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Ode aan de kermis
Santpoort - De muziek is uit, de lichten zijn gedoofd en de straten zijn weer schoon. Zater-
dagavond kwam met een daverende (vuurwerk)knal een einde aan het Dorpfeest Santpoort. 
Het feest stond dit jaar in het teken van de kermis. De Harddraverijvereniging Santpoort en 
Omstreken kan de feestweek niet organiseren zonder inkomsten van de kermisexploitan-
ten. Vandaar deze ode. Dat de kermis meer is dan harde muziek en zuurstokken bewijst de-
ze prachtige foto van Alain Haasnoot. Elders in deze editie: foto’s en verslag kortebaan

Velsen-Zuid - Veel suppor-
ters kijken uit naar de open 
dag van Telstar. Zaterdag 12 
augustus staan vanaf 11.00 
uur in en rond het Rabo-
bank IJmond Stadion diver-
se activiteiten gepland. De 
open dag wordt om 14.30 
uur afgesloten met de oefen-
wedstrijd tegen Rijnsburg-
se Boys.
Handtekeningen jagen, ver-
koop van gedragen kleding 
en nieuwe merchandise, een 
horecaplein, demonstratie 
walking football, een panna-
kooi, diverse holes footgolf, 

activiteiten voor kids en een 
heerlijke sfeer; Telstar haalt 
alles uit de kast om er geza-
menlijk een fantastisch feest 
van te maken!
De gehele open dag, dus ook 
de wedstrijd tegen Rijns-
burg, is vrij toegankelijk. Be-
zoekers hebben de mogelijk-
heid om te genieten van een 
lekker drankje en een heer-
lijk broodje en de spelers zijn 
na de wedstrijd beschikbaar 
om mee op de foto te gaan 
en om handtekeningen uit te 
delen. Zie ook www.sctelstar.
nl. (foto: 1963-pictures.nl)

Rotonde bij IJspaleis 
ook op de schop

Driehuis - De aannemer 
is donderdagochtend be-
gonnen met het vernieu-
wen van de rotonde op 
de kruising Waterloolaan/
Van den Vondellaan/Drie-
huizerkerkweg. Net als op 
veel andere plaatsen in 
Velsen worden hier vrij-
liggende fietspaden aan-
gelegd om de veiligheid 
te vergroten.

Fietsers en bromfietsers 
worden tijdelijk omgeleid 
via de Da Costalaan, Drie-
huizerkerkwerkweg, Valeri-
uslaan en Kriemhildestraat. 
Hockeyclub Strawberries 
en voetbalclub Waterloo-
laan zijn bereikbaar via een 
loopplank ter hoogte van de 
Kriemhildestraat. Het IJspa-
leis is alleen bereikbaar van-
uit zuidelijke richting. Door-
gaand autoverkeer moet 
nog steeds omrijden via de 
Rijksweg, Parkweg en Stati-
onsweg in Velsen-Zuid.

De asfalteringswerkzaam-
heden aan de Waterloolaan 
en de nieuwe rotonde op de 
kruising met de Minister van 
Houtenlaan zijn eerder deze 
week afgerond. Er wordt nu 
gewerkt aan de afwerking 
van de weg en het plaatsen 
van verkeersborden. 
Als alles volgens planning 
verloopt, dan gaat de route 
Waterloolaan/Minister van 
Houtenlaan in het week-

end van 19 en 20 augustus 
weer open. Daarna gaat de 
Zeeweg tussen de Slinger-
duinlaan en de Heerenduin-
weg drie weken dicht van-
wege wegwerkzaamheden. 
Begraafplaats Duinhof is 
dan alleen bereikbaar van-
uit Driehuis. In de laatste fa-
se is het weggedeelte tussen 
de Zeeweg en zwembad De 
Heerenduinen aan de beurt. 
(foto: Friso Huizinga)

Open dag gratis toegankelijk
Telstar sluit voorbereiding 
af tegen Rijnsburgse Boys
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Erik Baalbergen legt weke-
lijks een typisch IJmuidens 
beeld vast. Soms naar aan-
leiding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie ta-
ferelen die IJmuiden door-
gaans te bieden heeft of bij-
zondere gebeurtenissen die 
plaatsvinden. Achter elke 
foto schuilen wetenswaar-
digheden over IJmuiden. 
Deze week aandacht voor 
de naam Oud-IJmuiden.

Oud-IJmuiden ondergaat mo-
menteel een grondige me-
tamorfose, de derde in min-
der dan tachtig jaar. De eerste 
vindt plaats tijdens de Twee-
de Wereldoorlog. De Duitsers 
slopen grote delen van IJmui-
den. In Oud-IJmuiden betreft 
dit vooral de bebouwing ten 
westen van de Oranjestraat, 
inclusief het toenmalig cen-
trum rond het Willemsplein. Af-
zwaaiers tijdens de geallieerde 
bombardementen op de Duit-
se ‘betonwerken’ rond het ha-
vengebied doen daar nog een 
schepje bovenop. Na de oorlog 
is er van de wederopbouw wei-
nig te merken in Oud-IJmui-
den. Het gebied ten westen 
van de Oranjestraat wordt in-
dustriegebied. De tweede me-
tamorfose voltrekt zich rond 
1980 tussen de Oranjestraat 
en de Kerkstraat. Veel van de 
vooroorlogse woningen wor-
den in de zeventiger jaren ge-
sloopt om plaats te maken voor 
betaalbare eengezinswonin-
gen en lage fl ats.
Momenteel vindt de derde me-
tamorfose plaats. Vanaf 2010 
verrijzen rond en ten westen 
van de Oranjestraat veel nieu-
we woningen. Het industriege-
bied wordt weer omgevormd 
tot woonwijk, waarbij veel van 

het vooroorlogse stratenpa-
troon wordt hersteld. Ten oos-
ten van de Oranjestraat wordt 
het project ‘Het Nieuwe Vroe-
ger’ gerealiseerd en worden de 
slechte woningen uit de twee-
de metamorfose rond de Presi-
dent Steynstraat vervangen.
Onlangs plaatste ik foto’s van 
de nieuwbouw aan het Wil-
lemsplein op de facebookpa-
gina ‘Een IJmuidenaar leeft’. 
Op de gevelsteen van de mid-
delste woning prijkt de naam 
‘Oud IJmuiden’. Daarop kwam 
de vraag: wanneer is men Oud 
IJmuiden ‘Oud IJmuiden’ gaan 
noemen? Een leuke aanleiding 
om er ‘s wat oude kranten op 
na te slaan!
Aan het begin van de twintig-
ste eeuw is IJmuiden – het te-
genwoordige Oud-IJmuiden 
– volgebouwd. Het ligt inge-
klemd tussen het kanaal, de 
vissershaven en de spoorlijn. 
Omdat de bevolking nog sterk 
groeit, ontwikkelt men plan-
nen voor woningbouw in het 
toen nog kale duingebied tus-
sen IJmuiden en Velseroord 
(nu IJmuiden-Oost). Het nieu-
we woongebied wordt ‘Nieuw 
IJmuiden’ of ‘IJmuiden over de 
brug’ genoemd. De ‘brug’ is 
de in 1907 aangelegde voorlo-
per van de Julianabrug. Bij de 
plannen voor die brug wordt in 
de kranten al gesproken van 
de ‘verbinding tusschen oud 
en nieuw IJmuiden’. Het eer-
ste door Velsen goedgekeur-
de plan voor Nieuw-IJmuiden 
komt uit 1907. Vanaf dat mo-
ment vindt de ontwikkeling 
van Nieuw-IJmuiden plaats. 
In 1926 waren Oud-IJmui-
den en Velseroord verbonden. 
De naam ‘Oud-IJmuiden’ leeft 
voort, ook al betreft het inmid-
dels de wijk met de nieuwste 
woningen van IJmuiden.

IJmond - Martijn van der 
Schaaf is deze week be-
gonnen als nieuwe direc-
teur Bedrijven van Rabobank 
IJmond. Hij volgt Ron Eman 
op, die de Rabobank-organi-
satie na 21 jaar verlaat.
,,Ron heeft een zeer belang-
rijke rol gespeeld in de suc-
cesvolle fusie tot Rabobank 
IJmond”, aldus directievoor-
zitter Jakob Klompien. ,,Naast 
een duidelijke verbetering in 
de zakelijke marktaandelen 
is hij ook van grote toege-
voegde waarde geweest voor 
de coöperatieve positie van 
de bank, middels onze eco-
nomische agenda Kracht van 
de IJmond. Wij wensen Ron 
veel succes in zijn verdere 
carrière en zijn blij in Mar-
tijn een geschikte opvolger te 

hebben gevonden.”
Martijn van der Schaaf (fo-
to) is een ervaren bankier die 
in de afgelopen 24 jaar zo-
wel ervaring in het particu-
liere als in het zakelijke seg-
ment heeft opgedaan. Hij is 
zijn carrière in 1993 gestart 
bij Rabobank, acht jaar di-
recteur geweest bij Schretlen 
en Co en heeft diverse (direc-
tie)functies gehad binnen de 
Rabobank Groep. Het werk-
gebied is voor Martijn be-
kend. Hij heeft in 2014 als Di-
recteur Bedrijven ad interim 
bij Rabobank Velsen en om-
streken onder andere de fu-
sie met Rabobank IJmond 
Noord begeleid.
,,Na een aantal jaren in het 
land te hebben gewerkt ben 
ik blij weer in de buurt van 
mijn woonadres te kunnen 
werken. Daarmee kan ik in-
vulling geven aan hetgeen 
ik belangrijk vind, dichtbij en 
betrokken zijn bij de klan-
ten van de bank. Ook in mijn 
eerdere functie bij Schret-
len en Co was ik betrokken 
in dit werkgebied en ken het 
daarom ook goed. De dyna-
miek en veelzijdigheid in de-
ze regio is erg aansprekend. 
Ik kijk er naar uit klanten te 
ontmoeten en samen met 
hen invulling te geven aan de 
economische ontwikkeling in 
het werkgebied.”

