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Zeehaven Zilveren Trawler-
toernooi weer groot succes

Vooraf waren de weersvoorspel-
lingen zeer slecht. Maar zaterdag 
25 augustus kon er, met af en toe 
een hevige bui, heerlijk gespeeld 
worden op de prima grasvelden 
bij Stormvogels. En ook was er al-
le mogelijkheid  voor het publiek 
langs de lijn op het terras en  af 
en toe op de tribune om te ge-
nieten van de voorbereidingen 
op de komende competitie van 
deze regionale teams. 
Uiteraard wordt het toernooi ge-
bruikt ter voorbereiding op het 
seizoen maar men wil toch ook 
wel het toernooi winnen. Wie 
wil er nu niet met die prachtige 

Zilveren Trawler op de foto en 
een fotoreplica ontvangen voor 
in het eigen clubhuis. De JO 19 
teams beten de spits af en Vel-
sen troefde Stormvogels af waar-
na VSV IJmuiden wist te verschal-
ken.
In de �naleronde toonde Storm-
vogels zich iets sterker dan IJmui-
den en wist Velsen na strafschop-
pen de winst tegen VSV binnen 
te slepen. Bij de senioren won 
Stormvogels van Velsen in het 
eerste bedrijf en IJmuiden van 
VSV. Velsen won de verliezerron-
de van VSV en Stormvogels won 
na strafschoppen de �nale van 

IJmuiden. Na veel gereken waar-
bij de resultaten van JO 19 en se-
nioren bij elkaar werden opge-
teld  (doelsaldi brachten de be-
slissing) werd VSV 4e, IJmuiden 
3e, Velsen 2e en Stormvogels 1e.  
Tijdens en na a�oop van het toer-
nooi werd ook volop genoten 
van de gebakken vis en de BBQ 
en ook de muzikale  omlijsting 
maakte het feest compleet en 
nog lang gezellig. 
Ver nadat Directeur Peter van de 
Meerakker van Zeehaven IJmui-
den NV, mede namens de co-
sponsoren Swanlake en rede-
rij Cornelis Vrolijk de prijzen had 
uitgereikt en de vrijwilligers had 
bedankt verlieten de laatste spe-
lers en vrijwilligers moe maar vol-
daan het prachtige sportpark 
Zeewijk van IJVV Stormvogels. 
(foto: aangeleverd)

IJmuiden - Voor de tweede maal in successie kende het Zeehaven 
Zilveren Trawlertoernooi bij Stormvogels een regionale opzet. De 
seniorenteams van Velsen (zondag), VSV (zaterdag en IJmuiden 
en Stormvogels namen het, samen met hun JO-19 teams tegen el-
kaar op.
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www.tinholt.nl    023 5385550

Je ziet hem overal!
Telefoon : 023 - 538 00 73
Mobiel : 06 - 515 983 90

Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)

Telefoon : 06 - 51598390

HUIS AAN HUIS 
KLEDING

INZAMELING
VELSEN-NOORD/ZUID

SANTPOORT NOORD/ZUID
DRIEHUIS - VELSERBROEK
A.S. DINSDAG 4 SEPT.
023 - 30 31 300
noppeskringloopwinkel.nl
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WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:
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Berry Shop 
Generaal Cronjéstraat 124  - 2021 JM Haarlem

€ 39,-
LAATSTE OVERHEMDEN 

LAATSTE WEKEN, LAAGSTE PRIJZEN
v.a. € 49,-

LAATSTE COLBERTS 

v.a. € 49,-
LAATSTE SCHOENEN 

v.a. € 89,-
LAATSTE PAKKEN 

barbecue.nl

	GRATIS bezorgd in NL & BE!
	Voor 12 uur besteld, 
 morgen in huis!
	We nemen de afwas mee!
	Altijd vers en koel 
 geleverd!

KIJK OP barbecue.nl Of bel 077 467 72 00

All-in menu’s

f bel 077 467 72 00

€12,10
p.p.

Celstraf voor verwonden
De Graafschap-supporter
IJmuiden - Een 33-jarige IJmuide-
naar heeft twee jaar gevangenis-
straf gekregen, waarvan zes maan-
den voorwaardelijk, voor het ste-
ken van een voetbalsupporter na 
een wedstrijd tussen Telstar en De 
Graafschap in mei van dit jaar. Het 
Openbaar Ministerie had vier jaar 
cel geëist. Naast de gevangenis-
straf moet hij ook meer dan 6.600 
euro aan schadevergoeding be-

talen. Hiervan is 5.000 euro voor 
de geleden immateriële schade 
en een bedrag van 1631,62 euro 
voor materiële schade. Na de play-
o�wedstrijd op 10 mei ontstond 
een vechtpartij aan de Zeeweg in 
IJmuiden. Een 24-jarige man uit 
Ulft werd daarbij met een kapot 
bier�esje in zijn nek gestoken. De 
slagader van het slachto�er werd 
bijna geraakt. (bron: NH Nieuws)

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl
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• De gemeenteraad heeft op 20 juli 2017 
het bestemmingsplan Santpoort-Noord 
vastgesteld. Drie partijen tekenden daar 
beroep tegen aan. Onderwerpen wa-
ren een subsidieaanvraag uit het win-
kelfonds en de toestemming voor een 
terras. De Raad van State heeft de be-
roepszaken nu behandeld. De uitkomst: 
één beroep (subsidie) was niet ontvan-

kelijk, wat betekent dat de indiener zijn 
wensen onvoldoende had onderbouwd. 
De andere twee beroepen (over het ter-
ras) waren ongegrond; de indieners kre-
gen geen gelijk.

Meer informatie op www.velsen.nl/be-
stuur-organisatie/gemeenteraad/raadska-
lender/collegeberichten.

  Uit het college

Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een deel van 
het besluit over hondenlosloopplaat-
sen ingetrokken. Het gaat om het be-
sluit dat eerder werd genomen over het 
verkleinen of verplaatsen van de hon-
denlosloopplaatsen in het Burgemees-
ter Rijkenspark, Park Velserbeek en het 
Watertorenpark. De intrekking betekent 
dat er voorlopig niets verandert in het 
Burgemeester Rijkenspark en Velser-
beek. In het Watertorenpark in IJmui-
den worden de losloopgebieden ver-
plaatst.

Watertorenpark
In het Watertorenpark werd tot ongeveer 8 
jaar geleden niet gewoond. Dat is nu wel zo. 
De gemeente is al geruime tijd in gesprek 
met bewoners van het Watertorenpark die 
overlast ervaren van hondenpoep. De los-
loopplaatsen in het Watertorenpark wor-
den niet verkleind, maar krijgen een ande-

re plek in het park. Zo kan iedereen prettig 
van het park gebruik blijven maken. 

Inventarisatie
Het college heeft het besluit gedeeltelijk 
ingetrokken nadat ongeveer 30 hondenbe-
zitters bezwaar hadden gemaakt tegen dit 
besluit. Ook is er een petitie ondertekend 
door ruim 1800 mensen en waren er kriti-
sche vragen in de gemeenteraad. Het col-
lege trekt zich de kritiek aan en vindt dat 
de gemeente, voorafgaand aan het besluit, 
onvoldoende de belangen van de diverse 
parkgebruikers heeft geïnventariseerd. 
Dit gaat nu alsnog gebeuren.

Na de zomer inventariseert het college de 
belangen van zowel hondenbezitters als 
bewoners en andere gebruikers van de par-
ken. Die inventarisatie leidt tot een nieuw 
besluit. Komend najaar wordt de raad na-
der geïnformeerd over de stappen die tus-
sentijds gezet worden.

Besluit over honden-
losloopplaatsen gewijzigd

Komende week beginnen de scholen 
weer in onze regio. Met de start van het 
nieuwe schooljaar wordt het vanzelf 
drukker in het verkeer.

Om weggebruikers aan te sporen extra 
alert te zijn op de aanwezigheid van kin-
deren in het verkeer, start de gemeente 
Velsen de ‘wij gaan weer naar school’-
campagne. Vanaf 1 september staan er 
langs de belangrijkste schoolroutes bor-
den met aansprekende tekeningen van 
Dick Bruna.

Wees alert
Aan het begin van het schooljaar zijn kin-
deren nog vol van hun vakantie, tegelijker-
tijd hebben ze spanning vanwege het nieu-
we schooljaar. Sommige kinderen moeten 
ook een nieuwe route naar school nemen 
of voor het eerst zelfstandig naar school. 
Zij missen nog verkeerservaring en vaar-
digheden en kunnen zich dus onvoorspel-
baar gedragen. Bovendien zijn ze kleiner 
dan volwassenen. Zij hebben daardoor 
minder overzicht dan u en zijn ook minder 

goed zichtbaar. Wees daarom alert. Want 
hoe beter iedereen rekening houdt met el-
kaar, hoe beter het is voor de verkeersvei-
ligheid. (foto: Tjinco bv/illustraties Dick 
Bruna/copyright Mercis bv, 1953-2017)

‘Wij gaan weer naar school’-
campagne van start

De burgemeester en wethouders van Vel-
sen willen graag in gesprek over onder-
werpen die u als inwoner of ondernemer 
aan het hart gaan. Bijvoorbeeld de par-
keerplekken in uw buurt, de zorg voor uw 
hulpbehoevende moeder of het inzame-
len van afval. Meer samenwerken, idee-
en ophalen en initiatieven ondersteunen, 
dat is de missie van het nieuwe college 
van burgemeester en wethouders. Zo 
maken we Velsen mooier dan het al is.

Gesprekken
Op basis van een raadsakkoord is er onlangs 
een voorlopig collegeprogramma gemaakt. 
Hierin staan de thema’s die de komende ja-
ren een rol gaan spelen. De komende weken 
gaan de burgemeester en wethouders in ge-
sprek met inwoners en ondernemers in Vel-
sen. Zo wordt het collegeprogramma verder 
ingevuld. Het defi nitieve collegeprogramma 
wordt aan het einde van dit jaar verwacht.

Enquête 
Bovendien start op vrijdag 31 augustus ook 

een digitale enquête. Hierin wordt gevraagd 
bij welke onderwerpen u de komende jaren 
graag betrokken wilt zijn en op wat voor ma-
nieren. Deze enquête gaat naar de leden van 
het Burgerpanel Velsen en is ook via Face-
book, Twitter en Instagram in te vullen. Dit 
kan tot en met 16 september. Uw antwoor-
den helpen om het nu nog voorlopige colle-
geprogramma, defi nitief te maken. 

Volg ook #Velsenkomtnaarjetoe via Face-
book, Twitter en Instagram.

Enquête #Velsenkomtnaarjetoe

Zaterdag 1 september van 9.00 tot 19.00 uur
Velser Oldtimerdag. Start is vanaf het Vestingplein in Velserbroek.

Zondag 2 september van 10.45 tot 17.15 uur
Publieksdag Forteiland IJmuiden.

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

Evenementen in Velsen
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.

Op maandag 3 september start de ge-
meente Velsen met de kap van de popu-
lieren tussen de Andreaweg en Rijk de 
Waalweg in Velsen-Noord.

De omwonenden hebben eind juli een aan-
kondiging van de gemeente gekregen over 
de noodzaak van deze bomenkap.

De werkzaamheden nemen naar verwach-
ting één week in beslag. Met een telescoop-
kraan worden de gekapte bomen zorgvuldig 
verwijderd. Zo blijft de lage begroeiing be-
houden. De telescoopkraan komt te staan 
op de Andreaweg. Verkeersregelaars zullen 
tijdens de werkzaamheden het verkeer re-
gelen. 

Veiligheid
Het kappen van de bomen is nodig om de 
veiligheid te waarborgen en schade aan het 
naastgelegen spoor en de bovenleidingen te 
voorkomen. Ook kunnen afb rekende takken 
schade toebrengen aan passanten en het 
verkeer op de Andreaweg.

Bewonersparticipatie
In het vierde kwartaal gaat een projectteam 
Openbare Werken van de Gemeente Vel-
sen van start met voorbereidingen voor het 
compenseren van het gekapte groen. Samen 
met de bewoners willen wij tot een nieuwe 

groene inrichting komen voor het  gebied 
rondom de Andreaweg. Zij ontvangen daar-
voor te zijner tijd, een uitnodiging.

Op de afb eelding het gebied binnen de groe-
ne kaders dat wordt gekapt. Het betreft 81 
populieren.

Populieren tussen Andreaweg 
en Rijk de Waalweg in
Velsen-Noord worden gekapt
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Zaterdag 8 september 2018  

Finse school, Driehuizerkerkweg 34 a 
Driehuis, geopend van 10.00-16.00 uur.

Dorp Oud-Velsen, rondleiding door het 
dorp om 11.00 uur, start bij de Engelmun-
duskerk.

Engelmunduskerk Oud Velsen, Kerkplein 1 
Velsen-Zuid, geopend van 12.00-16.00 uur.

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 Vel-
sen-Zuid, geopend op zaterdag van 11.00-
17.00 uur, zondag van 13.00-17.00 uur. Op 
zaterdag om 12.00 uur opening van de ex-
positie van het Kunstenaars Collectief Vel-
sen.
 
Logegebouw Vrijmetselaars en Weefsters, 
Torenstraat 2 Velsen-Zuid. Op zaterdag en 

zondag geopend van 12.00-17.00 uur.
Beeckestijn, Rijksweg 134 Velsen-Zuid. 
Geopend van 11.00-16.00 uur. Tentoonstel-
ling ‘Resonance. Beelden in Beeckestijn’.

Molen De Zandhaas, Wüstelaan 83 Sant-
poort-Noord. Geopend van 10.00-17.00 
uur. Rondleiding door de molen om 11.30, 
13.00 en 15.00 uur.  Aanmelden via info@
molendezandhaas.nl.

Zee- en Havenmuseum, Havenkade 55 
IJmuiden. Geopend van 13.00-17.00 uur. 
Om 14.00 en 15.30 uur lezing (30 min.) over 
het ontstaan van IJmuiden. Entree € 6,00, 
met Museumkaart gratis, lezing gratis.

Bunkermuseum, Badweg 38 IJmuiden. Ge-
opend van 11.00-16.00 uur. Entree € 6,00, 
kinderen € 3,00.

In Nederland mag iedereen zwemles aan-
bieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit 
is namelijk niet wettelijk geregeld. De ver-
schillende zwemdiploma’s leiden helaas 
niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm 
Zwemveiligheid. 

