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Dansen in de Velsen Valley
Velsen-Zuid - Tussen de 20 en 25 duizend mensen hebben afgelopen 
zaterdag de 24ste editie van Dance Valley bezocht. Zij kwamen onder 
meer voor internationale top-dj’s als Fedde le Grand, Quintino, Steve 
Aiko en Showtek. De sfeer op het oudste dancefestival van Nederland 
was de hele dag uitstekend. Dat kwam onder andere door de goede  

weersomstandigheden: overwegend zonnig en zo’n 20 graden. Ko-
mend weekend is het nog twee keer feest in Spaarnwoude: zater-
dag met Dutch Valley en zondag met Latin Village (uitverkocht). 
Voor Dutch Valley was eerder deze week nog een beperkt aantal 
kaarten beschikbaar. (foto: Michel van Bergen)

IJmuiden - De Atlantic Rotter-
dam heeft op de kop van de Le-
onardeskade plaatsgemaakt voor 
de Prospector 1. Het boorplat-
form werd afgelopen zondag on-
der grote belangstelling de haven 
van IJmuiden binnengesleept. 
Het torenhoge bouwwerk is van-
uit de wijde omgeving te zien. Als 
alles volgens planning verloopt, 
dan vertrekt de Prospector 1 me-
dio november weer naar zee om 
te gaan boren. Het platform lag 
al eerder in IJmuiden afgemeerd. 
(foto: Machiel Kraaij)

Prospector 1 
weer terug
in IJmuiden
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Wij zijn op zoek 
naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Ook 50+
van harte 
welkom

MEER WETEN? BEL TIJDENS 
KANTOORUREN: 0251-674433 

Omgeving: Vechtstraat-Scheldestraat-
Eemstraat in IJmuiden, 345 kranten
Omgeving: Terrasweg-Berglaan-Biezenweg 
in Santpoort-Noord, 275 kranten
Omgeving: Voorplaats-Narcissenstraat-
Dahliastraat in Santpoort-Noord, 125 kranten
Omgeving: Kerkweg-Ranonkelstraat in 
Santpoort-Noord, 140 kranten
Omgeving: Rietkamp-Lieskamp-Kamerkamp 
in Velserbroek, 205 kranten
Omgeving: Aletta Jacobsstraat in Velserbroek, 
215 kranten
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Zaterdag 18 augustus van 13.00 tot 23.00 uur
Dutch Valley in Spaarnwoude

Zondag 19 augustus van 11.00 tot 23.00 uur
Latin Village in Spaarnwoude

Zondag 19 augustus van 11.00 tot 16.00 uur
Meerijden op de miniatuurspoorbaan in Velsen-Zuid

Kijk voor de volledige evenementenkalender op www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Evenementen in Velsen

Dit jaar zijn er in augustus op het Vel-
sen Valleyterrein in Spaarnwoude ver-
schillende grote muziekfestivals. Op za-
terdag 11 augustus 2018 was het Dance 
Valley Festival. Deze week, zaterdag 18 
augustus 2018, vindt het Dutch Valley 
Festival plaats. De dag erop, 19 augus-
tus 2018 het evenement: Latin Village. 
Op 15 september vindt een ander nieuw 
evenement plaats. Daarover later meer. 
U leest hier praktische informatie over 
Dutch Valley 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 Oos-
terbroekerweg in recreatiegebied Spaarn-
woude verbindt, is tijdens de evenementen 
gesloten. Net als voorgaande jaren blijft de 
Amsterdamseweg open en zijn de wonin-
gen, bedrijven en woonboten in Spaarn-
woude bereikbaar. Het verkeer wordt door 
Tra�  c Support Events in goede banen ge-
leid. Dit bedrijf heeft veel ervaring met dit 
soort werkzaamheden. Ook werken de or-
ganisatoren samen met gemeentelijke toe-
zichthouders om parkeerdruk in Velser-
broek te beperken.

Bewoners 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. 

 (brom)fi etsenstalling verplicht
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 16 en vrijdag 17 augustus 
vanaf 12.00 uur zijn de geluidstesten voor 
Dutch Valley en Latin Village. Deze ge-
luidstesten duren maximaal 3 uur. Deze ge-
luidstesten 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 ervarin-

gen. Ook zijn de evenementen goed voor 
de gemeente Velsen en voor het recreatie-
schap Spaarnwoude. 

Meer informatie
Via www.dutchvalleyfestival.nl,  www.
spaarnwoude.nl en www.latinvillage.nl  

kunt u alle berichtgeving nalezen. Wie na 
het raadplegen van de websites nog vragen 
heeft of aanvullende informatie wil, kan 
tijdens de evenementen bellen met het spe-
ciale telefoonnummer 020-4936050 van 
de organisatie, of een e-mail sturen naar 
info@udc.nl. (foto: Friso Huizinga)

Evenementen op 18 en 19 augustus 2018
Informatie over Dutch Valley en Latin Village

Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in Velsen. Spor-
tief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar evenementen voor u op een 
rijtje gezet.

Aan de buitengevel van sporthal IJmui-
den Oost hangen sinds begin augustus 6 
banieren. Op deze Wall of Fame staan de 
afbeeldingen van topsporters uit Velsen. 
We zijn trots op deze sporters; ze zijn Ne-
derlands kampioen, Europees kampioen 
of winnaar van een Olympische medaille. 
De Wall of Fame is een eerbetoon aan hen.

In maart van dit jaar zijn de namen van de 
sportkampioenen bekend gemaakt tijdens 

ons jaarlijkse sportgala in het Thalia Thea-
ter. De banieren met hun a� eeldingen zul-
len één jaar zichtbaar zijn aan de gevel van 
sporthal IJmuiden Oost. 

De Wall of Fame wordt jaarlijks vernieuwd 
met portretten van topsporters uit Velsen 
die hun prijzen hebben gewonnen op een NK, 
EK, WK of Olympische Spelen of een grote 
rol hebben gespeeld in de sportwereld. (foto: 
gemeente Velsen)

Eerbetoon voor kampioenen

Bedankt

In de afgelopen weken zijn er weer 
 gezellige dorpsfeesten geweest in 
 Velsen-Noord,  Driehuis en Santpoort. 
Ook was er het  Zomerfestival in IJmuiden. 
En op 22 september volgt nog Buren-
buitendag in Velserbroek.

We zijn trots op onze inwoners die het telkens 
weer voor elkaar krijgen om deze geweldige 
evenementen te organiseren. Door de inzet van 
veel vrijwilligers, de lokale ondernemers als 
sponsoren en de medewerking van onze eigen 
mensen worden er feesten georganiseerd waar 
veel mensen blij van worden. Er zit veel energie 
in Velsen. Dat is wel duidelijk. 
Dank daarvoor en geniet nog even na van deze 
heerlijke zomer.

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Velsen
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken 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 
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 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 meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken 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 4 augustus tot en met 10 
augustus 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Pegasusstraat 69, plaatsen dakopbouw 
(07/08/2018) 10967-2018
Kompasstraat 74rd, wijzigen opgang twee 
bestaande bovenwoningen (07/08/2018) 
11008-2018  

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 2, kappen boom 
(06/08/2018) 10926-2018    
Huis te Wissenlaan 17, kappen boom 
(08/08/2018) 11056-2018    

Burgemeester Enschedélaan 42, kappen 
boom (09/08/2018) 11131-2018    

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 38, vervangen 
dakkapel (voorzijde) (07/08/2018) 11024-
2018    
Jagtlustlaan 12, plaatsen dakkapel 
(08/08/2018) 11070-2018    
Harddraverslaan 4, maken muurdoorbraak 
tussen woonkamer en keuken (07/08/2018) 
11020-2018    
Brederoodseweg 81, kappen 8 bomen 
(09/08/2018) 11140-2018 

Velsen-Noord
Van Diepenstraat 44, kappen 4 bomen 
(09/08/2018) 11138-2018    

Velserbroek
Zandaak 56, plaatsen dakkapel (09/08/2018) 
11126-2018    

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 4, plaatsen 3 dakkapellen 
(08/08/2018) 11033-2018    
Spaarnwoude, links van Valleiweg ter 
hoogte van A9, vervangen brug nr 604 
(10/08/2018) 11191-2018    

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
Siriusstraat 18, plaatsen erker en verplaat-
sen van de entree (10/08/2018) 8276-2018     
Siriusstraat 20, plaatsen erker en verplaat-
sen van de entree (10/08/2018) 8275-2018     

Santpoort-Zuid
Weiland ten zuiden van de Van Dalenlaan en 
ten oosten van de Bloemendaalsestraatweg 
4, verplaatsen bedrijf (07/08/2018) 5260-
2018

Velsen-Zuid 
Genieweg ong. (Spaarnwoude), afwijken be-
stemmingsplan voor een eendaags popmu-
ziekfestival (10/08/2018) 
8274-2018

Ingekomen aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17 

Driehuis
Jaarlijkse straatbarbecue De Genestetlaan 
op 15 september 2018 van 17.00 t/m 24.00 
uur (07/08/2018) 10987-2018

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch 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, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 

1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Ahornstraat 34, plaatsen dakopbouw 
(07/08/2018) 9625-2018
Zwaanstraat 35, vergroten dakopbouw 
(07/08/2018) 9958-2018
Schiplaan 2a, gebruiksvergunning brand-
veilig gebruik (07/08/2018) 4402-2018

Driehuis
Driehuizerkerkweg 57, plaatsen aanbouw 

(09/08/2018) 5952-2018 (gemeentelijk mo-
nument)

Velsen-Noord
Reyndersweg 2, tijdelijk en seizoensgebon-
den plaatsen van 4 palen voor 2 volleybal-
velden (5 jaar, tot en met september 2022) 
(07/08/2018) 5909-2018

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 8, plaatsen dakkapel (voor-
gevel) (07/08/2018) 10369-2018
Antillenstraat 8, plaatsen dakopbouw 
(09/08/2018) 9784-2018

Santpoort-Zuid
Pieter Weijstraat 1 t/m 7, Albert Glasstraat 
1 t/m 7, kopersopties Blekersduin (uitbouw, 
dakkapel) (07/08/2018) 6594-2018  
Zinneveltlaan 14, vergroten dakkapel 

(09/08/2018) 10520-2018

Velserbroek
De Sluistocht 16, plaatsen uitbouw en plaat-
sen berging (09/08/2018) 10372-2018

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

IJmuiden 
American Day op 19 augustus 2018 van 
13.00 tot 18.00 uur, locatie: Paviljoen Noord-
zee (09/08/2018) 8829-2018

Velsen-Zuid
51e jaarmarkt en kindervrijmarkt, loca-
tie: Kerkplein en Torenstraat op 29 sep-
tember 2018 van 09.00 uur tot 16.30 uur 
(09/08/2018) 5482-2018

08 16 augustus 2018

De Formulierenbrigade
Velsen - De zomervakantie is 
weer in volle gang. Veel gezinnen 
met jonge kinderen hebben geen 
geld om op vakantie te gaan of 
iets leuks te doen met de kinde-
ren. Gezinnen met een inkomen 
op of rond bijstandsnorm kunnen 
gebruik maken van voorzienin-
gen van de gemeente Velsen. Denk 
aan een 10-badenkaart bij zwem-
bad De Heerenduinen voor kinde-
ren tussen de 10 en 18 jaar of een 
gratis seizoenkaart voor kinderen 
van 0 tot 10 jaar van De Veilige Ha-
ven, Speeltuin Santpoort of Speel-
tuin Zeewijk. Met een seizoenkaart 
heeft het hele gezin toegang.
Voor kinderen van 6 tot 18 jaar is 
het ook mogelijk om voor eenma-
lig een �ets aan te vragen via de bij-
zondere bijstand. En voor kinderen 
van 4 tot 18 jaar om deel te nemen 
aan een sport of muziekles. Voor dit 

laatste geldt een maximale vergoe-
ding van 200 euro per jaar.
De voorzieningen zijn via een for-
mulier aan te vragen bij de ge-
meente Velsen of via de Formulie-
renbrigade Velsen. De Formulie-
renbrigade Velsen is een project 
van de gemeente Velsen en Soci-
us Maatschappelijk Dienstverle-
ners. De Formulierenbrigade Vel-
sen kan kijken of iemand in aan-
merking komt en biedt ondersteu-
ning bij het aanvragen. Verder kij-
ken zij naar waar je mogelijk nog 
meer recht op hebt. 
De Formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd bij Socius Maatschap-
pelijk Dienstverleners in IJmuiden, 
Plein 1945, nummer 10. Loop ge-
rust binnen voor het maken van 
een afspraak, bel 088-8876900 of 
mail naar formulierenbrigadevel-
sen@socius-md.nl.