 Cursus zelfvertrouwen ‘I 
Love Me’ in Kraaktheater

Velsen - Binnenkort geeft 
Mieke Koers de zelfvertrou-
wenbooster van ‘I love Me’. 
In deze cursus wordt op een 
leuke manier aan persoon-
lijke ontwikkeling gewerkt 
door theater als middel in te 
zetten. Mieke laat je ervaren, 
durven, experimenteren, voe-
len en vooral doen. Het gaat 
er bij deze cursus niet om 
dat je de sterren van de he-

mel acteert. In iedere oefe-
ning valt iets te leren op het 
gebied van zelfvertrouwen, 
authenticiteit en zichtbaar-
heid. Iedereen kan meedoen! 
De cursus begint maandag-
avond 11 september in het 
kraaktheater in Driehuis (elf 
keer van 19.45 tot 21.45). Kijk 
voor meer informatie en aan-
melden op www.i-love-me.nl 
> Gemeente Velsen.
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Dance Valley kiest voor 
‘housy’ programmering

Velsen-Zuid - Dance Valley 
keert zaterdag terug naar 
de roots. Het oudste dance-
festival van Nederland heeft 
dit jaar gekozen voor een 
‘housy’ programmering met 
een muzikale mix tussen 
het Dance Valley-dna en de 
trends van nu. Daarnaast is 
er meer aandacht besteed 
aan entertainment, acts en 
decor dan de bezoekers 
van Dance Valley gewend 
zijn.

,,We beperken ons niet enkel 
tot de top-dj’s, maar hebben 
ook gekozen voor live-acts 
en bekende popartiesten die 
de sound van nu bepalen op 
de radio en online streaming-
diensten’’, aldus een woord-
voerder van organisator UDC. 
,,Op het hoofdpodium staan 
dit jaar legendarische arties-
ten zoals Housequake (Erick 
E en Roog), Roger Sanchez en 
ex-Swedish House Mafi a-ar-
tiest Steve Angello. De pop/
dance wordt vertegenwoor-
digd door Lost Frequencies, 
bekend van de hits ‘Reality’ en 
‘Are you with me’. De Australiër 
Timmy Trumpet maakt zijn de-
buut op Dance Valley met zijn 
unieke liveshow waarin hij zijn 
dj-skills combineert met trom-
pet spelen. Hitmachines Lucas 
& Steve vertegenwoordigen 
de deep en future house.’’ De 
23ste editie van Dance Valley 

wordt afgesloten door Blaster-
jaxx.
Het festival in de Velsen Val-
ley telt dit jaar negen podia 
waarop meer dan 130 dj’s en 
acts optreden. Deep House & 
House is het domein van on-
der meer Watermät, Mr. Belt & 
Wezol en Chocolate Puma. Re-
né ter Horst van Chocolate Pu-

ma hoeft niet ver te reizen voor 
zijn 25ste jubileumfeestje. De 
in IJmuiden woonachtige dj/
producer kan gemakkelijk op 
de fi ets naar het festivalterrein 
komen, maar zal dat vanwege 
zijn drukke tourschema waar-
schijnlijk niet doen. Ter Horst 
en zijn muzikale partner Gas-
ton Steenkist draaien op festi-

vals over de hele wereld.
Op Urban & Live is Lil’ Klei-
ne de opvallendste naam. An-
dere stages zijn Future House 
& EDM, Crossover & Eclec-
tic, Crazyland, Freestyle en 
Hardstyle & Hardcore. Net als 
vorig jaar heeft het populai-
re HQ ook weer een eigen po-
dium. Hier draaien onder meer 

de JP, Yoji Biomehanika en 
Tom Harding. Zij gelden voor 
veel fans als de ‘legends’ van 
het Velsense festival. Dance 
Valley duurt van 12.00 tot 23.00 
uur. Tickets kosten 65 euro 
(exclusief voorverkoopkosten) 
en zijn verkrijgbaar via www.
dancevalley.com. (foto: Friso 
Huizinga)

Funky Diva Ezz ‘prime 
time’ op Haarlem Jazz

IJmuiden/Haarlem - Funky 
Diva Ezz is een graag geziene, 
energieke en vooral veelzijdige 
zangeres. Zaterdag 19 augus-
tus is zij tussen 22.00 en 23.00 
te zien en vooral te horen op het 
hoofdpodium van Haarlem Jazz 

& More. Esther de Haas is hier 
op uitnodiging van de bekende 
Haarlemse DJ Flexy Frank, die 
eerder de Haarlem Jazz Kerst-
samenzang programmeerde 
en op Mysteryland draaide. Sa-
men met DJ Flexy Frank, saxo-
fonist Robert Bakker en per-
cussionist Mr. Rejaibi gaat de 
Velsense zangeres een gewel-
dige show neerzetten. Fun-
ky Diva Ezz heeft door haar er-
varing een breed maar voor-
al divers repertoire opgebouwd 
wat alle leeftijdsgroepen aan-
spreekt. Robert Bakker stuwt 
met zijn sax riffs de muziek en 
zang verder op en percussi-
onist Mr. Rejaibi laat mensen 
genieten van zijn opzwepende 
grooves deze avond. Eén ding 
is zeker, de Grote Markt gaat 
dansen!

IJmuiden/Haarlem - Funky 

Succesvol open 
50+ tennistoernooi

IJmuiden - Voor de negen-
tiende keer werd afgelopen 
week het open 50plus toer-
nooi van tennisclub De Hee-
renduinen georganiseerd. 
Voor het derde achtereen-

volgende jaar was Zicht Ri-
sico- en Verzekeringsad-
viseurs hoofdsponsor van 
dit toernooi. Er waren weer 
meer dan 100 sportieve deel-
nemers. Mede dankzij de in-

zet van veel vrijwilligers werd 
het een geslaagd toernooi. 
Zij zorgden voor de orga-
nisatie, kassa- en bardien-
sten, het bijhouden van de 
standen en de heerlijke hap-
jes na afl oop van de wed-
strijden. Ook de grounds-
man speelde een belangrijke 
rol. Ondanks de harde wind 
(windkracht 7 en bij vlagen 
soms zelf 8 of 9) heeft bij de 
meeste deelnemers het hu-
meur er niet onder geleden. 
Gezelligheid en sportiviteit 
voerden de boventoon. Ge-
lukkig regende het de he-
le week niet tijdens de wed-
strijden.
Het toernooi werd, na de 
prijsuitreiking, door veel 
deelnemers dansend afge-
sloten onder muzikale be-
geleiding van Cock Zwanen-
burg.
Volgend jaar wordt een bij-
zondere editie. De Heeren-
duinen hoopt dan het vierde 
lustrum te vieren.
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10 AUGUSTUS
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. ‘95 jaar Wijs-
muller Durf en Innovatie’ tot 
20 augustus.

Pieter Vermeulen Muse-
um tentoonstelling Poep-
goed/ Scheid Goed. Open 
van 13.00 tot 17.00 uur.

11 AUGUSTUS
Kaasmarkt op de Markt in 
Alkmaar, 10:00 - 13:00 uur. 
Info: www.kaasmarkt.nl.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. ‘95 jaar Wijs-
muller Durf en Innovatie’ tot 
20 augustus.

Matineeconcert in serie 
The International Holland 
Music Sessions in Ruine-
kerk Bergen, 15.00 uur. Info 
artiesten: www.tihms.nl.

Smaakmarkt van 17.00 tot 
21.30 uur op het Juliana-
plein te Wijk aan Zee met 
optreden Midnight Mani-
acs

12 AUGUSTUS

foto: Friso Huizinga
Dance Valley in Velsen 
Valley, Velsen-Zuid. Zie ook 
www.dancevalley.com

Snuffelmarkt op de Lange 
Nieuwstraat IJmuiden. Van 
09.00 tot 16.00 uur.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. ‘95 jaar Wijs-
muller Durf en Innovatie’ tot 
20 augustus.