Zwembad De Heerenduinen heeft echter de 
Licentie Nationale Zwemdiploma’s en wordt 
elk jaar ona� ankelijk getoetst door de stich-
ting Nationale Raad Zwemveiligheid. Zo weet 
je als ouder zeker dat de zwemlessen en het 
zwemdiploma voldoen aan de meest recente 
kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een 
leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:
√ Gediplomeerde en gekwalifi ceerde zwem-

onderwijzers, zodat je kind in veilige han-
den is en met plezier naar zwemles gaat. 
Zo werken de zwemonderwijzers volgens 
de Gedragscode Zwembranche, hebben 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en 
blijven bijgeschoold.

√ Je kind ontvangt de Nationale Zwemdi-
ploma’s A, B en C. Met het behalen van het 
Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind 
aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. 
Deze o¥  ciële diploma’s worden bijvoor-

beeld erkend door brandweer, politie en 
sportopleidingen voor de uitoefening van 
verschillende beroepen.

√ De zwemlesaanbieder hanteert een hel-
der beschreven zwemlesmethode, zodat je 
kunt bepalen welke aanbieder het beste bij 
jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt 
je als ouder ook goed op de hoogte gehou-
den van de vorderingen van je kind.

√ Een constante kwaliteit van de zwemles-
aanbieder, geborgd door ona� ankelijke 
jaarlijkse controle en toetsmomenten bij 
het diplomazwemmen.

Bij zwembad De Heerenduinen kunnen kin-
deren vanaf 4 jaar al starten met het volgen 
van zwemlessen. De Heerenduinen biedt 
zwemles op maat met veel persoonlijke aan-
dacht. Ieder kind lest op zijn eigen niveau. 
Maandelijks is er afzwemmen voor het A-, B-, 
en C-diploma. De ervaring leert dat het be-
langrijk is om veel te oefenen naast de zwem-
lessen. Op vertoon van een geldige leskaart 
mogen kinderen gratis komen oefenen (onder 
begeleiding van een betalende volwassene) 
op woensdagmiddag, zaterdag- en zondag-
ochtend tijdens de uren recreatief zwemmen! 
Kijk op www.zwembadvelsen.nl voor meer 
informatie over de zwemlessen.

Zwembad De Heerenduinen biedt het enige echte Zwem-ABC

Op donderdag 27 september of dinsdag 
2 oktober zijn ondernemers in industrie-
gebied De Pijp in Velsen/Beverwijk van 
harte uitgenodigd voor een ontbijtbij-
eenkomst. De Omgevingsdienst IJmond 
informeert hen dan over de mogelijk-
heid om mee te doen aan het verduurza-
men van het gebied en over de mogelij-
ke voorbereiding op veranderingen in de 
wetgeving.

Het Energiepositief-project startte eerder 
al op bedrijventerrein Kagerweg/Wijker-
meer. Voor ondernemers op bedrijventer-
rein De Pijp is het vanaf nu ook mogelijk aan 
te sluiten bij het project, in dit geval De Pijp 
Energiepositief.

Onderzoek
De Pijp Energiepositief zorgt voor resulta-
ten door een slimme combinatie van ener-
giebesparing en opwekking van duurzame 
energie. Bij deelname aan het project is de 
eerste stap het afnemen van een energieon-
derzoek.

Wetgeving
Uit het energieonderzoek volgen adviezen 
voor het treª en van duurzaamheidsmaatre-
gelen. Door deze adviezen op te volgen, vol-
doen ondernemers aan de verplichtingen 

van de overheid die staan in de lijst van Er-
kende Maatregelen. Deze lijst met energie-
besparende maatregelen is opgesteld voor 
19 bedrijfstakken naar aanleiding van het 
landelijk Energieakkoord voor Duurzame 
Groei (2013).

Vanaf volgend jaar moeten ondernemers 
melden welke duurzaamheidsmaatregelen 
ze hebben getroª en. Door mee te doen aan 
het project De Pijp Energiepositief, staat de 
meeste informatie hiervoor al op een rij.

Deelname
Voor de start van het project is het van groot 
belang dat minimaal 30 ondernemers deel-
nemen. Aanmelden voor de ontbijtbijeen-
komsten kan via www.greenbizijmond.nl/
aanmelden-energiepositief.  Meer informa-
tie vindt u op www.greenbizijmond.nl/de-
pijpenergiepositief. (foto: OD IJmond)

De Pijp Energiepositief
Grootschalig verduurzamen 
en voorbereiden op wetgeving

Velsen viert de Open Monumentendag op 
zaterdag 8 september 2018. Aansluitend 
op het landelijke thema staat deze dag in 
het teken van ‘In Europa’. 

Of het nu om bodemvondsten gaat, om roe-
rende en onroerende monumenten, of om 
immaterieel erfgoed: overal zit wel een Eu-
ropese dimensie aan. Reden om 2018 uit te 
roepen tot het Europese Jaar van het Cul-
tureel Erfgoed. In aansluiting daarop is dit 
jaar het thema van de Open Monumenten-
dag ‘In Europa’. Dat betekent dat de verha-
len over monumenten eens op een andere 
manier worden verteld, namelijk geplaatst 
in een Europese context. Dat houdt in dat 
we niet alleen naar de geschiedenis van Vel-
sen op zich kijken, maar deze vooral zien in 
relatie tot de landen om ons heen. Hoe is 
Velsen beïnvloed geweest door deze landen? 

Brochure
Tijdens de Open Monumentendag op zater-
dag 8 september worden op verschillende 
locaties speciale openstellingen en activi-
teiten voor publiek georganiseerd; de entree 
is bijna overal gratis. Informatie hierover is 
te vinden in een brochure getiteld: ‘Van Ver-
re en Velsen’. Deze is gratis af te halen bij 
boekhandel Bredero in Santpoort-Noord, 

boekhandel The Read Shop, het gemeente-
huis en de bibliotheek in IJmuiden en de bi-
bliotheek in Velserbroek. Ook vindt u infor-
matie op de website openmonumentendag.
nl.

Zaterdag 8 september
Open Monumentendag
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Open Monumentendag 
Zaterdag 8 september 2018

Van verre en Velsen 
‘Velsen in Europa est’

Openstellingen en activiteiten
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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 18 augustus tot en met 24 
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
Jan Pieterszoon Coenstraat 67, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (21/08/2018) 11621-
2018

Zwaanstraat 37, plaatsen dakkapel 
(23/08/2018) 11787-2018
Kennemerstrand 174, uitbreiden strandpa-
viljoen en terras (24/08/2018) 11889-2018

Velsen-Noord
Breesaperhof 33, bestemmingswijziging 
begane grond naar wonen (24/08/2018) 
11834-2018
Reyndersweg 7, verplaatsen hek 
(24/08/2018) 11886-2018

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 61, kappen 1 boom 

(17/08/2018) 11577-2018 

Velserbroek
Dammersboog 102, plaatsen berging voor-
zijde (14/08/2018) 11482-2018    

Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 5, plaatsen dakkapel 
(24/08/2018) 11883-2018

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 

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 47, wijzigen toegang 
(trappenhuis) en splitsen bestaande boven-
woning in 2 zelfstandige appartementen 
(27/08/2018) 7731-2018.

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.

Verleende omgevingsvergunningen - regu-
liere procedure
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Reaumurstraat 3, wijzigen bedrijfspand 
naar woning (21/08/2018) 5857-2018
Warmenhovenstraat 2, splitsen woning in 2 
appartementen (23/08/2018) 9200-2018

Velsen-Zuid
Meervlietstraat 135, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (24/08/2018) 7325-2018
Santpoort-Zuid

Weiland ten zuiden Van Dalenlaan en ten 
oosten van Bloemendaalsestraatweg 4
verbreden bestaand pad en aanleggen extra 
stuk pad (toegangspad nieuwe bedrijfsloca-
tie) (23/08/2018) 9367-2018

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

Santpoort-Noord                                                                                                                                                                   
IJmuiden Kust Trail op 29 september 2018 
van 09.00 tot 17.00 uur, locatie: atletiekver-
eniging Suomi en Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland 8587-2018 (23/08/2018)

Jubileum Café Bartje 2 daagse op 31 augus-
tus van 19.00 tot 23.00 uur en 1 september 
2018 van 17.00 tot 23.00 uur, locatie: Hoofd-
straat 150 (27/08/2018) 10033-2018

IJmuiden
Jubileumfeest Iskes 50 jaar op 6 september 
2018 van 16.00 tot 23.00 uur, locatie: Log-
gerstraat (27/08/2018) 9988-2018

Pierloop, op 9 september 2018 van 10.00 tot 
13.30 uur, locatie: start: Briniostraat en fi -
nish: Plein 1945 (30/08/2018) 27400-2017

Velserbroek
1e Velsener Oldtimerdag op 9 september 
2018 van 09.00 tot 19.00 uur, locatie: Ves-
tingplein (27/08/2018) 10237-2018

Velsen-Zuid
Vliegende Vrienden van Amstel Live op 15 
september 2018 van 11.30 tot 23.00 uur, lo-
catie: benedenveld recreatiegebied Spaarn-
woude (30/08/2018) 4355-2018.

Bomenkap
Straat     Plaats    Soort    Reden
Begraafplaats Duinhof   IJmuiden   2 eiken    dood
Wüstelaan/Spaarnberglaan  Santpoort   1 kastanje    dood
Langemaad (t.o.) nr. 33   Velserbroek   1 linde    dood

10 30 augustus 2018

Tegen vangrail op A9
IJmuiden - Een pand aan de Log-
gerstraat is woensdagochtend 
overvallen. Dat laat de politie we-
ten. 
Op het adres in het IJmuidense 
havengebied waren in het verle-
den diverse seksclubs gevestigd.
De politie doet onderzoek en 
heeft een deel van de straat afge-
zet. Er is ook een speurhond in-
gezet.
Het is niet bekend of er bij de 
overval mensen gewond zijn ge-
raakt en of er iets buit is gemaakt. 
(foto: Michel van Bergen)

Velsen - Een automobilist is dins-
dagavond rond 22.00 uur met zijn 
voertuig tegen de vangrail tot 
stilstand gekomen. Dat gebeur-
de op de A9 ter hoogte van Vel-
sen-Zuid.
Meerdere hulpdiensten kwamen 
ter plaatse om het slachto�er te 
helpen. Na de eerste zorg in de 
ambulance hoefde hij niet mee 
naar het ziekenhuis en kon hij 
zijn weg weer met zijn eigen au-
to vervolgen. Het is nog onduide-
lijk hoe het ongeval heeft kunnen 
gebeuren. De rechter rijbaan was 
tijdelijk afgesloten voor verkeer. 
(foto: Michel van Bergen)

Pand in 
Loggerstraat 
overvallen
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Het hoekpand D’Uitkijk op de 
hoek van de Kanaalstraat en Vis-
seringstraat valt op door de gro-
tendeels dichtgemetselde ramen 
op de begane grond en de blin-
de ramen op de eerste verdie-
ping aan de Visseringstraat. Op 
een sierlijke gevelsteen boven 
de deur in de afgeschuinde hoek 
prijkt de naam. Het pand is een 
gemeentelijk monument.
Het pand wordt in 1879, in de be-
ginjaren van IJmuiden, door de 
Amsterdamse makelaar en aan-
nemer Jan Heshof gebouwd aan 
de Kanaalstraat als woonhuis, in 
opdracht van de Amsterdamse 
arts P. Harttenroth en zijn com-
pagnon C. van Notten. Deze com-
pagnons hebben verschillende 
percelen en blokken in het jon-
ge IJmuiden opgekocht met de 
bedoeling deze - bebouwd of on-
bebouwd - door te verkopen. Zo 
ook een blok aan de Kanaalstraat 
waar Jan Heshof in de jaren 1877 
-1879 diverse panden met de te-
genwoordige huisnummers 50 
t/m 58rd bouwt. In dit blok staat 
D’Uitkijk met huisnummers 50-
50rd. De naam verwijst ongetwij-
feld naar het vrije uitzicht over de 
sluizen en het kanaal dat men ge-

durende de eerste jaren vanuit 
de ramen aan de Kanaalstraatzij-
de had. De panden er tegenover 
zijn immers pas in en na 1895 ge-
bouwd.
In 1895 koopt de scheepsmake-
laar K.C. van Vliet het hoekpand. 
Hij voegt meteen het naastge-
legen pakhuisje aan de Visse-
ringstraat aan zijn bezitting toe. 
Dit pakhuisje is in 1878 door Jan 
Heshof gebouwd bij de panden 
Kanaalstraat 52 en 54.
In 1905 koopt de winkelier J. Hoo-
gerduijn D’Uitkijk en het pakhuis-
je. Hij laat de IJmuidense aanne-
mer D. Bais Jnz. het woonhuis ver-
bouwen tot twee winkelhuizen 
met bijbehorende woningen en 
een aparte bovenwoning. Aan de 
Kanaalstraat komen winkelpuien. 
Hoogerduijn laat in 1917 de twee 
winkels samenvoegen tot één 
winkelruimte voor ‘Hoogerduijn’s 
Warenhuis’. Het warenhuis ver-
koopt galanterieën (snuisterijen 
en sieraden), huishoudelijke arti-
kelen en speelgoed. Op zoek naar 
prima zware waschmachines, 
Amerikaanse wringers, kinder-
wagens, opvouwbare wagentjes, 
spiegels, schilderijen, lampen, Sa-
lamanderkachels, kolenbakken, 

Mecano bouwdozen, portemon-
nees of theeserviezen? U vindt 
het allemaal in Hoogerduijn’s Wa-
renhuis voor lage prijzen op het 
adres Kanaalstraat C26 en C26a!
De zaken lopen blijkbaar goed 
want in augustus 1923 opent 
Hoogerduijn een �liaal in Nieuw-
IJmuiden, in de Huygensstraat. 
Rond 1926 vindt een hernumme-
ring van de panden in de Kanaal-
straat plaats. Hoogerduijn’s pand 
krijgt hierbij de nummers 50 en 
50rood. In 1927 wordt de zaak 
aan de Kanaalstraat grondig ver-
bouwd. In de jaren dertig wordt 
het �liaal aan de Huygensstraat 
verplaatst naar de Kalverstraat in 
IJmuiden-Oost. Medio 1936 gaat 
Hoogerduijn failliet. In septem-
ber 1936 komen het pand aan de 
Kanaalstraat en het pakhuis aan 
de Visseringstraat in de verkoop. 
Hoogerduijn opent begin 1937 
een nieuw warenhuis aan de Ken-
nemerlaan. Deze heeft daar tot 
zeker eind jaren 50 gezeten.
In 1948 wordt d’Uitkijk verbouwd 
tot kantoor en magazijn. De win-
kelvensters en de deur in de afge-
schuinde hoek worden gedeelte-
lijk dichtgemetseld. In het voor-
malige winkelpand komt het 
scheepvaartkantoor van R.F.J. Vis-
ser. Het pakhuis aan de Vissering-
straat wordt een entrepot voor 
gedestilleerd. In de loop der ver-
dere jaren biedt D’Uitkijk onder-
dak aan verschillende bedrij�es 
en bewoners.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurte-
nis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden 
over IJmuiden. Deze week aandacht voor D’Uitkijk aan de Kanaal-
straat.

