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Magische momenten
in de Velsen Valley

Velsen-Zuid - Een va-
der die met zijn kinderen 
op de muziek van Waylon 
danst. Vrienden die de po-
lonaise lopen bij Wolter 
Kroes. Jongeren die mas-
saal meezingen met Ron-
nie Flex. Dutch Valley was 
een feest waar iedereen 
het naar zijn zin had.

,,Ik kom hier al voor de zesde 
keer en vond dit echt de leuk-
ste editie tot nu toe.’’ Michelle 
en haar vriendinnen zijn dol-
enthousiast als ze rond tien 
uur de Velsen Valley uitlopen, 
op weg naar hun fi ets. ,,De 
sfeer was super, de muziek 
erg leuk en de zon heeft bijna 

de hele dag geschenen. Beter 
kan het niet!’’
Waar je zaterdag ook keek, 
overal zag je vrolijke gezich-
ten. Kinderen, jongeren, vol-
wassen en ouderen, ze vier-
den samen feest. Op sommi-
ge momenten was de verbon-
denheid bijna magisch, bij-
voorbeeld toen Lange Frans 
het rake ‘Land van ons’ inzet-
te op het hoofdpodium. Net 
zo bijzonder was het moment 
dat André Hazes Jr. in het bij-
zijn van zijn zwangere vrien-
din een nieuw nummer zong. 
Het liedje dat volgde vertelde 
eigenlijk het verhaal van Dut-
ch Valley 2016: ‘Leef, alsof het 
je laatste dag is. Leef, pak al-

les wat je kan.’ Een wandeling 
over het festivalterrein stond 
gelijk aan ronddolen door de 
schatkamer van de Neder-
landse muziek: van de abso-
lute top (Kensington, Within 
Tempation) tot artiesten die 
de jaren ’90 lieten herleven 
(Party Animals) en van onver-
woestbare kroegtijgers (Wol-
ter Kroes, Peter Beense) tot 
de hitmachines van nu (Ron-
nie Flex, Broederliefde). Zij 
droegen allemaal bij aan de 
perfecte sfeer op de zesde 
editie van Dutch Valley, waar 
naar schatting 33.000 men-
sen op afkwamen. Op naar 
volgend jaar! (foto: Friso Hui-
zinga)

Matthijs Büchli vrijdag 
gehuldigd in Santpoort
Santpoort-Noord - Baan-
wielrenner Matthijs 
Büchli wordt vrijdagmid-
dag om 16.00 uur gehul-
digd op het kermisveld 
aan de Hoofdstraat.

De 23-jarige Santpoorter 
won vorige week in Rio een 
zilveren medaille op het 
onderdeel keirin. ,,Een fan-

tastische prestatie van een 
uniek sporttalent uit onze 
gemeente”, aldus burge-
meester Frank Dales.

Büchli geldt al jaren als 
een van de grootste sport-
talenten uit Velsen. In 2012, 
2013 en 2014 werd hij ver-
kozen tot Sportman van het 
Jaar.

Lesboot terug na brand
IJmuiden - Het scheelde 
maar een haar of duizen-
den uren hard werken door 
tientallen leerlingen me-
taalbewerking waren he-
lemaal voor niets geweest. 

De brand bij scheepswerf De 
Chinook en IJmuiden Me-
taal op 27 april was vernieti-
gend voor het bedrijfspand, 
maar gelukkig niet voor les-
boot Union. Deze lesboot was 
op dat moment bijna afge-
bouwd en klaar om gespoten 
te worden.
Maandag is de lesboot te-
ruggebracht naar de nieu-
we locatie van scheepswerf 
De Chinook aan de Cornwall-
straat in IJmuiden. Dit trans-

port ging grotendeels over 
het Noordzeekanaal en duur-
de bijna de hele dag.
Union is een lesboot die de 
afgelopen drie jaar is ge-
bouwd door leerlingen van 
De Chinook, één van de Per-
spectief Leerwerkbedrijven. 
De lesboot wordt later dit jaar 
opgeleverd en overgedragen 
aan het Maritiem College in 
IJmuiden. Letterlijk gemaakt 
door en voor jongeren in op-
leiding. 
De goede afl oop van de gro-
te brand voor deze lesboot in 
combinatie met het werken 
van en voor jongeren maakt 
het verhaal van Union uniek 
in Nederland. (foto: Reinder 
Weidijk)

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

31 AUGUSTUS
18.30 - 21.00 UUR

WWW.BC-WESTERVELD.NL 

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

AlbAtros bAnden
IJmuIden

www.albatrosbanden.nl

bAndenpech?
zo weer op weg!



 
 2   25 augustus 2016

COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. EN 
SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop:
Sanne Crapts 
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874

Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef Redactie:
Friso Huizinga
Mobiel 06-53911726

Redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland PERS BV

OPLAGE HOFGEEST: 15.250
OPLAGE JUTTER: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Aan de Westerduinweg, tus-
sen de Semafoor en de Ha-
ringhaven, staat de IJbun-
ker. Je kunt deze grijze be-
tonkolos van ruim 200 me-
ter lang, ruim 70 meter breed 
en zo’n 18 meter hoog niet 
missen, ook al staan er blau-
we silo’s omheen. De bun-
ker is in de Tweede Wereld-
oorlog gebouwd als schnel-
lbootbunker, een overdek-
te haven voor Duitse torpe-
doboten. Het is geen onder-
zeebootbunker zoals sommi-
gen denken.
De schnellboot was in de 
oorlog een snelle torpedo-
boot van de Duitse Kriegs-
marine. Ze werden ingezet 
voor aanvallen op geallieer-
de schepen in de kustwa-
teren. Daarnaast werden ze 
gebruikt voor het leggen van 
zeemijnen. Om de schnel-
lboten in de haven te be-
schermen tegen geallieerde 
luchtaanvallen verrezen ge-
durende de eerste oorlogs-
jaren twee schnellbootbun-
kers bij IJmuiden. Schnell-
bootbunker 1 werd gebouwd 
aan de toenmalige kop van 
de Haringhaven. Deze bun-
ker kwam in november 1941 
gereed en had tien dubbele 
ligboxen.
In 1942 startte een Neder-
landse firma in samenwer-
king met een Duitse aanne-

mer met de bouw van een 
nog grotere schnellbootbun-
ker bij de ingang van de Ha-
ringhaven. De muren en het 
dak van deze bunker wa-
ren vier meter dik. De bun-
ker kreeg 14 ligboxen en vier 
droogdokken voor scheeps-
onderhoud en -reparatie. In 
1944 werd de bouw van de-
ze tweede bunker, de huidige 
IJbunker, gestaakt. Schnell-
bootbunker 2 is dus nooit af-
gebouwd.
De bouw van de bunkers 
bleef niet onopgemerkt bij 
de geallieerden. De bunkers 
werden doelwit van geallieer-
de bombardementen. Hierbij 
werd zwaar materieel ingezet, 
zoals IJmuiden en omstreken 
hebben ondervonden. Zelfs 
Anne Frank schreef in haar 
dagboek over een van deze 
zware bombardementen in 
IJmuiden. Schnellbootbun-
ker 1 raakte zwaar bescha-
digd. Deze was na de oor-
log onbruikbaar en is door de 
Canadezen opgeblazen. On-
langs is de fundering van de-
ze bunker verwijderd voor de 
bouw van een vrieshuis van 
Parlevliet en Van der Plas.
De IJbunker kwam lichtbe-
schadigd uit de oorlog en 
werd al snel in gebruik geno-
men als haringpakhuis. Later 
is een deel van de bunker in 
gebruik geweest als distribu-
tiecentrum van de Vomar en 
een ander deel door Over-
slagbedrijf De IJbunker. Mo-
menteel is de bunker in ge-
bruik door Cebo Holland voor 
de productie, opslag en dis-
tributie van industriële mine-
ralen die gebruikt worden bij 
onder meer de olie- en gas-
boringen.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Slijterij & Wijnhuis Zeewijck
Proeven van port met 
Nederlandse ‘touch’

IJmuiden - Niepoort heeft 
een grote reputatie op het 
gebied van Colheita-ports, 
maar ook de Vintage-jaar-
gangen behoren tot de top. 
Slijterij & Wijnhuis Zeewij-
ck heeft al vele jaren een 
warme band met het Ne-
derlandse porthuis. Uitge-
breid kennismaken kan op 
vrijdag 2 september tijdens 
de Niepoort Portproeverij 
in Restaurant Perron Zee.
Het porthuis in Vila Nova 
de Gaia werd halverwege 
de negentiende eeuw op-
gericht door de Nederlan-
ders Eduard Kebe en Fran-
ciscus Marius van der Nie-
poort. Omdat Kebe al vroeg 
overleed kwam het huis in 
volledig eigendom van de 
familie Van der Niepoort. 
De huidige wijnmaker Dirk 
van der Niepoort behoort 
tot de vijfde generatie. 
Niepoort produceert jaar-
lijks zo’n half miljoen fles-
sen. De druiven komen 
hoofdzakelijk uit de Dou-
rovallei. Voorheen had 
Niepoort daar geen eigen 
Quinta’s (druivenboerde-
rijen), maar in de jaren ‘80 
kwam daar verandering in. 
Anno 2016 is Niepoort ei-
genaar van Quinta do Car-
ril, Quinta de Nápoles en 
Quinta do Passadouro.
Tijdens de proeverij ver-
telt de specialist van Vi-
née Wijnimport over de 
manier waarop port ge-
maakt wordt en over de 
oorsprong van het Neder-
landse porthuis. Op tafel 
staan zeven verschillende 

flessen Niepoort, uiteenlo-
pend van een strakdroge 
witte port tot een mooie ro-
de Vintage. De proeverij is 
geschikt voor zowel begin-
nende als gevorderde port-
drinkers.
De Niepoort Portproeve-
rij wordt op vrijdag 2 sep-
tember gehouden in Res-
taurant Perron Zee, Krui-
tenstraat 1-3 in IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur, inloop 
vanaf 19.45 uur. Deelname 
kost 20 euro inclusief bij-
passende hapjes. Aanmel-
den kan via www.zeewijck.
nl, 0255-540331 of info@
zeewijck.nl.
Slijterij & Wijnhuis Zeewij-
ck organiseert regelmatig 
proeverijen die in het te-
ken staan van whisky, rum, 
gin, wijn of port. Kijk voor 
het volledige overzicht op 
www.zeewijck.nl/proeverij-
en.

Aqua Bootcamp: 
complete work-out!

IJmuiden - In september 
start zwembad De Hee-
renduinen op woensdag 
van 20.00 tot 20.45 uur 
met Aquabootcamp. Dit is 
een pittige, stevige wor-
kout waarbij zowel de con-
ditie als spierkracht wordt 
verbeterd. Aquabootcamp 
staat voor actie, snelheid, 
afwisselende oefeningen 
en samenwerking. Het is 
een totale workout .
De training is zeer ge-
schikt voor mensen die 
aan hun figuur willen wer-
ken of hun uithoudings-
vermogen intensief willen 
verbeteren. Het is een uit-

dagende training met veel 
verschillende oefeningen 
waarbij men zich fitter, ac-
tiever en sterker gaat voe-
len. Het is pittig maar voor 
(bijna) iedereen te doen. 
Zwemvaardigheid is wel 
een vereiste.
Neem op woensdag 31 au-
gustus om 20.00 uur deel 
aan de introductieles. Kom 
daarbij met z’n tweeën en 
betaal voor de prijs van 
één. 
Aanmelden kan bij de re-
ceptie van het zwembad  
of door een e-mail te stu-
ren naar zwembadrecep-
tie@velsen.nl.
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Per sloep naar Volendam
Velsen - Telstar heeft vermoedelijk weer een primeur te pakken, want afgelopen vrijdag reis-
den bijna 20 supporters van de Velsense voetbalclub per sloep naar de uitwedstrijd tegen FC 
Volendam. Ze waren bijna zes uur onderweg en kregen met de Dijk in zicht nog een regenbui 
te verduren, maar dat mocht de pret niet drukken. Het idee ontstond tijdens Dorpsfeest Sant-
poort toen sponsor Han Brussel (Bluetrace) in gesprek raakte met oud-voetballer Barry van 
Galen. Aan boord waren ook de geblesseerde aanvoerder van Telstar, Frank Korpershoek, en 
de oud-spelers Cor Varkevisser en Anthony Correia. Telstar verloor de uitwedstrijd in het Kras 
Stadion overigens kansloos met 3-0. (foto: Friso Huizinga).