TELSTAR ✩ NIEUWS
Open dag bij SC Telstar. 
Van 11.00 tot 17.00 uur.

Spaarndamse Kunst-
markt van 11.00 tot 17.00 
uur. Marktmuziek van 11.30 
tot 16.30 uur. Driekwartiers-
concert begint om 14.00 
uur. 

Open dag bij ATV De 
Hofgeest, Spekkenweg-
je 2 Santpoort-Noord. Van 
12.00 tot 18.00 uur.

13 AUGUSTUS
Kofferbakmarkt op de 
dorpsweide van Wijk aan 
Zee van 8.00 tot 16.00 
uur. www.kofferbakmarkt-
wijkaanzee.nl

Open dag bij ATV De 

Hofgeest, Spekkenweg-
je 2 Santpoort-Noord. Van 
11.00 tot 16.30 uur.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. ‘95 jaar Wijs-
muller Durf en Innovatie’ tot 
20 augustus.

Ladies Afternoon bij Pa-
viljoen Noordzee. Een leu-
ke middag speciaal voor 
de dames met onder ande-
re lingerie, bad- en nacht-
kleding, kindermode, pedi-
cure, nagelstyliste en visa-
gie. Aanvang 14.00 uur. Toe-
gang gratis.

Buitenplaats Beeckestijn
Kindervertelmiddag voor 
4-8 jaar. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Kosten 6 euro per kind. 
Kan ook als verjaardagspar-
tijtje Opgeven kan via car-
la–schut@hotmail.nl of 06-
26038252. Dit kan tot de 
dag ervoor tot 17.00 uur. 
Nieuw: de gehele (school-) 
zomervakantie van dinsdag 
tot en met zondag.

Muzikale rondleiding over 
Beeldenpark Zee van Staal. 
Wandeling begint om 14.00 
uur vanaf de entree van het 
park in Wijk aan Zee.

14 AUGUSTUS
Stadswandeling door 
Alkmaar o.l.v. een gids, 
13.00 uur. Aanmelden bij 
VVV op Waagplein.

Wandel-puzzeltocht in 
Bergen start 19.15 uur bij 
Stef’s Eten en Drinken in 
het centrum van Bergen.
Avondconcert in serie The 

▲

nternational Holland Music 
Sessions in Ruinekerk Ber-
gen, 20.30 uur. Info arties-
ten: www.tihms.nl.

15 AUGUSTUS
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam van Santpoort, 
Driehuis en Velsen-Zuid, in 
Het Terras, Dinkgrevelaan 
17, Santpoort-Noord. Van 
11.00 tot 12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. ‘95 jaar Wijs-
muller Durf en Innovatie’ tot 
20 augustus.

Buitenplaats Beeckestijn
Kindervertelmiddag voor 
4-8 jaar. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Kosten 6 euro per kind. 
Kan ook als verjaardagspar-
tijtje Opgeven kan via car-
la–schut@hotmail.nl of 06-
26038252. Dit kan tot de 
dag ervoor tot 17.00 uur. 
Nieuw: de gehele (school-) 
zomervakantie van dinsdag 
tot en met zondag.

16 AUGUSTUS

Extra Publieksdag Fort-
eiland IJmuiden. Er is één 
overtocht, vertrek 12.45 uur 
vanaf Kop van de Haven 
IJmuiden met de ‘Koningin 
Emma’. Retourvaart vanaf 
het eiland is om 15.15 uur. 
Toegangskaarten voor over-
tocht en rondleiding à 12,50 
p.p. bestellen via www.
ijmuidenserondvaart.nl 
of 0255-511676.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. ‘95 jaar Wijs-
muller Durf en Innovatie’ tot 
20 augustus.

Pieter Vermeulen Muse-
um tentoonstelling Poep-
goed/ Scheid Goed. Open 
van 13.00 tot 17.00 uur. Pop-
penkastvoorstelling ‘Poep 
en Troep’ voor kinderen 
vanaf 3 jaar.

Braderie in Egmond aan 
Zee, 17.00-21.00 uur.
Stadsschouwburg Vel-

sen: ‘14-’18 Achter de Hol-
landse Waterlinie’ op For-
teiland IJmuiden. De boot 
vertrekt om 20.00 uur vanaf 
Kop van de Haven. Dit is tot 
en met zondag 20 augustus.

17 AUGUSTUS
Oecumenische koffie-
ochtend in de parochie-
zaal van de Engelmun-
duskerk, Driehuizerkerk-
weg 113 in Driehuis. Van-
af 10.00 uur.

Sociaal Wijkteam orga-
niseert een koffieochtend 
in Bibliotheek Velserbroek. 
Van 10.30 tot 12.00 uur. 

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. ‘95 jaar Wijs-
muller Durf en Innovatie’ tot 
20 augustus.

Matineeconcert in serie 
The International Holland 
Music Sessions in Ruine-
kerk Bergen, 15.00 uur. Info 
artiesten: www.tihms.nl.

Kunstmarkt in Bergen, 
17.00-22.00 uur. Info: www.
kunstmarktbergen.nl.

Avondconcert in serie The 
International Holland Music 
Sessions in Remonstrantse-
kerk Alkmaar, 20.00 uur. In-
fo artiesten: www.tihms.nl.
Avondconcert in serie The 
International Holland Music 
Sessions in Ruinekerk Ber-
gen, 20.30 uur. Info arties-
ten: www.tihms.nl.

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda



GELICHT
Als er iemand met passie over zijn vak kan vertellen, dan 
is het Jaap Waasdorp van Visspecialist De Dolfi jn. Zijn le-
ven draait om vis, maar ook zijn familie speelt een belang-
rijke rol. Over twee jaar dragen Jaap en zijn vrouw Ella de 
zaak over aan hun dochters Bianca en Dianne.
Als je wieg letterlijk in een viswinkel heeft gestaan, dan is er meest-
al geen ontkomen aan dat je in de voetsporen van je ouders treedt. 
Toch droomde Jaap in zijn tienerjaren niet van een leven in de vis. 
De Haarlemmer wilde het leger in, maar omdat zijn vader ziek werd 
liep het anders. ,,Ik leerde al op 16-jarige leeftijd dat het leven nooit 
loopt zoals je hebt gepland’’, zegt Jaap. ,,Mijn moeder stond er al-
leen voor en moest daarom een beroep op mij doen. Ik heb tot mijn 
achttiende in de winkel gestaan en met de ventwagens langs de 
deuren gereden. Toen kwamen de markten in opkomst. De eerste 
markt waar wij stonden was in Haarlem-Schalkwijk. Daar ontdekte 
ik dat ik roepen en entertainen erg leuk vond.’’ De marktkoopman 
in hem was geboren.

Veertig jaar lang stond Jaap op zeven markten in Noord-Holland. 
Amstelveen was verreweg de grootste. ,,Daar woonden veel Ja-
panners die wij al snel als klant aan ons wisten te binden. Mijn broer 
Richard leerde Japans en dat vonden 
zij natuurlijk geweldig.’’ Anno 2017 
staat Visspecialist De Dolfi jn nog 
steeds op de markt in Amstel-
veen, maar daarnaast alleen nog 
in Haarlem. De andere 
standplaatsen zijn 
van de hand ge-
daan. ,,Het 
markt leven 
is een moei-
lijk vak. Je 
begint ’s 
ochtends in 
alle vroegte 
met inladen, 
dan ga je rijden, 
opbouwen, acht 
tot tien uur verko-
pen, afbreken, terug-
rijden, uitladen en 
schoonmaken. Dat 
zijn hele lange da-
gen waar je steeds 
minder makkelijk 
mensen voor kunt 
vinden. Maar ik klaag 
niet hoor. De vis heeft 
ons hele mooie dingen 

gebracht.’’ Hij doelt daarmee op de titel Beste Visspecialist van 
Nederland en Europees Standwerker van het Jaar, prijzen die hij 
samen met zijn medewerkers drie keer in de wacht sleepte.

Op de Botermarkt in Haarlem, waar drie keer per week een markt 
wordt gehouden, heeft Jaap een kiosk die zes dagen per week 
geopend is. Thuisbasis is de winkel aan de Halkade, waar klan-
ten terecht kunnen voor verse vis - om mee te nemen of om ter 
plekke op te eten. ,,In onze branche worden vakmanschap, kwa-
liteit en persoonlijke aandacht steeds belangrijker’’, concludeert 
Jaap. ,,De mensen willen vermaakt worden. De kunst is om ook 
bij slecht weer te laten blijken dat je blij bent dat iemand vis komt 
kopen. Dat probeer ik mijn mensen ook mee te geven, want daar-
mee maak je het verschil.’’