Boekpresentatie Piet Schol

Bij de overhandiging van het eer-
ste exemplaar licht Piet Schol toe 
wat de reden is, dat hij tot het 
schrijven van dit boek is geko-
men waar hij zo’n vijf jaar over 
heeft gedaan. ,,Ik las een stuk-
je in de krant van Ton Haasnoot 
dat hij toen onder het kopje ‘Vis-
serslatijn’ heeft geschreven. Het 
ging over de hektrawler Egmond 
die in 1986, met nog een aantal 
hektrawlers, naar Peru was ver-
trokken voor een ontwikkelings-
project. Dat project kwam he-
laas niet van de grond waarna de 
trawlers werden gesloopt. Daar-
mee ging een stuk geschiedenis 
verloren wat voor mij aanleiding 
is geweest om die draad op te 
pakken en om mij in de geschie-
denis van de vissersvloot te ver-
diepen’’.
Dit naslagwerk is niet alleen 
prachtig geïllustreerd met heel 
veel tekeningen van de vissers-
boten, maar Piet heeft dit ook 
aangevuld met, per schip, een 
stukje achtergrond en geschie-
denis. Alle schepen zijn door 

hemzelf  getekend, elk op een 
A4’tje, die bij drukkerij Van Rixel 
uiteindelijk in boekvorm zijn ver-
werkt. Afgezien van zijn teken-
vaardigheid heeft Piet nog an-
dere talenten: hij is muzikaal, 

bespeelt diverse instrumenten 
en hij is vele jaren koordirigent 
geweest bij de Oud Katholieke 
Kerk.   
Vanaf heden is zijn naslagwerk, 
exclusief, te koop bij de balie van 
het Zee- en Havenmuseum. De 
prijs van dit fraai geïllustreerde 
boek bedraagt 17,50 euro. De re-
guliere openingstijden van het 
museum zijn op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur. (Joop Wa-
ijenberg)

IJmuiden - Vrijdagmiddag was het een gezellige drukte in het 
Zee- en Havenmuseum waar Piet Schol het eerste exemplaar van 
zijn boek over de IJmuidense vissersvloot ‘Eens een vloot van be-
tekenis, waar bijna niets van over is’ overhandigde aan Cor Ou-
dendijk, bestuursvoorzitter van het museum. Piet schetst in zijn 
boek de teloorgang van de, destijds, grote vissersvloot vanaf 
1945 tot heden.

Hervonden verleden

Na de herinrichting (ca 1980) 
van het gebouw waarin het Be-
drijfsmuseum gevestigd was, 
werd een deel van de objecten 
overgebracht naar dat deel van 
het Ontvangstcentrum, waar spe-
ciale groepen werden ontvan-
gen. De locatie bleef gelegen aan 
de Staalhaven. In 1993 werden al-
le objecten, waaronder een bij-
na compleet opgegraven men-
selijk skelet, verhuisd naar Land-
goed Beeckestijn en verloren de 
Hoogovenmedewerkers dat ma-
teriaal uit het oog. Na de ope-
ning van het Hoogovensmuse-
um in 2009 kwam soms de vraag 
van bezoekers waar die objecten 
gebleven waren. Een korte zoek-
tocht leverde resultaat op, er wa-
ren nog steeds leden van de Ar-
cheologische Werkgroep Hoog-
ovens te vinden, die ook voor veel 
informatie zorgden en gebruikt 
materiaal in het voormalige be-
drijfsmuseum wilden uitlenen. 
Een aantal jaar later kwamen de 

voorbereidingen voor de viering 
van 100 jaar staal in de IJmond 
op gang. Ook kwam er intensief 
contact met het Huis van Hilde 
en het Noord-Hollands Archeolo-
gisch depot en kon een mooie in-
formatieve tentoonstelling wor-
den opgezet. 
Het Hoogovensmuseum is ge-
opend op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 10.00 tot 16.00 
uur. In de maand september ook 
op vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
De toegangsprijs voor het muse-
um is 3 euro inclusief ko�e of 
thee. Pinbetaling is ook mogelijk. 
Voor kinderen tot 16 jaar en do-
nateurs is de toegang gratis. Het 
museum is toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers. Gratis parkeren 
kan aan de Buizenweg of Staal-
havenweg (links voor de Kessler-
brug) Volg vanaf daar de aanwij-
zingen naar het Hoogovenmuse-
um, navigatiecode 1951 JZ. Kijk 
op www.hoogovensmuseum.nl 
voor meer informatie.

Velsen - Op vrijdag 31 augustus wordt de tentoonstelling ‘Her-
vonden verleden’ geopend. Deze tentoonstelling wordt gehou-
den in het huidige Hoogovensmuseum en zal lopen tot en met 
zondag 28 oktober. Te zien is hoe de opgravingresultaten op 
het uitbreidingsterrein van KNHS uit de 60-er jaren van de vori-
ge eeuw als eerste een plaats kregen in het speciaal daarvoor ge-
opende Bedrijfsmuseum in 1969. Het bedrijfsmuseum zat gekop-
peld aan het Ontvangstcentrum.

De Freules, een begrip
in Santpoort-Noord!
Santpoort-Noord - De gezellige 
winkel van De Freules op de hoek 
van de Hoofdstraat en de Terras-
weg is inmiddels een begrip in 
Santpoort-Noord. Gezien het veel-
zijdige aanbod voor jong en oud 
met dameskleding in alle maten, 
is een bezoekje zeker de moei-
te waard. De fraaie etalages laten 
altijd een mooi beeld zien van de 
collectie met trendy, zakelijke en 
vintage tweedehands kleding, 
schoenen en accessoires. Deze 
collectie merkkleding zorgt sa-

men met het altijd eerlijke advies 
van de beide eigenaressen Sas-
kia en Margot, dat een compleet 
out�t voor een aantrekkelijke prijs 
snel gevonden is. 
Met ingang van deze week is het 
mogelijk uw najaarskleding in te 
brengen tijdens de openingstij-
den (van woensdag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 18.00 en op zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur). Zie ook 
www.defreules.nl of like de Freu-
les op Facebook. (foto: aangele-
verd)

Twee verdachten van 
inbraak aangehouden
Velserbroek - Vorige week vrij-
dagochtend heeft de politie twee 
mannen aangehouden op ver-
denking van een inbraak in een 
woning aan de Zwanenbloem-
bocht in Velserbroek. Het gaat om 
een 26-jarige Amsterdammer en 
een 29-jarige man met onbekend 
adres. Een derde verdachte was in 
het weekend nog voortvluchtig.
Omstreeks 04.50 uur kreeg de po-
litie melding van een getuige die 
vanuit zijn woning geluiden had 
gehoord vanuit een andere wo-
ning in de buurt. Ook zag hij licht 
in die woning, waarvan hij wist 
dat de bewoners op vakantie wa-
ren.
De gewaarschuwde politie zag bij 
aankomt een man uit een raam 
klimmen. Hoewel de man met-
een wegrende, kon hij even ver-

derop al worden aangehouden. 
Een tweede verdachte, die uit een 
steeg bij de woning kwam ren-
nen, had meer gelukt. Ondanks 
de inzet van een politiehond, 
werd de man niet teruggevon-
den.
De aangehouden man bleek au-
tosleutels bij zich te hebben. Toen 
de politie het knopje op de sleu-
tel indrukte, ging de verlichting 
van een geparkeerd staande au-
to branden. In de auto bleek nog 
een man te zitten. Ook hij werd 
aangehouden.
Bij de eerste verdachte werden 
sieraden aangetro�en die ver-
moedelijk van deze inbraak af-
komstig waren.
De politie heeft een onderzoek 
ingesteld naar de identiteit van 
de ontsnapte verdachte.
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30 AUGUSTUS
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
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)
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.

31 AUGUSTUS
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

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

Telstar - Jong FC Utrecht. Aan-
vang 20.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Orgelconcert in de Nieuwe Kerk 
door Ronald de Jong. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis.

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 IJmuiden’ 
van Arie van der Veer. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. 

Film ‘Zicht op water’ bij SHIP (be-
reikbaar via de noordzijde van 
het Noordzeekanaal. Aanvang 
15.30 uur, zaal open vanaf 15.00 
uur. Aanmelden kan via 0255-
516254 of www.ship-info.nl

(foto: aangeleverd)
Inloopconcert in de Dorpskerk 
op Kerkplein 1 in Heemskerk met 
�uitiste Marion Blonk, 15.30 uur. 

Back to School Party vanaf 19.00 
uur bij Café Bartje, Hoofdstraat 
Santpoort-Noord. Met vanaf 
20.00 uur ‘Van Kessel Live’.

(foto: aangeleverd) 
Metal-avond in de Bakkerij met 
de bands Los Ramoyes, Nafearya 
en Personal Paranoid (foto) vanaf 
21.00 uur. 

1 SEPTEMBER

(foto: aangeleverd)
Natuurwerkdag IVN Zuid-Kenne-
merland in Duin- en Kruidberg. 
Van 09.30 tot 15.30 uur. Verzame-
len bij ingang Duin- en Kruidberg 
op de parkeerplaats.

(foto: aangeleverd)
BioMarkt op het voorterrein van 
de Haarlemmer Kweektuin, in-
gang Kleverlaan 9. Van 10.00 tot 
15.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

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 IJmuiden’ 
van Arie van der Veer. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. 

FleurigVliegerFestijn. Workshop 
vlieger maken voor kinderen van 
alle leeftijden o.l.v. een professio-
nele kunstenaar. Aanmelden kan 
via kunstcentrumdekolk@gmail.
com. Deelname 7,50, incl. materi-
aal. Zie ook www.kunstcentrum-
dekolk.nl

(foto: aangeleverd)
2Generations aan de Veerplas 
Haarlem (Waarderpolder) met 
Edwin Evers Band en Pete Philly. 
Van 14.00 tot 23.00 uur.

Jubileumfeest bij Café Bartje, 
Hoofdstraat Santpoort-Noord. 
Aanvang 16.00 uur. Dresscode: 
Kom in kleding die je aan had 
toen je voor het eerst in Café Bart-
je kwam.

(foto: aangeleverd)
Openingstoernooi DartCafé Nol 
in Sporthal Zeewijk, Planeten-
weg 301 IJmuiden. Inschrijven 
kan vanaf 19.30 uur, rond 20.00 
uur wordt gestart met darten. El-
ke dinsdagavond kunnen liefheb-
bers vanaf 20.00 uur komen dar-
ten.

(foto: aangeleverd)
G-Disco in De Koe in Velserbroek. 
Van 19.30 tot 22.00 uur. Zie ook 
www.stichting-ookvoorjou.nl

2 SEPTEMBER

(foto: Johan Bos/TIU.nl)
Informatiedag PWN over het na-
tuurbeheer in en rond bezoe-
kerscentrum Kennemerduinen 
bij Overveen. Van 10.00 tot 17.00 
uur.

(foto: aangeleverd)
Forteiland geopend voor pu-
bliek. Afvaart met de Kon. Emma 
om 10.45, 12.45 en 15.10 uur. Re-
tour naar keuze om 13.00, 15.15 
of 17.15 uur.

Rommelmarkt bij VTV Wijker-
oog, Wijkermeerweg 5 in Velsen-
Noord. Van 11.00 tot 16.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro. Maandelijkse 
rondleiding door huis en tuinen. 
Aanvang 14.00 uur. Deelname 7 
euro. Aanmelden via info@bui-
tenplaatsbeeckestijn.nl

(foto: aangeleverd)
Roofvogelexcursie op de �ets 
in Spaarnwoude door IVN Zuid-
Kennemerland.Verzamelen om 
11.00 uur bij Informatieboerde-
rij Zorgvrij, Genieweg 50 Velsen-
Zuid. Deelname is gratis. Aanmel-
den is niet nodig. 

(foto: aangeleverd)
Zondagconcert muziekgroep Di-
nanga op de Ruïne van Bredero-
de. Van 11.30 tot 13.00 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. Poppenkast-
voorstelling ‘druppels grote reis’. 
Vanaf 3 jaar. Aanvang 13.30 uur. 
Toegang gratis voor museumbe-
zoekers.

(foto: aangeleverd)
Nicoline Snaas Trio in de Stompe 
Toren, Kerkweg in Spaarnwoude. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang gra-
tis met collecte na a�oop.

FleurigVliegerFestijn. Workshop 
vlieger maken voor kinderen 
van alle leeftijden o.l.v. een pro-
fessionele kunstenaar. Om 15.30 
uur worden de vliegers tentoon-
gesteld in de muziektent op het 
plein om vervolgens in optocht 
met de vlieters naar Nova Zem-
bla te gaan waar de vliegers wor-
den opgelaten.Aanmelden kan 
via kunstcentrumdekolk@gmail.
com. Deelname 7,50, incl. materi-
aal. Zie ook www.kunstcentrum-

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

dekolk.nl

Open Podium Bakkum in Hotel 
Fase Fier. Aanvang 15.30 uur. 

3 SEPTEMBER
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 10.00 
uur vanaf dorpshuis Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Wandeling duurt ± 45 mi-
nuten in een rustig tempo. Na de 
wandeling ko�e/thee en een ge-
heugenspelletje. Voor interes-
se als deelnemer of begeleider, 
Janneke Cluistra, telefoon 023-
3031228.

Week van de Alfabetisering tot en 
met 9 september in Bibliotheek 
Velsen, Dudokplein IJmuiden.
Met op dinsdag 4 september, on-
der leiding van Marlie Durge, een 
gezellig uurt samen zingen van 
10.30 tot 11.30 uur. Inloop vanaf 
10.15 uur.

Expositie ‘Veel �ns’ in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201 Santpoort-Zuid. Tot 27 okto-
ber te zien.

(foto: aangeleverd)
Alain Clark te gast in radiopro-
gramma ‘SpiritualiTijd’ op RTV 
Seaport. Van 21.00 tot 22.30 uur. 
Op 5 september is de herhaling.

4 SEPTEMBER
Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Legpuzzelruilbeurs in wijkcen-
trum voor senioren in IJmuiden-
Zeewijk. Van 10.00 tot 11.00 uur.

Repair café in de Spil, Frans Hals-
straat Ijmuiden. Van 13.30 tot 
16.00 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.

5 SEPTEMBER
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 
0255-522330.

(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 IJmuiden’ 
van Arie van der Veer. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum geslo-
ten in verband met opbouw nieu-
we tentoonstelling ‘De Afval-ex-
perience’.