Duurzame Bites & Beats
Heemskerk - De zomervakantie 
is net gestart en in de regio zien 
we diverse evenementen om je 
vakantie mee in te vullen. Zo ook 
Bites & Beats, het food- en music 
event van de IJmond. Op zondag 
26 augustus barst het feest ook 
dit jaar weer los. Vanaf 12.00 uur 
zijn de poorten van Slot Assum-
burg geopend en kan er genoten 
worden van de lekkerste hapjes 
en drankjes van diverse onder-
nemers uit de IJmond, terwijl en 
gedanst kan worden op de mu-
ziek van onze lokale helden. 

Dit jaar wordt het festival voor het 
eerst georganiseerd door Wouter 
de Rooij van DitIsSunSea en Xan-
der Kleijne van Het Dorrup. De-
ze twee ras ondernemers hebben 

hiermee het stokje over genomen 
van JCI IJmond, die de voorgaande 
vijf jaar het event succesvol heeft 
weten neer te zetten. Met de over-
name slaat de organisatie dit jaar 
een nieuwe route in: Bites & Beats 
2.0: 100 % Duurzaam! 
Met betrekking tot de Bites kun-
nen we niet meer heen om de ge-
zelligheid van de diverse Food-
trucks. Ook in onze regio heb-
ben diverse ondernemers geïn-
vesteerd in de culinaire verrassing 
op wielen. Ook de Beats zijn ver-
nieuwd. De bekende afsluiter is 
nog steeds de Barnbees, maar dit 
jaar ook aandacht voor lokaal ta-
lent Marten Fisher, die hoge ogen 
heeft gegooid in de landelijke me-
dia en dit jaar zijn nieuwe CD komt 
presenteren op het festival. Boven-

dien zal er een geheel nieuw podi-
um staan, waardoor de verschillen-
de acts nog beter tot zijn recht kun-
nen komen. Ook aan de kinderen is 
dit jaar extra aandacht besteed en 
zal een heuse kinderkermis op het 
terrein worden ingericht. 
Echter het allerbelangrijkste is 
dat het festival dit jaar in het te-
ken staat van 100 % duurzaam-
heid. ‘Wij doen niet mee met de 
plastic zee’, zoals de twee heren dit 
zelf zeggen. We willen van Bites & 
Beats een duurzaam en milieube-
wust evenement maken, door zo-
veel mogelijk gebruik te maken 
van recyclebare materialen. Wat 
merk je hiervan als bezoeker? Bij 
aankomst zal je door een entree-
poort lopen, waarbij je langs onze 
duurzame kassa wordt geloodst. 

Hier betaal je een bedrag van 4 eu-
ro aan entree. Maar eigenlijk is dit 
geen echt entree geld, want in ruil 
hiervoor krijg je als bezoeker je ei-
gen Bites & Beats glas, een zoge-
naamde hard cup, die je geduren-
de het event eigenlijk min of meer 
‘huurt’. Bij de foodtrucks en stands 
zullen deze glazen gereinigd wor-
den voordat je een nieuw drankje 
neemt of een ander drankje wenst 
te proeven. 
De hard cup is dus je entree be-
wijs, deze kan niet ingeruild wor-
den voor geld. Je kunt deze wel 
na a�oop doneren bij het verlaten 
van het terrein aan het GoedeDoe-
lenFonds van JCI IJmond. Met de-
ze donatie steun je dan direct lo-
kale goede doelen. Via de website 
www.jci-ijmond.nl kunnen lokale 
goede doelen zich aanmelden om 
met richtlijnen die deze organisa-
tie heeft gesteld aanspraak te ma-
ken op een donatie uit dit fonds. 
Zie ook www.bitesbeats.nl. 
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Op de foto zien we het Dennen-
bosje tussen de Kanaalstraat 
en de Kanaaldijk, in het plant-
soen tussen de Kerkstraat en de 
De Wetstraat. Veel IJmuidena-
ren hebben hier herinneringen 
liggen. Op zich misschien al een 
aparte a�evering van Typisch 
IJmuiden waard… Als jongetje 
liep ik hier regelmatig langs met 
m’n vader tijdens het wekelijkse 
zondagmiddagrondje langs de 
Vissershaven, de Kop, Sluisplein 
tot voorbij het Dennenbosje en 
dan terug via de Kerkstraat en 
Snelliusstraat. Op de een of ande-
re manier heeft het Dennenbosje 
mij altijd tot de verbeelding ge-
sproken en bij mij associaties op-
geroepen met het verre verleden, 
de tijd van vóór IJmuiden en het 
Noordzeekanaal, de tijd van de 
Breesaap.
De Breesaap was een grote duin-
vlakte ten westen van Velsen en 
Beverwijk, in het duingebied tus-
sen het Wijkermeer en de Noord-
zee. Om de vlakte in het huidi-
ge landschap te plaatsen: het 
beslaat een groot deel van het 
Hoogoventerrein, het kanaal met 
het oostelijk deel van het sluizen-
complex en een hap IJmuiden. 

Het IJmuidense stuk wordt be-
grensd door ruwweg de De Wet-
straat, rotonde Halkade/Dok-
weg, Marconistraat (als zuidelij-
ke grens), Moerbergplantsoen 
en Van Poptaplantsoen. Het Den-
nenbosje en ook bijvoorbeeld de 
Westerbegraafplaats liggen in de 
voormalige Breesaap
De Breesaap ontstaat in de Mid-
deleeuwen, tijdens de vorming 
van de zogenaamde jonge dui-
nen. De vlakte is omringd door 
hoge duinruggen. De heuvels 
rond de watertoren aan de Evert-
senstraat zijn nog restanten van 
de duinrug aan de oostkant van 
de Breesaap: de Adrichemmer-
duinen. De Moerberg, de in de 
dertiger jaren omwille van de 
uitbreiding van IJmuiden afge-
graven hoge duintop, lag aan de 
zuidkant van de Breesaap.
De algemeen geaccepteerde be-
tekenis van de naam ‘Breesaap’ 
is ‘brede, sappige vlakte’. Door 
het water uit de omliggende dui-
nen is de Breesaap een natte en 
vruchtbare duinvallei. Vanaf de la-
te middeleeuwen wordt de vlak-
te gebruikt voor veeteelt en land-
bouw, en hebben er heel wat 
boerderijen gestaan. Om de af-

watering van het duinwater te 
regelen, wordt rond de Brees-
aap een ringsloot gegraven. Het 
overtollige water stroomt via het 
‘Velser Gat’, een afwateringsbeek 
door de duinen, naar de Noord-
zee. Door de eeuwen heen heb-
ben de Breesaper boeren te ma-
ken gehad met zandverstuivin-
gen en konijnen. In 1851 kopen 
Bik en Arnold de vlakte voor een 
miljoen gulden. Zij verbeteren de 
situatie voor de boeren en laten 
nieuwe boerderijen bouwen.
De aanleg van het Noordzeeka-
naal vanaf 1865 door de zuidelij-
ke Breesaap luidt het einde van 
de duinvlakte in. De grondwater-
spiegel daalt fors, waardoor het 
gebied ongeschikt wordt voor 
de boeren. Wel raakt de vlakte 
steeds meer bebost. Door verbre-
dingen van het kanaal, en de aan-
leg van de Middensluis, de Noor-
dersluis en de spuisluis verdwij-
nen grote stukken van de vlakte 
ten noorden van het kanaal. De 
zuidelijke Breesaap wordt volge-
bouwd met IJmuiden. 
De noordelijke Breesaap valt van-
af de twintiger jaren ten prooi 
aan de Hoogovens. Afgezien van 
de naam, zoals gebruikt in on-
der meer de Breesaapstraat, is er 
vandaag de dag niets meer oor-
spronkelijks van de Breesaap te 
vinden. We zullen het moeten 
doen met de stukjes natuur die 
nog herinneringen zouden kun-
nen oproepen...

Erik Baalbergen legt wekelijks 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 de voormalige duinvlakte 
Breesaap.

Santpoorts Belang houdt 
25 augustus open dag
Santpoort-Zuid - Het cursussei-
zoen 2018-2019 breekt binnen-
kort aan. Zaterdagmiddag 25 au-
gustus is iedereen van harte wel-
kom op een open dag in ‘t Bre-
derode Huys. Van 14.00 tot 16.00 
uur zijn docenten en medewer-
kers aanwezig voor tekst en uit-
leg. U kunt kiezen uit 150 cursus-
sen, workshops en lezingen. In-
schrijven bij voorkeur via www.
santpoortsbelang.nl. 
Er zijn allerlei cursussen, waar u 
zowel actief (bewegen) als pas-
sief (luisteren) aan kunt deelne-
men. Diverse creatieve cursus-
sen, cursussen op het terrein van 
gezondheid, informatica, foto-
gra�e en kunst, maatschappij en 
geschiedenis.
Ook dit jaar weer diverse kook-
cursussen, taalcursussen en na-
tuurlijk ook de bridgecursussen 
en bridgegroepen.
Een kleine greep uit het veelzij-
dige aanbod: Informatica voor 
ouderen. Omgaan met de PC, 
tablet of smartphone. Leren 
skypen of e mailen? Hoe her-
ken ik de gevaren en surf ik vei-
lig op het internet? Allerlei cur-
sussen op het gebied van  om-
gaan met de computer, met in-
tensieve, praktische begeleiding 
op de woensdagmiddagen. Ba-
lans in je leven. Iedere levens-
fase kent zijn eigen uitdagin-
gen en stressvolle momenten. 
Er wordt ingegaan op de gevol-

gen van stress, zowel voor je li-
chaam als je geest. Maak kennis 
met mindfulness en mindful yo-
ga. Bridge voor beginners. Wil-
de u altijd al leren bridgen, dan 
is dit uw kans. Kleding maken. 
Kunnen we het nog zelf? 12 les-
sen over diverse technieken voor 
het maken of aanpassen en ver-
fraaien van kleding. Fotogra�e. 
Leren kijken door de camera, on-
derwerpen kiezen, compositie 
en de techniek van het fotogra-
feren. Een beginners- en vervolg-
cursus. Erfrecht en levenstesta-
ment. Wel of niet nodig? Onder-
werpen, waar we allemaal wel 
een keer mee te maken krijgen. 
De notaris geeft uitleg. Schrij-
ven, valt daar iets aan te le-
ren? Kunnen we nog schrijven of 
zijn pen en papier niet meer van 
deze tijd? Een verkenning van 
een aloude vaardigheid. Taal-
cursussen. Engels, Spaans, Itali-
aans en Frans worden geboden 
op niveaus van beginner tot en 
met (ver)gevorderde. Zingen op 
Zondag. Met ingang van 16 sep-
tember is iedereen weer welkom 
op de 3e zondag van de maand 
van 15.00 tot 17.00 uur. Inlopen 
mag. Lezingen. Dit jaar zijn er 10 
bijzondere lezingen op de dins-
dagavonden. 
De aftrap is op dinsdagavond 18 
september door Friso Lammerse: 
Peter Paul Rubens en de olieverf-
schets.