Aan het einde van het interview trekt Jaap opeens een serieus ge-
zicht. ,,Net als iedere onderneming hebben wij ook dieptepunten 
gekend. De brand in 1998, waardoor onze zaak volledig verloren 
ging, was verschrikkelijk. Ik heb mijn vader op zijn sterfbed beloofd 
om de zaak weer op te bouwen. Dat is gelukt, met dank aan alle 
lieve mensen om mij heen. Zeven jaar later, precies op de sterfdag 
van mijn vader, werden wij uitgeroepen tot beste visspecialist van 

Nederland. Alsof het zo moest 
zijn. Op dat moment realiseer-
de ik mij dat je je familie moet 
koesteren en moet genieten 
van je vrouw, je kinderen en je 
kleinkinderen. Mij geeft dat elke 

dag de energie om er tegenaan 
te gaan en onze klanten 

net dat beetje extra 
aandacht te 

geven wat 
ze  bij an-
deren niet 
krijgen.’’

Jaap brengt 
geeft regelmatig 
workshops aan 

ondernemers, waarin 
hij zijn passie voor vis 

en vechtsporten op 
een creatieve manier 

met elkaar combineert. 
In 2015 verscheen zijn 
boek ‘Het bizarre leven 

van een trotse markt-
koopman’. 

DE DOLFIJN

ʻKlanten willen 
vermaakt wordenʼ

 Wie: Jaap Waasdorp
Wat: Visspecialist

Waar: IJmuiden

HALKADE 25  1976 DC  IJMUIDEN  06-22486641  WWW.IKWILVIS.NL
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BK ingenieurs zoekt 
nieuwe collega’s

IJmuiden - BK ingenieurs is 
een middelgroot adviesbu-
reau met een bijzonder open 
karakter. Er heerst een werk-
klimaat van collegialiteit en 
samenwerking. Het motto is 
‘samen werken aan morgen’. 
Samen met opdrachtgevers 
en samen met collega’s en 
externe partners wordt ge-
werkt aan de dag van mor-
gen. Zodat er ook morgen 
een aangename leefomge-
ving is.
Volgens directeur Bert Zijl is 
het aantal opdrachten zoda-
nig toegenomen dat BK op 
het moment hard op zoek is 
naar nieuwe collega’s. ,,Onze 
opdrachtgevers maken plan-
nen op het gebied van mi-
lieu, infrastructuur, arbo & 
veiligheid, gebouwen of de 
openbare ruimte en wij hel-
pen hen bij de realisatie er-
van. 
Door het aantrekken van 
de markt zoeken wij nu een 
aantal collega’s die mee wil-
len werken aan onze verde-
re groei. Denk daarbij aan de 
volgende functies: adviseurs 

bodem, (junior) veldwerkers 
en milieukundig begeleiders, 
middelbaar veiligheidskundi-
gen en werkvoorbereiders of 
ontwerpleiders in de civiele 
techniek. Geïnteresseerden 
uit het vak en schoolverlaters 
(MBO, HBO en Academi-
ci) dagen wij graag uit eens 
een kijkje op het vacature-
gedeelte van onze website 
te nemen en zodra zij vragen 
hebben contact op te nemen 
met Michelle Stoltenborg via 
088-3212520”, aldus Bert Zijl. 
Als allround advies- en inge-
nieursbureau zet BK ingeni-
eurs de juiste technici op het 
juiste project. Door haar acht 
vestigingen biedt BK inge-
nieurs landelijke ondersteu-
ning en is het bureau regio-
naal vertegenwoordigd. Met 
als voordeel dat projectlei-
ders intensieve contacten 
hebben met opdrachtge-
vers, gemeenten en bevoeg-
de gezagen. Daarnaast is er 
veel kennis aanwezig over de 
markt en de regelgeving ter 
plaatse. Zie www.bkingeni-
eurs.nl

IJmuiden - Zaterdag 12 au-
gustus wordt van 9.00 tot 
16.00 uur weer een snuffel-
markt gehouden op de Lang 
Nieuwstraat. Er zijn weer kra-
men de vol liggen met van al-
les en nog wat. Wie ook zijn 
overtollige spullen wil ver-
kopen kan een kraam hu-
ren. Bel voor meer informa-
tie of reserveringen voor een 
kraam naar 0255-533233 of 
06-10475023. De volgende 
markt is op 16 september.

Snuffelmarkt 
op de Lange 
Nieuwstraat

Velsen - De lokale duurza-
me energiecoöperatie Ener-
giek Velsen heeft een mijl-
paal behaald: het 100ste huis 
is voorzien van zonnepanelen 
via de gezamenlijke inkoop-
acties. Bij de familie Visser 
in Santpoort-Noord werden 
8 panelen geplaatst. Er ston-
den al vier panelen. De fami-
lie Visser wekt op deze ma-
nier met 12 panelen haar ei-
gen stroombehoefte op. Na-

mens het bestuur heeft de 
coöperatie een fl es cham-
pagne aan de heer Visser 
overhandigd om deze mijl-
paal te vieren.
Steeds meer mensen beslui-
ten panelen aan te schaffen 
om mee te werken aan de 
vergroening van onze ener-
gie, maar ook speelt het fi -
nanciële plaatje mee. Mo-
menteel is het een interes-
sante investering.

ReddingsTeam Zee-
dieren klaar voor actie
IJmuiden - Met het instel-
len van het landelijke, dag 
en nacht bemande meld-
nummer 070-2050240 en 
het vaststellen van vijf kust-
regio’s is de veldvrijwilli-
gersgroep ReddingsTeam 
Zeedieren vanaf nu volle-
dig inzetbaar om gemelde 
hulpbehoevende zeehon-
den, bruinvissen en ande-
re zeedieren te redden. Al-
le RTZ-vrijwilligers hebben 
al tientallen jaren ervaring 
met dit reddingswerk, dank-
zij hun jarenlange samen-
werking met Lenie ‘t Hart. 
Het initiatief voor dit onaf-
hankelijke veldnetwerk, dat 
onder andere wordt onder-
steund door Stichting Die-
renLot, ontstond in janua-
ri 2014. Op dat moment wa-
ren er meer opvangmoge-
lijkheden voor zeehonden 
in Nederland beschikbaar 
en kwam er behoefte aan 
een landelijk, onafhankelijk 
netwerk. Stichting RTZ is 
een organisatie die niet ver-
bonden is aan één opvang-
centrum, maar die samen-
werkt met alle organisaties 
op het gebied van (zee)die-
renhulpverlening. Inmiddels 
beschikt de Stichting RTZ 

(onderdeel van de Stich-
ting Lenie ’t Hart Zeehon-
denfonds) dankzij Stichting 
DierenLot over een tractor 
en een vijftal dierenambu-
lances, die in gebruik zijn 
bij de regio-coördinato-
ren. Ieder van deze team-
leiders (die deels ook ge-
organiseerd zijn in stichtin-
gen) beschikt over een uit-
gebreid netwerk van vrij-
willigers, waardoor snel en 
adequaat op iedere melding 
kan worden gereageerd. 
Wie belt met het landelijke 
meldnummer kan kiezen: 
direct worden doorverbon-
den met de landelijke co-
ordinator Theo de Wijs, of 
via een keuzemenu recht-
streeks in contact komen 
met het regionale team in 
het gebied van waaruit de 
melding wordt doorgege-
ven. In alle gevallen wordt 
direct actie ondernomen op 
de melding. Lenie ’t Hart: 
,,Het is fantastisch om te 
zien dat er nog steeds men-
sen bereid zijn zich dag en 
nacht in te zetten voor het 
individuele dier dat hulp 
nodig heeft. Wat ben ik blij 
met deze vrijwilligers! En de 
zeehonden ook.”

Wijsmuller tentoonstelling 
gaat laatste week in

IJmuiden - De expositie ‘95 
jaar Wijsmuller Durf en Inno-
vatie’ is nog tot met zondag 
20 augustus te zien in het 
Zee- en Havenmuseum. 
De fi rma Wijsmuller is be-
kend van de grote transpor-
ten en bergingen, maar het 
bedrijf ontwikkelde zelf ook 
zeesleepboten en zelfva-
rende transportschepen. De 
Ocean Servant was het eer-
ste verticaal afzinkbare pon-
ton met hulpvoortstuwing.
In de tentoonstelling wordt 

95 jaar geschiedenis van 
dit wereldberoemde bedrijf 
weergegeven met modellen, 
foto’s en fi lms (onder andere 
van de spectaculaire berging 
van de Elwood Mead).
Kom gerust met het hele ge-
zin, want voor de kinderen 
zijn er drie speurtochten uit-
gezet. Het Zee- en Havenmu-
seum is de gehele maand au-
gustus iedere middag (behal-
ve maandag) geopend van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.zeehavenmuseum.nl.