IJmuiden - Zaterdag 27 au-
gustus wordt van 09.00 tot 
17.00 uur weer een gezelli-
ge rommelmarkt georgani-
seerd op het Kennemerplein 
(tegenover de Vomar). Er zul-
len weer veel kramen staan 
die vol liggen met van al-
les en nog wat. Wie ook zijn 
overtollige spullen wilt ver-
kopen kan een kraam hu-
ren. Bel voor meer informatie 
of reserveren van een kraam: 
0255-533233 of 06-10475023. 
De volgende markt wordt ge-
houden op 3 september.

Rommelmarkt

IJmuiden - Zondag 28 au-
gustus wordt op het Velser-
duinplein (achter de Hema) 
weer een gezellige koffer-
bakmarkt geoganiseerd. Net 
als vorige keer zal het weer 
vol staan met auto’s waaruit 
spullen verkocht gaan wor-
den. Er zal van alles te koop 
zijn. Wie ook aan deze markt 
wil deelnemen kan gewoon 
aansluiten in de rij. (reser-
veren is niet nodig). De kos-
ten zijn vanaf 10 euro per au-
to. De markt begint om 08.00 
uur en zal om 15.00 uur weer 
afgelopen zijn. Voor meer in-
formatie: 0255-518380 of 06-
57539029. De volgende kof-
ferbakmarkt is op 25 septem-
ber en 16 oktober.

Kofferbakmarkt
Velserduinplein

Redacties RTV Seaport 
weer onder één dak
Velsen - Luisteraars en kij-
kers van de lokale zender 
moeten vandaag (donder-
dag) rekening houden met 
een korte onderbreking van 
de radio- en tv-uitzending. 
Dat heeft te maken met de 
verhuizing van het media-
centrum van RTV Seaport.
Dankzij een kleine verbou-
wing in het gebouw waar ook 
het Witte Theater is gehuis-
vest, ontstond er voldoen-

de ruimte om alle activitei-
ten van RTV Seaport op één 
locatie onder te brengen. De 
televisieredactie en -produc-
tie waren enkele jaren te gast 
in de bibliotheek aan het Du-
dokplein, maar keren nu dus 
weer terug naar Oud-IJmui-
den. Het bezoekadres is Ka-
naalstraat 257/3 in IJmuiden, 
waar RTV Seaport (radio) al 
jaren radio-uitzendingen ver-
zorgt. 

Nieuwe tennisschool 
bij LTC Hofgeest

Velserbroek - Enkele jaren 
geleden was de toplaag van 
de oude gravelbanen van LTC 
Hofgeest aan vervanging toe 
waarna het bestuur besloten 
heeft om de banen dan maar 
gelijk te vervangen door Po-
bounce-banen (all-weather 
banen). Een hele investering 
die het nu echter mogelijk 
maakt dat er het gehele jaar 
door de ruim 700 leden ge-
peeld kan worden. Hiermee 
beschikt Hofgeest nu over een 
schitterend complex met tien 
verlichte tennisbanen.
,,Na een zorgvuldige selectie 
is Mulder & van Dijk gekozen 
als nieuwe tennisschool voor 
LTC Hofgeest’’, vertelt voor-
zitter Loek Ruijter enthousi-
ast. ,,Vanaf 1 oktober gaat de-
ze nieuwe samenwerking of-
fi cieel van start maar om on-
ze leden alvast kennis te laten 
maken met de nieuwe ten-
nisschool zijn er verschillen-
de promodagen gepland, zo-

als vanochtend tijdens een 
eerste tennisclinic. Maar we 
staan, samen met M&vD, op 
zaterdag 3 september met een 
kraam in Winkelcentrum Vel-
serbroek en woensdag 7 sep-
tember volgt er ’s middags 
nog een clinic voor de jeugd. 
En de feestelijke onderteke-
ning van onze samenwer-
kingsovereenkomst is op za-
terdag 1 oktober.’’
Als speciale introductie van 
de tennisschool van Mulder & 
van Dijk geldt voor volwassen 
leden een kennismakings-ta-
rief van 99 euro voor tien ten-
nislessen voor vier personen. 
Alle jeugdleden van LTC Hof-
geest worden gesponsord 
door de club en kunnen daar-
door gratis meedoen aan tien 
tennislessen. 
Het complex van LTC Hofgeest 
ligt aan de Broeklanden 5, aan 
de rand van Velserbroek, vlak-
bij de Grote Buitendijk. Zie 
ook www.ltchofgeest.nl.

Al 65 jaar service en kwaliteit
Shellstation Post

viert 65 dagen feest
IJmuiden - Het 65-jarig be-
staan van Shellstation Post 
wordt gevierd met 65 da-
gen feest. Klanten krijgen 
vanaf 1 september dubbe-
le Airmiles en maken meer 
dan twee maanden kans 
op een prachtige scooter 
en 64 andere prijzen. De 
trekking vindt plaats op 7 
november.

Het tankstation aan de Hee-
renduinweg staat al decen-
nialang bekend om zijn kwali-
teit en service. Sommige klan-
ten tanken er al sinds de ope-
ning in 1951. ,,Wij merken dat 
persoonlijke aandacht nog 
steeds erg op prijs wordt ge-
steld’’, zegt Cees Post, die het 
Shellstation sinds 2006 sa-
men met zijn vrouw Irma runt.
,,In de jaren zeventig hielp ik 
mijn vader als jongetje van 
tien. De klanten van toen ko-
men nog steeds. Om te tan-
ken, maar ook om een praatje 
te maken of voor een kop kof-
fi e. Samen met onze collega’s, 
die bijna allemaal voor een 
langere periode bij ons wer-
ken, proberen wij elke dag 
een prettige sfeer te creëren 
waarin klanten zich thuis voe-
len.’’
Shellstation Post onderscheidt 

zich met een sterk brandstof-
merk (Shell), concurreren-
de prijzen, een moderne was-
straat, een eigentijdse shop 
en wekelijks terugkerende 
acties. Op woensdag krijgen 
klanten 14 cent korting op 
een liter benzine (11 cent op 
diesel), op donderdag is een 
rondje door de wasstraat 50 
procent goedkoper (bij een 
tankbeurt van minimaal 25 li-
ter) en vrijdag staat in het te-
ken van service aan de pomp. 
Door de centrale ligging aan 
de Heerenduinweg is Shell-
station Post goed bereikbaar 
vanuit alle delen van de ge-
meente Velsen. De afgelo-
pen jaren werd geïnvesteerd 
in een nieuwe shop en een 
moderne wasstraat waar veel 
gebruik van wordt gemaakt. 
Post: ,,Dankzij onze waxbe-
handelingen is de autolak 
weer goed beschermd tegen 
zout, zand en de invloeden 
van Tata Steel.’’ Nieuw zijn de 
wasabonnementen waarbij 
het voordeel kan oplopen tot 
50 euro.
Meer weten of de jubileumac-
ties van Shellstation Post? 
Houd dan de Facebook-pagi-
na in de gaten. Hier wordt al 
het nieuws over het 65-jarig 
bestaan vermeld.
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Donderdag 
25 augustus

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van don-
derdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zie 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ met 
leuke speurtochten voor kin-
deren. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
Pieter Vermeulen Mu-
seum Driehuis: Tentoon-
stelling Dino’s voor ieder-
een vanaf 4 jaar. Foto-expo-
sitie Bijen. Workshop Bijen-
Insectenhotels maken van 
13.30 tot 15.30 kosten 3,50 
bovenop de entreeprijs.

Vrijdag 
26 augustus

Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-
stelling Dino’s. Foto-exposi-
tie: Bijen. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ met 
leuke speurtochten voor kin-
deren. Open van 13.00 tot 
17.00 uur
Officiële opening derde edi-
tie Bubbels & Bites door bur-
gemeester Bernt Schneiders 
om 19.00 uur aan de Donke-
relaan in Bloemendaal. Ge-
opend van 16.00 tot 22.00 
uur.
Velserbroekloop Start en 
finish zijn voor het Polder-
huis in Velserbroek. Jeugd-
loop start om 19.15 uur en 
de 5 en 10 km om 19.30 uur.

Zaterdag 
27 augustus

Rommelmarkt op het Ken-
nemerplein, t/o/ de Vomar in 
IJmuiden. Van 09.00 tot 17.00 
uur
Opruimactie Trawlerkade. 
Verzamelen bij lunchroom 
Bart om 12.00 uur. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 

smalst’ en ‘In Schepen’ met 
leuke speurtochten voor kin-
deren. Open van 13.00 tot 
17.00 uur
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-
stelling Dino’s. Foto-exposi-
tie: Bijen. 
Open huis bij Santpoorts 
Belang in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 
201 Santpoort-Zuid. Van 
14.00 tot 16.00 uur.
Rondleiding met gedichten 
in beeldenpark Een Zee van 
Staal. Vertrek om 14.00 uur 
bij entree van het park aan 
de Reyndersweg in Velsen-
Noord/Wijk aan Zee.
Derde editie Bubbels & 
Bites, Donkerelaan in Bloe-
mendaal. Geopend van 16.00 
tot 21.00 uur.

Zondag
28 augustus

Kofferbakmarkt Velser-
duinplein (achter de Hema). 
Van 08.00 tot 15.00 uur.
Rondrit met de stoomtrein 
over het bedrijfsterrein van 
Tata Steel. Vetrekt 10.45 uur 
vanaf station Velserbosch. 
Retour om 12.15 uur. Bij gro-
te belangstelling wordt een 
tweede rit gereden, deze 
vertrekt dan om 13.00 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ met 
leuke speurtochten voor kin-
deren. Open van 13.00 tot 
17.00 uur
Derde editie Bubbels & 
Bites, Donkerelaan in Bloe-
mendaal. Geopend van 16.00 
tot 21.00 uur.

Maandag
29 augustus

Dinsdag
30 augustus

Van 30 augustus t/m 9 
september is het Pieter Ver-
meulen Museum gesloten in 
verband met opbouw nieu-
we tentoonstelling!
Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 

Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Expositie Astri Smits in ‘t 
Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201 Sant-
poort-Zuid. De expositie is te 
bezichtigen tot 22 oktoeber 
van 13.30 tot 16.00 uur en 
op afspraak, telefoon 023-
5381999.
Zomerbridge Bridgevereni-
ging Velsen, gebouw Velser-
hooft, ingang Valckenhoef-
laan, Santpoort-Noord. Elke 
dinsdag tot en met augustus. 
Aanvang 19.30 uur. Inschrij-
ven tussen 18.45 en 19.15 
uur. Kosten 5 euro per paar.