(foto: Staatsbosbeheer)
Zonnetrein rijdt door de Schoorl-
se Duinen, iedere zondag en 
woensdag 13.00 uur vanaf Bui-
tencentrum Schoorlse Duinen. 
Reserveren: 072-5093352.

(foto: aangeleverd)
Open dag Boskinderen.nl, infor-
matie over survival- en natuurop-
leiding voor kinderen (7-12 jaar) 
van PWN, 15.00-16.00  uur in Be-
zoekerscentrum De Hoep. www.
boskinderen.nl. 

(foto: Frits van Eck)
Derde Warming Up-loop Assen-
delft in serie van vier. 7,5 km of 
1600 meter (t/m 14 jaar). Ook nog 
op 12 september. Start 19.30 uur. 
Info: www.lechampion.nl.

Zomeravondconcert (laatste) 
in Grote Kerk Alkmaar, aanvang 
20.15 uur. De organisten Pieter 
van Dijk (foto: aangeleverd) en 
Frank van Wijk spelen verzoek-
nummers.

6 SEPTEMBER
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
sen, Dudokplein IJmuiden. Van 
10.30 tot 12.00 uur.

Rouwspreekuur in de rouwhuis-
kamer Alice Loeters persoonlijke 
uitvaartzorg, Frans Netscherlaan 
12 Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
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Nieuw op Zorgvrij
Boerenjongens
en meidenclub
Velsen-Zuid - Lid worden van 
een club die leuke dingen doet? 
Dat kan vanaf 19 september, 
want dan start op informatie-
boerderij Zorgvrij in recreatiege-
bied Spaarnwoude de Boeren-
jongens en Meidenclub voor jon-
gens en meiden tussen de 7 en 10 
jaar. De club komt iedere derde 
woensdagmiddag van de maand 
bijeen van 14.00 tot 16.00 uur. 
De onderwerpen hebben altijd 
wat te maken met de boerde-
rij, zoals uilenballen zoeken en 
uitpluizen, kippen, schapen en 
hun wol, eten uit de natuur, vlin-
ders, winterwandeling en zuur-

kool maken. Na a�oop mogen de 
kinderen de boer helpen met het 
voeren van de kal�es. In het voor-
jaar als de lammetjes er zijn, kun-
nen die gevoerd worden 
Ook zullen we in de club iets cre-
atiefs doen. Bijvoorbeeld knutse-
len, strokrans maken, mozaïeken, 
vogelkastje timmeren of een me-
mobord maken met vlinders. 
Er zijn tien bijeenkomsten. Om lid 
te worden betaal je 50 euro. Op-
geven kan via zorgvrij@spaarn-
woude.nl. 
Er zijn nog maar enkele plaatsen 
beschikbaar, dus wees er snel bij! 
(foto: aangeleverd)

Chauffeur gezocht
IJmuiden - Stichting OIG-IHD is 
op zoek naar een nieuwe vrijwil-
liger, die als chau�eur aan de slag 
wil gaan. Het gaat om een taak 
die op maandagochtend dient 
te worden uitgevoerd, mogelijk 
in de nabije toekomst uit te brei-
den met een tweede ochtend in 
de week. De chau�eur rijdt weke-
lijks langs de gemeentelijke kle-
dingbakken om de daarin gede-
poneerde kleding op te halen en 
af te voeren.
De stichting verzorgt al meer dan 

vijftig jaar sociaal-culturele activi-
teiten voor inwoners van de ge-
meente Velsen met een lichame-
lijke en/of verstandelijke beper-
king. Ook het vervoer wordt voor 
deze mensen verzorgd, de stich-
ting heeft hiervoor een aantal rol-
stoelbussen ter beschikking. Het 
geld, dat nodig is voor het bekos-
tigen van dit alles, wordt voor-
namelijk bijeengebracht door de 
ingezamelde kleding, maar bij-
voorbeeld ook huisraad en elek-
trische apparatuur, te verkopen. 

De stichting heeft aan de Indu-
striestraat 66 in IJmuiden een ei-
gen winkel, waarin de goede-
ren worden verkocht. Deze win-
kel is elke woensdagochtend van 
09.00 tot 12.00 uur geopend. De 
hele organisatie bestaat uit vrij-
willigers. Belangstellenden voor 
het vrijwilligerswerk kunnen con-
tact opnemen met winkelbeheer-
der Jan Weber. Hij is zowel tele-
fonisch (06 44900892) als per e-
mail (j.weber41@quicknet.nl) be-
reikbaar.

Wie helpt Jacky en zijn vriendjes?

Hoge kosten voor zieke honden 
bij Kerbert Dierentehuis
IJmuiden - Op dit moment zijn 
er in Kerbert Dierentehuis twee 
langzitters en één nog geen 
langzitter met medische proble-
men die geholpen moeten wor-
den. Het betreft de honden Ar-
chie, Diezel en Jacky (foto).
Archie is een prachtige drie-
kleur sta�ord. Hij heeft last van 
zijn kruisbanden. Er zijn inmid-
dels foto’s gemaakt en gelukkig 
zijn ze nog niet gescheurd. Ar-
chie heeft nu medicijnen en rust 
nodig en moet over twee maan-
den voor controlefoto’s terug om 
te kijken of hij geopereerd moet 
worden.
Diezel liep opeens behoorlijk 
mank. Er zijn foto’s gemaakt en 
onlangs heeft hij een ct scan ge-
had. Men denkt LPC aan eén of 
beide ellebogen. De uitslag was 
echter nog niet bekend. De kos-
ten zijn tussen de 900 en 1500 
euro.
De knappe old english bulldog 

Jacky had het de eerste tropi-
sche dagen zo benauwd dat 
hij oververhit raakte en de me-
dewerkers van ‘Kerbert’ waren 
bang hem te verliezen. Hij is met 
spoed geopereerd aan zijn neus-
gaten en gehemelte en dat gaat 
heel goed. Helaas heeft Jacky 
wel een �ink probleem aan zijn 
kruisbanden en wordt hij aan-
staande maandag geopereerd.
De kosten voor al deze honden 
zijn behoorlijk hoog. Het geld is 
nodig om de viervoeters weer 
gezond te maken.
,,Al is het maar een euro, wij zijn 
er heel blij mee. Alvast heel erg 
bedankt namens iedereen en de-
ze kanjers’’, aldus de medewer-
kers van Kerbert Dierentehuis.
Het geld kan men overmaken 
op NL07RABO0154566519 o.v.v. 
operatie. Meer info bij Kerbert 
Dierentehuis, Heerenduinweg, 
telefoon 0255-515744. (foto: 
aangeleverd)

IJmuiden - ‘Uniek in Nederland’, 
zegt ondernemer Jaap Waasdorp. 
Hij komt met een Ondernemers-
theater, een avond vol inspiratie 
en vermaak. De rode draad van 
de avond is de beleving van het 
ondernemerschap.
Bezoekers worden mee op reis 
genomen door het leven van een 
ondernemer. Dat gebeurt met 
een lach en soms met een traan. 
Tijdens het Ondernemersthea-
ter komt er een gastspreker met 
prachtige verhalen uit het dage-
lijks bedrijfsleven. Jaap Waasdorp 
presenteert en organiseert het 
Ondernemerstheater, op dins-
dagen 18 en 25 september, van 
20.00 uur, inloop 19.30 uur. Hal-
kade 25 in IJmuiden wordt voor 
die speciale gelegenheid omge-
toverd tot theaterzaal. De entree 
bedraagt 40 euro per persoon 
maar daarvoor wordt men de 
hele avond voorzien van ko�e, 
thee, drankjes en lekkere hapjes. 
Meer weten of reserveren? Mail 
naar visspecialistdedol�jn@pla-
net.nl. (foto: aangeleverd)

Jaap 
Waasdorp met 
Ondernemers-
theater
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Stadsschouwburg Velsen

Bekroonde Hans Croiset 
in Bejubelde toneelhit 

‘De Vader’ is een aangrijpende 
maar ook humorvolle voorstel-
ling over de verwarring van ie-
mand die Alzheimer heeft. Het 
stuk van de Franse toneelschrij-
ver Florian Zeller baarde eerst 
groot opzien in Parijs, won daar 
de hoogste toneelprijzen en ver-
overde daarna Londen en New 
York. Nu is het een toneelhit over 
de hele wereld en wordt het al in 
meer dan 25 landen gespeeld. In 
de  Nederlandse versie kreeg het 
stuk de mooist denkbare bezet-
ting in de persoon van hoofdrol-
speler Hans Croiset. De inmiddels 
bijna 83-jarige steracteur haalt al-
les uit de kast en speelt de sterren 

van de hemel. Voor  zijn glansrol 
werd hij inmiddels bekroond met 
de Louis d’Or, de hoogste Neder-
landse toneelprijs.  Het Neder-
landse toneelpubliek en de pers 
zijn unaniem laaiend enthou-
siast. Het succes was vorig sei-
zoen zó groot dat de hoogbejaar-
de topacteur kon worden overge-
haald tot een korte reprisetour-
nee langs een beperkt aantal the-
aters. Een buitenkansje voor de 
toneelliefhebbers in Velsen en de 
regio.  
In ‘De Vader’ ziet het publiek de 
verwarring van een hoogbejaar-
de man met Alzheimer door zijn 
éigen ogen. Hij woont in bij zijn 

dochter en schoonzoon en leidt 
voor zijn gevoel een normaal ei-
gen leven. Maar geleidelijk ont-
dekt de toeschouwer dat de man 
toch al langzaam wegglijdt in een 
mistige wolk waarin de wereld 
zich van hem vervreemdt. 
Dankzij een paar geweldige re-
gievondsten wordt het Alzhei-
mer-proces op aandoenlijke wij-
ze  zichtbaar en voelbaar ge-
maakt. Croiset en zijn cast, waar-
in ook een geweldige rol vervuld 
wordt door Johanna ter Stee-
ge, spelen bij volle zalen de tra-
nen in de ogen. Terwijl de voor-
stelling naast de prachtige emo-
tie óók veel originele en verzach-
tende humor bevat. 
Prijs: € 32,50, incl. pauzedrankje. 
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
en tel. 0900-1505. (foto: Mark En-
gelen)

Velsen - ,,Anderhalf uur lang geklúísterd aan geweldige Croi-
set”, schreef de Volkskrant na het zien van het indrukwekken-
de toneelstuk ‘De Vader’ waarin theatercoryfee Hans Croiset met 
Johanna ter Steege op zaterdag 15 september (20.15 uur) in de 
Stadsschouwburg Velsen te zien is.

Met yogamat en Coldplay-
muziek op schouwburgpodium
Velsen - Jan Kuiper is niet al-
leen een topgitarist en beden-
ker van de fameuze concertse-
rie The Five Great Guitars, maar 
óók een charismatische yoga-
leraar. Speciaal voor de thea-
ters ontwikkelde hij de formu-
le ‘Yoga in Concert’, waarin hij 
de toneelvloer van grote the-
aters omtovert tot een yoga-
studio,  waarin zijn deelnemers 
(ieder op zijn eigen mat) hun 
les krijgen op live-uitgevoer-
de muziek. ‘Yoga in Concert’ is 
dus een yogales én concert in-
een. Op zondag 16 september 
(11.00 uur!) kunnen zo’n 80 yo-

ga-cursisten hun matje op to-
neelvloer van de Stadsschouw-
burg Velsen uitrollen. 
‘Yoga in Concert’ is een bijzon-
dere beleving van yoga en mu-
ziek. Yogahoudingen, klank en 
meditatie komen samen. En al-
les is mogelijk: actief meedoen 
op de eigen yoga mat, ontspan-
nen achterover leunen en luis-
teren naar mooie muziek of een 
combinatie van beiden. De yo-
ga-sessie duurt in totaal 90 mi-
nuten. Het maakt voor ‘Yoga in 
Concert’ niet uit of deelnemers 
ervaren beoefenaars of begin-
ners zijn: de Yoga in Concert-

series zijn geschikt voor alle ni-
veaus. 
In het ‘Yoga in Concert’ op 16 
september a.s. vindt de flow 
van beweging, adem en ont-
spanning plaats op de bekend-
ste songs van Coldplay. Dat al-
les gecombineerd met medi-
taties op de adem, de stilte en 
een serie bijzondere yogahou-
dingen.
Prijs: € 22,50, excl. pauzedrank-
je.
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of tel. 0900 – 1505. (foto: Sas-
kia van Osnabrugge)
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

De kinderen werden met de bus 
opgehaald en hadden een spet-
terende, sportieve middag. Na 
ontvangst met een drankje en 
iets lekkers was het tijd voor het 
echte werk. De kinderen kregen 
een voetbalshirt en een paar 
door Nike gesponsorde voetbal-
schoenen. Zo konden ze als een 
echte speler mee het veld op 
met de selectiespelers. Na de cli-
nic werden de kinderen rondge-
leid door het stadion en de dag 
werd afgesloten met een hapje 
en een drankje. En als klap op de 
vuurpijl kreeg elk kind ook nog 

twee tickets voor de eerstvol-
gende thuiswedstrijd!
SC Telstar was niet de enige voet-
balclub waar een voetbalclinic 
georganiseerd werd. In totaal 
volgden circa 400 kinderen uit 
opvanglocaties door heel Neder-
land een voetbalclinic.
Het campagnethema 2018 van 
de Week van Het Vergeten Kind 
is het belang van kleine gebaren 
van echte aandacht. Kleine ge-
baren, zoals het bieden van een 
luisterend oor of het sturen van 
een lief berichtje zorgen ervoor 
dat een kind zich gezien en ge-

liefd voelt. Er zijn in Nederland 
100.000 kinderen die opgroei-
en in gezinnen met meervoudi-
ge problematiek die deze posi-
tieve aandacht nauwelijks krij-
gen. Om deze kinderen te steu-
nen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Neder-
land op om deze kinderen te ver-
warmen met een kilometerslan-
ge supportsjaal van lieve berich-
ten. Na de actieperiode deelt Het 
Vergeten Kind ze, sjaal voor sjaal, 
uit aan kwetsbare kinderen in 
Nederland.
De Week van Het Vergeten Kind 
was van maandag 29 janua-
ri tot en met zondag 4 februa-
ri met verschillende activiteiten 
door het hele land. Vaste onder-
delen zijn de uitreiking van de 
‘Kind Centraal’ Award, Het Verge-
ten Kind Filmfestival en de voet-
balclinics.  Zie ook www.hetver-
getenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Regio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnis-
bak. Maar nu heb ik echt mijn eigen!” Randy, 7 jaar was een van 
de deelnemers van een voetbalclinic van Het Vergeten Kind.  De-
ze organisatie hield op 31 januari voetbalclinics voor kwetsbare 
kinderen in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League 
clubs, waaronder S.C. Telstar. De kinderen leerden deze dag voet-
balskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden 
een onvergetelijke dag met hun idolen. 