‘Horror’ van 
Jakop Ahlbom 

exclusief in 
IJmuiden

Velsen - Voordat de al-
om bejubelde voorstelling 
van Jakop Ahlbom verder 
gaat op wereldtournee naar 
Duitsland en Oostenrijk, is 
‘Horror’ nog één keer te zien 
in Nederland. Op vrijdag 8 
september (20.15 uur) opent 
deze internationale theater-
hit het nieuwe theatersei-
zoen in de Stadsschouw-
burg Velsen. Dit wordt geen 
gezellig avondje naar het 
theater, dit wordt grieze-
len op het puntje van uw 
stoel of…eronder weg dui-
ken! Regisseur en beden-
ker Ahlbom is er met ‘Hor-
ror’ met succes in geslaagd 
om het horrorgenre te ver-
plaatsen van het witte doek 
naar de theaterzaal. Het re-
sultaat is een prachtig grie-
zelige voorstelling: duis-
ter, geestig en vol specta-
culaire special effects. Een 
vrouw keert met twee vrien-
den terug in haar ouderlijk 
huis, waar zich verschrikke-
lijke dingen hebben afge-
speeld. Niemand weet bij-
voorbeeld wat er is gebeurd 
met de oudere zus van de 
vrouw. Maar diens wraak-
zuchtige geest openbaart 
zich onmiddellijk. In een se-
rie fl ashbacks komt het don-
kere verleden naar boven: 
de wrede ouders, de ver-
nietigende jeugd. De jong-
ste zus wordt onherroepe-
lijk geconfronteerd met haar 
verborgen verleden. De eni-
ge manier om te overleven is 
de gruwelijke waarheid on-
der ogen te zien. Prijs: 25 eu-
ro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe. Meer informatie 
en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255- 515789.
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Curiosa en brocante op 
Landgoed Beeckestijn

Velsen-Zuid - Op zondag 20 
augustus vindt de grootste 
curiosa- en brocantemarkt 
van Noord-Holland plaats op 
Landgoed Beeckestijn. De 
markt telt 140 kramen. Dank-
zij het prachtige decor waan 
je je als bezoeker in Frankrijk!
Dat de curiosa- en brocan-
temarkten populair zijn blijkt 
wel uit het groot aantal be-
zoekers uit binnen- en bui-
tenland. Bezoekers kunnen 
hier even ‘terug in de tijd’ en 
zich vergapen aan oude ser-
viezen, nostalgisch speel-

goed, klein meubilair, klok-
ken, tuindecoraties, snuffe-
len tussen boeken en platen 
en andere sfeervolle artikelen 
van vroeger. Velen gaan dan 
ook weer naar huis met een 
artikel zoals oma dat vroeger 
in huis had. 
De curiosa- en brocante-
markt wordt van 09.00 tot 
16.30 uur gehouden op Beec-
kestijn. De toegang is gratis. 
Parkeren kost 2 euro. Dit be-
drag komt ten goede aan het 
onderhoud van het landgoed. 
Zie ook www.vanaerlebv.nl.

Santpoort-Noord - Twee 
overenthousiaste spea-
kers, partytenten in de 
voortuin, rondvliegen-
de zandkorrels, verfrom-
melde programmaboek-
jes en rijen dik voor de to-
talisator. De vaste ingre-
diënten waren ook bij de 
258ste editie van de korte-
baan aanwezig. Het klap-
stuk van het Dorpsfeest 
Santpoort zorgde voor een 
nieuwe recordomzet van 
121.750 euro: de status 
van het evenement werd 
hiermee nog maar eens 
bevestigd. Naast alles wat 
op de zonovergoten don-
derdagmiddag verwácht 
kon worden, waren er ook 
meerdere verrassingen die 
het publiek niet aan zag 
komen. Tot ontsteltenis 
van veel gokkers greep de 
absolute topfavoriet Co-
lumbine Lep naast de eer-
ste prijs. Zij moesten hun 
heil maar gaan zoeken in 
de festiviteiten later op de 
avond. 

Aanschouwen
Niet iedereen achter de hek-
ken op de stoep van de 
Hoofdstraat is op de race af-
gekomen om winst te ma-
ken of op een andere ma-
nier geld te verdienen aan de 
kortebaan. De 82-jarige me-
neer Van der Bijl geniet sim-
pelweg van de ‘mooie bees-
ten’ die langs hem galop-
peren. „Ik vind het geweldig 
om de wedstrijden gewoon 
te volgen”, begint hij. „Het is 
geen sport voor watjes, en 
daar kan je ook van genie-
ten zonder in te zetten. Zo-
lang ik het volg heb ik vol-
gens mij maar voor 25 euro 

gespeeld”, lacht hij. Van der 
Bijl legt zijn zelfbedachte re-
kensom uit: als er van de to-
tale inzet van de totalisator 
72 procent wordt terugbe-
taald, dan ben je als modale 
speler van elke euro 28 cent 
kwijt. Het is één van de rede-
nen waarom hij het bij aan-
schouwen houdt. Leeftijd-
genoot Dijkman die verder-
op staat is wél een fanatiek 
inlegger, maar heeft volgens 
Van der Bijl sporadisch suc-
ces. „Het ene jaar maakt hij 
een volle tank benzine winst, 
het andere jaar een volle tank 
verlies. Zo moet je het een 
beetje zien.”
De jongere generatie staat er 
duidelijk anders in. Accoun-
tant Nick Lamers (24 jaar) 
speelt al vanaf zijn dertien-
de om geld mee tijdens de 
kortebaan. Samen met zeven 
vrienden van de middelba-
re school heeft hij een poul-
tje. „Het is leuker om met él-
kaar te juichen en de winst 
te delen. Wij hebben een pot 
met in totaal 140 euro”, zegt 
Lamers. Zijn achtergrond als 
rekenmeester helpt hem niet 
per se tijdens de wedstrijd. 
„Ieder jaar blijft het onvoor-
spelbaar. Je kan er vooraf 
nog allerlei formules op los-
laten: uiteindelijk gaat het om 
de vorm van de dag.” Het ver-
schil in fanatisme is opnieuw 
een mooi voorbeeld van di-
versiteit. De dagjesmensen 
en profs zijn makkelijk van 
elkaar te onderscheiden. De 
één is gefixeerd op zijn for-
mulier aan het pennen, de 
ander struint met een alco-
holische versnapering in de 
hand langs voortuinen om 
bij te praten, slechts af en 
toe achteromkijkend naar het 

verloop van de kortebaan.

In goede banen 
Fanatiek of niet: voorzit-
ter Bas Kuntz en bestuurs-
lid Theo Koster onderstre-
pen dat het kroonjuweel van 
de week niet plaats kan vin-
den zonder een strakke or-
ganisatie. De uitkomst van 
het meest waardevolle eve-
nement is de afgelopen ja-
ren steeds op dezelfde wijze 
ingericht. „Het grootste deel 
van het totalisatorgeld gaat 
terug naar de mensen, een 
deel gaat naar de runners, 
een deel naar de harddraverij 
en ook de Nederlandse Draf 
en Rensport krijgt vermo-
gen”, legt Kuntz uit. Officials 
van de NDR moeten alles let-
terlijk en figuurlijk ‘in goede 
banen’ zien te leiden: zij zijn 
verantwoordelijk voor een 

eerlijk verloop van het spel. 
Een dierenarts is er speciaal 
om op doping te controleren. 
„Vaak wordt bij het winnen-
de paard, of nog twee á drie 
andere paarden, bloed afge-
nomen aan het einde van de 
dag”, zegt Kuntz. 
Dat alles staat of valt bij het 
verloop van de kortebaan 
zou Koster niet willen zeg-
gen. „Het is natuurlijk wel 
de ziel van onze vereniging”, 
geeft hij toe. „Ik denk door-
dat je er een heleboel evene-
menten, zoals de kermis, bij 
organiseert goodwill creëert. 
Gewoon doorlopen langs de 
baan kan niet: ik krijg hand-
jes en kussen van iedereen. 
Aanbeden worden? Dat wil-
len wij helemaal niet”, lacht 
het bestuurslid. Zonder dra-
verij geen Dorpsfeest, bena-
drukt Kuntz. „Er moet niet aan 

de stoelpoten van het funda-
ment van een eeuwenoude 
traditie worden gezaagd.” 

Verrassing
Pikeur Wim van der Mespel 
zorgt voor een grote verras-
sing tijdens de grande fina-
le. Tijdens de laatste omloop 
verslaat ‘zijn’ Blue Diamond 
As de gedoodverfde favo-
riet Columbine Lep. Niemand 
die dit had verwacht. Nog 
meer verkreukelde program-
maboekjes en overslaan-
de stemmen van enthousi-
aste commentatoren. Don-
kere wolken pakken zich sa-
men boven de Hoofdstraat en 
even lijkt alleen Van der Me-
spel een lichtpuntje te zijn. 
De vorm van de dag bleek in-
derdaad weer eens doorslag-
gevend. (Douwe de Vries, fo-
to: Dorpsfeest Santpoort)
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Zomer in 
Wijkcentrum 

Zeewijk
IJmuiden - Deze zomer kunt u 
van maandag tot en met vrijdag 
een kopje koffie komen drinken 
of biljart spelen in Seniorencen-
trum Zeewijk op het Zeewijk-
plein 260. U kunt natuurlijk ook 
een spelletje van huis meene-
men om samen met andere be-
zoekers te spelen. Het centrum 
is geopend op maandag van 
9.00 tot 13.00 en op dinsdag 
tot en met vrijdag van 9.00 tot 
16.00. Tussen de middag wordt 
een vriesvers maaltijd geser-
veerd, voorafgegaan door soep 
en afgesloten met een dessert. 
De kosten hiervoor zijn 7 euro 
en u kunt u tot uiterlijk één dag 
van tevoren opgeven aan de 
bar of via 0255-520650.