Ruim 50 hulpverleningen
IJmuiden - Het eerste deel van 
de afgelopen week was het 
nog tropisch warm, met de 
daarbij behorende drukte. La-
ter in de week werd het slech-
ter, met donderdag en vrijdag 
storm en onweer.

Het aantal hulpverleningen was 
duidelijk gerelateerd aan het 
weerbeeld. Op maandag en 
dinsdag werden in totaal ruim 50 
hulpverleningen gedaan, vooral
kleine EHBO-gevallen. De rest 
van de week werden er nauwe-
lijks nog hulpverleningen ge-
daan, behoudens het waarschu-
wen van vele kitesurfers voor 
het onweer. In totaal kwam de 

teller deze week uit op 60 hulp-
verleningen. Vrijdag 10 augus-
tus barstte er rond half twaalf 
een hevige onweersbui los, met 
daarbij �inke regen en zelfs ha-
gel. Bliksem is op het water en 
op een verder leeg strand erg ge-
vaarlijk, want je bent als strand-
bezoeker of kitesurfer al snel het 
hoogste punt in de omgeving. 
Daarom hebben we direct alle 
strandbezoekers en kitesurfers 
gewaarschuwd en geadviseerd 
te schuilen bij de paviljoens.
Voor de lifeguards zelf was het 
�jn dat er even wat ander weer 
was. Op dit soort dagen kan 
er namelijk geoefend worden, 
vooral met varen in de golven. 

Zo konden de afgelopen da-
gen meerdere lifeguards exa-
men doen voor plankredder op 
de waterscooter. Dat betekent 
dat zij nu inzetbaar zijn om red-
dingen uit te voeren met behulp 
van de reddingsplank die achter 
de reddingswaterscooter hangt. 
De waterscooter zelf wordt be-
stuurd door een schipper, die 
een nog uitgebreidere opleiding 
heeft gehad.
De komende weken zullen de 
vrijwilligers van de IJRB nog da-
gelijks aanwezig zijn op het 
strand. Buiten openingsuren kan 
de IJRB altijd gealarmeerd wor-
den via 112 (bij spoed). (foto: 
IJRB/Ko van Leeuwen

Eerste Simon de Weers-
toernooi bij Terrasvogels
Santpoort-Zuid - De eerste edi-
tie van het Simon de Weerstoer-
nooi bij SV Terrasvogels wordt 
door DSS, Onze Gezellen, SV 
Spaarnwoude en thuisclub Ter-
rasvogels gebruikt als voorbe-
reiding op het nieuwe voetbal-
seizoen. Het jaarlijkse toernooi is 
vernoemd naar Simon de Weers, 
clubicoon van Terrasvogels die 
aan het eind van vorig seizoen af-
zwaaide als trainer van de club uit 
Santpoort-Zuid.  
Het toernooi, dat donderdag 16 
en zondag 19 augustus wordt ge-
houden, is de eerste graadmeter 
voor de vier lokale clubs die hoge 
ogen hopen te gooien in de zon-
dag 4e klasse D. 
Op sportpark de Elta zijn donder-
dagavond om 19.30 uur de wed-
strijden SV Terrasvogels-Onze 

Gezellen en DSS-SV Spaarnwou-
de. Zondag om 13.30 uur tre�en 
de verliezers elkaar en strijden 
de winnaars om de eerste Simon 
de Weersschaal, die - geheel naar 
gewoonte van Simon - wordt uit-
gereikt (of opgediend) met bit-
terballen. De �naleronde wordt 
voorafgegaan door een oefen-
wedstrijd tussen de SV Terrasvo-
gels 2 en DSS 2.  
Tijdens de prijsuitreiking zal Si-
mon de Weers een speler van het 
toernooi aanwijzen, waarna DJ 
Barry Brands de avond feestelijk 
zal afsluiten.
Heb jij enige a�niteit met één of 
meer van deze clubs, of houd je 
van gezelligheid en een biertje? 
Iedereen is van harte welkom om 
zijn of haar lokale voetbalhelden 
aan te moedigen!

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Isabel is een geste-
riliseerde poes van ongeveer 9 
maanden. Ze is hier via een stich-
ting gebracht en liep in een gro-
te buitengroep katten. Isabel is 
geen mensen gewend en vindt 
het heel spannend. We zijn druk 
bezig met haar te resocialiseren 
en we merken dat ze nieuwsgie-
rig wordt. Ze loopt steeds vaker 
rond om te kijken wat we zoal aan 
het doen zijn. Echt contact wil ze 
nog niet. Isabel kan prima met 
andere katten overweg. Ze wil op 
den duur naar buiten kunnen. 

Voor meer informatie over Isa-
bel en alle andere dieren die een 
nieuw baasje zoeken, bel met 
het Kerbert Dierentehuis aan de 
Heerenduinweg te IJmuiden: tel. 
0255-515744. 
Het asiel is open van maandag 
tot en met vrijdag tussen 10.00 
en13.00 uur en tussen 14.00 en 
16.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 13.00 uur. Of kijk op 
www.dierenbescherming.nl, twit-
ter:@dierenbescherming enFa-
cebook.com/dedierenbescher-
ming. (foto: aangeleverd)
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16 AUGUSTUS
Ko�eochtend in Bibliotheek 
Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 
uur.

(foto: aangeleverd)
Open Kerk in de Dorpskerk aan 
het Kerkpad 1 in Castricum, 
11.00-15.00 uur. Iedere donder-
dag tot en met 23 augustus.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltrans-
port in de IJmond’ en ‘Loodsbo-
ten IJmuiden’ van Arie van der 
Veer. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.

Stop-motion �lmpjes maken 
voor kinderen van 8 tot en met 
12 jaar van 14.00 tot 15.30 uur in 
bibliotheek Limmen, Lage Weide 
2a. Toegang 3,50 euro. Aanmel-
den vooraf noodzakelijk, dit kan 
via de agenda op de website van 
de bibliotheek of bij de klanten-
service.

Simon de Weerstoernooi op 
sportpark de Elta in Santpoort. 
Aanvang 19.30 uur. De wedstrij-
den SV Terrasvogels - Onze Ge-
zellen en DSS - SV Spaarnwoude 
worden dan gespeelt

17 AUGUSTUS
Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltrans-
port in de IJmond’ en ‘Loodsbo-
ten IJmuiden’ van Arie van der 
Veer. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. 

Kidsdag bij SnowPlanet. Voor 
kinderen van 5 tot en met 12 
jaar. Zie voor meer informatie 
www.snowplanet.nl.

(foto: aangeleverd)

IVN excursie bramen zoeken. 
Vertrek om 14.00 uur vanaf re-
ceptie camping Geversduin, Be-
verwijkerstraatweg 205 Castri-
cum. Kosten 2 euro kinderen, 
volwassenen 4 euro. Graag ge-
past betalen.

(foto: aangeleverd)
Inloopconcert met sopraan Lies-
beth Brinkman en het Heems-
kerks Mannen Vocaal Ensemble 
Spirit Sound onder leiding van 
Anja van der Ploeg in de Dorps-
kerk in Heemskerk, 15.30 uur. 

(foto: aangeleverd)
Klassiek concert in Dorpskerk 
Castricum. Stichting The Inter-
national Holland Music Sessions 
brengt weer jonge talenten op 
het gebied van viool, cello en pi-
ano naar Castricum (ook 24 au-
gustus). Aanvang 20.00 uur.  Van-
avond uit Amerika cellist Sebas-
tian Ortega en pianiste Natalie 
Nedvetsky (foto: Rachel Breen)
Kaarten in de kerk vanaf 19.30 
uur of via de website www.tihms.
com. De entreeprijs is 18 euro en 
voor jongeren tot 30 jaar de helft 
van de prijs. Voor kortingsrege-
lingen zie de website. Ook elders 
in de regio veel concerten in de-
ze serie.

18 AUGUSTUS

(foto: aangeleverd)
DLL Kalverpolderwandeltocht 
over 5, 10, 15 of 25 kilometer 
vanaf NS station Koog Zaandijk. 
Start vanaf 09.00 uur. www.de-
laatsteloodjes.nl. 

Dutch Valley. Aanvang 13.00 uur. 
Zie ook www.dutchvalleyfestival.
com.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmui-
den’ van Arie van der Veer. 3 
Speurtochten voor kinderen van 

▲

kleuter tot puber. 

(foto: aangeleverd)
Lunchconcert door projectkoor 
Apostolisch Genootschap in de 
Grote of St. Bavo Kerk in Haar-
lem. Aanvang 13.15 uur.

(foto: aangeleverd)
Dwars�uitist Paul Smithuis 
speelt vrijwel de hele dag op de 
Spaarndamse kunstmarkt. En om 
14.00 uur een optreden van De 
Delta Singers 

19 AUGUSTUS
Ko�erbakmarkt op het Velser-
duinplein (achter de HEMA) in 
IJmuiden. Van 08.00 tot 15.00 
uur.

Zomermarkt in centrum van Cas-
tricum, 11.00-17.00 uur. Kinde-
ren kunnen zich nog aanmelden 
voor de kleedjesmarkt op het 
Bakkerspleintje: desnoepwinkel-
voorkunstenaars@hotmail.com. 
Nog belengstelling voor een 
kraam? info@starpromotions.nl.

(foto: aangeleverd)
Korren met IVN gidsen vanuit het 
IVN gebouw Parnassia in Bergen 
aan Zee, 10.00 uur. Info: www.
ivn.nl/nkl. 

(foto: Paul ten Have)
Nazomer in het Heilooër Bos, 
IVN-excursie start 10.00 uur bij 
de Kattenberg aan de Kenne-
merstraatweg in Heiloo en duurt 
ongeveer twee uur. Opgave 
vooraf is niet nodig. 

(foto: aangeleverd)
Kunstmarkt bij de Ko�emolen 
in Egmond aan den Hoef, 11.00-
17.00 uur. Aanmelden voor deze 
markt of voor 9 september: 06-
57537430. 

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis is tot en met oktober iedere 
zondag open van 11.00 tot 17.00 
uur. Genieweg 1 in Heemskerk. 
Om 14.00 uur lezing over lucht-
fotogra�e boven de duinstreek.

(foto: Peter Lassooij)
Open dag heemtuin De Wielen-
maker in Egmond-Binnen, Adel-
bertusweg 38, 12.00-16.00 uur. 

Latin Village. Van 13.00 tot 23.00 
uur. Zie ook www.a-venue.nl

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltrans-
port in de IJmond’ en ‘Loodsbo-
ten IJmuiden’ van Arie van der 
Veer. 3 Speurtochten voor kinde-
ren van kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. 