Woensdag
31 augustus

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ met 
leuke speurtochten voor kin-
deren. Open van 13.00 tot 
17.00 uur
Inloopavond bij Begraaf-
plaats en Crematorion Wes-
terveld, Duin en Kruidber-
gerweg 2-6 in Driehuis. Van 
18.30 tot 21.00 uur.
Competitie klaverjassen 
in Café Kamperduin, Bik en 
Arnoldkade 12 IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur.
Introductieles Aqua Bot-
camp om 20.00 uur in 
zwembad De Heerendui-
nen in Ijmuiden. Daarna el-
ke woensdag van 20.00 tot 
20.45 uur.

Donderdag 
1 september

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van don-
derdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zie 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl
Alice Loeters houdt 
spreekuur in de rouwhuiska-
mer aan de Frans Netscher-
laan 12 in Santpoort-Noord. 
Van 11.00 tot 12.00 uur.

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Santpoort-Noord - Sant-
poort Jazz, Blues & Soul op 
het dorpsplein bij café Bart-
je duurt dit jaar weer drie 
dagen. Nieuw is de jazz-
jamsessie op zondag. Vrij-
dagavond staat zoals in 
voorgaande jaren in het te-
ken van de blues. En zater-
dagmiddag begint traditie-
getrouw met een bigband, 
gevolgd door latin, jazzy 
pop en als uitsmijter Super 
Soul Saturday. 
Het festival begint op vrij-
dag 2 september om 19:00 
uur met Blues Treat. De-
ze band van zangeres Mo-
nica Boelen speelt al meer 
dan 25 jaar haar unieke en 
opzwepende mix van klas-
sieke en funky blues, waar-
bij het moeilijk is om stil te 
zitten of te staan. Dit najaar 
staat Blues Treat in de fina-
le van de Dutch Blues Chal-
lenge en doet zij een gooi 
naar de titel Beste Blues-
band van Nederland.
Op zaterdag 3 september 
begint de zesde editie van 
Santpoort Jazz om 17 uur 
met Bigband Soli. Deze vijf-
tien man sterke bigband is 
een klein jaar geleden ge-
start door de gelijknami-
ge bekende muziekvereni-
ging uit Velsen en staat on-
der leiding van de ervaren 
saxofonist Werner Janssen. 
Vroeg in de avond is het 
de beurt aan Coup de Vil-
le.  Deze eveneens Velsen-
se band probeert de muziek 
van Willy De Ville zoveel mo-
gelijk eer aan te doen, maar 
wel geeft daar wel een ei-
gen draai aan. Uiteraard ko-
men de bekende nummers 
als Demasiado Corazon, en 
Hey Joe voorbij, maar ook 
covers die Willy ooit speel-
de, of covers waarvan Coup 
de Ville denkt dat hij ze ge-
speeld zou kunnen hebben.
Tussen de acts van zater-
dag door zijn er korte optre-

dens van zangeres Britney 
de Looff uit Velserbroek, 
die vorig jaar bijna de finale 
haalde van The Voice Kids 
of Holland. Zij wordt daarbij 
begeleid door gitarist Daan 
van Putten.
In navolging van het suc-
ces van de vorige edities 
bestaat de slotact zaterdag 
wederom uit een soulpro-
ject. Dit keer wordt de ba-
sis gevormd door de tien-
koppige soul- en funkband 
Full Count uit Haarlem en 
Velsen, die wordt aange-
vuld met diverse bijzonde-
re muzikanten. Het optre-
den begint met een blue-
sy set van mondharmonica-
speler en zanger Benjamin 
Streuper, met belangrijke 
bijrollen voor gitarist Henk 
Hoogland en toetsenist Jas-
per Swank. Daarna is het 
tijd voor authentieke soul 
met gastzanger Maurice 
Busby, die eerder zong met 
Dane Clark, Louise Windzak 
en de band Soul Stew. Het 
derde deel bestaat uit geva-
rieerde soul, funk en disco 
met onder andere zangeres 
Natascha Klobedanz en gi-
tarist André Berger.
Op zondag 4 september 
wordt het festival vanaf 
17.00 uur in café Bartje af-
gesloten met een jazz-jam-
sessie onder leiding van 
drummer en muziekdocent 
Koen van der Wel uit IJmui-
den. Hij roept alle zangers, 
zangeressen, blazers, gita-
risten, slagwerkers en an-
dere instrumentalisten uit 
de omgeving op om onder 
begeleiding van een dege-
lijke basisband mee te spe-
len en vrolijk te improvise-
ren: als een passend slot-
akkoord van de zomer en 
een Santpoorts weekend 
vol jazz, blues en soul. Zie 
ook www.facebook.com/
santpoortjazz. (foto: Belin-
da Put)
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Van 11 september tot en met 26 februari

Nieuwe expositie ‘Een bos 
vol geheimen’ in PVM

Driehuis - De tentoonstel-
ling ‘Bos vol geheimen’ is ge-
maakt voor kinderen van 3 
tot en met 8 jaar maar ook 
grotere kinderen zullen zich 
er zeker vermaken. De oude 
boswachter die ziek is, vraagt 
de kinderen om te kijken hoe 
het met het bos gaat en voor-
al om goed voor het bos te 
zorgen. In het bos er is er veel 
te zien en te leren. Bezoeker-
tjes komen het bos binnen 
via een deur in een stokoude 
boom. Eenmaal het bos bin-
nen valt er van alles te ont-

dekken! 
Wandelend onder het bla-
derdek speuren de kinderen 
naar diersporen en zoeken ze 
het dier dat daarbij hoort. In 
het groeibomenspel leren de 
kinderen waardoor een boom 
groeit én kunnen ze de boom 
echt laten groeien! In het 
blad-puzzelspel komen een 
aantal verschillende bladeren 
en vruchten aan bod. Daar-
naast is er een voorleeshoek 
en een vierjaargetijdenkast. 
Verder zijn er diverse kabou-
terspelletjes zoals: padden-

stoel-springen,  eikel-kege-
len, paddenstoelen sjoelen 
en zijn er leerzame voeldo-
zen. En niet te vergeten: een 
boom met allerlei geheimzin-
nige deurtjes!  Wie goed op-
let komt misschien kabouters 
of elfjes tegen! Helaas komen 
de kinderen ook dingen te-
gen die niet in een bos thuis-
horen, zoals zwerfvuil. Hoe 
moeten we daar mee om-
gaan? Kom kijken, ontdek-
ken en spelen in het ‘Bos vol 
geheimen’ in Driehuis. Uiter-
aard kan er bij een bezoek-
je aan de tentoonstelling ge-
knutseld worden. 
De tentoonstelling is te zien 
vanaf zondag 11 september. 
Het Pieter Vermeulen Muse-
um is van 30 augustus tot en 
met 9 september gesloten in 
verband met met de opbouw 
van de tentoonstelling ‘Bos 
vol Geheimen’.
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34d, te-
lefoon 0255-536726, e-mail: 
info@pieter-vermeulen-mu-
seum.nl. Openingstijden: 
woensdag, vrijdag en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Tij-
dens schoolvakanties: dins-
dag tot en met vrijdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Groepen op afspraak. 
Feestdagen gesloten. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-mu-
seum.nl.

Frontale aanrijding op 
Noordersluisweg
IJmuiden - Bij een fronta-
le aanrijding op de Noor-
dersluisweg tussen Velsen-
Noord en IJmuiden is vori-
ge week vrijdagmiddag een 
persoon gewond geraakt.
Een automobilist kwam door 
nog onbekende oorzaak op 
de verkeerde weghelft te-
recht en klapte hard op een 
tegenligger. Politie, brand-
weer en twee ambulan-

ces kwamen met spoed ter 
plaatse. De bestuurder van 
de auto die op de verkeer-
de weghelft belandde, raak-
te gewond en is per ambu-
lance naar het Rode Kruis 
Ziekenhuis in Beverwijk ver-
voerd.
Het verkeer over de sluizen-
route ondervond veel hinder 
van het ongeval. (foto: Mizz-
le Media/Niels Folkers)

Vrouw (81) zeer ernstig 
gewond bij ongeval
Velsen-Zuid - Vorige week 
woensdagmiddag is een 
81-jarige vrouw uit IJmuiden 
zeer ernstig gewond geraakt 
bij een verkeersongeval op 
de Minister van Houtenlaan 
in Velsen-Zuid. Omstreeks 
14.25 uur stak het slachtof-
fer via een zebrapad de Mi-
nister van Houtenlaan over. 
De vrouw liep met een rol-
lator. Een 33-jarige vrouw uit 
IJmuiden in een personenau-

to kon door nog onbekende 
oorzaak een aanrijding niet 
voorkomen. Daarbij raakte 
het slachtoffer zeer ernstig 
gewond. De vrouw is overge-
bracht naar het VU-zieken-
huis in Amsterdam. De poli-
tie heeft een onderzoek inge-
steld naar de toedracht van 
het ongeval. Het rijbewijs van 
de automobiliste is ingevor-
derd. (foto: Michel van Ber-
gen)

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Ontdek Oud-IJmuiden met gids
IJmuiden- Op zondag 4 
september wordt er weer 
wandeling door Oud-IJmui-
den gehouden onder leiding 
van Jan Morren. Aansluitend 
is er koffi e of thee met frian-
dises in Hotel Augusta. De 
wandeling start om 14.00 uur 
bij Augusta en duurt onge-
veer twee uur. 
De wandelexcursie loopt 
deels langs de twee ‘rond-
jes’ die de jeugd vroeger liep: 
het Bierrondje en het Kwat-
tarondje. Tijdens de excur-
sie vertelt Jan Morren over 
de geschiedenis van Oud-
IJmuiden, de culturele activi-
teiten en feesten in vroeger 
dagen, over oude panden en 
de Breesaap, de landbouw-
vlakte in de duinen waar-
op IJmuiden is gebouwd. 
De verhalen worden onder-
steund met oude afbeeldin-
gen. Morren is amateur-his-

toricus/archeoloog en actief 
bij vier stichtingen die zich 
bezig houden met de histo-
rie van Velsen.
Deelname aan de rondlei-
ding inclusief koffi e/thee met 
friandises (bonbon, glaas-
je crème en koekje) kost 10 

euro per persoon. Betaling 
ter plaatse. Opgeven via in-
fo@ontdekoudijmuiden.nl of 
06-50905585. Maximaal 20 
deelnemers.  Zorg voor goe-
de wandelschoenen, neem 
een fl esje water mee en 
eventueel een paraplu.
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Vernieuwde Cornelis 
Vreeswijk fi etsroute

Velsen - Op zaterdag 10 sep-
tember bestaat de mogelijk-
heid voor leden van het Cor-
nelis Vreeswijk Genootschap 
(CVG), maar ook voor andere 
geïnteresseerden, om de Cor-
nelis Vreeswijk fi etsroute nog 
eens gezamenlijk af te leg-
gen. Deze route kwam voor het 
eerst uit in 2010 en is nu uit-
gebreid met een aantal nieu-
we punten.
Peter Cammaert, erelid van 
het CVG, vertelt enthousiast: 
,,Dankzij de succesvolle ver-
koop van de CD “Cornelis zingt 
Bellman”, hadden we wat extra 
geld beschikbaar en hebben 
besloten om dit evenement 
als extra zomeractiviteit  toe te 
voegen. We hebben de route 
wat aangepast en fi etsen on-
der meer door het vernieuwde 
‘Oud-IJmuiden’’. De fi etstocht 
eindigt bij Paviljoen Zuidpier 
aan het Cornelis Vreeswijkpad 

waar de deelnemers kunnen 
genieten van een gratis drank-
je en waar tevens voor gepaste 
muziek wordt gezorgd.’’
,,Als beginpunt voor de tocht is 
gekozen voor Station Driehuis’’, 
licht Wim van Kooten, secreta-
ris van het CVG nader toe. En 
hij vervolgt: ,,De begintijd is om 
13:30 uur. Men kan zijn eigen 
fi ets meenemen, maar zonodig 
kan een e-bike voor 25 euro 
(voor leden van het CVG 10 eu-
ro) worden gehuurd bij Dutch 
Pedelec Tours. Ook is Station 
Driehuis uitgiftepunt voor OV-
fi etsen, maar hiervoor is een 
abonnement vereist. Het maxi-
male aantal deelnemers ligt zo 
rond de 30 personen. Mochten 
er veel meer inschrijvingen zijn 
dan wordt er een tweede fi ets-
tocht georganiseerd.’’
Inschrijven kan via www.cor-
nelisvreewijk.nl  of via info@
cornelisvreeswijk.nl.