Plaatsen vrij 
in leesgroep

Regio - Er zijn nog plaatsen 
vrij in een leesgroep met deel-
nemers uit Bloemendaal, Sant-
poort en Haarlem, waar men 
Nederlandse en vertaalde li-
teratuur bespreekt. De groep 
kiest uit de boekenlijst van de 
landelijke organisatie Senia, 
zie www.senia.nl, bij literatuur. 
De boeken worden besproken 
aan de hand van ‘leeswijzers’ 
met discussievragen, waar-
door de discussie diepgang 
krijgt en minder kans loopt 
te verzanden. De groep komt 
één maal per zes weken bij el-
kaar op een donderdagoch-
tend. Het komend jaar worden 
onder andere gelezen ‘Ik kom 
terug’ van Adriaan van Dis, 
‘Dijk’ van H.J. van den Brink en 
‘Charlotte’ van David Foenki-
nos. Meer informatie via miek-
vandesande@hetnet.nl.

Wijk aan Zee - In Wijk aan Zee 
staat een gigantisch beelden-
park van staal. Veertien kunste-
naars uit heel Europa droom-
den over een beeld dat ze voor 
dit park gingen maken. Waar 
droomden ze van en hoe wer-
den die dromen gerealiseerd?  
U hoort het van de gids op 13 
augustus tijdens een muzikale 
rondleiding. Bij elk beeld hoort u 
een kort liedje of muziekje. Toe-
gang en rondleiding is gratis. 
Opgeven is niet nodig. Het beel-
denpark bevindt zich op de hoek 
van de Bosweg en de Reynders-
weg te Wijk aan Zee. De wande-
ling begint om 14.00 uur vanaf 
de entree van het park.

Muzikale 
rondleiding

Santpoort-Zuid - Op vrij-
dag 25 augustus geeft de uit 
Barcelona afkomstige zan-
geres Mónica Coronado sa-
men met gipsyflamenco gi-
tarist Manito een gepassio-
neerd concert op de Ruïne 
van Brederode. Met tempe-
ramentvolle zang en virtuoos 
snarenwerk wordt de luiste-
raar meegenomen naar een 
wereld vol weemoed, pas-
sie en hartstocht. Men waant 
zich in een Spaanse feria de-
ze avond.
Mónica en Manito stonden 
op 2 augustus 2015 voor het 
eerst samen op de planken. 
Het bleek een gouden com-
binatie. Muzikaal vullen ze 
elkaar perfect aan. Mónica 
voelt zich als een vis in het 
water als Manito haar bege-
leidt. Hij weet met zijn vuri-
ge gitaarspel haar stem naar 
een hoger plan te tillen. Een 
liveoptreden van dit tweetal 

is altijd puur, vol overtuiging 
en emotie. 
Mónica Coronado zingt met 
heldere stem haar verhalen 
die ze verzameld en beleefd 
heeft in haar zwervend be-
staan als muzikant. Bij som-
mige nummers speelt zij ook 
gitaar. Haar muziek is gol-
vend, warm, ritmisch en op-
timistisch van toon. 
Manito bespeelt de Spaan-
se gitaar met grote gedre-
venheid Zijn spel is intuïtief 
en rijk aan diverse stijlen en 
invloeden. Zijn naam is een 
directe verwijzing naar de 
Franse gitaarlegende ‘Mani-
tas de Plata’ 
Het concert, dat helemaal 
akoestisch is, begint om 
20.30 uur. De entree be-
draagt 10 euro (er kan niet 
worden gepind). Reserveren 
kan via info@manto.biz of 
06-23259107. Zie ook www.
ruinevanbrederode.nl.

Wagenpark RTZ-Velsen 
uitgebreid met 4 x 4

IJmuide - Met de uitbreiding van een 4 x 4 (voor op het 
strand) is RTZ-Velsen nog eerder ter plekke om hulp te bie-
den aan zeezoogdieren in nood! Dit is mogelijk gemaakt door 
sponsoring en een eigen financiële bijdrage.

Allerzielen Velsen Verlicht 
op Westerbegraafplaats
IJmuiden - Op dinsdag 31 
oktober vindt voor de achtste 
keer Allerzielen Velsen Ver-
licht plaats. Dit jaar wordt de 
viering gehouden op de Wes-
terbegraafplaats in IJmui-
den, die voor de gelegenheid 
wordt aangekleed met licht, 
vuur, klank en kunst. 
Het doel van de avond is de 
doden te herdenken om wie 
ze waren en om herinnerin-
gen te delen. De begraaf-
plaats krijgt als openbare 
ruimte betekenis als een plek 
van ontmoeting.
Kunst en rituelen zijn belang-
rijke onderdelen van de vie-
ring. De kunstuitingen heb-
ben een open, interactieve 
vorm, zodat bezoekers eraan 
kunnen deelnemen. Daar-
naast is er ruimte voor eigen 
invulling. Naast vertrouwde 
rituelen, zullen dit jaar ook 

verrassende nieuwe rituelen 
kunnen worden ervaren. 
De avond is toegankelijk voor 
iedereen, ongeacht achter-
grond en ongeacht waar een 
overledene is begraven of ge-
cremeerd, en duurt van 18.30 
tot 21.00 uur. Entree is via het 
grote hek aan de Havenka-
de. Bezoekers wordt verzocht 
zoveel mogelijk op de fiets te 
komen en gebruik te maken 
van de naastgelegen fietsen-
stalling.
Voorafgaand vindt op don-
derdag 5 oktober in buurt-
huis de Brulboei een infor-
matieve avond plaats voor 
omwonenden en geïnteres-
seerden die verder geïnfor-
meerd willen worden over 
de inhoud van de avond en 
de verkeersmaatregelen. Zie 
ook www.allerzielenvelsen.nl. 
(foto: Piet van Burgel)

Mooie opbrengst voor 
Naaldkerk Santpoort
Santpoort-Noord - Zon-
der hapjes en drankjes geen 
Dorpsfeest Santpoort. Wel-
haast vanzelfsprekend was 
er op woensdag 2 augustus 
ook bij de hardloop- en wie-
lerronde die onderdeel uit-
maakten van het dorpsfeest-
programma weer volop aan-
dacht voor het consumptie-
ve randgebeuren. Bezoekers 

van het traditionele dorps-
feest konden ondanks de re-
gen rond de Naaldkerk voor 
een aantrekkelijke prijs ha-
ring, koffie, thee, appeltaart 
en andere versnaperingen 
kopen. De totale opbrengst 
van de verkoop komt volle-
dig ten goede aan het onder-
houd van het kerkgebouw. 
(foto: Jaap Schoen)
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Mike Snoei en Frank Korpershoek staan voor nieuwe Telstar-mentaliteit

‘Je gaat hierin mee of niet’
Mike Snoei schudt met 
zijn hoofd, zet de koffi e-
beker naast zich neer en 
begint met zijn pen op ta-
fel te tikken. Op het ritme 
van het geluid zegt hij: „Jij 
denkt te negatief. Het glas 
is al-tijd halfvól bij mij.” De 
ietwat geïrriteerde reactie 
van de nieuwe trainer volgt 
op de vraag of hij het pro-
ject als mislukt beschouwt 
wanneer Telstar dit sei-
zoen geen prijs pakt. Met 
een prijs wordt bedoeld: 
deelname aan de play-offs 
voor nacompetitie, dan wel 
via een periodetitel, dan 
wel via de reguliere Jupi-
ler League. Volgens Snoei 
is het niet de vraag óf zijn 
ploeg dat gaat halen, maar 
wannéér. De selectie moet 
te allen tijde overtuigd 
zijn van eigen kunnen. ‘Ja 
maar’, ‘misschien’ en ‘zou 
het niet kunnen dat’ zijn 
zinnetjes die niet meer in 
het nieuwe topsportkli-
maat passen. Snoei wil de 
‘over mijn lijk’-mentaliteit 
terug in Velsen-Zuid.