Charles Bruijn Re�ect, expo in de 
Engelmunduskerk, Kerkplein 1 
in Velsen-Zuid. Elke zondag ge-
opend van 13.00 tot 16.00 tot en 
met 26 augustus. Zie ook www.
charlesbruijn.com

Simon de Weers-toernooi op 
sportpark de Elta in Santpoort. 
Om 13.30 uur tre�en de verlie-
zers elkaar en strijden de win-
naars om de eerste Simon de 
Weersschaal. 

(foto: Larry Kef )
Vaarexcursie ‘roofvogels’ door 
het Wormer- en Jisperveld met 
gids start 13.30 uur bij bezoe-
kerscentrum De Poelboerderij 
in Wormer. www.bezoekerscen-
trumpoelboerderij.nl. 

(foto: aangeleverd)
Kerkje in Krommeniedijk is open 
voor bezichtiging van 13.00 tot 
16.00 uur. 

(foto: aangeleverd)
Museumgemaal 1879 aan de 
Fielkerweg 4 in Akersloot is te 
bezichtigen, 13.30-16.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Jubileum-concert Grace Darling 
in de Engelmunduskerk in Drie-
huis. Aanvang 14.30 uur. Toe-
gang gratis.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

(foto: aangeleverd)
Grieks orkest Talania treedt op in 
De Oude Keuken, 15.00 uur. 

(foto: aangeleverd)
Kunst en techniek: Zee van Staal 
in de duinen bij Wijk aan Zeel. De 
wandeling begint om 14.00 uur. 
vanaf de entree van het het beel-
denpark, hoek Bosweg en de 
Reyndersweg.

Muziekoptreden Noortje Vrede-
veld in Kerkje De Stompe Toren. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang gra-
tis. Zie ook www.stompe-toren.
nl

Gipsy zomerconcert met zange-
res Mónica Coronado en gitarist 
Manito op de Rüine van Bredero-
de. Aanvang 15.00 uur.

20 AUGUSTUS
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 
10.00 uur vanaf dorpshuis Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 Sant-
poort-Noord. Wandeling duurt ± 
45 minuten in een rustig tempo. 
Na de wandeling ko�e/thee en 
een geheugenspelletje. Voor in-
teresse als deelnemer of bege-
leider, Janneke Cluistra, telefoon 
023-3031228.

(foto: aangeleverd)
Interactieve presentatie ‘Voe-
ding en vitaal ouder worden’ 
door diëtisten Michele Arendsen 
en Nanou Min in De Oude Keu-
ken op landgoed Duin en Bosch, 
10.45 uur. Deelname gratis, aan-
melden: 06 20882019 (voicemail) 
of ouderen.in.beweging@dijken-
duin.nl. 

21 AUGUSTUS
Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmui-
den’ van Arie van der Veer. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. 

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patiënten en hun familie. El-
ke dinsdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur onder de trap in de hal 
van het ziekenhuis.

22 AUGUSTUS

(foto: aangeleverd)
Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmui-
den’ van Arie van der Veer. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.

(foto: Frits van Eck)
Eerste Warming Up-loop Assen-
delft in serie van vier. 7,5 km of 
1600 meter (t/m 14 jaar). Ook 
29 augustus en 5 en 12 septem-
ber. Start 19.30 uur. Info: www.le-
champion.nl. 

23 AUGUSTUS
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmui-
den’ van Arie van der Veer. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.
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Mooie opbrengst na 
verkoop haring en taart
Santpoort-Noord - Zonder hap-
jes en drankjes geen Santpoort-
se Feestweek. Welhaast vanzelf-
sprekend was er op woensdag  1 
augustus ook bij de hardloop- en 
wielerronde die onderdeel uit-
maakten van het Dorpsfeestpro-
gramma weer volop aandacht 
voor het consumptieve randge-
beuren. 
Bezoekers van het traditionele 
dorpsfeest konden ondanks de 
regen rond de Naaldkerk voor 
een aantrekkelijke prijs haring, 
ko�  e, thee, appeltaart en ande-
re versnaperingen kopen. De to-
taalopbrengst van de verkoop 
was dit jaar 400 euro en komt vol-
ledig ten goede aan het onder-
houd van het kerkgebouw. (foto: 
aangeleverd)

Wat moeten we zonder vrijwilligers en win-
keliers wanneer we iets willen doen voor on-
ze medemens zonder dat daar nu gelijk weer 
een tegenprestatie tegenover moet staan. 
Het volgende wil ik graag met u delen met als 
motto: wie goed doet, goed ontmoet!
Vorige week maandag werden de mensen 
uit Velserduin getrakteerd op een geweldi-
ge lunch met muzikale hoogtepunten van on-
ze beroemde zanger Nico bakker. Om 10.00 
uur stonden er zeventig bewoners klaar om 
met personeel en alle begeleiders te vertrek-
ken naar Café Bartje in Santpoort-Noord waar 
ze werden onthaald met ko�  e, fris en indien 
gewenst een advocaatje met slagroom. On-

der de muzikale begeleiding van Nico Bak-
ker werden de nummers Tulpen uit Amster-
dam, Zing een liedje voor mij en diverse an-
dere nummers meegezongen met heel af en 
toe, waar mogelijk, een dansje. 
Ook dit jaar werd de lunch weer kosteloos 
verzorgd door Viswinkel Santpoort aan Zee 
en Primeurshop Bol.  Als klap op de vuurpijl 
was er ook dit jaar weer een optreden van Os-
car Benton met zijn hit Bensonhurst Blues. 
Wat mooi om te zien dat deze traditie al 12 
jaar wordt gedragen door deze winkeliers en 
vrijwilligers, en zonder tegenprestatie! 

Eline Oudolf

LEZERSPOST

Wie goed doet, goed ontmoet

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Tijdelijk Brak! in Wikkel-
huisje bij Kennemermeer
Het is de bedoeling dat er hier 
in samenwerking met het Pieter 
Vermeulen Museum allerlei acti-
viteiten worden georganiseerd, 
zoals exposities, workshops en 
speurtochten rond thema’s als 
klimaatverandering, duurzaam-
heid en de natuur en het milieu 
op en rond het IJmuiderstrand 
en het prachtige natuurgebied 
Kennemermeer.
Wikkelhuis is een designhuis 
van golfkarton opgebouwd uit 
verschillende segmenten. Dat 
klinkt misschien wat krakkemik-
kig, maar het huisje gaat langer 

mee dan een nieuwbouwhuis.
Het Wikkelhuis bestaat uit 24 la-
gen duurzaam golfkarton die 
rond een grote mal gewikkeld 
en aan elkaar geplakt worden 
met milieuvriendelijke lijm. Al 
deze verschillende lagen vor-
men samen een stevige en iso-
lerende structuur. Na het wik-
kelrollen wordt het huis be-
schermd met een soort regen-
jasje van waterdichte folie en 
het geheel wordt afgewerkt met 
houten panelen.
Wikkelhuis is duurzamer dan 
traditionele bouw en voldoet 

aan de criteria voor zowel per-
manente als tijdelijke huisves-
ting. 
En voor elk Wikkelhuis worden 
een aantal nieuwe bomen aan-
geplant. Wikkelhuis gaat min-
stens 50 jaar mee. Alle materia-
len en modules zijn recyclebaar 
dus het huis kan volledig wor-
den hergebruikt. Het huis weegt 
maar 6.000 kilo waardoor er 
geen fundering nodig is en dus 
relatief makkelijk te verplaatsen.
De uitvinders en makers van het 
Wikkelhuis zijn onder andere re-
cent afgestudeerd aan de HvA 
Bouwkunde en mensen van Fic-
tion Factory: alles is met liefde 
gemaakt door échte vakmen-
sen. (foto: aangeleverd)

IJmuiden aan Zee - Vorige week is er door Tijdelijk Brak! bij het 
Kennemermeer op de parkeerplaats bij het IJmuiderstrand 
een zogenaamd Wikkelhuis geplaatst.

Klassiek gitariste Noortje 
Vredeveld in Stompe Toren
Spaarnwoude - Zondag 19 au-
gustus treedt Noortje Vredeveld 
op in de Stompe Toren. Zij is afge-
studeerd aan het Conservatorium 
van Amsterdam en neemt het pu-
bliek mee op een gitaarreis door 
de Romantiek. Zij laat de invloed 

van Mendelssohn horen, het fol-
klorisme uit Spanje, een bijzon-
der werk van de Nederlandse 
componist Craeyvanger en de na-
sleep van de Romantiek in de 20e 
eeuw. Met werken van onder an-
dere Mertz, Albeniz en Barrios.  Zij 

heeft een prachtige toon en een 
zeer persoonlijke klank. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang gra-
tis (met collecte na a� oop). Lo-
catie: Stompe Toren, Kerkweg 
in Spaarnwoude. Zie ook www.
stompetoren.nl.

Parksessies zijn een 
‘verrijking voor Velsen’
Velsen-Zuid - In park Velserbeek werd afgelopen zondag voor de derde keer een Parksessie gehouden. 
Hier konden regionale artiesten en muzikanten zich aan het publiek presenteren. De bezoekers waren 
weer met koelboxen, picknickmanden en allerlei soorten kleedjes op komen draven om te genieten van 
deze ‘verrijking voor Velsen’. (foto: RTV Seaport/Ton van Steijn)

IJmuiden - Zaterdag 25 augustus vindt het Zeehaven Zilveren 
Trawlertoernooi weer plaats op sportpark Zeewijk. De basis voor 
dit unieke toernooi werd gelegd in 1952. Toen ontving Stormvo-
gels bij de promotie naar de 1e klasse een zilveren replica van de 
trawler IJM30 van de IJmuider Vishandelsvereniging en de Re-
dersvereniging. Deze prijs is symbolisch te winnen: de toernooi-
winnaar krijgt een mooie foto en een geldbedrag en mag even op 
de foto met dit prachtige zilveren kleinood.

Zeehaven Zilveren Trawler-
toernooi bij IJVV Stormvogels

Zaterdag 25 augustus kent dit 
toernooi voor de tweede maal  
in haar bestaan een regiona-
le bezetting en is juist daarom 

extra interessant voor het pu-
bliek. De traditie blijft ook in 
stand, want iedere deelnemer 
komt uit een gemeente waar 

vis en visserij groot zijn.  Een 
combinatieteam van RKVV Vel-
sen-zondag, de zaterdagtak 
van VSV en VV IJmuiden en ui-
teraard Stormvogels zelf gaan 
met elkaar de strijd aan. Ook 
de JO-19 junioren van deze ver-
engingen nemen deel aan het 
toernooi.
Aanvang van de wedstrijden is 
11.00 uur en de prijsuitreiking 
is voorzien rond 17.00 uur. Win-
naar van het toernooi is de ver-
eniging waar het gezamenlijke 
resultaat van senioren en junio-
ren het beste is.
Uiteraard zullen de haring, ge-
bakken vis en de barbecue niet 
ontbreken en is er volop gele-
genheid om onder het genot 
van een drankje en live muziek 
na te praten over de resulta-
ten van het Zeehaven Zilveren 
Trawlertoernooi. 
De organisatoren zien u graag 
verschijnen op Sportpark Zee-
wijk bij het aanschouwen van 
de eerste regionale krachtproe-
ven in de aanloop naar de com-
petitie. IJVV Stormvogels be-
dankt de sponsoren Zeehaven 
IJmuiden NV, Swanlake Consul-
tants en rederij Cornelis Vrolijk. 
(foto: aangeleverd)

IJmuiden - De gezelligste ko� er-
bakmarkt van IJmuiden gaat weer 
beginnen op zondag 19 augus-
tus. Deze vindt plaats achter de 
HEMA. Net als vorige keer staat 
het plein weer helemaal vol met 
ruim 100 auto’s. De kosten bedra-
gen 10 euro per auto (met aan-

hanger of bus 15 euro). Tevens 
betaalt u 10 euro borg die u na de 
markt weer retour krijgt. Reserve-
ren is niet nodig, maar kom wel 
op tijd want vol is vol. 
De markt duurt van 08.00 tot 
17.00 uur uur. Het terrein is ge-
opend vanaf 07.30 uur. Ga niet 

eerder weg, want dan vervalt uw 
borg. 
Zie ook www.facebook.com/kof-
fermarkt-ijmuiden, mail naar ri-
chard-rikkie@hotmail.com of bel 
naar 06-57539029. De volgende 
ko� erbakmarkten zijn op 23 sep-
tember en 21 oktober.