Vandalisme en inbraak
bij korfbalvereniging DKV
Velsen-Zuid - Voor korfbal-
vereniging DKV is de zomer-
stop dramatisch verlopen. 
Het complex aan de Tolsdui-
nerlaan werd getroffen door 
vandalisme en een inbraak.
De vandalen hebben zich uit-
geleefd op twee dug-outs, 
een reclamebord is in stuk-
ken getrapt en er is een raam 
stukgeschoten. ,,Dit is waar-
schijnlijk gedaan met een 
luchtbuks’’, zegt een van de 
bestuursleden. ,,Ook vonden 
we heel veel glas op het veld. 
Dit brengt veel gevaar voor 
de sporters met zich mee. Tot 
overmaat van ramp hebben 
de vandalen zich ook uitge-
leefd op het kunstgrasveld.  
Hier zijn hele stukken uit los-
getrokken.  Dit  was  wel een 
grote zorg voor ons. ‘’
Aangezien de trainingen een 
week later zouden beginnen 
en de competitie in het eer-
ste weekend van september. 
Door snelle actie van de ge-
meente is de schade aan het 
veld afgelopen vrijdag al her-
steld.
Alsof dit nog niet genoeg 
was,  is er ook nog eens in-
gebroken. Dit is in de nacht 
van 15 op 16 augustus ge-
beurd. Tijdens deze inbraak 
is er niets buitgemaakt.  Er is 
wel heel veel schade aange-
richt. 
,,Om binnen te komen is er 
met veel geweld een raam 

ingetrapt, vervolgens heeft 
men de kantine overhoop 
gehaald. De inbrekers heb-
ben hun zoektocht  voort-
gezet in de bestuurskamer. 
Hiervan heeft men eerst de 
deur ingetrapt, waarna in de 
bestuurskamer diverse kas-
ten zijn opengebroken of in-
getrapt.’’ De politie heeft in-
middels onderzoek gedaan in 
de kantine. 
De daders waren vermoede-
lijk op zoek naar geld. ,,Over 
de omvang van de schade 
kunnen we nog niets zeg-
gen.  We moeten ook nog uit-
zoeken welke schade door 
de verzekering vergoed gaat 
worden en welke schade niet. 
Het zal in ieder geval nog we-
ken duren voordat alle scha-
de hersteld is.’’

IJmuiden - Afgelopen 
maandagmorgen hield de 
politie een snelheidscontrole 
op de Heerenduinweg. Tus-
sen 09.00 en 11.00 uur re-
den 453 bestuurders sneller 
dan de toegestane 50 kilo-
meter per uur. De hoogst ge-
meten snelheid bedroeg 90 
kilometer per uur.  De over-
tredingen werden fotogra-
fi sch vastgelegd. De betrok-
ken overtreders krijgen een 
bekeuring thuisgestuurd.  

Snelheids-
controle 

Heerenduinweg

Inloopavond
op Westerveld
Driehuis - Begraafplaats en 
crematorium ‘Westerveld’ or-
ganiseert op woensdag 31 au-
gustus de maandelijkse in-
loopavond. Geïnteresseerden 
kunnen dan zonder afspraak 
van 18.30 tot 21.00 uur bin-
nenlopen en vragen stellen. 
De medewerkers van Wester-
veld staan met een kopje koffi e 
klaar in de toonzaal, waar ook 
een uitgebreide collectie ge-
denktekens, urnen en as-sie-
raden te bekijken is. Ellis Ver-
kerk, teamleider Info & Na-
zorg geeft informatie over de 
verschillende mogelijkheden 
voor gedenkplekken en monu-
menten. Zij vertelt: ,,U kunt al-
tijd een eigen plek uitzoeken in 
het gedenkpark. Een plek om-
ringd door weelderig groen, op 
een heuvel of juist op een open 
plek. Westerveld heeft zoveel 
moois, er is altijd wel een plek 
die aanspreekt. Ook bij de keu-
ze van een monument advise-
ren wij u graag.” Om juiste keu-
zes te kunnen maken is het 
van belang om te weten wat er 
allemaal mogelijk is. Om hier-
bij te helpen heeft Westerveld 
een wensenformulier ontwik-
keld. Ook dat kunt u tijdens de 
inloopavond bekijken en mee-
nemen naar huis. Het adres is 
Duin en Kruidbergerweg 2-6 
in Driehuis. Zie ook www.bc-
westerveld.nl.

Velsen - In de maanden sep-
tember en oktober vindt er 
een bezoekerstevredenheids-
onderzoek plaats op Beec-
kestijn. Natuurmonumen-
ten wil graag weten wat er 
aantrekkelijk en interessant 
is voor de bezoekers van de 
buitenplaats, maar ook wat er 
beter kan. Vindt u dat er meer 
bankjes moeten komen? Of is 
het te druk op het landgoed? 

Wat is uw mening over de 
evenementen die op Beec-
kestijn worden gehouden? 
De aankomende tijd kun-
nen bezoekers van Beeckes-
tijn benaderd worden door de 
boswachters met de vraag of 
zij een online onderzoek wil-
len invullen. Zie ook www.
natuurmonumenten.nl/on-
derzoek. (foto: Natuurmonu-
menten)

DCIJ-nieuws
Bram van Bakel in vorm 
bij zomertoernooien
IJmuiden - Over een paar we-
ken gaat bij Damclub IJmui-
den (DCIJ) het nieuwe seizoen 
van start. Op vrijdag 2 septem-
ber om 20.00 uur zal er in de 
nieuwe speellocatie, de Jan 
Campertschool in Driehuis, af-
getrapt worden met het Kerst 
de Jong sneldamtoernooi, ver-
noemd naar de legendarische 
oud-voorzitter. 
Een aantal DCIJ’ers heeft tij-
dens de zomerstop zijn/haar 
conditie op peil gehouden door 
aan zomertoernooien mee te 
doen. Zo deed een groep van 
zeven DCIJ’ers mee aan het 
sterk bezette toernooi in Heer-
hugowaard. Debutant Bram 
van Bakel verraste door in zijn 
ratingcategorie de eerste prijs 
te pakken met een score van 9 
punten uit 9 wedstrijden tegen 
gemiddeld veel sterkere tegen-
standers. Martin van Dijk was 
de beste DCIJ’er met een score 
van 10 uit 9. Door een neder-
laag in de laatste ronde viel hij 

terug van de 20e naar de 42e 
plaats (150 deelnemers). 
In Nijmegen kende Harry van 
der Vossen een moeizame 
start. Dankzij een eindspurt 
behaalde hij met een score van 
11 punten uit 10 wedstrijden 
een bovengemiddeld resultaat. 
Tijdens het oudste zomertoer-
nooi in Brunssum was Maurice 
Koopmanschap wat uit vorm, 
want tegenover vier overwin-
ningen stonden vijf nederla-
gen. Tot slot deed Bram van 
Bakel ook mee aan het toer-
nooi in Hoogeveen. Door een 
nederlaag in de laatste ron-
de viel hij terug naar een 49e 
plaats van de 108 deelnemers 
met een score van 8 uit 8, maar 
dankzij een paar opvallende 
resultaten pakte hij veel rating-
punten. 
Zijn nationale rating is zelfs 
met 68 punten toegenomen tot 
1016, waarmee hij tot de snel-
ste stijgers van het nog prille 
seizoen behoort. 





Nieuw seizoen 
SpiritualiTijd
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IJmuiden - Gebouw De Vis-
serijschool, waarin het Zee- 
en Havenmuseum is geves-
tigd, bestaat 5 september 
honderd jaar.
In de gelegenheidstentoon-
stelling Eeuwfeest kunt u zien 
wat zich heeft afgespeeld in 
en om de muren van de Vis-
serijschool. Foto´s, films en 

attributen laten zien hoe vele 
jongens, mannen en ook en-
kele meisjes zich hebben la-
ten opleiden en bijscholen in 
beroepen voor de visserij, zo-
als machinist of schipper op 
een vissersschip, maar ook 
in vakken als visfileren, net-
tenboeten of navigatie. Veel 
bewoners van de IJmond en 

omstreken hebben een fa-
milielid of kennis die op de-
ze school heeft gezeten. Mis-
schien herkent u hen wel op 
de getoonde foto’s en films.
Een tiental kunstenaars van 
de Velsense Kunstkring heeft 
speciaal voor de tentoon-
stelling een kunstwerk ge-
maakt waarin (een gedeel-

te) van het gebouw terug te 
vinden is. Ter gelegenheid 
van Eeuwfeest heeft schrij-
ver/journalist en museum-
vrijwilliger Cees de Baare 
een spannend kinderboek 
(8+) geschreven, ‘De geest 
van het Zee- en Havenmuse-
um, met prachtige illustraties 
van Len Beentjes. Het boek is 
voor 7,95 euro te koop in het 
museum en de gehele op-
brengst wordt door de schrij-
ver en illustrator afgestaan 
aan het museum.
De tentoonstelling is te be-
zichtigen van zaterdag 3 sep-
tember tot en met 8 janua-
ri 2017. Zie ook www.zeeha-
venmuseum.nl.

Tennistoernooi 
voor 50plussers
IJmuiden - Op vrijdag 16 
september organiseert LTC de 
Heerenduinen een eendaags 
tennistoernooi voor 50-plus-
sers. Iedereen die op die dag 
50 jaar of ouder is kan hier-
aan meedoen. Je hoeft geen 
lid te zijn van een vereniging. 
Voorwaarde is wel dat je re-
delijk kan tennissen. Dus een 
ideale gelegenheid om weer 
eens een aantal partijtjes te 
spelen en tevens kennis te 
maken met de vereniging. Er 
wordt alleen gespeeld in het 
dubbelspel. Je moet zelf zor-
gen voor een dubbelpart-
ner. Op de dag zelf speel je 
3 wedstrijden van een uur. 
De wedstrijden beginnen om 
10.00 uur en de laatste wed-
strijd is om 15.00 uur. Het in-
schrijfgeld bedraagt 12,50 
euro per persoon. Er kunnen 
maximaal 96 personen mee-
doen en er wordt ingedeeld 
op volgorde van inschrijving. 
Je krijgt een lunch aangebo-
den en na afloop van de wed-
strijden wordt de dag afge-
sloten met muziek en een 
hapje. Zie ook www.ltcde-
heerenduinen.nl of mail naar 
ltchd50@gmail.com.

IJmuiden - Maandag 29 au-
gustus start er een nieuw 
seizoen van radioprogram-
ma SpiritualiTijd op RTV 
Seaport. Mark Metselaar 
praat met gasten over wat 
hen inspireert en bezield, 
waaronder veel spirituele en 
levensbeschouwelijke on-
derwerpen. 
Harpiste/zangeres Femke 
Bloem, hier met Mark op de 
foto, is maandag te horen in 
de eerste uitzending. 
In de tweede uitzending op 
5 september: zanger/pia-
nist Gaynel Hodge. Hij is een 
van de oorspronkelijke le-
den -en medeoprichter van 

de wereldberoemde groep 
zanggroep The Platters. In 
het nieuwe seizoen zijn, zo-
als het er nu uitziet, onder 
andere Rabbijn Awaraham 
Soetendorp, Sandra Reemer, 
Uri Geller, Nelly Frijda, Wie-
teke van Dort, Yvonne Keuls 
en een thema-uitzending 
over ‘100 jaar Toon Hermans’ 
met zijn zoon Maurice Her-
mans te horen. 
SpiritualiTijd is vanaf 29 au-
gustus elke maandagavond 
om 19.00 uur te beluisteren 
op RTV Seaport. Zie ook de 
Facebook-pagina ‘Radiopro-
gramma SpiritualiTijd RTV 
Seaport’.

Telstar wint van 
Helmond Sport

Velsen-Zuid - Telstar boek-
te maandagavond de eerste 
competitiezege van het nog 
prille seizoen. De Velsena-
ren wonnen met 4-2 van Hel-
mond Sport. Halverwege de 
eerste helft opende Crescen-
do van Berkel de score. De 
centrale verdediger torende 
bij een hoekschop van Liban 
Abdulahi hoog boven ieder-
een uit en knikte de bal langs 
doelman Ferhat Kaya. Acht mi-
nuten voor rust scoorde Ous-
sama Zamouri, die in de basis 
mocht beginnen ten koste van 
Denis Mahmudov, van dicht-
bij de 2-0. In de laatste se-
conden voor de onderbreking 
counterde Telstar naar de 3-0. 
Stefano Lilipaly verstuurde de 
voorzet waaruit Fabian Serra-
rens kon scoren. Ondanks de-
ze score werd het in de tweede 
helft toch weer een wedstrijd. 
Tot twee keer toe gaf scheids-
rechter Van der Vrande een 
penalty aan Helmond Sport. 
Jordy Thomassen schoot bei-
de keren raak. Daardoor was 
het tot het einde toe spannend. 
Lilipaly leek Telstar vervolgens 
te bevrijden na een misser van 

Kaya, maar zijn doelpunt werd 
afgekeurd wegens buitenspel. 
In de 87e minuut viel alsnog 
de bevrijdende 4-2. Mo Ajna-
ne schoot de bal onhoudbaar 
in het doel. Met de winst re-
vancheerde Telstar zich voor 
de wanvertoning van vrijdag 
tegen FC Volendam (3-0) toen 
Telstar op alle fronten werd af-
getroefd. Telstar brengt met de 
eerste overwinning deze com-
petitie het puntenaantal op 
vier. De Velsenaren klimmen 
hierdoor van de negentiende 
naar de dertiende plek. (foto: 
RTV Seaport/Ton van Steijn)
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Velsen snelst groeiende 
BeestenBende-gemeente
Velsen - In Velsen lopen nu al 
30 teams van De BeestenBen-
de, terwijl het leefbaarheids-
project met een hoofdrol voor 
basisschoolkinderen pas vo-
rig jaar om deze tijd van start 
ging. In heel Nederland, waar 
De BeestenBende intussen al 
12 jaar met succes actief is, is 
zo’n snelle groei nog niet ver-
toond. 
,,Jong geleerd, oud gedaan. Zo 
tonen de jongeren in Velsen 
hoe het eigenlijk hoort. Het is 
wel van belang dat ze het niet 
alleen leuk vinden, maar ook 
het resultaat zien van hun in-
spanningen. Mooi om te zien 
hoe het project in onze ge-
meente aanslaat’’, zegt wet-
houder Floor Bal.
De ‘pilot’ voor De Beesten-
Bende in Velsen startte afgelo-
pen schooljaar met een uniek 
event. Want waar zo’n eerste 
evenement normaal gespro-
ken ergens middenin de stad 
is,  kwamen de eerste Velsense 
teampjes bij elkaar bij strand-
paviljoen Noordzee op het 
Kennemerstrand in IJmuiden, 

voor onder andere een zwerf-
afvalrace en een zoektocht 
naar haaien- en roggeneieren.
En daarna is het hard gegaan, 
want na bezoeken aan basis-
scholen de Origon, de Zandlo-
per, de Hoeksteen, de Plataan, 
de Westbroek, de Franciscus-
school en de Pleiaden, staat 
de teller nu al op 216 kinderen 
uit de groepen 4-7 en hun ou-
ders.  In totaal 30 teams gaan 
er intussen maandelijks op uit 
om hun eigen buurt schoon 
en leefbaar te houden – en 
er komen nog steeds nieuwe 
aanmeldingen binnen. ,,Vel-
sen is een kustgemeente en 
onze BeestenBenders weten 
dat zwerfafval niet op straat 
hoort en zeker niet in zee te-
recht mag komen’’, aldus pro-
jectambtenaar Petra Boden-
staff. ,,Het meest trots ben ik 
op het enthousiasme waarmee 
ze aan het werk gaan. Samen 
met veel plezier schoonmaken, 
voor de buurt, voor zichzelf en 
niet te vergeten ook voor de 
dieren!’’ Zie ook www.mijn-
beestenbende.nl.

Lijf & Gezondheid 
sponsor Heliolympics

Regio - Op 2 augustus heeft 
Lijf & Gezondheid, onderdeel 
van weekblad de Jutter/de 
Hofgeest, het sponsorcon-
tract getekend met Helioma-
re voor de sponsoring van de 
Heliolympics 2016. De Helio-
lympics is een paralympisch 
evenement dat sporten on-
der mensen met een beper-
king bevordert en integratie 
van aangepast sporten in de 
samenleving verbetert. Met 
deze ondertekening is Lijf & 
Gezondheid officieel spon-
sor van de Heliolympics. Frits 
Raadsheer van Lijf & Ge-
zondheid: ,,Een sponsoring 
en een samenwerking als bij-
drage voor een mooi evene-
ment met mooie mensen.”

Steun
Naast de steun van verschil-
lende Nederlandse (paralym-
pische) sporthelden, sponso-
ren en ambassadeurs, waar-
onder Gerard Kemkers en 
Peter Heerschop, is Helioma-
re bijzonder vereerd met de 
steun van Lijf & Gezondheid. 
Cees Raaijmakers, voorzit-
ter Raad van Bestuur Helio-
mare: ,,Door deze gift kunnen 
mensen met een beperking 
ervaren wat sport en bewe-
gen doet met de gezondheid, 
leefstijl en vooral hoeveel 
plezier het geeft om samen 
te sporten. Dit is een enorme 
stimulans.” De samenwer-

king tussen Heliomare en Lijf 
& Gezondheid is niet meer 
dan logisch. Beiden hebben 
onder andere als doelstelling 
mensen te helpen of te infor-
meren over de mogelijkhe-
den het leven aangenamer te 
maken. Dat kan door het ver-
strekken van onafhankelijke 
eerlijke informatie over spor-
ten, voeding en zorg of zoals 
Heliomare die de daad bij het 
woord voegt. 

Gouden belevenis
De Heliolympics vindt plaats 
op diverse locaties in Noord-
Holland van 22 september tot 
en met 6 oktober. Het evene-
ment staat in het teken van 
overwinningen, teamspirit en 
het verleggen van grenzen. 
Tweeduizend kinderen, jon-
geren en volwassenen met 
een beperking hebben de 
mogelijkheid om op een in-
spirerende manier diverse 
sporten te ontdekken, zoals 
boccia, boogschieten, tennis, 
klimmen, blokarten en atle-
tiek. Met de steun van Lijf & 
Gezondheid kunnen diverse 
onderdelen van de Heliolym-
pics gefinancierd worden.

Ook ervaren welke spor-
ten passen bij alle wensen 
en mogelijkheden? Opgeven 
voor een of meerdere activi-
teiten kan via www.heliolym-
pics.nl.

www. .nl

www. .nl

Publieksdag 
Forteiland

IJmuiden - Op zaterdag 4 
september vindt er weer een 
publieksdag plaats op het For-
teiland. De overtocht wordt 
verzorgd door het ms Konin-
gin Emma vanaf de Kop van 
de Haven. De vertrektijden zijn 
10.45, 12.45 en 15.10 uur. Re-
tourvaart naar keuze om 13.00, 
15.15 of 17.15 uur. Een rondlei-
ding door ervaren gidsen is bij 
de prijs inbegrepen. Men kan 
in de Koepelzaal van het Fort of 
op het aangrenzende buiten-
terras genieten van een hap-
je en een drankje. Er kan he-
laas niet worden gepind. Voor 
mindervaliden is het fort met 
zijn nauwe gangen en trap-
jes moeilijk begaanbaar. Toe-
gangskaarten voor overtocht 
en rondleiding kosten 12.50 
euro per persoon. Bestellen 
kan via www.ijmuidenserond-
vaart.nl of 0255-511676. Ook 
aan boord van de Koningin 
Emma kunnen kaarten worden 
gekocht.

Velsen-Noord – Zondag 28 
augustus houdt vereniging 
Hoogovensstoom weer een 
rondrit met fotostop over het 
bedrijfsterrein van Tata Steel. 
Vertrek vanaf station Velser-
bosch is om 10.45 uur. Retour 
om 12.15 uur. Bij grote belang-
stelling wordt bij het vertrek 
van de eerste rondrit beslo-
ten of een tweede rit gereden 
wordt; deze vertrekt dan om 
13.00 uur. Kaartverkoop is van-
af 9.30 uur aan het loket op het 
station. Kinderen van 0 tot 12 
jaar betalen 4 euro en volwas-
senen 6 euro. Het is ook mo-
gelijk kaarten via de website of 
telefonisch te reserveren. Dat 
laatste kan van maandag tot en 
met vrijdag tijdens kantooruren 
via 06-12129068. De kaarten 
dienen voor 10.00 uur op de 
dag van de rit aan het loket zijn 
afgehaald. Iedereen die mee 
wil, dient te beschikken over 
een geldig identiteitsbewijs. 
Station Velserbosch is te vin-
den door de Wenkebachstaat 
in Velsen-Noord uit te rijden, 
tot het hoofdkantoor. Postco-
de voor navigatie: 1951JZ Vel-
sen-Noord. Rijd tot de afgeslo-
ten toegangspoort. Daarvan-
daan wijzen borden   de weg 
naar het station. De volgende 
rit is op zondag 26 juni Na de 
rit kunt u ook het Hoogovens 
Museum bezoeken. Rolstoelers 
kunnen ook mee met de rond-
rit, wel graag van te voren tele-
fonisch melden. Zie www.csy.nl 
of www.hoogovensstoomijmui-
den.nl.

Rondrit met 
de stoomtrein

Opruimactie Trawlerkade
IJmuiden - Dit jaar is er 
geen Havenfestival, maar een 
groep enthousiaste vrijwilli-
gers besloot om wél een op-
ruimactie op de kades te or-
ganiseren.  Zaterdag 27 au-
gustus vindt dit zogenoem-
de Mini Plastik Havenfestival 
plaats en wie wil kan mee-
doen.
Er wordt om 12.00 uur verza-
meld bij lunchroom Bart aan 
het begin van de Trawlerka-
de. Na een korte briefing over 
wat de bedoeling is, gaan de 
deelnemers plastic en ander 
zwerfvuil oprapen wat niet in 
op de Havenkades thuishoort. 
Dit om te voorkomen dat vo-
gels het voor voedsel aanzien 
of dat het de kade afwaait 
en in het water terecht komt. 

De gemeente Velsen onder-
steunt dit particulier initiatief 
en zorgt voor grijpers, zak-
houders en handschoenen. 
Afvalverwerkingsbedrijf HVC 
is benaderd om te helpen een 
verantwoorde afvoer van het 
verzamelde zwerfvuil.
Om 15.00 uur wordt er in 
lunchroom Bart afgesloten 
met een bedanklied, verzorgd 
door koor Together onder de 
bezielende leiding van Piet 
Eekel. Ook worden er met 
meezingboekjes speciaal ge-
componeerde liedjes gezon-
gen over IJmuiden en jutten. 
Wie mee wil rapen, aan wil 
moedigen of mee wil zingen 
of spelen is van harte wel-
kom. Meer weten? Bel 06-
51704372.





Foto‛s: Michel van Bergen 
en Friso Huizinga





PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Activiteiten en cursusaanbod SWV

 Senioren
Senioren fit  Do  13.30-14.30  €   80,00   1-9-2016  35
senioren fit  Do  14.30-15.30  €   80,00   1-9-2016  35
Stoel gym  wo  09.00-09.45  €   80,00   7-9-2016  35

Senioren fit  Do  09.30-10.30  €   80,00   1-9-2016  35
Senioren fit  Do  10.30-11.30  €   80,00   1-9-2016  35

Volwassenen
Aerobic 40+  Ma  18.45-19.45  €   85,00   19-9-2016  35
Bodyvorming  Di  09.00-10.00  €   94,00   20-9-2016  35
Tai-chi  Do  19.00-21.00  € 102,50   22-9-2016  30
Yoga  Do  13.45-14.45  € 102,50   22-9-2016  30
Aquarel &meer  Ma  19.15-21.15  € 170,00   19-9-2016  30
Kijk op kunst 1  Wo  20.00-22.00  € 170,00   21-9-2016  30
Schilderen olieverf  Wo  19.30-22.00  € 214,00   21-9-2016  30
Kleding maken  Ma  19.00-21.00  € 198,50   19-9-2016  30
Mamiga’s maken  Do  13.30-16.00  €   55,00   6-10-2016    3  excl. mat.
Senioren
M.B.V.O  Vr  09.30-10.30  €   80,00   16-9-2016  32
Country line  Wo  14.45-16.45  €   94,00     7-9-2016  36
Zumba gold  Vr  14.15-15.15  € 112,50   16-9-2016  30  NIEUW
Sushi workshop gevord.       Do     19.30-21.30   €   29,50         3-11-2016       1

Kinderen
Zumba Kids  Vr  16.00-17.00  €   90,00   9-9-2016 30
Volwassenen
Bew. Op muziek  Di  09.30-10.30  € 105,00     6-9-2016 35
Zumba  Di  19.00-20.00  € 120,00     6-9-2016 35
Power Flow Yoga  Di  20.00-21.00  € 120,00     6-9-2016 35
Yoga  Do  10.00-11.00  € 120,00   15-9-2016 35
 Do  19.15-20.15  € 120,00   15-9-2016 35
 Do  20.30-21.30  € 120,00   15-9-2016 35
Engels beginners  Di  11.00-12.00  €   85,00   13-9-2016 20
Engels gevorderden  Di  10.00-11.00  €   85,00   13-9-2016 20
Spaans gevorderden  Do  20.15-21.15  €   45,00   15-9-2016 10
Spaans beginners  Do  19.15-20.15  €   45,00   15-9-2016 10
Meditate proefles  Wo  19.30-21.00  Gratis    21-9-2016   1
Meditate  Wo  19.30-21.00  €   54,00  28-9-2016   9

Kinderen
Jazzdance v.a. 12 jaar  Di  18.00-19.00  €   95,00   20-9-2016  30
Volwassenen
Orientaals dansen  Ma  20.15-21.15  €   47,50   12-9-2016  12
Engels plus  Ma  11.00-13.00  € 100,00   19-9-2016  12
Spaans op Reis  Wo  09.00-10.00  €   45,00   5-10-2016  10
Spaans conv. beginners  Wo  10.10-11.10  €   45,00   5-10-2016  10
Spaans conv. gevorderden  Wo  11.20-12.20  €   45,00   5-10-2016  10
E.H.B.O. gevorderden  Di  19.30-22.00  €   65,00   4-10-2016    6
Yoga  Ma  10.00-11.00 € 120,00   19-9-2016  35
 Ma  13.30-14.30  € 120,00   19-9-2016  35

Seniorencentrum Zeewijk, Zeewijkplein 260, telefoon 0255- 520650

Velserduin, Scheldestraat 101, telefoon 0255-548548

Acrylschilderen       Ma  14.00-16.00  €   80,00   26-9-2016  10
Zilversmeden     Ma  10.00-12.00  € 200,00   3-10-2016  24
Beeldend Werken  Di  20.00-22.00  € 200,00   4-10-2016  24
Beeldend Werken  Do 20.00-22.00  € 200,00   6-10-2016  24
Bloemschikken Ma  19.30-21.30  €   60,00  17-10-2016  10
Bloemschikken Vr  14.00-16.00  €   60,00   21-10-2016  10
Glas in lood  Do  09.00-16.00  € 155,00   29-9-2016  10
Glas in lood  Do  12.00-14.30  € 155,00   29-9-2016  10
Glas in lood  Do  15.00-17.30  € 155,00   29-9-2016  10
Yoga 1  Di  09.30-10.30 € 120,00   20-9-2016  35
Yoga 2  Vr  09.30-10.30  € 120,00   niet bek.  35  Bij vold. 
         deelname
Mensendieck 1  Wo  09.00-10.00  € 155,00   21-9-2016  28
Mensendieck 2  Wo  10.00-11.00  € 155,00   21-9-2016  28
Senioren fit  Ma  13.30-14.15  €   80,00   26-9-2016  30
Frans conversatie 1  Vr  09.00-10.15  € 106,50   28-10-2016  20
Frans conversatie 2  Vr  10.15-11.30  € 106,50   28-10-2016  20
Spaans beginners 1  Di  19.00-20.00  €   50,00   4-10-2016  10
Spaans beginners 2  Di  20.10-21.10 €   50,00   4-10-2016  10
Spaans beginners 2  Di  19.00-20.00  €   50,00   7-2-2017  10
Spaans gevorderden  Di  20.10-21.10  €   50,00   7-2-2017  10
Mamiga’s  Wo  19.30-22.00  €   55,00   21-9-2016    3  excl. € 19,- 
         materiaal
Workshop Dansende dames  Wo  19.30-22.00  €   55,00   26-10-2016   3  excl. € 15,- 
         materiaal
Basiscursus Fotografie  Wo  19.30-21.30  €   40,00   5-10-2016    2
Sushi workshop beg.             Do   19.30-21.30      €   29,50      27-10-2016   1
Bridge cursus                       Ma   19.45-22.15      € 100,00      19-09-2016 12

Kinderen
Peutergym Di  09.00-10.00  € 125,00   6-9-2016  30
Judo I  Di  16.10-17.00  € 100,00   6-9-2016  30
Judo II  Di  17.10-18.00  € 100,00   6-9-2016  30
Volwassenen
Yoga special 1  Wo  19.00-20.15  € 135,00   7-9-2016  30
Yoga special 2  Do  19.00-20.15  € 135,00   8-9-2016  30
Countrydansen  Di  20.30-22.00  € 117,50   6-9-2016  30
Countrydansen  Do  13.30-14.30  €   80,00   8-9-2016  30
Tekenen & Schilderen  Do  09.45-11.45  € 137,00   8-9-2016  24
Workshop Buikdansen  Ma  09.00-10.00  €   35,00   3-10-2016  10
Senioren
Senioren fit  Wo  09.15-10.15  €   80,00   7-9-2016  35

Senioren fit  Wo  09.00-10.00  €   80,00   7-9-2016  35  Polderhuis
Senioren fit  Wo  10.00-11.00  €   80,00   7-9-2016  35  Polderhuis
Senioren fit  Vr  09.00-10.00  €   80,00   9-9-2016  33  Polderhuis
Senioren fit  Vr  10.00-11.00  €   80,00   9-9-2016  33  Polderhuis
Senioren fit  Vr  11.00-12.00  €   80,00   9-9-2016  33  Polderhuis
Country line  Do  09.30-11.00  €   57,50   1-9-2016  30
Yoga  Di  13.00-14.00  € 120,00   20-9-2016  35  JC de Koe

Er kan digitaal worden ingeschreven via: www.welzijnvelsen.nl

Informatie en opgeven: clubs en inlopen bij de buurtcentra, cursussen bij het cursusbureau SWV 0255-548548

Dorpshuis het Terras, Dinkgrevelaan 17, telefoon 023-3031228

Wijkcentrum De Stek, Heirweg 2, telefoon 0251-226445

ClubS/InlopEn Dag TIjDEn KoSTEn  ST.DaTuM   aanTal lESSEn En Info ClubS/InlopEn Dag TIjDEn KoSTEn  ST.DaTuM   aanTal lESSEn En Info

Buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166, telefoon 0255-510652

Buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat 29, telefoon 0255- 510186

Buurtcentrum De Dwarsligger, Planetenweg 338, telefoon 0255-512725

Wijkcentrum de Hofstede, Aletta Jacobstraat 227, telefoon 023- 5386528
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Fuse in Felison Terminal
Het Grachtenfestival 2016 kreeg 
afgelopen vrijdag ook een staart-
je in IJmuiden.

Het Noordzeekanaal vormt een 
belangrijke ader tussen Amster-
dam en IJmuiden. Vandaar dat dit 
jaar was besloten de Felison Ter-
minal in te richten als concertzaal 
om ook Velsens publiek mee te la-
ten genieten van dit Amsterdam-
se muziekevenement. Het Jazz-ge-

zelschap Fuse - bekend als de huis-
band van het tv programma Podi-
um Witteman - trad er op. Het op-
treden was onderdeel van een twee-
luik. Eerder op dag vond in de Am-
sterdamse Passenger Terminal een 
klassiek concert plaats. Onder de 
genodigden waren onder meer Vel-
sense vrijwilligers, die het concert 
als een bedankje van de gemeente 
kregen aangeboden. (foto: Reinder 
Weidijk)

Cadeau voor mantelzorgers
Bent u mantelzorger of weet u ie-
mand, die mantelzorger is? Dan 
ligt er een VVV bon van 25 euro 
klaar. Jongeren tot 24 jaar ontvan-
gen een Bol.com-bon. Meldt u aan, 
want de gemeente wil niemand 
vergeten.

Het werk van mantelzorgers is on-
betaalbaar. Mantelzorg is er in alle 
soorten en maten. Dat kan variëren 
van een paar uurtjes tot zeven dagen 
in de week. Mantelzorgers zijn bij-
voorbeeld ( jonge) kinderen, die zor-
gen voor een gehandicapte ouder of 
senioren die zorgen voor hun part-
ner. Maar ook buren, die boodschap-
pen doen en vervoer naar doktersaf-
spraken regelen. Doet u dit zonder 
vergoeding en meer dan vier uur in 
de week en langer dan drie maanden? 
Meldt u aan via www.velsen.nl. 

Antwoordkaart
Ook is het mogelijk een antwoord-
kaart in te zenden. De gemeente ver-

stuurt eind augustus huis-aan-huis 
een brief met meer informatie over 
het mantelzorgcadeau. Bij deze brief 
is een antwoordkaart toegevoegd. 

Informatie en advies
Het werk van mantelzorgers is niet 
alleen zwaar, maar soms ook moei-
lijk te combineren met school of 
werk. We willen mantelzorgers daar-
om óók graag helpen met informa-
tie, ondersteuning en advies. Dat kan 
via Socius. www.socius-md.nl of via 
088-8876900.

Centra voor mantelzorg
De consulenten van Socius kunnen 
informatie geven over praktische za-
ken zoals vergoedingen en toesla-
gen. Ze weten ook de weg naar onder-
steuning als de zorg misschien zwaar 
wordt. Zij kunnen mantelzorgers 
helpen om hun belangrijke werk vol 
te houden. Want ook al zorg je met 
liefde voor een ander, soms is een 
beetje ondersteuning zeer welkom.

Huldiging Matthijs Büchli 
vrijdag in Santpoort
Op  vrijdagmiddag 26 augus-
tus om 16.00 uur is de huldiging 
van baanwielrenner Matthijs 
Büchli op het kermisterrein aan 
de Hoofdstraat in Santpoort-
Noord.   Hij won op 16 augus-
tus 2016 de zilveren medaille op 
de Olympische Spelen in Rio de 
Janeiro op het onderdeel keirin.

Het was een prachtige presta-
tie, waarvoor de gemeente Velsen 
hem graag in het zonnetje wil zet-
ten. Eerder was Büchli in beeld bij 
de gemeente als de Sportman van 
het  Jaar. Die verkiezing won hij in 
2012, 2013 en 2014. In 2009 werd 
hij al Sporttalent van het jaar.

De man uit Santpoort eindigde  in 
een tumultueuze fi nale op de twee-
de plaats achter winnaar Jason 
Kenny (GBR). “Een fantastische 

prestatie van een uniek sporttalent 
uit onze gemeente’’, aldus burge-
meester Frank Dales. 

Kom ook naar het kermisterrein 
in de Hoofdstraat in Santpoort-
Noord en laat Matthijs merken hoe 
bijzonder je zijn prestatie vindt!

Onderzoek evenementen
Een ruime meerderheid vindt het 
belangrijk dat er evenementen in 
de gemeente Velsen worden ge-
organiseerd. De helft van de in-
woners is (zeer) tevreden over het 
aanbod van evenementen. Bijna 
een kwart van de inwoners heeft 
de afgelopen twee jaar weleens 
overlast ervaren. Vooral geluids-
overlast.

Voor de Feestweek Santpoort wor-
den vandalisme (42%) en parkeer-
overlast (31%) relatief vaak ge-
noemd. Dat zijn de belangrijkste 
conclusies uit het onderzoek van 
het Burgerpanel. In totaal hebben 
1.257 inwoners deelgenomen aan 
het onderzoek. Zie voor meer resul-
taten: www.velsen.nl/burger/mee-

prateninVelsen/burgerpanel. Deze 
worden verwerkt in het nieuwe eve-
nementenbeleid.

Burgerpanel
De gemeente Velsen is bezig met een 
nieuw evenementenbeleid en wil 
graag weten hoe inwoners van Vel-
sen over de evenementen denken. 
Zijn er voldoende? Welk type evene-
ment wordt nog gemist? Hoe denken 
de bezoekers over de veiligheid en 
bestaat er overlast? Allemaal vragen, 
die aan het Burgerpanel van Velsen 
zijn voorgelegd. Velsen heeft een di-
gitaal Burgerpanel waar ongeveer 
2200 inwoners van Velsen lid van 
zijn. Zij krijgen 4 tot 6 keer per jaar 
een reeks vragen voorgelegd over di-
verse onderwerpen.
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Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 13 
augustus 2016 tot en met 19 au-
gustus 2016 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Havenkade 35, verwijderen dakka-
pel en realiseren inpandig balkon 
(17/08/2016) 16399-2016

Santpoort-Zuid
Platvoetstraat 10, wijzigen gevels 
(16/08/16) 16292-2016

Velsen-Noord
Smidt van Gelderstraat 39, plaat-
sen dakopbouw (19/08/2016) 16532-
2016

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.

De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over de 
gemeente Velsen. Hier vindt u meer 
informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.
Kunt u iets niet vinden of heeft 
u een vraag? Bel dan 14 0255 of 
kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC 
is geopend op maandag tot en met 

vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke 
vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt 
u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het 

Klant Contact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over 
discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u 
een formulier krijgen waarop u uw 
melding of klacht kunt noteren. Dit 
formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland 
in Haarlem. Meer informatie op www.
bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college 

van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen besloten om vanaf 1 januari 
2014 alle formele bekendmakingen 
van bijvoorbeeld vergunningen, 
beleid en verordeningen te publiceren 
in het elektronisch gemeenteblad. 
De bekendmakingen worden 
ook gepubliceerd in de huis-aan-
huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie 
over de gemeenteraad van Velsen en 
de vergaderingen van het Raadsplein 
is te vinden op: raad.velsen.nl.

Omleiding door renovatie Velsertunnel
Vanaf donderdag 25 augustus 
krijgt het verkeer ’s nachts te ma-
ken met enkele afsluitingen op de 
A9, A22 en N208. Verkeer wordt 
omgeleid. 

25-26 augustus: nachtelijk werk 
A9
In de nachten van donderdag 25 en 
vrijdag 26 augustus krijgt het ver-
keer op de A9 te maken met hin-
der tussen de Wijkertunnel en 
Akersloot. Voor werk aan de verlich-
ting is het nodig, dat op- en afritten 

kort worden afgesloten, gemiddeld 
een half uur. Verkeer wordt dan om-
geleid via de volgende op- en afrit. De 
werkzaamheden vinden plaats tus-
sen 20.00 uur ’s avonds en 05.00 de 
volgende ochtend.

30-31 augustus: nachtafsluitin-
gen bij knooppunt Velsen
In de nacht van dinsdag 30 op 
woensdag 31 augustus zijn meerde-
re verbindingswegen op knooppunt 
Velsen afgesloten tussen 22.00 en 
05.00 uur. 

- De tijdelijke verbindingsweg 
(keerlus) van de A22 vanuit IJmui-
den naar de A9 richting Alkmaar is 
dicht. Verkeer wordt omgeleid via 
knooppunt Rottepolderplein. 

- De verbindingsweg (keerlus) van 
de A9 vanuit Rottepolderplein 
naar de A22 richting IJmuiden is 
dicht. Verkeer wordt omgeleid via 
de afrit Beverwijk-Oost en de zui-
delijke calamiteitenboog.

30-31 augustus: nachtafsluiting 
A22 bij afrit IJmuiden

In de nacht van dinsdag 30 op woens-
dag 31 augustus zijn eveneens de rij-
stroken van de A22 tussen IJmuiden 
en de A9 dicht tussen 22.00 en 05.00 
uur. Verkeer rijdt over de vlucht-
strook langs het werk. De keerlus 
van de N208 naar de A22 is dicht. 
Verkeer vanaf de N208 naar de A22 
wordt via afrit IJmuiden omgeleid 
naar oprit IJmuiden om dan de weg 
te vervolgen naar de A9. Tijdens de 
werkzaamheden wordt het verkeer 
enkele keren voor maximaal 15 mi-
nuten stilgelegd.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij het (de) 
onderstaande besluit(en) geduren-
de zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemo-
tiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 

dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD). In spoedei-
sende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 

haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Stephensonplein 27, plaatsen dakop-
bouw (22/08/2016) 13011-2016
Diezestraat 21, plaatsen dakkapel 
(23/08/2016) 15785-2016
Platanenstraat 28, plaatsen dakop-

bouw (23/08/2016) 8761-2016

Santpoort-Noord
Antillenstraat 40, plaatsen erker 
(18/08/2016) 13336-2016 
Kruidbergerweg 97, plaatsen dakop-
bouw (18/08/2016) 13492-2016

Santpoort-Zuid 
Bruno Klauwersstraat 5, plaatsen dak-
kapel (18/08/2016) 12811-2016
Wüstelaan 19, kappen boom 
(23/08/2016) 13584-2016
Wüstelaan 19, kappen boom 
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(23/08/2016) 13733-2016

Velsen-Zuid
Rijksweg 136, kappen 180 bomen 
(23/08/2016) 13382-2016

Geweigerde omgevingsvergunning
Nicolaas Beetslaan 5, kappen boom 
(19/08/2016) 11537-2016

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Sportdag Velserbroek op 3 september 
2016 van 11:00 t/m 16:00 uur. Locatie: 
winkelcentrum Velserbroek/parkeer-
terrein (19/08/2016) 15230-2016

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Ster Bastion te Velserbroek, ver-
koop Loempia’s en snacks op zaterdag 
(16/08/2016) 14335-2016

Besluiten (vervolg)

 
14  25 augustus 2016

Santpoort-Zuid - Van 27 au-
gustus tot 22 oktober zijn in ’t 
Brederode Huys prachtige wer-
ken te zien van de kunstenares 
Astri Smits-van Herwaarden. 
In 2001 zijn Astri en haar man 
vanuit Enkhuizen met hun zeil-
boot vertrokken. Via de Atlan-
tische kust, straat van Gibral-
tar naar de Mediterranée. Een 
spannende tocht met telkens 
weer nieuwe indrukken. Inmid-
dels zijn er vele landen bezocht 
zoals Griekenland, Roemenië, 
Kroatië en Turkije. Onderweg 
maakte zij schetsen en foto’s. 
Ontmoetingen op en onder wa-
ter gaven een nieuwe impuls 
aan het schilderen dat ze thuis 
doet in acryl op doek. ,,Kus-
ten inspireren als raakvlakken 
tussen elementen, zijn vaak 
adembenemend mooi in hun 
ruigheid en maken nieuwsgie-
rig naar het land erachter.’’ As-
tri heeft altijd twee kanten ge-
had; de analytische en de ar-
tistieke creatieve. Al jong be-
gon zij naast school met teke-
nen en registreren van al het 
moois om haar heen. Ook tij-
dens haar studie en werkend 
leven als o.a. jeugd-tropenarts 
bleef die lijn doorlopen en hield 
haar in ‘Balans’. In 2004 voltooi-
de zij haar opleiding aan de 
Kunstacademie Haarlem. Astri 
exposeert regelmatig en vindt 
het fijn met haar schilderijen 
mensen te laten wegdromen in 
een andere wereld en hun pro-
blemen even vergeten. Dit laat-
ste is ook het doel van de expo-
sities die ze met de groep art-
sen-Beeldend kunstenaars in 
ziekenhuizen inricht. De expo-
sitie is te bezoeken op dinsdag 
van 13.30 tot 16.00 uur en op 
afspraak (023-5381999).

Expositie 
Astri Smits

IJmuiden - Op zondag 28 
augustus vindt in Sspeeltuin 
Zeewijk het jaarlijkse tobbe-
dansen plaats. Het hek gaat 
om 13.00 uur open. De speel-
tuin is gevestigd aan de Ori-
onweg 700 in IJmuiden.

Tobbedansen

Santpoort-Noord - Dat de 
winkeliersvereniging Puur 
Santpoort de Droomwolk van 
Stichting De Baan een warm 
hart toe draagt is ondertus-
sen wel bekend. In maart van 
dit jaar hebben zij ruim 120 
exemplaren van de glossy 
‘Droom’ voor hen verkocht en 
een banketbakkersdroom la-
ten uitkomen.
Dinsdag 16 augustus hebben 
drie aangesloten winkeliers 
de droom van Esther Albers, 
uit laten komen. Zij droomt 
al tijden van  een make over, 
om er een keer stralend uit te 
zien voor haar man.
Bij Hop & Co werd Esther, 
begeleidt door haar dochter 
Cynthia,  ontvangen alsof zij 
de koningin zelf was. Eerst 
koffie met cake, waarna San-
dra liet zien wat zij voor Es-
ther vooraf al had uitgezocht 
in haar maat. Zo paste Es-
ther eerst een  zomerse witte 
broek met bijpassende top en 
fleurig jasje. Vervolgens een 
blauw/grijze broek met bij-
passend topje en gemêleerd 
jasje en of dit nog niet ge-
noeg was een grijs jurkje met 
legging. De keuze was reu-
ze en Esther begon het wer-
kelijk te duizelen toen zij ook 
nog combinaties ging passen 
van broeken en topjes. Uit-

eindelijk heeft zij in samen-
spraak met haar dochter ge-
kozen voor de blauwe outfit. 
Gehuld in deze nieuwe outfit 
ging zij naar Tjeerd Meinema 
Coiffures, waar kapster Sas-
kia al stond te wachten om 
Ester van en sportieve coupe 
te voorzien.
Geduldig liet Esther haar ha-
ren wassen, knippen en in 
model brengen met een ver-
bluffend resultaat. Van dit al-
les had Esther best trek ge-
kregen en  trakteerde De 
Baan haar op een lekkere
Lunch op het terras van Res-
taurant Boschbeek.
Maar… Een mooi geklede 
vrouw, met prachtig gestylde 
haren voelt zich toch nog een 
beetje ‘naakt’, vandaar dat er 
ook een afspraak gemaakt 
was met Rianne van Schoon-
heidscentrum Annabelle. 
Esther, die normaal weinig tot 
geen make-up gebruikt werd 
hier voorzien van oogscha-
duw, mascara en lippenstift, 
welke paste bij haar nieu-
we outfit. Geheel in stijl werd 
Esther aan het eind van de 
dag in een retro Volkswagen 
Camper thuis gebracht, waar 
haar man haar opwachtte 
met de woorden ,,Ik wist niet 
dat ik met zo’n mooie vrouw 
getrouwd ben.’’

IJmuiden - Atletiekvereni-
ging Suomi bestaat 75 jaar. 
Dit jubileum wordt op za-
terdag 3 september gevierd. 
Ook het prachtige nieuwe 
clubhuis zal dan feestelijk 
worden geopend. 
De feestdag is voor alle le-
den, oud-leden, aanhang, le-
den van Puurfit en genodig-
den van AV Suomi. De at-
letiekvereniging heeft voor 
deze dag een speciaal pro-
gramma samengesteld zo-
dat iedereen zicht thuis voelt. 
Voor de jongste sportieve-
lingen start de feestdag om 
15.00 uur met een obsta-
cle run. Om 16.15 uur volgt 
de officiële opening van het 
nieuwe clubhuis door wet-
houder van de gemeente Vel-

sen Annette Baerveldt. Voor-
malig lid en oud-atlete Ol-
ga Commandeur zal met een 
aantal jeugdleden de nieuwe 
sleutel overhandigen. 
Vervolgens kan vanaf 16.30 
uur tijdens de receptie ge-
proost worden op het 75-ja-
rig bestaan. Veel (oud-)Suo-
mezen zullen elkaar hier tref-
fen om herinneringen op te 
halen. De barbecue wordt om 
18.00 uur aangestoken om 
daarna over te gaan tot een 
daverend feest. Vanaf 20.00 
uur tovert DJ Sax ‘n Float het 
nieuwe clubhuis om in een 
dampende disco. Oftewel 
house in het nieuwe club-
huis! Zie ook www.avsuomi.
nl of stuur een mail naar ju-
bileum@avsuomi.nl.

75-jarig jubileum Suomi

IJmuiden - Moest voorgaan-
de jaren het Zomerfeest van-
wege regen of harde wind 
wel eens naar binnen ver-
plaatst worden, vorige week 
donderdag was het goed toe-
ven in de grote tuin achter 
het complex voor senioren 
aan het Zeewijkplein. Mede-
werkers liepen af en aan met 
parasols, om de mensen een 
plek in de schaduw te bezor-
gen. De bezoekers genoten 

van een hapje en een drank-
je, terwijl Guus van de Berghe 
voor de muzikale omlijsting 
zorgde. Dit waren voorna-
melijk oude Hollandse lied-
jes, die volop meegezongen 
werden. Een enkeling waag-
de zich aan een dansje.  De 
middag werd afgesloten met 
een heerlijke barbecue. De 
mensen hebben genoten en 
gingen tevreden weer huis-
waarts.

Mooi weer tijdens Zomer-
feest senioren Zeewijk
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boot vertrokken. Via de Atlan-
tische kust, straat van Gibral-
tar naar de Mediterranée. Een 
spannende tocht met telkens 
weer nieuwe indrukken. Inmid-
dels zijn er vele landen bezocht 
zoals Griekenland, Roemenië, 
Kroatië en Turkije. Onderweg 
maakte zij schetsen en foto’s. 
Ontmoetingen op en onder wa-
ter gaven een nieuwe impuls 
aan het schilderen dat ze thuis 
doet in acryl op doek. ,,Kus-
ten inspireren als raakvlakken 
tussen elementen, zijn vaak 
adembenemend mooi in hun 
ruigheid en maken nieuwsgie-
rig naar het land erachter.’’ As-
tri heeft altijd twee kanten ge-
had; de analytische en de ar-
tistieke creatieve. Al jong be-
gon zij naast school met teke-
nen en registreren van al het 
moois om haar heen. Ook tij-
dens haar studie en werkend 
leven als o.a. jeugd-tropenarts 
bleef die lijn doorlopen en hield 
haar in ‘Balans’. In 2004 voltooi-
de zij haar opleiding aan de 
Kunstacademie Haarlem. Astri 
exposeert regelmatig en vindt 
het fijn met haar schilderijen 
mensen te laten wegdromen in 
een andere wereld en hun pro-
blemen even vergeten. Dit laat-
ste is ook het doel van de expo-
sities die ze met de groep art-
sen-Beeldend kunstenaars in 
ziekenhuizen inricht. De expo-
sitie is te bezoeken op dinsdag 
van 13.30 tot 16.00 uur en op 
afspraak (023-5381999).
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Astri Smits

IJmuiden - Op zondag 28 
augustus vindt in Sspeeltuin 
Zeewijk het jaarlijkse tobbe-
dansen plaats. Het hek gaat 
om 13.00 uur open. De speel-
tuin is gevestigd aan de Ori-
onweg 700 in IJmuiden.

Tobbedansen

Santpoort-Noord - Dat de 
winkeliersvereniging Puur 
Santpoort de Droomwolk van 
Stichting De Baan een warm 
hart toe draagt is ondertus-
sen wel bekend. In maart van 
dit jaar hebben zij ruim 120 
exemplaren van de glossy 
‘Droom’ voor hen verkocht en 
een banketbakkersdroom la-
ten uitkomen.
Dinsdag 16 augustus hebben 
drie aangesloten winkeliers 
de droom van Esther Albers, 
uit laten komen. Zij droomt 
al tijden van  een make over, 
om er een keer stralend uit te 
zien voor haar man.
Bij Hop & Co werd Esther, 
begeleidt door haar dochter 
Cynthia,  ontvangen alsof zij 
de koningin zelf was. Eerst 
koffie met cake, waarna San-
dra liet zien wat zij voor Es-
ther vooraf al had uitgezocht 
in haar maat. Zo paste Es-
ther eerst een  zomerse witte 
broek met bijpassende top en 
fleurig jasje. Vervolgens een 
blauw/grijze broek met bij-
passend topje en gemêleerd 
jasje en of dit nog niet ge-
noeg was een grijs jurkje met 
legging. De keuze was reu-
ze en Esther begon het wer-
kelijk te duizelen toen zij ook 
nog combinaties ging passen 
van broeken en topjes. Uit-

eindelijk heeft zij in samen-
spraak met haar dochter ge-
kozen voor de blauwe outfit. 
Gehuld in deze nieuwe outfit 
ging zij naar Tjeerd Meinema 
Coiffures, waar kapster Sas-
kia al stond te wachten om 
Ester van en sportieve coupe 
te voorzien.
Geduldig liet Esther haar ha-
ren wassen, knippen en in 
model brengen met een ver-
bluffend resultaat. Van dit al-
les had Esther best trek ge-
kregen en  trakteerde De 
Baan haar op een lekkere
Lunch op het terras van Res-
taurant Boschbeek.
Maar… Een mooi geklede 
vrouw, met prachtig gestylde 
haren voelt zich toch nog een 
beetje ‘naakt’, vandaar dat er 
ook een afspraak gemaakt 
was met Rianne van Schoon-
heidscentrum Annabelle. 
Esther, die normaal weinig tot 
geen make-up gebruikt werd 
hier voorzien van oogscha-
duw, mascara en lippenstift, 
welke paste bij haar nieu-
we outfit. Geheel in stijl werd 
Esther aan het eind van de 
dag in een retro Volkswagen 
Camper thuis gebracht, waar 
haar man haar opwachtte 
met de woorden ,,Ik wist niet 
dat ik met zo’n mooie vrouw 
getrouwd ben.’’

IJmuiden - Atletiekvereni-
ging Suomi bestaat 75 jaar. 
Dit jubileum wordt op za-
terdag 3 september gevierd. 
Ook het prachtige nieuwe 
clubhuis zal dan feestelijk 
worden geopend. 
De feestdag is voor alle le-
den, oud-leden, aanhang, le-
den van Puurfit en genodig-
den van AV Suomi. De at-
letiekvereniging heeft voor 
deze dag een speciaal pro-
gramma samengesteld zo-
dat iedereen zicht thuis voelt. 
Voor de jongste sportieve-
lingen start de feestdag om 
15.00 uur met een obsta-
cle run. Om 16.15 uur volgt 
de officiële opening van het 
nieuwe clubhuis door wet-
houder van de gemeente Vel-

sen Annette Baerveldt. Voor-
malig lid en oud-atlete Ol-
ga Commandeur zal met een 
aantal jeugdleden de nieuwe 
sleutel overhandigen. 
Vervolgens kan vanaf 16.30 
uur tijdens de receptie ge-
proost worden op het 75-ja-
rig bestaan. Veel (oud-)Suo-
mezen zullen elkaar hier tref-
fen om herinneringen op te 
halen. De barbecue wordt om 
18.00 uur aangestoken om 
daarna over te gaan tot een 
daverend feest. Vanaf 20.00 
uur tovert DJ Sax ‘n Float het 
nieuwe clubhuis om in een 
dampende disco. Oftewel 
house in het nieuwe club-
huis! Zie ook www.avsuomi.
nl of stuur een mail naar ju-
bileum@avsuomi.nl.

75-jarig jubileum Suomi

IJmuiden - Moest voorgaan-
de jaren het Zomerfeest van-
wege regen of harde wind 
wel eens naar binnen ver-
plaatst worden, vorige week 
donderdag was het goed toe-
ven in de grote tuin achter 
het complex voor senioren 
aan het Zeewijkplein. Mede-
werkers liepen af en aan met 
parasols, om de mensen een 
plek in de schaduw te bezor-
gen. De bezoekers genoten 

van een hapje en een drank-
je, terwijl Guus van de Berghe 
voor de muzikale omlijsting 
zorgde. Dit waren voorna-
melijk oude Hollandse lied-
jes, die volop meegezongen 
werden. Een enkeling waag-
de zich aan een dansje.  De 
middag werd afgesloten met 
een heerlijke barbecue. De 
mensen hebben genoten en 
gingen tevreden weer huis-
waarts.

Mooi weer tijdens Zomer-
feest senioren Zeewijk
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