Naar eigen hand
Hij had niet direct de ambitie 
om trainer van de Witte Leeu-
wen te worden. De voorma-
lig linksback van Feyenoord 

en Sparta was immers ge-
pokt en gemazeld door inter-
nationale voetbalavonturen in 
China, India en Qatar en de 
Europese campagnes met Vi-
tesse. Hier stonden onder an-
dere coaches Henk ten Ca-
te en Theo Bos aan zijn zij-
de. De stap naar de Jupiler 
League zou er dan één terug 
zijn. „Daarnaast staat de club 
er gewoon moeilijk voor”, zegt 
Snoei eerlijk. „Vorig seizoen 
weer zestiende geëindigd: de 
laatste jaren sowieso onder-
aan gebungeld. Ik ben echt 
een trainer die verschrikkelijk 
slecht tegen zijn verlies kan. 
Ik heb gezegd dat het dan al-
leen maar een heel ongeluk-
kig huwelijk zou zijn gewor-
den.” Het technisch hart gaf 
hem echter, samen met de 
kersverse technisch direc-
teur Piet Buter, de mogelijk-
heid om een heel nieuw team 
op te gaan bouwen. Dat zag 
Snoei wel zitten. „Samen zijn 
Piet en ik dit project inge-
gaan”, zegt hij. „Het is voor-
al heel aantrekkelijk om de-
ze selectie volledig naar ei-
gen hand te kunnen zetten. 
Dat is mogelijk omdat bijna 
alle contracten afl iepen.” Het 
resulteerde in onder meer de 
komst van de Luxemburgse 
international Gerson Rodri-

gues, die afgelopen juni nog 
tegen het Nederlands Elftal in 
Rotterdam speelde (5-0 winst 
voor Oranje, red.).

Cultuur
Tijdens zijn coach- en spe-
lersperioden bij Sparta draai-
de het ‘alleen maar om win-
nen’. Dat is ook wat Snoei tij-
dens de voorbereiding zijn 
selectie probeert bij te bren-
gen: zegevieren is het eni-
ge dat telt. „Als wij bij Spar-
ta op een lullige manier ge-
lijkspeelden was het publiek 
heel ontevreden. Dan werd er 
gewoon meer geëist. In zo’n 
cultuur ben ik grootgebracht, 
ook bij Feyenoord.” Snoei be-
nadrukt nog maar eens dat 
hij erg slecht tegen zijn ver-
lies kan. Dat begint voor hem 
al op maandagmorgen tij-
dens de eerste training van 
de week. „Iedereen moet er 
álles aandoen om te winnen”, 
zegt hij. „Het vrijblijvende van: 
‘ach, de volgende keer beter’, 
zo’n cultuur, daar ben ik ge-
woon ongeschikt voor.” Snoei 
identifi ceert zijn voetbal- en 
sportkarakter met die van de 
bevolking in de IJmond. Door 
zijn Feyenoordverleden wil hij 
bij zijn spelers dezelfde ar-
beidsethos als de haven- en 
staalarbeiders zien. Wanneer 

deze kraakheldere bood-
schap ook tot de supporters 
is doorgedrongen, zullen er 
wellicht spandoeken in het 
stadion worden opgehangen 
met leuzen als Geen worden 
maar daden en You’ll Never 
Walk Alone. Allemaal voor 
dat ene grote doel: de play-
offs halen.

Altijd vertrouwen 
Aanvoerder Frank Korpers-
hoek, vanaf 2006 speler van 
Telstar, leek even niet meer in 
de plannen van Snoei en Bu-
ter voor te komen. Zijn con-
tract liep namelijk ook af. 
Maar de Heemstedenaar niet 
in het maagdelijk wit: dat is 
eigenlijk ondenkbaar. Kor-
pershoek zelf geeft aan dat 
hij altijd vertrouwen heeft ge-
had in een langer verblijf op 
Sportpark Schoonenberg. „Ik 
kan me voorstellen dat de 
onzekerheid voor een hoop 
mensen om mij heen groter 
was”, geeft hij toe. „Natuurlijk 
heb je een aantal scenario’s 
en weet je niet precies wel-
ke uit gaat komen. Voor mij-
zelf had ik wel een plan ge-
maakt, in het geval de club 
mij niet meer zou willen heb-
ben.” Maar van dat plan hoef-
de hij uiteindelijk dus geen 
gebruik te maken.

Periodetitel
Als één van de weinigen in de 
selectie weet hij hoe het is om 
een periodetitel in de Jupiler 
League te winnen. Korpers-
hoek maakte namelijk deel uit 
van het team waarbij dat voor 
het laatst lukte. Onder leiding 
van Edward Metgod had Tel-
star op 28 november 2008 ge-
noeg aan een puntje tegen FC 
Dordrecht om de, voor hun, 
felbegeerde prijs te verove-
ren. „Het was een wedstrijd 
die niet zo heel mooi was”, 
weet de verdedigende mid-
denvelder zich nog te her-
inneren. „Het ging puur om 
het resultaat toen. Het was 
een geweldige dag voor ons 
en de supporters: een vol uit-
vak, fakkels en ander vuur-
werk op de parkeerplaats en 
het feest na afl oop.’’ Niet al-
leen Korpershoek, maar ook 
de nieuwe assistenten Anto-
ny Correia en Cor Varkevis-
ser nemen die ervaring met 
zich mee. De 32-jarige cap-
tain denkt dat de ‘methode-
Snoei’ zal gaan zorgen voor 
een soortgelijk succes. „Van-
af dag één waren hij en Bu-
ter heel duidelijk: je gaat hier-
in mee of niet. Dat is de eni-
ge manier om het te doen la-
ten slagen.” (Douwe de Vries, 
foto: 1963-pictures.nl)
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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 rijtje gezet. 

12,19 en 20 augustus 2017
Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village, Velsen Valley, Velsen-Zuid

Zaterdag 12 augustus 2017
Snu
 elmarkt, Lange Nieuwstraat, IJmuiden

Speciaal voor kinderen
Op boerderij Zorgvrij in recreatiegebied Spaarnwoude worden voor 
kinderen tot en met 12 jaar in de schoolvakantie allerlei leuke activitei-
ten georganiseerd. Zie ook www.informatieboerderijzorgvrij.nl.

Kijk voor meer informatie en de volledige evenementenkalender op 
www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Evenementen op 12, 19 en 20 augustus

Dance Valley, Dutch 
Valley en Latin Village
Dit jaar zijn er in augustus op het 
Velsen Valleyterrein in Spaarn-
woude drie muziekfestivals. Op 
zaterdag 12 augustus 2017 is het 
Dance Valley Festival. Een week 
later, zaterdag 19 augustus 2017, 
vindt het Dutch Valley Festival 
plaats. De dag erop, 20 augus-
tus 2017 het evenement: Latin 
Village.

Veiligheid en verkeer
De fi ets-en wandeltunnel (Taci-
tustunneltje), die onder de snel-
weg A9-A22 loopt en de Oost-
laan in Velserbroek met de Oos-
terbroekerweg in recreatiegebied 
Spaarnwoude verbindt, is tijdens 
de drie evenementen gesloten. Net 
als voorgaande jaren blijft de Am-
sterdamseweg open en zijn de wo-
ningen, bedrijven en woonboten 
in Spaarnwoude bereikbaar. Het 
verkeer wordt in goede banen ge-
leid door Tra�  c Support Events. 
Dit bedrijf heeft veel ervaring met 
dit soort werkzaamheden. Om de 
parkeerdruk in Velserbroek zo-
veel mogelijk te beperken zet Vel-
sen daar gemeentelijke toezicht-
houders in.

Legitimatieplicht
Voor de drie evenementen zijn op 
dit gebied diverse maatregelen ge-
tro
 en. Bij bepaalde punten waar 
men Spaarnwoude met de au-
to binnenkomt, kan om legitima-
tie worden gevraagd. Dit geldt al-
leen voor mensen, die in het gebied 
wonen, werken of bedrijven bezoe-
ken. 

Verplichte (brom)fi etsenstalling
Vorig jaar kwamen veel bezoekers 
op de (brom)fi ets. Daarom worden 
er dit jaar twee grote (brom)fi etsen-
stallingen ingericht, waar verplicht 
gebruik van moet worden gemaakt. 
(Brom)fi etsen die buiten de fi etsen-
stalling worden neergezet worden 
verwijderd.

Geluidstesten
Op donderdag 10 augustus 2017 van 
16.00 tot 18.00 uur en vrijdag 11 au-
gustus tot maximaal 15.00 uur is de 
geluidstest voor Dance Valley. Op 
donderdag 17 augustus van 16.00 tot 
18.00 uur en vrijdag 18 augustus tot 
maximaal 15.00 uur is de geluids-
test voor Dutch Valley en Latin Vil-
lage. Deze tests kunnen enige over-
last geven. 

Overlast
De gemeente realiseert zich dat de 
evenementen altijd overlast voor in-
woners veroorzaken. Zij vraagt daar 
begrip voor. De festivals zijn goede 
reclame voor Velsen, terwijl het voor 
de duizenden bezoekers onvergete-
lijke evenementen zijn. 

Meer informatie
Via www.dancevalley.com en www.
dutchvalleyfestival.com en www.
spaarnwoude.nl en www.latinvilla-
ge.nl  kunt u alle berichtgeving na-
lezen.Wie na het raadplegen van de 
websites nog vragen heeft of aanvul-
lende informatie wil, kan bellen met 
het speciale telefoonnummer 020-
4936050 van de organisatie, of een 
e-mail sturen naar info@udc.nl.

Werkzaamheden
Waterloolaan Driehuis
De werkzaamheden aan de Wa-
terloolaan in Driehuis verlopen 
volgens schema. De nieuwe ro-
tonde bij de Minister van Hou-
tenlaan en rijbanen van de Wa-
terloolaan zijn al goed zichtbaar. 
Onder voorbehoud van gunstige 
weersomstandigheden is de Wa-
terloolaan vanaf zondag 20 au-
gustus voor alle weggebruikers 
weer open.

Rotonde IJspaleis
De rotonde Driehuizerkerkweg bij 
het IJspaleis is vanaf donderdag 
opgebroken. Deze wordt een stuk-
je verlegd om plaats te maken voor 
vrijliggende fi etspaden. Fietsers en 

bromfi etsers worden vanaf donder-
dag omgeleid (zie kaartje). Om het 
(vracht)verkeer tegemoet te komen 
in de overlast zullen ook bij de ro-
tonde bij de Nicolaas Beetslaan ver-
keersregelaars worden ingezet.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl bij werkzaamheden. 

Tip/oproep 
Oproep aan weggebruikers om te 
gaan fi etsen of de bus te nemen tij-
dens werkzaamheden Waterloolaan 
en omgeving. Automobilisten wor-
den aangeraden om buiten de spits-
perioden te reizen.

 

Omleidingsroute brom/fietsers tijdens 
werkzaamheden rotonde Driehuizerkerkweg 

 

Omleiding Brom / Fietsers  vanaf IJmuiden naar Driehuis 
Omleiding Brom / Fietsers vanaf Driehuis naar IJmuiden 

Afgesloten wegvak 
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u 
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft 
hiervoor geen netnummer te draai-
en. Uiteraard kunt u ook gewoon 
langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. . 

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, 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 natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 
29 juli 2017 tot en met 4 augus-
tus 2017 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Velserduinweg 50, legaliseren erfaf-
scheiding (02/08/2017) 20975-2017
Strandweg 80, wijzigen gevel 
(03/08/2017) 21105-2017

Velserbroek
Reptonstraat 24, 26, 28 en 30, plaat-
sen stuk damwand (31/07/2017) 
20658-2017

Velsen-Noord
Gildenlaan 10, plaatsen aanbouw 
(zijkant) (30/07/2017) 20485-2017

Velsen-Zuid 
’s Gravenlust 35b, constructieve wij-
ziging (02/08/2017) 20905-2017

Driehuis
P.C. Hooftlaan 2, kappen boom 

(31/07/2017) 20604-2017

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 67, vergroten wo-
ning (31/07/2017) 20703-2017
Duin- en Kruidbergerweg ong., her-
stellen hekpijlers (02/08/2017) 
20906-2017
Huis te Wissenlaan 19, vergroten 
woning en splitsen in appartemen-
ten (04/08/2017) 21122-2017

Santpoort-Zuid
Bruno Klauwersstraat 17, con-
structieve doorbraak woning 
(01/08/2017) 20716-2017
Wüstelaan 12, verbouwen woning 
(04/08/2017) 21159-2017

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-

lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vragen dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

Velsen-Noord
Melklaan 41, plaatsen dakkapel 
(02/08/2017) 15429-2017

IJmuiden
Elzenstraat 33, verbouwen woning 
(02/08/2017) 15623-2017

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning

Santpoort-Noord
Biallosterskilaan 55, vergroten wo-
ning (01/08/2017) 17538-2017

Driehuis
Waterlandweg 1, plaatsen blokhut 
(01/08/2017) 16040-2017

Velsen-Noord
Wijkermeerweg 5, plaatsen bijen-
park (02/08/2017) 20445-2017.

Ontwerpbesluit- uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 

voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 18 augustus 2017 ge-
durende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken. Tevens zijn 
deze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu meer 
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan een ieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswij-
zen moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge ziens-
wijzen kunt u contact opnemen met 
de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255.

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 66 
– brandveilig gebruik gebouw 
(05/08/2017) 11099-2017.

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-

de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-

gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 

combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
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lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

Driehuis
Marnixlaan 4, plaatsen dakkapel 
(01/08/2017) 16819-2017

Santpoort-Noord
Biallosterskilaan 24, plaatsen dak-
kapel (03/08/2017) 12907-2017

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 15, uitbreiden 
en renoveren woning, vervangen 
dakbedekking (inclusief buurpand 

nr. 13) (01/08/2017) 19120-2017
Bloemendaalsestraatweg 89, wijzi-
gen tandprothesepraktijk naar fy-
siotherapiepraktijk (03/08/2017) 
14023-2017

Papenburghlaan 28, plaatsen erker 
en dakkapel (03/08/2017) 15865-
2017

Velserbroek
Hogemaad 81, plaatsen erfafschei-

ding (01/08/2017) 16385-2017
Botter 35, plaatsen invalidenlift 
(01/08/2017) 18771-2017

Verleende evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:17 

Nieuwjaarsduik op 1 januari 2018 
van 12.00 tot 13.30 uur op het strand 
van IJmuiden (03/08/2017) 15812-
2017.

Besluiten (vervolg)
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DFDS en ORCA steken handen uit 
de mouwen tijdens Beach Cleanup

IJmuiden aan Zee - Deze 
maand organiseert Stichting 
De Noordzee voor de vijfde 
keer op rij de Boskalis Beach 
Cleanup Tour. Daarbij wordt 
de hele Noordzeekust afval-
vrij gemaakt.
Vrijwilligers leggen in 15 da-
gen in totaal 30 etappes af, 
waarbij de ene helft in noor-
delijke richting loopt en de 
andere helft richting zui-
den. Deze grote schoonmaak 
is hard nodig, want per 100 
meter strand wordt gemid-
deld 380 stuks afval aange-
troffen.
De ‘plastic soep’ brengt het 

wildlife in zee in gevaar. 
Daarom steken wildlife-or-
ganisatie ORCA en ferry-
maatschappij DFDS graag de 
handen uit de mouwen om 
het stuk strand tussen IJmui-
den en Zandvoort schoon te 
maken. Deze etappe (op 15 
augustus) wordt gesponsord 
door DFDS en is omgedoopt 
tot DFDS Beach Cleanup.
Sinds een aantal jaar werkt 
DFDS samen met ORCA, 
een organisatie die zich in-
zet voor de bescherming van 
dolfijnen en andere dieren 
die in en op de Noordzee le-
ven. Medewerkers van OR-

CA varen van mei tot en met 
september mee aan boord 
om vanaf het schip dieren te 
spotten die in de Noordzee 
leven. Dit wordt nauwkeu-
rig bijgehouden om in kaart 
te brengen waar de dieren 
voorkomen. Op basis van de-
ze informatie worden, in sa-
menwerking met de over-
heid, maatregelen genomen 
om de dieren te beschermen.
In het ORCA Wildlife Cen-
tre aan boord van het schip 
KING Seaways geven mede-
werkers van ORCA lezingen 
aan de gasten van DFDS, om 
hen meer te leren over het 

wildlife in de Noordzee. Op 
deze manier wil DFDS een 
steentje bijdragen aan de 
kennis over de Noordzee en 
de dieren die er in leven.
,,Een reis over zee brengt je 
dicht bij de natuur en we ho-
pen op deze manier het be-
wustzijn van onze gasten te 
versterken”, aldus general 
manager Célèst Jansen van 
DFDS Nederland. 
Voor kinderen worden er ook 
diverse activiteiten georgani-
seerd, om ook juist aan de-
ze generatie kennis over de 
natuur door te geven. (foto: 
Stichting De Noordzee)

Driehuis - Op donderdag 17 
augustus is er weer een oe-
cumenische koffieochtend in 
de parochiezaal van de En-
gelmunduskerk aan de Drie-
huizerkerkweg 113. Maande-
lijks wordt er koffie geschon-
ken in een van de aangeslo-
ten kerken. Vanaf 10.00 uur 
staat de koffie en thee klaar. 
De koffieochtenden mogen 
zich in een toenemende be-
langstelling verheugen. Be-
langstellenden kunnen de 
kerk van binnen bekijken. 
Er zijn onder meer gebrand-
schilderde ramen te bezichti-
gen die de tocht van Engel-
mundus vanuit Ierland naar 
ons land beschrijven.

Oecumenische 
koffieochtend

Velsen - De Regionale Uit-
voeringsdienst Noord-Hol-
land Noord heeft een ne-
gatief zwemadvies inge-
steld voor de locaties De Wa-
tergeus en Naaktrecreatie 
Spaarnwoude in Velsen-Zuid. 
In het water is een blauwal-
goverschrijding geconsta-
teerd. De Regionale Uitvoe-
ringsdienst Noord-Holland 
Noord (RUD NHN) heeft 
daarom, mede op advies van 
de waterkwaliteitsbeheerder, 
besloten een negatief zwem-
advies in te stellen. Voor bei-
de locaties gold al een waar-
schuwing vanwege blauw-
alg. Bij een negatief zwem-
advies is zwemmen op die 
plek slecht voor de gezond-
heid. Zwemmen wordt ieder-
een afgeraden. Zie ook www.
zwemwater.nl en in de app-
store kan ook een app ge-
download worden.

Negatief 
zwemadvies
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