expositie
La Dolce Vita verbeeld

Een breed thema dat door een 
elftal beeldend kunstenaars van 
de  kunstenaarsvereniging KZOD 
uit Haarlem is gekozen om in de 
historische ruimte  van de Kloos-
tergangen in het Haarlemse Stad-
huis te exposeren. Een vingerwij-
zing naar de uitwerking van het 
thema door de 11 leden wordt 
op de uitnodigingskaart gege-
ven: de exposanten hebben zich 
met name laten inspireren door 
begrippen als gezin, vriendschap, 
strand, natuur, zomerse feesten 
en humor. Het zomerse feeste-
lijke accent voert zonder meer 
de boventoon, getuige o.m. de 
kleurrijke werken van Vera Brug-
geman en Eveline Vos. In een 
werk van Eveline Vos met als titel 
‘The Embrace’ voelt men zelfs dui-
delijk de sfeer in de �lms van Fel-
lini. Larissa Neslo refereert op het 
feestelijke aspect met haar werk 
‘Dansende kraanvogels’ terwijl  
Adriaan Brand op subtiele wijze 
een verdwaald oranje lint toont, 
als een overblijfsel na een feeste-
lijk evenement. Qua sfeer geheel 
ander werk dan de beelden van 

twee vrouwen van Marie Therese 
Dijkman en de kindertekeningen 
van Marcel Kooij. Eline JJ en Jo-
landa Kanters exposeren met hu-
moristisch werk met een nadruk 
op absurde situaties. Een bijzon-
dere sfeertekening geeft Francis-
ca Janssen in beeld en geschrift 
van haar ‘dolce vita’ beleving in 
een meer mediterrane omgeving.

De exposerende kunstenaars zijn 
Adriaan Brand, Vera Bruggeman, 
Marie-Therese Dijkman, Ronnie 
Helder, Francisca Janssen, Eline JJ, 
Jolanda Kanters, Marcel Kooij, Ro-
sa Navarro, Larissa Neslo en Eve-
line Vos. De tentoonstelling is in 
De Kloostergangen (Grote Markt 
2) gedurende alle werkdagen 
(van 08.00 tot 17.00 uur) te be-
zichtigen tot en met donderdag 
5 september 2019. De opening 
vindt plaats op vrijdagmiddag 2 
augustus om 16.00 uur door Adri-
aan Brand. Zie ook www.kzod.
nl en www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel. (Jan Reijnders, foto: 
werk van Adriaan Brand, foto aan-
geleverd)

Regio - La Dolce Vita associeert men veelal met de in de jaren zes-
tig spraakmakende �lm van Frederico Fellini.  Maar het woord 
staat ook voor een iets algemener begrip. Letterlijk betekent dit 
‘het zoete leven’, maar in �guurlijke zin ligt het breder, de gangba-
re omschrijving luidt: ‘al het goede uit het leven’. Daaronder wor-
den veel zaken verstaan zoals het lekkere eten en ook de mooie, 
ontspannen en gezonde aspecten uit het leven.

Spaarndamse kunstmarkt 
3 augustus vol variatie en muziek
Regio - Zaterdag 3 augustus 
ia er weer een kunstmarkt in 
Spaarndam. De sinds 50 edities 
populaire markt telt 45 kramen 
met tal van soorten creaties, 
schilderijen, sieraden, aquarel-
len, beelden, fotogra�e enzo-
voorts. Het is een feest van her-
kenning en verrassing. Sommi-
ge kunstenaars willen bezoe-
kers er steeds weer zien. Maar 
de kunstmarkt wil ook steeds 
nieuwe gezichten tonen. Dit 
keer zijn dat er tien. De kra-
men staan langs de historische 
Westkolk, de oude sluis van het 
mooie dorp. In de sluis worden 
de hele dag kleinere schepen 
geschut. Behalve kramen staan 
er in de beschutting van de ou-
de huizen ook twee terrassen 
aan het water, waar het goed 
toeven is.