KofferbakmarktVoor 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:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

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 !



De Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken kijkt terug op 
een zeer geslaagde 259ste editie van h	  Dorpsfe� t Santpoort. 

Alle kermis� ploitanten, vrijwilligers, deelnemers, bezoekers en 
sponsoren opr  ht dank voor jullie komst en inz	 .

Zet alvast in de agenda: Dorpsfeest Santpoort 2019 wordt gehouden van 27 juli t/m 3 aug.
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A. de Bruin Bloemen en Planten
Aannemersbedrijf Johan Pauw
Action Planet
Aequitas verzekeringen Santpoort
All Gardens
Amanda’s Hair & More
Amstel Bier
Anthony Wiegand Loodgietersbedrijf
A-slotenservice
Assurantiekantoor Nieuwland & Aarts
Auto Haarlem
Autobedrijf Waardenburg
Autodemontagebedrijf Rutte
Automobielbedrijf Ruud Koks
Autorijschool van Deventer
A. Zwart Timmer- en Bouwbedrijf
B & E IJzerhandel
Banketbakkerij Wesseling
Bloemen- en Plantenbeurs
Blomson International B.V.
Boerderij Sinneveld
Boot Schilderwerken
Booy Optiek
Bosch Sport Velsen
Bosman Weld Consultancy
Bouw- en aannemersbedrijf Van 

Schooten
Bouwbedrijf Bart Swaalf
Bouwbedrijf Jaap Sintenie
Bouwbedrijf Jan Konijn
Braaij Transport
Brasserie De Bank / De ijswinkel
Brasserie de Wildeman
Brouwerskolkje
Café Bartje
Café Bartje Bloemendaal
Café De Halve Maan
Champagne Moutardier
City Sport & Fashion Santpoort
CMD Tekenwerk
Ctrl+N Design & Advice
Colex Maritiem
Mr. D. Wientjes Notariaat
De Ballon Intertoys
De Freules
De Kiewit Buijsman Wientjes 

Notarissen
De Kleine Verhuizer
De Meierij - de Bokkesteeg
De Vischpoort
DekaMarkt Santpoort
Derkx & Davidson BV
Dijkzeul Melkveehouderij
Duineveld Transport

Duveco Transport
Eetlokaal ‘t Palet
EHBO Santpoort
Euronics Korstanje
Eurosound
FBI design
Fijnvishandel Santpoort aan Zee
Filippo Ontstoppingsbedrijf
Foto Michel
Fred Brans Vee- en Transportbedrijf
Friso Huizinga communicatie
Full Count
G & B Bijl Accountants & 

Belastingadviseurs
Gall & Gall van Setten
Garage Jak
Gebroeders Scholten BV
Geigi kappers
Gerard Nijssen Bouwbedrijf
Goudsmederij Santpoort
Haak Zonwering
Hekkenteam
Het Ezelen Comité
Hoeve Duin en Kruidberg / Eigen(w)ijs
Hofgeest / De Jutter
Holland Bouwregie
Hondenuitlaatservice Santpoort
Hop en Co
Hoveniersbedrijf B.A.R.T.
Hoveniersbedrijf Goes
H. Schoenmaker BV
Hoveniersbedrijf Harry van Schooten
Intro IJmuiden
Jerry Oudendijk Timmerwerken
J. Lemmers Timmerwerk
JM Promotions
Joosten kunststoffen
Kasius Autoschadeservice
Kermis Exploitanten Santpoort
Klimaat Techniek Santpoort
Konstruktiebedrijf Hercules bv
Kopie-Druk Santpoort
Koppes Snacks
Korenmolen de Zandhaas
Korf Catering
Kuntz Beheer
Landgoed Duin en Kruidberg
Lincherie lingerie & badmode
Lingehoeve Noord-Holland
Lowland Marine & Offshore
Lunchroom Laantje
Macada Innovision
MB Ruitersport
Manege Kennemergaarde

Miralooks
Mokerdop.com
Molenduyn ambachtelijke brouwerij
MonkeyXL
Mosterdzaadje
Nico Ligthart Timmerwerken
Nijssen Beheer Santpoort BV
NU- aan de slag
Omnyacc GoesDeen accountants en 

belastingadviseurs
Ook-leuk.nl
Opzet internet- en reclamebureau
Oranjevereniging Santpoort
P. Hussaarts BV
Painting Holland Groep
Pannenkoeken paradijs Haarlem
Pasta Casa
Patina Groep
Peter Nijssen Hooi- en Strohandel
PéVé Daktechniek en 

Loodgieterswerken
PK Auto’s Velserbroek (vh Auto 

Maarschalk)
Pletting Consultancy
Poelier van Ofwegen
Prelux -Design
Primeurshop Bol
Prins Staalhandel BV
R. van Ravesteijn Timmerwerken
Rabobank IJmond
RBM Europe
RE/MAX Makelaars
Repromat BV
Restaurant Boschbeek
Rijwielhuys Santpoort
Rode Kruis IJmond
Ron Stals IJzerwaren en gereedschap
Ruitersportimport.nl
Santpoorts Bier
Santpoorts Weidevlees
Santpoortse Verleiding
Saskia Rutte Dressuurtraining
Schilders- en afwerkingsbedrijf C.H.P. 

van Roode
Scholz Groep
Schoonheidssalon Annelies
Schoonheidssalon en pedicure Forma 

Tibi
Schoonheidssalon Lucienne 
 Lindenberg
Schoonhoff Hout
Schoorl-van der Veldt Transport
Scope Audit & Assurance
Shoarma Grillroom Ramsis

Slagerij H.H. Duijn
Slenders Wasserij / Stomerij
Snackbar Peter
Spaanderman Diervoeders
Sportconnection
Springer & Lippes Drukkers
Stapper Sierbestrating
Steboma BV
Step & Ko
Stichting Verenigde Horeca Santpoort
Stichting Vienna
Stitchfi eld Naai -en Borduurwerk
Study Consultancy
Swier Sportprijzen
Taxiservice van der Valk
Team Daniëlle
T-Hagenbouw
The Concept Company Grafi sche 

Vormgeving
Timmerbedrijf Ben Wempe
Tinholt Automobielbedrijf Velserbroek
Tjeerd Meinema Coiffures
Tobo Reclame
Ton van Amerongen 
 loonwerkersbedrijf
TotZiens Promotions
Uit den Vreemde
Van Delden Mode
Van der Meer Restaurant
Van der Vlugt glas en kozijnen
Van Kaam Bouw
Van Poelgeest BMW en MINI
Van Roijen Dierenspecials
Van Schagen Santpoort BV
Van Sprang & Tempo
Van Waalwijk Van Doorn Makelaars
Velser Timmerwerken
Versieren Doe Je Zo
Viabologna
Villa Westend
Visbeen Transport
Visser Tweewielers
Volta 1800
Voltec-Santpoort
Voorting Sportprijzen
Welkoop Santpoort
Wesco IJmuiden Apparatenbouw bv
Wieleman Vastgoed Advies & 

Management
Wijnhuis ten Bilt
Willem Rolvink Glaszetter
Zangschool Carolien Goeman
Zefi er Horsemanship
ZZD glasbewassing
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Vrouwen aan kop in 
Pikeursprijs-klassement
IJmond - Het aantal kansheb-
bers voor de Rabobank Pikeurs-
prijs van de IJmond is terugge-
bracht tot vijf, met twee vrouwe-
lijke pikeurs aan kop. 
Lindsey Pegram begon vorige 
week donderdag, na haar der-
de plaats in IJmuiden en winst 
in Santpoort met Calistokings-
deep, al met voorsprong aan de 
kortebaandraverij van Bever-
wijk. Nu zij ook daar de overwin-

ning opeiste met Eliot Charis-
ma, staat ze met 45 punten een 
straatlengte voor op de concur-
rentie. Manon Pools, verliezend 
�nalist in IJmuiden en Beverwijk, 
staat met 24 punten op de twee-
de plaats. Daar kort achter vol-
gen John de Leeuw (23 punten), 
Ruud Pools (22) en Rick Wester 
(19). De beslissing valt donder-
dag 6 september in Heemskerk.
Voor alle andere pikeurs is de Pi-

keursprijs niet meer bereikbaar. 
Wie met twee paarden meedoet 
kan in Heemskerk in het gun-
stigste geval 26 punten halen. 
Lindsey Pegram, die op de Mar-
quettelaan onder meer met kor-
tebaantopper Southwind Rap-
tor hoopt te starten, kan met 
een voorsprong van 21 punten 
de prijs van 1.000 euro en een 
fraaie bokaal al bijna aanraken. 
De concurrentie zal er niettemin 
alles aan doen om het nog span-
nend te maken.
De Rabobank Pikeursprijs van 
de IJmond is een gezamenlijk 
initiatief van de vier harddra-
verijstichtingen en -verenigin-
gen in IJmuiden, Santpoort, Be-
verwijk en Heemskerk, om deel-
nemers te stimuleren in alle vier 
draverijen sterk aan de start te 
verschijnen. De prijs wordt na 
a�oop van de harddraverij in 
Heemskerk door directievoor-
zitter Jakob Klompien van Ra-
bobank IJmond uitgereikt tij-
dens de prijsuitreiking in Cha-
teau Marquette. (foto: Dorps-
feest Santpoort)

Feestelijke uitreiking 
certificaten Work it!
Velsen - Op woensdag 18 juli 
was er weer een feestelijke certi-
�caatuitreiking voor de deelne-
mers van de succesvolle nieuwe 
training van Socius Maatschap-
pelijk Dienstverleners: Work it! 
De certi�caten werden uitge-
reikt door Antoine Boulanger, 
gebiedsmanager Socius loca-
tie Velsen. Alle jongeren hebben 
een (bij)baan of passende stu-
die gevonden. Met een persoon-
lijk woord voor iedere deelne-
mer van de trainers Ellen Zwols-
man en Songül Kubat werd ieder-
een nog even in het zonnetje ge-
zet, waarna er een luchtige afslui-
ting georganiseerd was met een 

hapje (met dank aan het Kenne-
mer College) en een drankje.
Socius is in maart 2017 gestart 
met Work it! Een groepstraining 
voor jongeren in de leeftijd van 
16 tot 25 jaar met als doel hun 
kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten. 
Work it! bestaat uit 5 workshops, 
met elk een eigen thema. De jon-
geren doen kennis op en leren 
vaardigheden, die nodig zijn om 
een (bij)baan te bemachtigen en 
te behouden. Zo is het resultaat 
aan het eind van de training een 
mooi CV, kunnen ze een goede 
motivatiebrief schrijven en heb-
ben ze vaardigheden in huis om 

zichzelf te presenteren bij sollici-
tatiegesprekken. Mocht het no-
dig zijn, kunnen jongeren nog 
aanvullend individuele coaching 
krijgen van Socius Jeugd.
Work it! heeft het ambitieuze doel 
om de arbeidsparticipatie van 
jongeren te vergroten door ze net 
dat ene zetje te geven dat ze no-
dig hebben om de uitdaging met 
meer zelfvertrouwen aan te gaan. 
Men is nog op zoek naar enthou-
siaste werkgevers, die een maat-
schappelijke bijdrage willen leve-
ren ten aanzien van de arbeids-
participatie van jongeren. Meer 
weten? Bel 088-8876900 of mail 
naar JMW@socius-md.nl.

Spaans zomerconcert
Santpoort-Zuid - Wegens groot 
succes geven de uit Barcelona af-
komstige zangeres Mónica Coro-
nado en gipsy�amenco gitarist 
Manito op zondagmiddag 19 au-
gustus weer een concert in de Ru-
ine van Brederode. Met tempera-
mentvolle zang en virtuoos sna-
renwerk wordt de luisteraar mee-
genomen naar een wereld vol 
weemoed, passie en hartstocht. 
Mónica Coronado zingt met hel-

dere stem haar verhalen die ze 
verzameld en beleefd heeft in 
haar zwervend bestaan als mu-
zikant. Bij sommige nummers 
speelt zij ook gitaar. Manito’s spel 
is intuïtief en rijk aan diverse stij-
len en invloeden. Zijn naam is een 
directe verwijzing naar de Franse 
gitaarlegende ‘Manitas de Plata’  
Muzikaal vullen ze elkaar perfect 
aan. Mónica voelt zich als een vis 
in het water als Manito haar be-

geleidt. Hij weet met zijn vurige 
gitaarspel haar stem naar een ho-
ger plan te tillen. Een liveoptre-
den van dit tweetal is altijd puur, 
vol overtuiging en emotie. 
Het akoestische concert begint 
om 15.00 uur. De entree bedraagt 
12,50 euro (er kan niet worden 
gepind). Reserveren via info@ma-
nito.biz of 06-23259107. Zie ook 
www.ruinevanbrederode.nl. (fo-
to: Edwin Huizing)

Kunst en techniek: 
Zee van Staal
Wijk aan Zee - Op zondag 19 augustus vindt er een speciale rondleiding plaats door beeldenpark Een Zee 
van Staal, waarbij ook technische uitleg gegeven wordt over het ontstaan van de gigantische stalen con-
structies in de duinen bij Wijk aan Zee. Deze rondleiding wordt gegeven door een gids die samengewerkt 
heeft met de kunstenaars die de beelden in het park hebben gemaakt. Toegang en rondleiding is gratis. 
Opgeven is niet nodig. Het beeldenpark bevindt zich op de hoek van de Bosweg en de Reyndersweg te 
Wijk aan Zee. De wandeling begint om 14.00 uur vanaf de entree van het park. (foto: aangeleverd)

Openingstoernooi 
DartCafé Nol
IJmuiden - DartCafé Nol houdt 
op zaterdag 1 september zijn of-
�ciële openingstoernooi. Inschrij-
ven kan vanaf 19.30 uur, rond 
20.00 uur wordt er gestart. Ie-
dereen die van een potje darten 
houd is welkom.
DartCafé Nol is in juni gestart 
door een aantal dartenthousias-
telingen in samenwerking met 
Sportcafé Nol en enkele sponso-
ren. 
Elke dinsdagavond kunnen lief-
hebbers vanaf 20.00 uur komen 
darten. Er is geen jaarlijkse club-
contributie, maar gewoon dar-
ten wanneer het je uitkomt in 
een prachtige klimaatbeheerste 
ruimte met moderne dartbanen. 

Draag je het darten een warm 
hart toe, dan ben je welkom om 
de dartavonden met lol, sportivi-
teit en strijd. 
Komend jaar volgen er meer toer-

nooien. Op de Facebook-pagina 
vind je alle benodigde info. Dart-
cafe Nol is gesitueerd in Sport-
hal Zeewijk, Planetenweg 301 in 
IJmuiden. (foto: aangeleverd)

Delta Singers in Spaarndam
Spaarndam - Op zaterdag 18 au-
gustus wordt het laatste Kunst-
marktconcert in de Oude Kerk 
Spaarndam uitgevoerd door de 
Delta Singers uit IJmuiden. Dit 
koor is opgericht in 2006 en be-

staat uit ongeveer 50 zangers en 
die zingen onder het motto: ge-
zelligheid gaat boven alles. Heer-
lijke meezingers, prachtige ou-
de luister- en vissersliedjes even-
als liedjes met een traan en een 

lach passeren de revue. Aanvang 
14.00 uur. Toegang gratis (met 
collecte na a�oop). Locatie: Ou-
de Kerk, Kerkplein 2 in Spaarn-
dam. Zie ook www.vriendenou-
dekerk.nl.

Fluitist Paul Smithuis op laatste 
Spaarndamse kunstmarkt

Spaarndam - Zaterdag 18 augus-
tus speelt dwars�uitist vrijwel de 
hele dag op de laatste Spaarn-
damse kunstmarkt. Door zijn suc-
cesvolle deelname aan het tv pro-
gramma Holland’s Got Talent leer-
de heel Nederland de man die 
�uitend naar z’n werk gaat ken-
nen. Paul is een musicus pur sang. 
Muziek is zijn leven en zijn passie. 
Met de klanken uit zijn houten 

dwars�uit weet hij zijn publiek 
keer op keer te raken. Om 14.00 
uur zingen de Delta Singers in de 
Oude kerk naast de markt Ze heb-
ben het levenslied hoog in het 
vaandel staan. Meezingers, luis-
terliedjes; liedjes met een lach en 
een traan. De toegang is gratis, 
maar er is na a�oop wel een col-
lecte ter bestrijding van de on-
kosten.

Afgelopen zaterdag was de markt 
weer druk bezocht en in het 
mooie oude dorp. Veel bezoe-
kers keerden naar huis met een 
kunstwerk onder de arm. De po-
pulaire markt telt aanstaande za-
terdag opnieuw 45 kramen met 
tal van soorten creaties, schilde-
rijen, sieraden, aquarellen, beel-
den enzovoorts. Het is een feest 
van herkenning en verrassing. 
De kramen staan langs de histo-
rische Westkolk, de oude sluis van 
het mooie dorp. Behalve kramen 
staan er in de beschutting van de 
oude huizen ook twee terrassen 
aan het water, waar het goed toe-
ven is.
Ook dit jaar is ook de historische 
werkgroep Spaarndam weer van 
de partij op de markt, met tal van 
wetenswaardigheden over het 
oude dorp. De Oude kerk organi-
seert zoals gewoonlijk een kleine 
markt met fruit en andere zaken 
in het kerkelijk centrum aan de 
Westkolk, waar ook ko�e en ge-
bak worden aangeboden.
Zie ook www.marselje.nl/kunst-
markten. (foto: aangeleverd)
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Gouden Eeuw Feest op 
Ruïne van Brederode

In het Gouden Eeuw Weekend 
kan iedereen genieten van de 
luister, maar ook de teloorgang 
van één van de machtigste fa-
milies in Nederland. Op vrijdag-
avond zitten Johan Wolfert van 
Brederode en zijn twee vrouwen 
aan een verrukkelijk Dessertbuf-
fet in de Torenkamer, waar ook 
het verhaal van de Ruïne ‘opge-
dist’ wordt . Reserveer tijdig voor 
het Dessertbu� et en wie weet 
bent u straks een van de tafelgas-
ten. 
En wat dacht u van een korte 
rondleiding door het sfeervol ver-
lichte ‘kasteel’? Gaat u mee op 
zoek naar de verdwenen Ridder-

zaal? Op het podium in de Bin-
nentuin voert vrolijkheid de bo-
ventoon. De dochter van Johan 
van Brederode, Amélie, heeft de 
Orde van de Vrolijkheid opge-
richt als satire op de Orde van het 
Gulden Vlies. Zowel mannen als 
vrouwen zijn welkom, een uni-
cum in die tijd. 
Op zaterdag 25 augustus is het 
Gouden Eeuw Kinderfeest. Kinde-
ren kunnen gouden munten ver-
dienen en een heerlijk pannen-
koekje met verschillende activi-
teiten zoals leren schermen en 
schietklaar maken van een ka-
non. Onder leiding van couturier 
Anna Rotteveel kunnen kinde-

ren tussen 12.00 en 15.00 uur ga-
lakleding ontwerpen voor de 77 
barbieprinsessen en prinsen. Met 
natuurlijk aansluitend een ten-
toonstelling en verkiezing van de 
mooiste galakleding. Heb je thuis 
al een mooi kledingstuk ontwor-
pen dan mag je deze ook meene-
men! 
Het Gouden Eeuw Feest is op vrij-
dagavond 24 augustus van 19.00 
tot 22.30 uur. De toegang be-
draagt 7,50 euro of 15 euro in-
clusief dessertbu� et. Reserveren 
voor het dessertbu� et kan via 
www.hoenu.nl > regio Haarlem. 
Het Gouden Kinderfeest op zater-
dag 25 augustus kost 6 euro (4 tot 
12 jaar 4 euro, 0-3 gratis).
De festiviteiten op de Ruïne van 
Brederode worden mede moge-
lijk gemaakt door de Gemeente 
Velsen, Rabobank IJmond, Ruig-
rok Stichting en het Prins Bern-
hard Cultuurfonds. (foto: Anne 
Moss)

Santpoort-Zuid - Vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus wordt de 
Gouden Eeuw van de rijkste en machtigste heer van Brederode, 
Johan Wolfert, gevierd. Hij was opperbevelhebber van het Staat-
se leger en zwager van de Prins van Oranje. Johan Wolfert be-
hoorde tot de tien rijkste Hollanders en kreeg maar liefst 21 wet-
tige kinderen bij zijn twee vrouwen. Hoe kon het dan toch gebeu-
ren dat het geslacht Brederode is uitgestorven?

Telstar en Jordie van der 
Laan bereiken akkoord
Velsen - Telstar en Jordie van der 
Laan hebben een akkoord bereikt 
over een contract voor één seizoen 
met een optie voor nog een twee-
de seizoen. De boomlange spits 
komt over van DOVO.
Het afgelopen seizoen maakte de 
24-jarige van der Laan veel indruk 
in de Derde Divisie bij JVC Cuijk. De 
aanvaller scoorde 25 keer en had 

daarmee een belangrijk aandeel 
in de achtste plaats van de ploeg 
uit Cuijk. Jordie was met Derde di-
visionist DOVO overeengekomen 
daar het komende seizoen uit te 
komen. Een clausule maakte het 
mogelijk de overstap naar het be-
taalde voetbal te maken.
,,Wij zijn blij met de overgang van 
Jordie’’, aldus technisch directeur 

Piet Buter. ,,De laatste periode 
heeft Jordie mee kunnen trainen 
met de selectie en liet hij een goe-
de indruk achter. Zijn voetballen-
de kwaliteiten in combinatie met 
zijn mentaliteit gaven de doorslag. 
Wij volgen Jordie al vanaf maart 
en hebben zodoende een goede 
indruk gekregen.’’  (foto: 1963-pic-
tures.nl)

Bottelier pakt zilver op 
NK marathonzwemmen
IJmuiden - Lars Bottelier van VZV 
heeft tijdens de 49ste editie van 
de zwemmarathon van Stavoren 
naar Medemblik beslag gelegd 
op de zilveren medaille. De IJmui-
denaar zwom het 22 kilome-
ter lange IJsselmeer over in een 
tijd van 5 uur en 18 minuten. Er-
no Vriens (VZV) pakte de bronzen 
medaille en Tenzin Tieman (VZV) 
werd achtste.
De zwemmarathon geldt tevens 
als NK marathonzwemmen. Vo-

rig jaar won Bottelier de titel, 
maar dit jaar kon hij het niet pro-
longeren. De heftige westenwind 
maakte het een lastige over-
tocht. Bottelier vertelt: ,,Door de 
wind en golfslag kon ik niet lek-
ker in mijn ritme komen. Mijn ar-
men werden al zwaar na 8 of 9 ki-
lometer, normaal is dat pas later 
in de race.” 
De heftige omstandigheden wa-
ren ook in de tijden terug te zien. 
De meeste deelnemers die deel-

namen waren een stuk langza-
mer dan de vorige editie. Erno 
Vriens, die debuteerde tijdens de 
overtocht, had gelijk een bronzen 
medaille te pakken. In een tijd 
van 5 uur en 36 minuten bereikte 
hij de haven van Medemblik. 
Tenzin Tieman, één van de jonge-
re deelnemers, voltooide de over-
steek in 7 uur en 13 minuten. Ook 
hij kon zeer tevreden terugkij-
ken naar zijn tweede succesvolle 
oversteek.

Grace Darling geeft jubileum-
concert in Engelmunduskerk

Ruim honderd jaar na het overlij-
den van Grace Darling, op 17 fe-
bruari 1998, werd het shantykoor 
geboren en omdat de zee een be-
langrijke rol speelt was het kiezen 
van een naam betrekkelijk een-
voudig. Het koor bestaat 20 jaar.
Het koor staat boven alles voor 
gezelligheid en onderlinge ver-
bondenheid. Dit zie je ook terug 
bij de jaarlijkse � etstocht, inmid-
dels al voor de tiende keer geor-
ganiseerd. Ook de echtgenoten 
laten zich niet onbetuigd en ko-
men vaak kijken naar de optre-
dens. 
Daarnaast is er veel aandacht voor 
een mooie uitvoering van het re-
pertoire. Daar zorgt muzikaal leid-
ster Hinke Hillege wel voor, als-

ook de accordeonisten Anja van 
de Reep en Bertie van Tongeren. 
Het repertoire is divers en voert 
langs alle werelddelen, waarbij 
mooie luisterliedjes worden af-
gewisseld met bekende meezin-
gers.  Vaak zingen de koorleden in 
het Nederlands, maar ook Engels 
en zelfs Chinees, zei het met een 
kwinkslag, wordt niet geschuwd. 
Ze zingen meerstemmig en heb-
ben diverse leuke solo’s die vaak 
kleine toneelstukjes zijn. 
Recentelijk is bekend geworden 
dat het zingen van shanties on-
derdeel gaat worden van Immate-
rieel Erfgoed Nederland. ,,We zijn 
er trots op dat we dit cultureel erf-
goed al 20 jaar in ere houden’’, al-
dus de koorleden. 

Grace Darling geeft veel optre-
dens in verzorgingshuizen en op 
festivals waar zij als koor veel ge-
zelligheid aan beleven. Ze oefe-
nen op dinsdagavond in het Vis-
serhuis.  Bent u nieuwsgierig ge-
worden naar het koor, kom dan 
eens gezellig langs op de oefen-
avond of kijk op www.gracedar-
ling.nl.
Shantykoor Grace Darling bestaat 
zoals gezegd dit jaar 20 jaar en 
om dit te vieren geeft men een ju-
bileumconcert. Als locatie is geko-
zen voor een kerk omdat dit vroe-
ger de plaats was waar de vrou-
wen van de zeelui samen kwamen 
om te bidden dat man, vader en 
zoon weer behouden thuis zou-
den komen.
Het jubileumconcert is in de 
mooie Engelmunduskerk in Drie-
huis, Driehuizerkerkweg 113 op 
19 augustus. Aanvang 14.30 uur. 
De toegang is gratis. (foto: aange-
leverd)

IJmuiden - Haar naam was Grace. Grace Darling. Dochter van een 
vuurtorenwachter. Tijdens haar leven is zij altijd verbonden ge-
weest met de zee. Zij is ook naamgever van Shantykoor Grace 
Darling, uit IJmuiden, een Shantykoor dat uitsluitend uit vrou-
wen bestaat.

In het parkje bij de speelplek aan de Es-
doornstraat wordt regelmatig grof vuil ge-
dumpt bij de afvalcontainer. Dit gebeurt al-
tijd ‘s avonds laat of ‘nachts, want dan ziet 
niemand het! De personen weten dus al dat 
ze fout bezig zijn. ‘s Morgens zien wij van-
uit de kamer de rotzooi weer staan, van oude 
tv’s tot ko� ers die vervolgens door de jeugd 
gesloopt worden en onderdelen her en der 
verspreid liggen. 
Zo ook met glaswerk wat niet in de glasbak 
past.... Ach, zet er maar naast dan ben ik er-

van af! Kinderen gaan ermee aan de haal en 
natuurlijk sneuvelt het. Leuk als je daar met 
� ets iets in de glasbak wil doen of je auto 
parkeert. Zelf ruimen wij vaak de troep op, 
want als bewoners van het ho� e willen wij 
graag lekke banden voorkomen. 
Meer kunnen wij echt niet doen. Het is te gek 
voor woorden. Iedereen is zogenaamd bezig 
met het milieu, maar daar merken wij heel 
weinig van in deze buurt.

N. Koelemeijer, IJmuiden

LEZERSPOST

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.
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In 97% van gemeenten wordt Burendag gevierd

Al bijna 650 Burendag-
activiteiten in Noord-Holland

De organisatoren kunnen nu al 
zeggen dat de animo nog groter 
is dan vorig jaar. Dat blijkt uit het 
feit dat het budget dat beschik-
baar is voor Burendagactiviteiten 
al volledig is aangevraagd. Daar-
om is het vanaf nu niet meer mo-
gelijk om geld aan te vragen voor 
een activiteit. Het is nog wel mo-
gelijk om een Burendagpakket 
aan te vragen via www.burendag.
nl. Hier zijn ook tips en tools te 
vinden om er een onvergetelijke 
dag van te maken. 
Ieder jaar kunnen deelnemende 
buurten een bedrag tot 400 euro 
aanvragen bij het Oranje Fonds 
voor hun Burendagactiviteit. Om 
in aanmerking te komen voor de-
ze bijdrage moet de activiteit er-
voor zorgen dat buren met elkaar 
in verbinding komen.
Organisatoren Douwe Egberts en 
Oranje Fonds hebben Burendag 
in het leven geroepen om buren 
dichter bij elkaar te brengen. De 
dag is ontstaan vanuit de gedach-
te dat buurten gezelliger, socia-
ler en veiliger worden als buren 
elkaar kennen. Jaarlijks komen 
mensen in duizenden buurten 
bijeen om met elkaar iets voor de 
buurt te doen. Ze knappen bij-
voorbeeld de straat op, leggen 
een buurtmoestuin aan of komen 
onder het genot van een kop kof-
�e met elkaar in gesprek.
Dit jaar gaan de organisatoren 

een aantal buurten een steun-
tje in de rug bieden. In buurten 
waar weinig verbinding is en het 
de buurt niet zelf lukt een Buren-
dag van de grond te krijgen, gaan 
Oranje Fonds en Douwe Egberts 
een Burendagactiviteit organise-
ren. 
Als dit een succes blijkt, nemen 
de organisatoren die rol de ko-
mende jaren in meer buurten op 
zich. De buurten waar de specia-
le aandacht naar uit gaat, worden 
geselecteerd op basis van onder-
zoek naar verbinding in de buurt. 
John Brands, general manager Ja-
cobs Douwe Egberts Nederland: 
,,Douwe Egberts wil de drempel 

verlagen om buren dichter bij el-
kaar te brengen. Want we vinden 
dat niemand zich alleen hoeft te 
voelen in de buurt. Het is mooi 
om te zien dat er al zoveel Buren-
dagactiviteiten zijn aangemeld.”
Peter Douwes, directeur Oranje 
Fonds: ,,Het Oranje Fonds wil dat 
in Nederland niemand er alleen 
voor staat. Dat begint op heel 
lokaal niveau: in je eigen buurt. 
Want als je de mensen in jouw 
straat kent, kijk je sneller naar el-
kaar om en ben je sneller bereid 
om voor elkaar klaar te staan.”
In 2006 organiseerde Douwe Eg-
berts de eerste editie van Buren-
dag met 300.000 deelnemers, 
waarna het Oranje Fonds als me-
deorganisator in 2008 aansloot. 
Sinds 2006 organiseerden buur-
ten al ruim 31.000 burendagacti-
viteiten. Jaarlijks doen inmiddels 
ruim 1 miljoen mensen mee. 
Buren kunnen via www.buren-
dag.nl een Burendagpakket aan-
vragen. Dit kan tot 1 september 
of zo lang de voorraad strekt. (fo-
to: aangeleverd)

Regio - Al bijna 650 buurten in Noord-Holland hebben zich aan-
gemeld voor Burendag. Voor de dertiende editie zijn in het he-
le land al bijna 5.000 activiteiten aangemeld. Met nog anderhal-
ve maand te gaan is het goed mogelijk dat het recordaantal van 
2017 (bijna 6.000 deelnemende buurten) verbroken gaat worden. 
In 97% van de Nederlandse gemeenten worden Burendagactivi-
teiten georganiseerd. Slechts in elf gemeenten zijn er nog geen 
activiteiten aangemeld. Douwe Egberts en het Oranje Fonds or-
ganiseren Burendag jaarlijks op de vierde zaterdag van septem-
ber, die dit jaar op 22 september valt.

Expositie: jeugdportretten 
als spiegel van verleden
Regio - Tot en met 2 september 
exposeert Rob Daniëls uit Bever-
wijk in de fraaie historische ex-
positieruimte in de Waag aan het 
Spaarne. Met bijzonder nieuw 
werk, te weten recent gemaakte 
portretten van personen uit het 
verleden. Post Jeugd portretten 
noemt de beeldend kunstenaar 
deze werken, waarbij hij gedetail-
leerd uit de doeken doet hoe hij 
daartoe is gekomen. Doorgaans 
geen vooraf geplande werken 
maar portretten die veelal op ge-
voel of na plotseling opkomen-
de fantasieën zijn ontstaan. Rob 
streeft er als echte portrettist wel 
naar om tijdens dit creatieve pro-
ces de persoon, die hij onbewust 
in gedachten heeft, in een laat-
ste fase zo natuurgetrouw mo-
gelijk weer te geven. Hoe de per-

soon er destijds echt heeft uitge-
zien en een tipje van de sluier van 
de persoonlijkheid van de gepor-
tretteerde op te lichten. Dus meer 
te tonen dan alleen een tre�ende 
gelijkenis. 
Het ontstaan-proces van deze 
portretten wordt door Rob uit-
voerig met voorbeelden toege-
licht. Daarbij kunnen opgedane 
ervaringen tijdens poseersessies 
van invloed zijn. Het toeval kan 
zeker een rol spelen, een bepaald 
gezicht doet hem – al schetsend - 
plotseling denken aan een oude 
vriend, een ander gezicht op een  
gebeurtenis met een familielid 
na een huiselijk drama in het ver-
leden. Bij het maken van een te-
kening van een jong meisje voor 
een wand met hertenkoppen rea-
liseerde hij zich plotseling dat hij 

onbewust een jeugd portret van 
zijn grootmoeder had gemaakt. 
Een spannend traject noemt de 
beeldend kunstenaar het maken 
van de portretten waar hij het 
afgelopen jaar mee bezig is ge-
weest. Een proces van eindeloos 
arceren in sepia, inkt of zwart krijt 
en vervolmaking met andere ma-
terialen. Met als resultaat: een 
jeugd portret!        

De werken van Rob Daniëls zijn 
tot en met zondag 2 septem-
ber te bezichtigen in Galerie De 
Waag, Spaarne 30 te Haarlem. 
De openingstijden zijn van don-
derdag t/m zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Zie ook www.kzod.nl, 
www.facebook.com/kunstzijons-
doel en www.robdaniels.nl. (Jan 
Reijnders)

Programma Haarlem Cultuur Festival 
op 8 en 9 september nu online
Regio - Met nog een kleine 
maand te gaan kan het puzzelen 
beginnen. Het programma van 
het Haarlem Cultuur Festival staat 
online! Op zaterdag 8 en zondag 
9 september luiden we het nieu-
we culturele seizoen in en barst 
het in de stad op 34 locaties van 
de activiteiten op het gebied van 
theater, �lm, muziek, beeldende 
kunst, dans, literatuur en erfgoed.
Zowel voor kinderen als voor vol-
wassenen is er van zaterdagoch-
tend 10.00 uur tot zondagavond 

18.00 uur van alles te doen, te be-
leven en te ontdekken in diver-
se genres. De meeste activiteiten 
zijn gratis toegankelijk.
Op 8 en 9 september vinden 
naast Haarlem Cultuur Festival 
ook de Open Monumentenda-
gen, Korenlint en de Haarlem-
se Cultuurnacht en die vier eve-
nementen lopen dwars door el-
kaar heen. Om het voor publiek 
zo gemakkelijk mogelijk te ma-
ken gaan de organisatoren bin-
nenkort alle activiteiten op haar-

lemcultuurfestival.nl samenvoe-
gen in één blokkenschema.
Door gebruik te maken van �lters 
en favorieten te markeren met 
een sterretje, kun je dan een keu-
ze maken uit het totale aanbod 
van activiteiten en een persoon-
lijk blokkenschema maken. Of je 
vult een paar simpele vragen in 
en krijgt programmatips op maat.
Het gedrukte programmaboek-
je is vanaf 25 augustus verkrijg-
baar bij de VVV Haarlem, Grote 
Markt 2.

Bier met limonade en kruiden-
tuin tegen wespenoverlast
Regio - Ook wespen hebben in 
augustus vakantie; hun werk, 
het zorgen voor de larven, zit 
er grotendeels op. De werksters 
hebben de larven gevoerd met 
muggen, bladluizen en rupsen. 
Een nest van 6.000 wespen kan 
in één week een half miljoen 
vliegen en zo’n 130.000 mug-
gen vangen. Nu ze vrij zijn, gaan 
de werksters voor zichzelf op 
zoek naar ander lekkers zoals 
zoetigheid en vlees. Zoemen ze 
bij jou ook al rond? 

Milieu Centraal geeft 5 tips tegen 
wespenoverlast:

Tip 1: Schrik wespen af met een 
kruidentuin
Wespen komen af op zoetigheid 
en vlees, maar ze hebben een he-
kel aan geuren zoals kruidnagel, 
citroengras, rozemarijn en munt. 
Met een geurig kruidentuintje op 
je terras of balkon jaag je wes-
pen weg. Wespen hebben een 
heel goed geheugen voor plek-
ken waar voedsel te halen is. Be-
gin dus zo vroeg mogelijk met 
afschrikkende geuren en blijf ze 
neerzetten. Als de wespen eerst 
onbelemmerd van vlees of zoe-
tigheid genoten hebben en je zet 

pas later de kruiden neer, dan blij-
ven wespen het nog geruime tijd 
proberen. 

Tip 2: Toch een wesp? Blijf rustig
Doe zo kalm mogelijk en maak 
geen snelle slaande bewegingen 
als er een wesp rondvliegt. Wes-
pen zijn in augustus agressiever 
en steken zodra ze zich bedreigd 
voelen. Echt raak slaan werkt zelfs 
averechts want doodgeslagen 
wespen verspreiden een alarm-
stof waar andere wespen op afko-
men. Wacht tot de wesp uit zich-
zelf wegvliegt of maak langza-
me bewegingen. Bij een wespen-
nest kun je het best uit de buurt 
blijven. Een wespennest herken 
je aan de ronde vorm, de grijzige 
kleur, het papierachtige materiaal 
en natuurlijk aan de rondvliegen-
de wespen. 

Tip 3: Geef ze geen eten
Wespen zijn dol op zoetigheid, zo-
als limonade en ijsjes. Vlees lusten 
ze ook graag. Kijk dus uit met eten 
en drinken. Ga je buiten eten? Ge-
bruik kinderbekers met een dek-
sel, dek eten af, ruim het snel op 
en laat geen afval slingeren. En zet 
een kruidenplantje of een schotel-
tje met kruidnagel op tafel.  

Tip 4: Geen BIJvangst met Rad-
ler bier
Je kunt een wespenval kopen of 
zelf maken van een lege plastic 
�es. Knip de hals eraf, zet die er 
omgekeerd weer op en giet er een 
paar centimeter bier met limona-
de (Radler) in. De wespen vliegen 
de val in en verdrinken. Het alco-
hol in het bier zorgt ervoor dat je 
geen bijen naar je wespenval lokt. 
Pas wel op: een wespenval trekt 
juist wespen aan en heeft dus al-
leen zin op voldoende afstand van 
je terras.
 
Tip 5: Nep-nest
Wespen vermijden nesten van an-
dere wespen en blijven ook op af-
stand (tot wel 6 meter) van een 
nep-nest. Je kunt zelf een nest na-
maken of een nep-nest kopen. Ze 
zijn te verkrijgen onder de naam 
‘waspinator’, ‘wespenverjager’ of 
‘wespenzak’. Dit is wel een tip voor 
volgend jaar: de waspinator heeft 
het meest e�ect als je het nep-
nest vroeg in het seizoen ophangt 
wanneer de jonge koningin een 
nieuwe plek zoekt om haar kolo-
nie te stichten. 

Kijk ook op www.milieucentraal.
nl/wespen.

Warming Up lopen in Assendelft
Regio - Op de woensdagavonden 
22 augustus, 29 augustus, 5 sep-
tember en 12 september worden 
in Assendelft voor de 40e keer de 
Warming Up lopen gehouden. Ie-
der jaar doen er gemiddeld 350 
lopers aan deze serie mee voor-
namelijk als training voor de Dam 
tot Damloop. Behalve dat het een 
ideaal parcours is om te lopen ( 
�etspaden ) is het ook een gezel-
lige loop. Na de vakantie even bij-
praten en tevens kijken hoe ie-
dereen ervoor staat met de con-
ditie. Je hebt met deze 4 lopen 
mooi de gelegenheid om alles op 

te bouwen. Er kunnen 2 afstan-
den worden gelopen: 7,5 kilome-
ter en 1600 meter (jeugd tot en 
met 14 jaar)
Voor beide afstanden wordt een 
klassement bijgehouden van ie-
dereen die zich voor 3 of 4 avon-
den tegelijk hebben ingeschre-
ven. Bij een gelijke stand na 3 
avonden is de 4e avond beslis-
send. De start en �nish van de 
loop is op de hoek van de Veen-
polderdijk/Zaandammerweg. De 
starttijd is 19.30 uur. De voorin-
schrijving (alleen voor de serie 
van 7,5 km) is bij Runnersworld in 

Zaandam en is geopend tot dins-
dag 21 augustus. De na-inschrij-
ving is vanaf 18.30 uur op de dag 
zelf, bij voetbalvereniging As-
sendelft Dorpsstraat 253 b te As-
sendelft. Er kan dan ook voor el-
ke avond apart worden inge-
schreven. Er kan niet online wor-
den ingeschreven. Het inschrijf-
geld voor de serie van 7,5 km is 
bij voorinschrijving 12 euro en bij    
na inschrijving 14 euro. Voor ver-
dere informatie zie www.lecham-
pion.nl, trimloopcommissie@le-
champion.nl of bel 075- 6871474. 
(foto: Frits van Eck)
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Dance Valley: herkenbaar, kleurrijk en sfeervol

Het langstlopende dancefestival van Nederland heeft zichzelf 
opnieuw uitgevonden, zo leek het. Op het terrein rond de Velsen 
Valley stonden nog maar twee tenten, terwijl dat er altijd meer 
waren. Daar stond tegenover dat er maar liefst vijf openluchtpo-
dia waren, waaronder de mainstage en een groot podium op het 
hoger gelegen veld (Crazyland). Het terrein heeft daardoor meer 
‘lucht’ gekregen, wat de festivalsfeer zeker ten goede kwam.

De frisse kleuren van het nieuwe logo waren overal zichtbaar 
en zorgden daarmee voor veel vrolijkheid. Eyecatcher was de 
zweefmolen van 55 meter hoog halverwege het terrein. Vanuit 
de lucht hadden de bezoekers fantastisch zicht op de feestende 
mensen en de omgeving van de wereldberoemde vallei.

Wat betreft de muziek werd de lijn van vorig jaar verder doorge-
trokken. Op de meeste podia werd commerciële house met veel 
verwijzingen naar de jaren negentig gedraaid. Die herkenba-

Het nummer waarmee Showtek het festival zaterdagavond af-
sloot, de happy hardcore-klassieker Wonderful Days, vertelde ei-
genlijk het hele verhaal van Dance Valley 2018. Op ieder podium 
was de echo van de jaren negentig te horen. ‘Het is alsof de klok 
twintig jaar terug is gezet’, merkte een bezoeker op. Hij bedoel-
de dat positief, want de 24ste Dance Valley voelde echt als het 
kleurrijke festival uit de beginjaren.

re melodieën zorgden voor een grote interactie met de bezoe-
kers – dit jaar tussen de 20 en 25 duizend. Door een aantal ur-
ban-artiesten te programmeren (Lil’ Kleine, Ronnie Flex, Boef en 
Jebroer) kregen de jongere festivalgangers ook waar voor hun 
geld.

Voor vrijwel alle artiesten gold dat zij de hang naar het verleden 
wisten om te zetten in hedendaagse, dansbare muziek voor een 
breed publiek. Dat daarbij de beats per minute soms flink wer-
den opgedreven, droeg alleen maar bij aan de feestvreugde.

Organisatorisch viel op Dance Valley niets af te dingen. Door de 
nieuwe terreinindeling waren de bars nog slimmer neergezet. 
Daardoor stonden er vrijwel geen rijen. Als beloning werd de or-
ganisatie – na dagen van zware regenval – getrakteerd op per-
fect festivalweer: overwegend zonnig en zo’n twintig graden.

Komend weekend is het nog twee keer feest in Spaarnwoude: 
zaterdag met Dutch Valley en zondag met Latin Village (uitver-
kocht). Voor Dutch Valley is nog een beperkt aantal kaarten be-
schikbaar. (Friso Huizinga, foto’s: Michel van Bergen)