Op de markt is er vrijwel de hele 
dag muziek te horen, deze zater-
dag van cimbaliste Pit Hermans. 
In de Oude Kerk zingen om 14.00 
uur Delta Singers, een enthousi-
ast gemengd koor uit IJmuiden 
dat het levenslied een warm hart 
toedraagt. Het koor bestaat uit 
zo’n vijftig mensen., toegang gra-
tis, collecte voor het onderhoud 
van et monument na a�oop.

Ook dit jaar is ook de historische 
werkgroep Spaarndam van de 
partij op de markt, met tal van 
wetenswaardigheden over het 
oude dorp, dit keer met speciale 
aandacht voor de historie van de 
kunstmarkt. Op acht groten pa-
nelen worden oude foto’s en arti-
kelen getoond. De Oude kerk or-
ganiseert zoals gewoonlijk een 
kleine markt met fruit en ande-

re zaken in het kerkelijk centrum 
aan de Westkolk, waar ook kof-
�e en zelfgebakken taart worden 
aangeboden. 

Spaarndam is geen autodorp. De 
�ets is het ideale vervoermiddel 
voor wie wil komen. Ook bus 14 
brengt je dichtbij de markt. Par-
keren kan alleen op wat grotere 
afstand, bijvoorbeeld in Spaarn-
dam-oost of bij Fort Zuid.

De verdere data in 2019 zijn de 
zaterdagen 10 en 17 augustus. 
Zie ook: www.marselje.nl/kunst-
markten en https://www.face-
book.com/kunstmarktspaarn-
dam/.

Op de foto een schilderij van een 
van de deelnemers, Arjan Hollan-
der. (foto: aangeleverd)

Staalsafari voor kids
Regio - Op zondag 4 augustus 
wordt een speciale staalsafari ge-
organiseerd in beeldenpark ‘Een 
Zee van Staal’ in Wijk aan Zee. 
Een avontuur voor groot en klein, 
tussen de monsterlijke beelden 
van staal. Samen met opa, oma, 
mama, papa, broertjes, zusjes, 
vriendjes of vriendinnetjes tijge-
ren ze door het hoge gras. Samen 
luisteren ze hoe de beelden klin-
ken en klimmen op kunst. De ver-
halen van de stalen beelden wor-
den verteld door een gids. Toe-
gang en rondleiding is gratis. Op-
geven is niet nodig. Het beelden-
park bevindt zich op de hoek van 
de Bosweg en de Reyndersweg in 
Wijk aan Zee. De wandeling be-
gint om 14.00 uur vanaf de entree 
van het park. (foto: aangeleverd)

Reddingsbrigade registreert:
Weekrecord aantal 
hulpverleningsacties
Regio - Reddingsbrigade Neder-
land registreerde 2547 hulpverle-
ningsacties voor de periode van 
maandag 22 tot en met zondag 
28 juli. Een recordaantal voor één 
week. 
Het oude record, 2062, betrof 
week 29 van 2016. Nederland 
kreeg te maken met een hitte-
golf; tropische temperaturen van 
gemiddeld (ruim) boven de 30 
graden. Dat leidde, in combinatie 
met de zomervakantie, tot top-
drukte op de stranden aan zee, in 
recreatiegebieden en bij buiten-
zwembaden.
Het totaal kent een onderverde-
ling naar: bader/zwemmer (88 
hulpverleningen, 121 personen, 
36 reddingen), dienstverlening 
(48, 48, 11), dier (8, 7, 0), kitesurfer 
(25, 26, 3), persoon aangebracht 
(94, 94, 0), persoon vermist (174, 
174, 0), surfer (10, 14, 4), vaartuig 
(25, 41, 2), EHBO (2104, 1872, 23). 
Daarnaast wordt ‘klein EHBO’ ge-
registreerd; in week 30 ging het 

om een totaal van 1353 en even-
zoveel personen. Reddingsbriga-
de Nederland registreert het aan-
tal verdrinkingsongevallen niet; 
dat doen andere organisaties, 

waaronder het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). In 2018 
registreerde Reddingsbrigade 
Nederland totaal 7900 hulpverle-
ningsacties. 

Lifeguards van reddingsbrigades in actie aan de Nederlandse kust (foto: 
RL.Photographics/RN)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL