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

uitverkocht
Velsen-Zuid - Vrijdag speelt 
Telstar in de Jupiler League 
een belangrijke thuiswedstrijd 
tegen Jong Ajax. De kaarten 
zijn bijna uitverkocht. De west-
tribune en de oostribune zit-
ten al vol. Voor de zuidtribune, 
doorgaans bestemd voor de 
supporters van de tegenpar-
tij, waren woensdag nog enke-
le kaarten beschikbaar. Moge-
lijk zijn alle kaarten bij het ver-
schijnen van deze krant echter 
toch al verkocht. Dat betekent 
dat alle 3.200 plaatsen in het 
Rabobank IJmond Stadion be-
zet zullen zijn. De laatste keer 
dat  het zo’n volle bak was bij 
Telstar was op 29 oktober 2015 
in de bekerwedstrijd tegen AZ, 
die eindigde in 0-1. 
Het succes van Telstar bete-
kent dat de kaarten voor de 
wedstrijden als warme brood-
jes  gaan. Telstar verloor vo-
rig weekeinde echter de wed-
strijd tegen FC Den Bosch. Het 
was de eerste nederlaag in zes 
wedstrijden, maar dat had ge-
lukkig geen grote gevolgen 
voor de stand op de ranglijst 
omdat de concurrentie ook 
punten liet liggen. 
Jong Ajax is sinds maandag 
de nieuwe koploper in de Ju-
piler League. Het wordt dan 
ook een belangrijke wedstrijd 
voor beide ploegen. Er wordt 
met belangstelling uitgekeken 
naar een mogelijke opstelling 
van Ajax-speler Younes. Maan-
dag speelde hij nog mee met 
Jong Ajax en maakte daar di-
rect een glansrol van. Het is 
nog afwachten of Younes te-
gen Telstar uitkomt. In ieder 
geval hoeft hij niet tegen lege 
tribunes op te kijken!

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 fe-
bruari wordt weer een Repair Ca-
fé gehouden van 13.30 uur tot 
16.00 uur in ’t Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
201. Tijdens het Repair Café draait 
het op elke tweede zaterdagmid-
dag van de maand allemaal om 
repareren.  Het biedt, naast dat 
het een gezellige ontmoetings-
plaats is voor de buurtbewoners, 
de gelegenheid om elektrische 
apparaten, klokken, horloges, 
meubeltjes, speelgoed, compu-
ters, mobiele telefoons, �etsen, 
enz. ter reparatie aan te bieden. 
In principe gebeurt dit gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 

Velsen - De gemeente Velsen 
gaat de achtste termijn afbeta-
len van het HOV (Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer) tussen IJmui-
den en Haarlem. Het gaat voor 
2018 om 167.000 euro. Het ge-
deelte dat de gemeente mee-
betaalt aan het project zou be-
staan uit 15 jaarlijkse termijnen. 
Maar nu het HOV totaalbedrag 
veel lager is uitgekomen ziet het 
er naar uit dat niet al die termij-
nen moeten worden betaald. Dit 
jaar wordt duidelijk hoeveel Vel-
sen nog moet betalen. Oorspron-
kelijk zou het  totaalbedrag uit-
komen op een bedrag van 67 
miljoen euro, grotendeels be-
taald door de provincie Noord-
Holland. Vorig jaar werd na afron-
ding van het project bekend dat 
door slim aanbesteden het to-
taalbedrag uitkomt op circa 36 
miljoen euro. 

Achtste
termijn HOV

Warme Truiendag in PVM
Driehuis - Groep 5 van de Jan 
Campertschool vierde op 1 febru-
ari Warme Truiendag, de jaarlijk-
se energiebesparing dag, met het 
Pieter Vermeulen Museum. 
Op school vertelde Joost Kok van 
Coöperatie Energiek Velsen over 
duurzame energie en zonnepane-
len die ook, als cadeau van Ener-
giek Velsen, op het dak van het 
museum zijn geplaatst. De ouders 
werden opgeroepen om mee te 
doen met de actie om zonnepa-
nelen te kopen op het dak van De 
Kleine Verhuizer in het havenge-
bied.
In het museum werden de kinde-

ren welkom geheten in het Ener-
gie-duurzaamheids-proe�okaal.
In een �lmpje werd duidelijk dat 
de fossiele brandsto�en die wor-
den verbrand om energie op te 
wekken in  energiecentrales op-
raken én dat ze zorgen voor ver-
vuiling van de lucht: een oorzaak 
van klimaatverandering. Duidelijk 
is dat we over moeten op duurza-
me energie.
In groepjes gingen de kinderen 
aan de slag met proe�es om te 
ontdekken hoe nieuwe manieren 
van energie opwekken werken 
en hoe je zuiniger om kunt gaan 
met energie. Ze ontdekten hoe-

veel stroom een gloei-, spaar-, ha-
logeen-, en led-lamp verbruiken: 
daarbij kwam de led-lamp na-
tuurlijk als winnaar uit de bus. Ze 
bekeken op welke manier, onder 
andere door isolatie, je de warm-
te van een modelhuisje maximaal 
binnen kunt houden en testten 
hoe je zonnewarmte kunt gebrui-
ken. Als klap op de vuurpijl knut-
selden de kinderen een Picosol in 
elkaar: een zonnebloem die werkt 
op een zonnecel. 
Een mooie afsluiting van een su-
perleuke en leerzame Warme Trui-
en-middag in het Pieter Vermeu-
len Museum. (foto: aangeleverd)

Open dag Kuba moskee
IJmuiden - Vanwege het 25–ja-
rig bestaan van de Kuba moskee 
wordt op zondag 18 februari een 
open dag gehouden voor alle in-
woners uit Velsen en de regio.  
Op 16 februari 1993 opende de 
Kuba moskee aan de Planeten-
weg haar deuren en sindsdien 
vervult de moskee een belang-
rijke functie voor de moslims uit 
Velsen en omstreken. De eerste 
Turken kwamen eind jaren 60 
naar Nederland om bij de toen-
malige Hoogovens en in de vis-
serij te werken. Al snel ontstond 
er behoefte aan een gebedsruim-
te. Om hieraan gevolg te geven  
werd gedurende een aantal jaren 
diverse ruimten gehuurd. Om-
dat de gemeenschap door ge-
zinshereniging snel groeide was 
er behoefte aan een permanen-
te ruimte. Begin jaren negen-
tig reisde de gemeente-architect 
Siem Schaafsma naar Turkije om 
daar verschillende moskeeën te 
bezoeken wat resulteerde in een 
ontwerp van een moskee naar 
het model van een dorpsmoskee. 
In 2008 is het educatief en cultu-
reel centrum erbij gebouwd om-
dat de activiteiten zich uitbreid-
den. De Kuba moskee wil een bij-
drage leveren aan de samenle-
ving door met verschillende or-

ganisaties samen te werken. 
De laatste jaren is de Kuba mos-
kee actief om veel meer naar bui-
ten te treden door het organise-
ren van allerlei activiteiten. 
Het bestuur en de leden laten 
het 25-jarig bestaan niet onop-
gemerkt voorbij gaan. In Velsen 
en omstreken zullen nog veel 
mensen zijn die de Kuba mos-
kee nooit van binnen hebben ge-
zien. Die kans krijgen ze tijdens 
de open dag op 18 februari. De 
open dag begint om 10.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur. Gedurende 
de open dag worden bezoekers 
ontvangen in de ontmoetings-
zaal waar ze gratis thee of ko�e 
krijgen. Hierna volgt onder des-
kundige begeleiding de rondlei-
ding. Tijdens de rondleiding kun-
nen vragen gesteld worden en 
mogen foto’s gemaakt worden. 
Als het weer redelijk is zal er voor 
de kinderen een springkussen 
zijn, kunnen ze zich laten schmin-
ken en is er voor hen een kleur-
wedstrijd. De winnaars ontvan-
gen een cadeautje en alle kinde-
ren krijgen een gratis suikerspin. 
Alle bezoekers ontvangen een 
klein aandenken aan het 25-ja-
rig bestaan. Wat dit aandenken is 
ziet u op zondag 18 februari.

Wie kan vertellen over 
100 jaar staaltransport?
IJmuiden - Het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum is voor de nieu-
we tentoonstelling ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’, te zien 
vanaf zaterdag 25 februari, op 
zoek naar mensen met verhalen 
over de logistiek van het staalbe-
drijf.
De aanvoer van grondsto�en en 
de afvoer van materialen van en 
naar verre oorden vereist een ge-
weldige organisatie en inzet. Van 
planning op kantoor tot afhan-
deling in de havens. Iedere scha-
kel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt 

of bent u nog werkzaam bij Ta-
ta Steel en heeft u een bijzonder 
verhaal, of wilt u graag iets vertel-
len over uw werkzaamheden, dan 
kunt u zich melden bij het muse-
um.
Het is de bedoeling dat een aan-
tal verhalen wordt opgenomen 
zodat bezoekers van de tentoon-
stelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretari-
aat museum via 0255-538007 of 
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u 
wordt teruggebeld.

Watertoren wint 
Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder zeer grote 
belangstelling zijn afgelopen 
zaterdag de �nales van het 
18de Hofstede biljarttoernooi 
gespeeld.  Als winnaar van het 
toernooi kwam het team van 
de Watertoren uit de bus. 

In een enerverende �nale ver-
sloegen zij de biljarters van Hee-
renduinen met ruim verschil (88 
tegen 75). Een trotse Jan Zijlstra 
mocht voor zijn team de felbe-
geerde wisselbeker in ontvangst 
nemen. 
Tot beste speler van het toer-
nooi werd Dick de Haan van 
team de Hofstede uitgeroepen. 
Hij speelde 247 punten bij el-
kaar. Hij bleef daarmee John 
Warmerdam van de Hofstede 
met 226 punten en René Stam-
mis van Velserbroek en Rinus 
van Henten Heerenduinen, bei-
den met 208 punten in de pun-
tentelling ruim voor. Dick kwam 
hierdoor in het bezit van de in 

2013 nieuw geïntroduceerde 
Johan Helder trofee. Gezien het 
door hem vertoonde spel een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was beslist de 
moeite van het bekijken waard. 
Hier bleek Velserbroek duidelijk 
een maatje te groot voor de Hof-
stede en won met 84 tegen 76.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds verbroe-
derd was wederom duidelijk te 
merken. De belangstelling in het 
wijkcentrum tijdens de wedstrij-
den was overweldigend en hoe 
verbeten er tijdens het toernooi 
ook voor de partijwinst werd ge-
streden. Na a�oop was er ruim-
schoots gelegenheid om onder 
het genot van een hapje en een 
drankje de onder-linge contac-
ten verder te verstevigen. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hof-
stede biljarttoernooi te organi-
seren. (foto: aangeleverd)

TELSTAR ✩ NIEUWS
16 30 augustus 2018

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 31 augustus 20.00 uur Telstar - Jong FC Utrecht

Telstar en Riwald Recycling hebben overeenstemming bereikt 
over het shirt- en hoofdsponsorschap van de Witte Leeuwen. Het 
bedrijf is een van de grotere spelers op het gebied van metaalre-
cycling in Nederland. Riwald is gespecialiseerd in het verwerken 
van schroot en non-ferro metalen en heeft drie vestigingen in Ne-
derland.

Riwald Recycling nieuwe 
shirt- en hoofdsponsor Telstar

,,Tijdens de play-o�s van het afge-
lopen seizoen stond het mooie lo-
go van Riwald Recycling al op het 
shirt’’, aldus commercieel direc-
teur Steef Hammerstein. 
,,Het bleek een mooie aanzet te 
zijn voor een langere samenwer-
king. Als commercieel directeur 
kan ik alleen maar enorm trots zijn 
dat een naam zoals die van Riwald 
Recycling op ons shirt staat. 
Samen met Ewald zijn wij in ge-
sprek om de samenwerking ook 
na deze periode te continue-
ren. Wij zien uit naar een lange, 

vruchtbare samenwerking.’’
Ook Ewald Huzink, algemeen di-
recteur van Riwald Recycling, ziet 
de samenwerking positief tege-
moet. ,,Met Telstar hebben wij een 
club die mooi aansluit bij onze 
waarden en het geeft ons de mo-
gelijkheid onze naamsbekend-
heid te vergroten. 
Een van onze vestigingen is in Be-
verwijk gevestigd waarmee wij 
dus geen onbekende zijn in de re-
gio. Wij kijken er naar uit om sa-
men tot successen te komen.’’ (fo-
to: Ron Pichel)

Tweede 1-0 nederlaag komt niet uit de lucht vallen

Ook MVV laat achilleshiel 
vernieuwd Telstar zien

,,De weersomstandigheden za-
ten niet bepaald mee om ons 
spelletje te spelen.’’ ,,In de afron-
ding hadden de spitsten vaak 
pech.’’ ,,Als we volgende week 
van Jong Utrecht winnen, heb-
ben we evenveel punten als vorig 
jaar na drie wedstrijden.’’ Het is al-
lemaal waar, maar na het Waal-
wijkse onfortuin en de matige 
vertoning tegen MVV Maastricht, 
moet ook naar andere zaken wor-
den gekeken. Tegen de Limbur-
gers werd het gebrek aan stoot-
kracht opnieuw pijnlijk blootge-
steld. Het is lang niet de enige 
achilleshiel van de ploeg uit Vel-
sen-Zuid.
Revanche moest en zou er ko-
men voor de Witte Leeuwen. 
Voorafgaand aan de eerste thuis-
wedstrijd van het seizoen werd 
een waardige minuut stilte in 
acht genomen voor de eerder dit 
jaar overleden teammanager Piet 
van Oosterom. 
Dat Telstar een echte familieclub 
is, werd ook gaande deze wed-
strijd duidelijk. Iedereen, van 
spelersvrouwen tot de vrijwilli-
gers, kent elkaar en groet elkaar 
hartelijk. Telstar heeft op de vrij-
dagavonden misschien nog wel 
het meeste weg van een gezelli-

ge amateurvereniging, met Club 
West als ultieme uitvalsbasis. 
Voor sommige bezoekers lijkt de 
wedstrijd eerder bijzaak. Zij ge-
ven de voorkeur aan het onder-
houden van verscheidene socia-
le contacten. Onder de rook van 
gezelligheid zagen zij niet altijd 
hoe Telstar opnieuw met zichzelf 
worstelde óp het veld.
Tegen RKC Waalwijk en MVV 
Maastricht worstelde Telstar met 
een innerlijke strijd. Wordt het 
5-3-2, 3-5-2, 4-4-2 of 4-3-3? De in-
vulling van de verdedigende linie 
staat vast. Maar wat is het ideale 
middenveld en te formeren spit-
sendrietal- of duo? Vragen waar 
de technische staf ook niet al-
tijd het antwoord op lijkt te heb-
ben. Tegen MVV begon trainer 
Mike Snoei met Jasper van Heer-
tum in het centrum van de ver-
dediging. Toine van Huizen op 
zes, en Anas Najah en aanvoer-
der Frank Korpershoek als de lo-
pende middenvelders. Daarnaast 
was er plek vrij voor de Vitesse-
huurling Sven van Doorm. „Wij 
moeten meer kansen gaan creë-
ren”, was de tre�ende spijker op 
de kop van de jonge huurling. 
Waar het Telstar van vorig jaar 
haast Catalaans tot de vele doel-

pogingen kwam, moet dit elftal 
moeite doen om ze überhaupt te 
creëren. De aanvalsopzetten to-
nen zeker potentie, maar in de 
cruciale laatste fase schort het. 
Zo wisten Ryan Seager, Jordie 
van der Laan en Donny van Ipe-
ren nét niet te scoren in de eer-
ste helft. ‘Nét niet’ vat de eer-
ste 180 minuten Velsens voetbal 
misschien nog wel het beste sa-
men. 0-0 leek lange tijd het maxi-
maal haalbare, en bovendien ge-
zien de tweede helft prima resul-
taat. De veel missende spits Joe-
ri Schroijen maakte aan dat per-

spectief hardhandig een ein-
de, door na een misverstand van 
Telstar-doelman Sven van der 
Maaten in een leeg doel binnen 
te schuiven. „De jongens moeten 
nog aan elkaar wennen”, sprak 
technisch directeur Piet Buter af-
gelopen week in NH Radio Sport-
café. In combinatie met de aan-
wezige potentie en het relatief 
makkelijke komende program-
ma, zijn dat hoopgevende uit-
spraken om de nu nog bestaan-
de achilleshielen de�nitief weg 
te werken. (Douwe de Vries, foto: 
1963-pictures.nl)

Na een teleurstellend resultaat willen sporters graag zoeken naar 
relativeringen. Of rand- en bijzaken waarnaar verwezen kan wor-
den. In de catacomben van het Rabobank IJmond Stadion werd 
dat afgelopen vrijdagavond veelvuldig gedaan, na de tweede 1-0 
nederlaag van het seizoen voor Telstar. 

Telstar huurt talentvolle keeper 
Jeroen Houwen (22) van Vitesse
Telstar en Vitesse hebben over-
eenstemming bereikt over de 
huur van Jeroen Houwen. Het 
gaat vooralsnog om een perio-
de van één seizoen. 

Houwen (22) is een vertrouwde 
naam bij de Arnhemmers. Jaren-
lang stond hij al bij diverse jeug-
delftallen onder de lat en in het 
seizoen 2017/2018 maakte de 
doelman zijn debuut in het eerste 
elftal van Vitesse. Hij stond de laat-
ste 12 wedstrijden in de basis. Met 
Vitesse bereikte hij via de play-o�s 
de Europa League. 

Tegenover de komst van Jeroen 
Houwen staat het vertrek van Joey 
Roggeveen. De doelman vertrekt 
per direct bij Telstar en keert terug 
naar AZ. Roggeveen maakte sinds 
het begin van dit seizoen deel uit 
van Telstar. ,,Door het plotselinge 
vertrek van Joey hebben wij snel 
moeten schakelen’’, aldus tech-
nisch directeur Piet Buter. ,,Met 
Jeroen diende er een mooie kans 
aan om de selectie een kwaliteits-
impuls te geven. Jeroen neemt 
naast zijn kwaliteiten ook ervaring 
mee en is daarmee een welkome 
versterking.’’ (foto: sctelstar.nl)

Bottelier pakt brons
bij de Faros marathon
IJmuiden - Lars Bottelier heeft 
beslag gelegd op het brons bij de 
43e editie van de Faros marathon 
op 25 augustus. De Faros mara-
thon is een wedstrijd over 16 km 
in de Adriatische Zee op het Kro-
atisch eiland Hvar en geldt tevens 
als het Open Kroatisch Kampi-
oenschap. 
Bottelier �nishte in een tijd van 
3 uur, 14 minuten en 1 seconde. 
Hij moest alleen de uit Rusland af-
komstige Kirill Belyaev en de Itali-
aan Matteo Furlan voor zich dul-
den. Zij waren in de eindsprint 6 
seconden te snel voor Bottelier. 
In een tactisch sterke race wist 
Bottelier zich constant te mel-
den in de kopgroep die bestond 
uit 6 man. De Spanjaarden in het 
veld bepaalden de snelheid in de 

eerste 8 km van de race. Bottelier 
koost er bewust voor om zo min 
mogelijk kopwerk te doen. Totdat 
het 14 km punt naderde en Bot-
telier zich vooraan melde. Hij pa-
reerde de versnelling van Furlan 
en kon zo mee in de slotfase van 
de race. 
Het is al de derde keer dat Botte-
lier brons pakt bij de marathon. 
Eerder deed hij dat al in 2016 en 
2017, maar deze keer was Botte-
lier extra tevreden: ,,Het is de eer-
ste keer dat ik zo dichtbij Kirill en 
Matteo eindig. 
Beide mannen zijn grote jon-
gens en hebben onlangs medail-
les gewonnen bij het EK in Glas-
gow. Dan voelt het extra goed om 
naast ze op het podium te staan.’’ 
(foto: aangeleverd)

Repair café in de Spil
IJmuiden - Dinsdag 4 september 
van 13.30 tot 16.00 uur is er weer 
een repair café in de Spil. Kom 
met uw elektrische apparaten en 
leer hoe u zelf een snoer kunt ver-
vangen. 
De vrijwilligers doen het u voor! 
In het repair café gaat het om 
kleine reparaties, voor grote klus-
sen wordt u doorverwezen naar 

de vakman. Iets laten repareren 
is gratis, maar neem wel zelf de 
nieuwe materialen mee. Als het 
u uit komt kunt u een kleine bij-
drage doen in de pot waarvan de 
kosten betaald kunnen worden. 
Bezoekers worden opgevangen 
door gastvrouw Marleen. Buurt-
centrum de Spil staat in de Frans 
Halsstraat in IJmuiden.

Koert Heilig Toernooi
in teken van sportiviteit
IJmuiden – Stormvogels organiseerde afgelopen weekend voor 
de 14e keer het Koert Heilig Toernooi. Een leuk en gezellig toer-
nooi voor teams O-13, O-14 en O-15, vernoemd naar één van de 
steunpilaren uit het verleden. Dat het succes van het KHT-toer-
nooi ver buiten de gemeentegrenzen naam begint te krijgen be-
wijst de deelname van AFC Quick 1890 uit Amersfoort, Kolping 
Boys uit Alkmaar, Kagia uit Lisserbroek en RKAV Volendam. Aan-
gevuld met regionale teams van De Kennemers, DEM, EDO, Geel-
Wit en drie teams van Stormvogels beloofde het een spannende 
en leuke dag te worden.

Het weer werkte prima mee en 
er werd met veel inzet, enthou-
siasme en sportiviteit gestre-
den om de prijzen. Gedurende 
de dag heerste er een gezellige 
en gemoedelijke voetbalsfeer op 
Sportpark Zeewijk. Het voert te 
ver om alle uitslagen en wedstrij-
den te behandelen, maar na af-
loop bleken de teams van Storm-
vogels JO-15, DEM JO-14, AFC 
Quick 1890 JO-13 (poule C) en 
Kolping Boys JO-13 (poule D) het 
sterkst van hun poule.
De klassementen om de Fair Play 
Cup waren spannender dan de 
wedstrijden. Het toernooi kende 
een uitermate sportief verloop, 
tijdens alle 36 wedstrijden de-

ze dag is er nauwelijks een waar-
schuwing uitgedeeld! Een groot 
compliment aan spelers, trainers, 
coaches en leiders is hier dan 
ook op zijn plaats. Bij de teams 
O-13 ontvingen Kolping Boys en 
Stormvogels de sportiviteitprijs, 
de trofee bij O-14 was voor AFC 
Quick 1890 en bij O-15 werd de 
beker uitgereikt aan Kagia.  

Een zeer geslaagd toernooi waar-
bij de onderlinge banden werden 
aangehaald. Gezien de positieve 
reacties en onderlinge sfeer is de 
kans groot dat de, dit jaar, aanwe-
zige teams ook tijdens de vijftien-
de editie volgend jaar te bewon-
deren zijn. (foto: aangeleverd)
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Lustrumconcert 65 jaar 
Chr. Mannenkoor IJmuiden

IJmuiden - Op vrijdagavond 14 
september verzorgt Chr. Man-
nenkoor IJmuiden een bijzon-
der concert ter gelegenheid 
van het 65-jarig bestaan. Het 
wordt een feestelijke muzika-

le avond met veel zang van het 
mannenkoor, al dan niet teza-
men met professionele solisten 
en muzikanten. 
De koorleden hebben de af-
gelopen periode hard gewerkt 

aan een programma vol varia-
tie, waarbij klassieke religieu-
ze muziek wordt afgewisseld 
met eigentijdse kerkelijke com-
posities. Bijzonder is dat en-
kele composities op het orgel 
begeleid worden door de ma-
ker en arrangeur van de liede-
ren, Marco den Toom. Verder 
werken mee de mezzosopraan 
Annelies van der Vlies, de te-
nor Gerrit van der Heide, ter-
wijl Peter Bontje op piano en 
Lyda den Boer op dwarsfluit te 
horen zijn. De artistieke leiding 
is in handen van Ary Rijke, diri-
gent van het Chr. Mannenkoor 
IJmuiden. De toegangsprijs is 
12,50 euro, inclusief een con-
sumptie na afloop van het pro-
gramma. Toegangskaarten kunt 
u vooraf kopen bij de leden van 
het mannenkoor of via 023-
5373281/0255-518685. 
Het adres van de Petrakerk is 
Merwedestraat in IJmuiden. Het 
concert begint om 20.00 uur. 
Vanaf 19.30 uur zijn de deuren 
open. (foto: aangeleverd)

Muziek, mode en kennis delen in RaboWeek IJmond

,,Met de RaboWeek willen wij zo 
veel mogelijk inwoners van de 
IJmond met elkaar verbinden’’, 
aldus Jakob Klompien, directie-
voorzitter van Rabobank IJmond. 
,,Wij willen hiermee laten zien 
wat de meerwaarde is van een 
bank met coöperatieve wortels. 
Het is onze ambitie om bij te 
dragen aan een krachtige regio 
waarin men prettig kan wonen, 
werken en recreëren. Daarom 
steunen wij impactvolle projec-
ten en organiseren wij eenmaal 
per jaar de RaboWeek IJmond.’’
,,Er is veel om naar uit te kij-
ken’’, vertelt Klompien. ,,Uiter-
aard staan de populairste activi-

teiten - het Rabo Fashion & Food 
Event en de seniorenavonden 
- dit jaar ook weer op het pro-
gramma. Het stadionconcert Ra-
bobank IJmond Live! is nieuw. We 
hebben hiervoor gekozen om de 
impact in het Rabobank IJmond 
Stadion te vergroten. De kaart-
verkoop verloopt voorspoedig, 
dus ik adviseer iedereen niet te 
lang te wachten met bestellen 
via onze website.’’
Op maandag 1 oktober wordt de 
themabijeenkomst ‘Robotica: In-
novations on Tour’ gehouden. 
Hierbij kunnen ondernemers en 
andere geïnteresseerden kennis-
maken met de laatste humanoid 

robots en geavanceerde technie-
ken die sectoren als de maakin-
dustrie en de zorg ingrijpend zul-
len veranderen. Gastheer is Tata 
Steel, dat momenteel zijn 100-ja-
rig bestaan viert en fors inves-
teert in innovatie en duurzaam-
heid.
De A9 Studios in Uitgeest vor-
men op dinsdag 2 oktober het 
decor voor het Fashion & Food 
Event. De combinatie van een 
modeshow en foodmarket waar 
lokale ondernemers zich presen-
teren, staat opnieuw garant voor 
een compleet avondje uit. 
De presentatie is dit jaar in han-
den van de bekende stylist Maik 
de Boer, die na a�oop van de mo-
deshow persoonlijk stijladvies 
geeft.
De jeugd heeft de toekomst. De-
ze groep wordt daarom zeker 
niet vergeten. Met een voetbal-
clinic bij Telstar en een hockey-
clinic bij BHC Overbos kiest Ra-
bobank IJmond dit jaar voor een 
sportieve insteek. Aanmelden 

voor de activiteiten in de Rabo-
Week kan via www.rabobank.nl/
ijmond. Tickets voor Fashion & 

Food en Rabobank IJmond Live! 
kosten respectievelijk 10 en 20 
euro. Deelname aan de overige 

activiteiten is gratis. De senioren-
avonden zitten inmiddels vol. (fo-
to: aangeleverd)

IJmond - De RaboWeek IJmond staat weer voor de deur. Van 1 tot 
en met 5 oktober organiseert de Rabobank voor het vierde ach-
tereenvolgende jaar een reeks inspirerende activiteiten voor 
jong en oud. Dat gebeurt in samenwerking met lokale onderne-
mers, vrijwilligers en de ledenraad. De week wordt op vrijdag 5 
oktober afgesloten met Rabobank IJmond Live!, een spetterend 
stadionconcert met optredens van Waylon, Berget Lewis, Candy 
Dulfer en Edsilia Rombley. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.ra-
bobank.nl/ijmond.

Leo Wijnker gaat verbouwen, 
verkoop tijdelijk in Grahamstraat
Regio - IJmuiden - Bakker Leo 
Wijnker gaat verbouwen. Na 35 
jaar wordt de winkel aan de Ken-
nemerlaan helemaal leegge-
haald en er komt een nieuw in-
terieur in. ,,We willen graag dat 
u zich prettig voelt in onze win-
kel en daarom is het belangrijk 
om met de tijd mee te gaan’’, al-
dus de bakker. ,,Uiteraard blijven 
wij uw trouwe gezicht en kijken 
er enorm naar uit om u in onze 
nieuwe winkel welkom te heten.’’
Om u niet zonder uw dagelijk-
se brood te laten zitten, wordt 
er tijdens de verbouwing een tij-
delijke winkel ingericht om de 
hoek in de Grahamstraat. De ver-
bouwing duurt van maandag 3 
september tot en met donder-
dag 27 september. De tijdelij-
ke winkel is geopend van 07.00 
tot 14.00 uur. De nieuwe winkel 

gaat op vrijdag 28 september 
open. Het adres is Kennemer-

laan 50 in IJmuiden. (foto: aan-
geleverd)

Edwin Evers, Ben Liebrand en 
Pete Philly op 2Generations
Haarlem - Op zaterdag 1 septem-
ber vindt aan de Veerplas het open-
luchtconcert van 2Generations 
in Haarlem plaats. Een uniek con-
cert als afsluiter van de zomerva-
kantie! Het zonnig feest wordt aan-
gevoerd door de populaire Edwin 
Evers Band, naast andere bekende 
artiesten en DJ’s. Kortom, een muzi-
kaal spektakel voor iedereen. Naast 
Edwin Evers en zijn Band staat Ne-
derlands bekendste remixer Ben Lie-
brand geprogrammeerd. Voor velen 
een bekende naam ook al doet hij 
sinds zijn emigratie naar Canada bij-
na geen optredens meer in Neder-
land. Ook Pete Philly keert na een 
periode van afwezigheid terug op 
het podium. Hij is vastbesloten om 
het Haarlemse publiek omver te bla-
zen met zijn nieuwe sound. Daar-
naast staan Dj’s Amir Charles en Bar-
ry Brand op de line-up en wordt de 
avond spectaculair afgesloten.
De laatste tickets zijn te koop via 
www.2generations.nl. (foto: aange-

leverd)

GezondOUD combineert 
bewegen en plezier
Kennemerland - Bij GezondOUD 
gaan ze net een stapje verder in 
het verbinden van bewegen en 
plezier dan het reguliere sport-
aanbod. Afgelopen donderdag 
organiseerde de dames van Ge-
zondOUD een speciale strandles 
in Zandvoort. Wat een succes! En 
wat een pret, de deelnemers had-
den zichtbaar plezier. Na de, toch 
soms best wel pittige, inspanning 
dronken de deelnemers een bor-
reltje met elkaar bij Vooges.

,,Na inspanning nemen wij ruim 
de tijd voor ontspanning’’, sprak 
één van de deelneemsters van 
het eerste uur. Deze dame van 65 
traint ondertussen twee keer per 
week met GezondOUD en naast 
dat ze zich heerlijk �t voelt, heeft 
ze ook echt een paar hele leuke 
nieuwe mensen leren kennen. De 
sfeer is opperbest.
Constance Schuller, één van 
de oprichtsters, vertelde dat zij 
graag nog veel meer 60-plus-

sers in Zuid-Kennemerland ken-
nis wil laten maken met dit nieu-
we concept. Daarom organiseren 
zij in de week van 3 tot en met 7 
september een kennismakings-
week. Een week waarin je vrijblij-
vend kennis mag komen maken. 
Verderop in deze krant is hiervoor 
een tegoedbon beschikbaar.
Meer weten? Mail naar info@ge-
zondoud.com of kijk op www.Ge-
zondOUD.nl. (foto: aangeleverd)

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Billie is een gesteriliseer-
de poes van 8 jaar en hier gebracht 
omdat ze in huis plaste. Billie was erg 
bang voor de kinderen, dus dat zou 
zeker de reden kunnen zijn. Billie is 
een wat schuchtere dame en heeft 
lange tijd nodig om te wennen. Voor 
Billie wordt een rustig thuis zonder 
kinderen of honden gezocht. Een an-
dere kat is Billie wel gewend en dat 
ging goed. Billie wil wel graag naar 
buiten kunnen. Voor meer informa-

tie over Billie en alle andere dieren 
die een nieuw baasje zoeken, bel 
met het Kerbert Dierentehuis aan de 
Heerenduinweg: 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, 
twitter:@dierenbescherming en Fa-
cebook.com/dedierenbescherming. 
(foto: aangeleverd)
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Ilse Moerkerk doet mee aan Ride for the Roses

‘Dit is stilstaan bij wat kanker met je doet’

Zo onverwacht, zo’n slecht 
nieuws...
Heen en weer geslingerd tussen le-
ven en dood.
Hoop en wanhoop.
Bezorgde gezichten, verdrietige 
ogen.
Verslagenheid alom..
Woede en onbegrip...
Is dit een boze droom of realiteit?

Zo begint Ilse´s gedicht dat ze op 
haar Mijn ride-pagina heeft ge-
plaatst, de persoonlijke actiepa-
gina van de Ride for the Roses 
om geld op te halen voor meer 
kankeronderzoek. ,,Dat geld is zó 
hard nodig. Deze verschrikkelij-
ke ziekte moeten we samen ver-
slaan. Ik heb nog zoveel om voor 
te leven.’’

Ilse, achtenveertig jaar, moeder 
van Sven en Lynn getrouwd met 
Frank en woonachtig in Haar-
lem. Ze is aan het re-integreren 
bij haar werkgever Rabobank, 
ook lokaal sponsor van deze edi-
tie van de Ride for the Roses. Voor 
me zit een levendige, prachtige, 
strijdlustige vrouw. Vol passie en 
emotie vertelt ze haar verhaal. 
Helaas is het geen verhaal waar 
je gezellig een lekker bakje thee 
bij drinkt. Nee, verre van dat. Ho-
pelijk is het wel een verhaal met 
een goed einde. De toekomst zal 
moeten uitwijzen of de weten-

schap en medici ver genoeg zijn 
om haar te blijven behandelen. 
Een mogelijke beenamputatie 
hangt als het zwaard van Damo-
cles boven haar hoofd.

,,Toen in 2014 bleek dat ik kanker 
had, wilde ik me heel graag in-
zetten voor meer onderzoek. Zelf 
een bijdrage leveren aan mijn 
toekomst. Ik kende het event 
vanuit mijn werk bij de Rabo-
bank. Lopen was lastig na de eer-
ste operatie, maar �etsen kon ik 
wel. Ik stelde mezelf ten doel de 
25 km te �etsen van de Ride for 
the Roses. Een uitdagend revali-
datie project met een heel goed 
doel. Hoe mooi is dat!’’

,,In 2014 is bij mij de diagnose 
botkanker gesteld. Ik had veel 
pijn in mijn been, waarbij ik dacht 
aan een sportblessure. Ik had een 
actief leven en sportte veel. Toen 
het tijdens de zomervakantie zo 
erg was dat het bijna ondraaglijk 
werd, stuurde mijn manueel the-
rapeut me bij terugkomst direct 
naar de huisarts. Door een ver-
keerd beoordeelde scan in 2013, 
waar al een plekje in de heup 
te zien was, werd ik nu meteen 
doorgestuurd voor verder onder-
zoek. Helaas bleek het mis. 

‘Botkanker?’ ‘Ik ga dood.’ Dat wa-
ren de eerste gedachten van Il-

se nadat ze van haar arts de uit-
slag van het onderzoek kreeg. 
Ze werd doorgestuurd naar het 
LUMC (Leids Universitair Me-
disch Centrum). Leek de progno-
se in eerste instantie nog posi-
tief, bleek dit na de onderzoeken 
die ze moest ondergaan toch niet 
het geval. Ik had een zeer zeldza-
me bottumor in mijn heup. ,,Het 
was klap op klap. Dit is het ein-
de, dacht ik op een gegeven mo-
ment. Het is lastig om alle medi-
sche inhoud in je op te nemen en 
heel complex om beslissingen te 
nemen die zo bepalend zijn voor 
de rest van je leven. Al helemaal 
door de emotionele toestand 
waarin je verkeert. Gelukkig had 
ik een arts die me goed meenam 
in het proces.”

Bij de eerste operatie in 2014 is 
een deel van het heup en bek-
ken verwijderd en is er een spe-
ciaal ontworpen prothese ge-
plaatst. ,,Ik kreeg het vooruit-
zicht van een ‘seniorenleven’ wat 
betreft mijn fysieke mogelijkhe-
den. Dat was even slikken, maar 
daar kon ik goed mee leven. Al-
les om maar wel bij mijn gezin 
te kunnen zijn en nog dingen te 
kunnen ondernemen om mijn le-
venslust mee te bevredigen.” Il-
se’s drang om te vertellen dat ze 
graag alles uit haar leven haalt, 
spat uit haar ogen. Een lange re-

validatie volgt waarbij ze alles op-
nieuw moet leren.  Ze focust zich 
op één doel, meedoen aan de Ri-
de for the Roses in Aalsmeer. Vijf-
entwintig kilometer �etsen. Op 
dat moment fysiek en in tijd nog 
mijlenver weg. Ze bijt zich vast en 
door keihard te trainen lukt het 
haar om met haar team ‘Ilse’s An-
gels’ op 7 september aan de start 
te verschijnen. ,,Na deze lichame-
lijke revalidatie kwam de menta-
le klap”, vertelt Ilse verder. ,,Gees-
telijk was het bijna nog zwaarder. 
Mijn angst op een uitzaaiing of 
recidief was en is groot. Ik vond 
het heel moeilijk om hier mee om 
te gaan.”

Afgelopen zomer kreeg Ilse voor 
de tweede keer te horen dat ze 
ziek was. ,,De tumor in mijn heup 
was terug. Deze slechte uitslag 
hoorde ik in de zomer van 2017, 
net voordat we met ons gezin 
de reis van onze dromen gingen 
maken naar Tanzania. Het was zo 
dubbel. Enerzijds was het heel 
�jn om juist nu daar met z’n vie-
ren te zijn. Anderzijds hadden we 
deze bijzondere reis graag onder 
andere omstandigheden willen 
maken.’’

Het duurde even voordat het be-
handelplan rond was, door de 
complexiteit van de locatie van 
de tumor. Uiteindelijk werd er in 
overleg met de artsen gekozen 
voor een been besparende ope-
ratie met aansluitend een proto-
nenbestralingen in Heidelberg. 
Gelukkig bleek na deze operatie 
dat Ilse toch bestraald kon wor-
den in het AVL en dat was in al-
le opzichten veel beter. ,,Ik prent-
te me in voordat ik onder narcose 
ging dat ik dezelfde uitslag als na 
mijn eerste operatie zou krijgen: 
de operatie is gelukt, we hebben 
de tumor volledig weggehaald, 
inclusief een marge”, vertelt Ilse. 
Hoe groot haar hoop ook was, ze 
kreeg niet de uitslag die ze wens-
te te krijgen. Er waren twee tu-
moren ontdekt en deze konden 
niet geheel worden verwijderd 
omdat deze vast zaten aan de is-
chias. Hoewel er geen uitzaaiin-
gen leken te zijn, was de kans dat 
uiteindelijk haar been zou moe-
ten worden geo�erd erg groot. 
,,In oktober vorig jaar werd ik be-
straald in het Antoni van Leeu-
wenhoekziekenhuis. De scan af-
gelopen februari dit jaar was ge-
lukkig goed. Deze maand heb ik 
weer een controle. Dat wilde ik 

Op zondag 9 september vindt de 21ste editie van de Ride for the Ro-
ses plaats. Op deze dag �etsen duizenden deelnemers tegen kan-
ker door geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Dit bijzonde-
re �etsevenement kent een pelotonstocht van 100 kilometer over af-
gezette wegen en drie toertochten van 25, 50 en 80 kilometer. Deel-
nemers kunnen deze editie genieten van de prachtige Haarlemmer-
meer. De start- en �nishlocatie is Expo Haarlemmermeer. Samen �et-
sen met collega’s, vrienden of familie langs deels afgezette routes 
door veelal prachtige landelijke streken. Genieten van het feest on-
derweg en op de unieke vertrek- en aankomstlocatie. Met elkaar her-
denken, beleven en vieren van het leven met en van de dierbaren om 
ons heen. Met voor iedere deelnemer aan de �nish een roos. De roos 
staat symbool voor een morgen voor iedereen.

Ride for the Roses

niet voor onze zomervakantie, uit 
angst voor eenzelfde situatie als 
vorig jaar.”

,,Ik heb geen medische begelei-
ding gehad vanuit het zieken-
huis, anders dan de begeleiding 
van mijn arts. Na de eerste hefti-
ge diagnose heb ik wel een on-
cologische psycholoog ingescha-
keld. Dat heeft mij erg geholpen. 
Daarnaast kom ik ook geregeld 
bij een inloophuis in de buurt. 
Zo’n huis is ontzettend belangrijk 
voor mensen die moeten leven 
met kanker. Daarom ben ik blij 
dat een deel van de opbrengst 
van de Ride naar een inloophuis 
in de regio gaat.’’

Ilse krijgt veel steun en hulp van 
haar familie en vrienden. Een 
luisterend oor, gezellige uitjes, 
maar ook praktische hulp bij het 
huishouden en de hond uitla-
ten. Haar jeugdvriendin Inge be-
schrijft haar hele traject in de 
vorm van brieven. ,,Zonder de-
ze mensen had ik de afgelopen 
jaren niet kunnen doorstaan. Ik 
ben iedereen ontzettend dank-
baar. En bovenal mijn ‘Angels’, de 
groep waarmee ik deelneem aan 
de Ride for the Roses.’’

In aanloop naar haar deelname in 
2015 in Aalsmeer vroeg Ilse haar 
beste vriendinnen, haar doch-
ter en zus of ze haar wilden steu-
nen in haar uitdaging. Daar werd 
volmondig ja opgezegd. Elk jaar 
haalt de groep een prachtig be-
drag op om meer onderzoek naar 
kanker mogelijk te maken. ,,Op 
de dag zelf draag ik een gedicht 
voor en heb ik voor iedereen een 
klein cadeautje als dank voor hun 
steun. Het is �jn om op zo’n dag 
even stil te staan bij mijn ziekte 
met de mensen die ik lief heb om 

me heen en ze niet alleen te be-
danken maar ook opnieuw te vra-
gen of ze naast me blijven staan, 
want hier houdt het niet op.”

,,De Ride voor mij is stilstaan bij 
wat kanker met je doet. Hoewel 
het bij de eerste editie een fysieke 
uitdaging voor me was, doet het 
aantal kilometers dat je �etst er 
nu eigenlijk niet meer toe. Het is 
ons steentje dat we bijdragen in 
de strijd tegen kanker door geld 
op te halen voor meer onderzoek 
naar deze verschrikkelijke ziekte. 
Dit evenement is zo’n belevenis. 
Bij het afspelen van ‘The Rose’ van 
Bette Midler vloeien de tranen en 
komt de emotie los. Daarna �et-
sen we met en voor elkaar. We 
maken er een gezellig uitje van 
en maken veel plezier. Hier en 
daar een stop voor ko�e en wat 
lekkers en bij de �nish een wel-
verdiend wijntje! Maar niet alleen 
op de dag zelf ben ik met de Ride 
for the Roses bezig. Ik leef er ei-
genlijk het hele jaar naar toe. De 
Roos speelt sinds mijn deelname 
een belangrijke rol in mijn leven. 
De �nishroos hangt gedroogd op 
het toilet, ik heb een prachtig fo-
toalbum van onze eerste deelna-
me, rooskaarsen en de speldjes 
die we krijgen bij het evenement 
bewaar ik allemaal. Het prach-
tige sieraad met de roos van Ri-
de goudsmid Miriam Klaassen, 
draag ik dagelijks. De Ride is ei-
genlijk mijn houvast.’’

Ilse is in afwachting van haar vol-
gende controle. Hieruit moet blij-
ken of de kanker onder contro-
le is, of dat een volgende ingrij-
pende operatie toch noodzake-
lijk is. Kijk voor meer informatie 
over Ilse op www.ridefortheroses.
nl > mijn ride > deelnemer > Ilse 
Moerkerk. (foto’s: aangeleverd)
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Overveen - Zodra de zomerpe-
riode eindigt, start natuurbe-
heerder PWN met werkzaam-
heden in het duingebied. Van-
af september worden exoten 
verwijderd, bossen gedund en 
duingraslanden gemaaid. PWN 
geeft zondag 2 september in 
het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland uitleg over de aanpak.

De beheerwerkzaamheden in het 
duingebied staan de laatste jaren 
nadrukkelijker in de belangstel-
ling bij natuurliefhebbers en be-
zoekers. Steeds vaker krijgen bos-
wachters vragen over de activitei-
ten in het gebied. Natuur- en vo-
gelwerkgroepen volgen de activi-
teiten op de voet. Daarnaast wil-
len steeds meer vrijwilligers de 
handen uit de mouwen steken 
om de natuur schoon en gezond 
te houden. PWN streeft ernaar 
om de geïnteresseerden goed op 
de hoogte te houden. Er staat in-
formatie op de website pwn.nl, in 
de bezoekerscentra zijn digitale 
schermen aanwezig en er zijn ver-
schillende folders waarin PWN de 
werkzaamheden beschrijft. Ook 
gaat PWN regelmatig in gesprek 
met vertegenwoordigers van be-
langengroepen. Klantenpanels 
worden benaderd met vragen 
over het natuurbeheer van PWN. 
Om aan de toenemende vraag 
naar informatie tegemoet te ko-
men, houdt PWN op 2 septem-
ber een informatiedag over het 
natuurbeheer. In en rond bezoe-
kerscentrum Kennemerduinen bij 
Overveen kan men alles te weten 
komen over de aanpak in het Na-
tionaal Park. Er is digitale informa-
tie beschikbaar, er zijn folders en 
�lmpjes en om 14.30 uur kan men 
met een boswachter mee het 
duin in. Voor de kinderen zijn er 
eveneens diverse activiteiten. Het 
bezoekerscentrum is geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Aanmel-
den voor de excursie kan via pwn.
nl. (foto: Johan Bos/TIU.nl)

Informatiedag 
PWN

Cornelis Vrolijk neemt 
Kegge Garnalenhandel over

De verkoopactiviteiten van Kegge 
zullen ondergebracht worden bij 
Cornelis Vrolijk dochter Seafood 
Parlevliet. De klanten van Kegge 
zijn inmiddels op de hoogte ge-
bracht van deze wijziging.
Directeur Annerieke Vrolijk is ver-
heugd met het meerderheidsbe-
lang: ,,De machinaal gepelde gar-
nalen van Kegge zijn een kwalita-
tief hoogstaand product. De gar-
nalen worden duurzaam en ook 
met de eigen vloot gevangen en 
vervolgens via dochteronderne-
ming Seafood Parlevliet verkocht. 
Dit is een mooie uitbreiding van 
onze schip naar schap strategie.”
Mike Parlevliet, directeur van 

Seafood Parlevliet over de uit-

breiding van de verkoopactivitei-
ten: ,,Door deze uitbreiding krij-
gen wij de mogelijkheid om een 
Noordzeegarnaal toe te voegen 
aan ons assortiment. 
Voor ons een waardevolle toe-
voeging van een duurzaam ge-
vangen en gezonde garnaal.” (fo-
to: Keggegarnalen.nl)

IJmuiden - Cornelis Vrolijk en Vishandel Tel hebben overeenstem-
ming bereikt over een overname van de aandelen van Kegge Gar-
nalenhandel B.V. Dit bedrijf pelt en verpakt Noordzeegarnalen 
met ultramoderne pelmachines in IJmuiden. Hiermee wil men 
het vakmanschap op een duurzame manier toekomst geven in 
Nederland én gaat men terug naar de natuurlijke smaak van de 
Noordzeegarnaal.

Roofvogelexcursie
op de fiets
Velsen-Zuid - Natuurgidsen 
van IVN Zuid-Kennemerland ge-
ven op zondag 2 september een 
�etsexcursie over roofvogels in 
Spaarnwoude. 
Het recreatieschap is een uitste-
kend gebied om op zoek te gaan 
naar roofvogels. De landschappe-
lijke variatie en de vergezichten 
staan garant voor diverse soor-
ten. In september zijn er meerde-
re stand- en broedvogelsoorten 

met jonge aanwas aanwezig. Bo-
vendien is er kans op roofvogel-
soorten die op doortrek zijn van-
uit noordelijke streken.
Om 11.00 uur verzamelen bij In-
formatieboerderij Zorgvrij aan de 
Genieweg 50. De excursie duurt 
ongeveer vier uur. Vooraf aan-
melden is niet nodig. Deelna-
me is gratis. Zie ook www.ivn.nl/
zuidkennemerland. (foto: aange-
leverd) Velsen doet mee met 

Startup in Residence
Negen gemeenten uit de Metro-
poolregio Amsterdam, waaron-
der Velsen, gaan samen op zoek 
naar slimme en innovatieve op-
lossingen voor vraagstukken als 
eenzaamheid in de regio, het sti-
muleren van een leven lang ont-
wikkelen, het tegengaan van het 
verzakken van huizen en het ver-
beteren van de aansluiting van 
onderwijs op de arbeidsmarkt. 
Startups, scale-ups, sociaal on-
dernemers en innovatief MKB 
worden uitgedaagd om met 
slimme oplossingen te komen.
Na drie succesvolle program-
ma’s in Amsterdam is het nu tijd 
voor een programma voor de 
hele Metropoolregio. Het voor-
deel van een regionaal program-
ma is dat de innovatieve oplos-
singen die in de ene gemeente 
getest worden vervolgens ook 
in een andere gemeente kunnen 
worden toegepast. De deelne-
mende gemeenten zijn: Almere, 
Amsterdam, Diemen, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Lelystad, Pur-
merend, Velsen en Zaanstad. De 
inschrijving sluit op 14 oktober 
2018 om middernacht.
Naast de vraag naar oplossingen 
voor vastgestelde vraagstukken 
is er ook deze editie weer de zo-
genoemde ‘wildcard challenge’. 
Hiervoor kan worden ingeschre-
ven met een oplossing voor een 
niet vooraf opgestelde vraag-

stuk. Kijk voor een overzicht van 
alle vraagstukken op: www.star-
tupinresidence.com/ama*.
Op 20 september vindt er een 
informatieavond plaats waar ge-
interesseerden vragen kunnen 
stellen over de vraagstukken, 
het programma en de inschrij-
vingsprocedure. Met het Startup 
in Residence Programma bie-
den de deelnemende gemeen-
ten een uitgebreid trainingspro-
gramma van 6 maanden voor 
startups, scale-ups, innovatief 
MKB en sociaal ondernemers die 
maximaal 5 jaar staan ingeschre-
ven bij de KvK. 
De deelnemers krijgen toegang 
tot een grote pool van kennis 

en worden begeleid door er-
varen mentoren. De gemeen-
ten stellen werkruimtes voor de 
startups beschikbaar, bieden 
de mogelijkheid om pilots te 
doen en de oplossingen te tes-
ten in de regio. De intentie van 
de gemeente(n) is om ‘launching 
customer’ of partner te worden 
bij de deelnemende startups.
Een startup die eerder mee-
deed is Global Guide Systems, 
die een slimme oplossing be-
dacht om drukte op het water 
tegen te gaan: ,,Wij hebben on-
gelofelijk veel geleerd over hoe 
de gemeente werkt. We heb-
ben veel moeten overleggen en 
er zijn vele kleine aanpassingen 
gemaakt, maar het leidde uit-
eindelijk tot een langdurige en 
waardevolle samenwerking.” (fo-
to: Pixabay)

Velsen - De inschrijving voor de eerste regionale editie van ‘Star-
tup in Residence’,  hét startup-programma voor de overheid, is ge-
opend.

Santpoort-Zuid - Op zaterdag 8 
september organiseert de Vereni-
ging Santpoorts Belang in ’t Bre-
derode Huys weer een repair café. 
Vrijwilligers verrichten gratis klei-
ne reparaties aan elektrische ap-
paraten, meubeltjes, kleding en 
�etsen. In Santpoort-Zuid is ook 
deskundigheid in huis om sie-
raden of klokken en horloges te 
restaureren, maar ook kunt u met 
problemen met uw laptop, (mo-
biele) telefoon of (wi�) modem 
terecht. Niet alles zal altijd gere-
pareerd kunnen worden, maar 
een advies, of het de nog moei-
te waard is om naar een profes-
sionele reparateur te gaan, is ook 
nuttig. Het repair café duurt van 
13.30 tot 16.00 uur. Zie ook www.
santpoortsbelang.nl.

Repair café 
Santpoort-Zuid

G-Disco in Velserbroek
Velserbroek - Na een korte zo-
merstop is er op zaterdagavond 
1 september weer een G-Disco 
in ontmoetingscentrum De Koe. 
De avond wordt georganiseerd 
door stichting Ook Voor Jou en 
het sociaal wijkteam Velserbroek. 
De disco begint om 19.30 uur en 
duurt tot 22.00 uur. De toegangs-
prijs is 2,50 euro, maar daar krijg 
je dan wel een (alcoholvrij) drank-
je voor. Voor eventueel meegeko-
men begeleiding is de toegang 
gratis.
Net als de vorige avonden maken 
de medewerkers er een erg ge-
zellig feestje van. Uiteraard kan je 
verzoeknummers aanvragen. Als 
je een nummer echt heel graag 
gedraaid wil hebben, dan kan je 
de cd waar het op staat het beste 
zelf even meenemen.
Voor mensen met een beperking 
is het lastiger om mensen te ont-
moeten en sociale contacten op 
te doen. Ook is het reguliere uit-
gaansleven niet altijd even ge-
schikt terwijl ook deze groep ook  
graag een leuke avond wil om te 

dansen en nieuwe vrienden ma-
ken, vandaar dit initiatief
In het kader van de participatie-
samenleving zullen vrijwilligers 
van Stichting Ook Voor Jou en 
van ontmoetingscentrum De Koe 
ervoor zorgen dat de avond goed 
verloopt.
Zie ook www.stichting-ookvoor-
jou.nl. (foto: aangeleverd)

Publieksdag Forteiland

Na de overtocht wordt u aan de 
steiger ontvangen door gidsen 
van de Vereniging Forteiland 
IJmuiden. De rondleiding door 
de gids is bij de prijs inbegrepen. 
Men kan in de Koepelzaal van het 
fort of op het aangrenzende bui-
tenterras genieten van een hapje 
en een drankje. Er kan helaas niet 
worden gepind. Mindervaliden 
moeten er rekening mee houden 
dat het fort niet overal makkelijk 
begaanbaar is. Toegangskaarten 
voor overtocht en rondleiding 
kosten 12,50 euro per persoon. 
Bestellen kan via www.ijmuiden-
serondvaart.nl of 0255-511676. 
Ook aan boord van de Koningin 
Emma kunnen kaarten worden 

gekocht.
Na het gereedkomen van het 
Noordzeekanaal en de daarbij 
horende sluizen van Amsterdam 
en IJmuiden in 1876, werd er vijf 
jaar later in de duinen op de noor-
doever van het kanaal begonnen 
met de bouw van het drie verdie-
pingen tellende fort bij IJmuiden. 
Het in 1888 voltooide fort be-
schikte in totaal over elf kanon-
nen van verschillend kaliber en 
dertien mitrailleurs. Gezien het 
grote belang van de zeesluizen, 
zowel voor de scheepvaart als  
voor de inundaties voor de in-
middels aangelegde forten van 
de Stelling van Amsterdam, ont-
stond in 1910 de “Positie IJmui-

den”. Deze omvatte het kustfort, 
twee batterijen gericht op de ha-
venmond en er  werden rondom 
IJmuiden diverse mitrailleurop-
stellingen, kanonopstellingen, 
loopgraven en prikkeldraadver-
sperringen  ingericht.
Tijdens de bezetting werd het for-
teiland een belangrijk steunpunt 
binnen de Festung IJmuiden. 
Op het eiland kwamen bunkers 
voor kustgeschut, landgeschut 
en luchtdoelgeschut. Het oude 
fort deed daarbij dienst als man-
schappenverblijf en opslag voor 
munitie en  voorraden. In 1963 
werd het fort opgeheven als ves-
tingwerk en verlaten waardoor 
het in verval raakte. Door zijn ge-
isoleerde ligging hing rond het 
forteiland altijd een mysterieuze 
sfeer. De restauratie van het fort 
en de nieuwe functie is een ga-
rantie voor het behoud van dit 
erfgoed. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Op zondag 2 september is er weer een publieksdag op 
het Forteiland. De overtocht wordt verzorgd door de Koningin 
Emma, een passagiersschip met een vaste ligplaats aan 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.

IJmuiden - De eerstvolgende leg-
puzzelruilbeurs is op dinsdag 04 
september. In het wijkcentrum 
voor senioren in IJmuiden-Zee-
wijk staan de vrijwilligers tussen 
10.00 en 11.00 uur klaar voor ie-
dereen die wil komen ruilen.

Legpuzzels

Expositie ‘Veel fins’
Santpoort-Zuid - Van 3 septem-
ber tot 27 oktober zijn er in ’t Bre-
derode Huys schilderijen te zien 
van Kirsi van Rijn-Nikkinen. Gebo-
ren in Helsinki, Finland verhuisde 
zij na haar huwelijk naar Neder-
land. Hier studeerde zij genees-
kunde en werd specialist in kin-
der- en jeugdpsychiatrie. Daar-
naast heeft zij zich tot psycho-
analytica opgeleid. Vanaf haar 

kindertijd schildert Van Rijn al. 
In 1993 leerde zij bij Gerhard Bel-
graver de techniek van het etsen 
en in 2008 begon ze te schilde-
ren bij Anne Marie Spijker. In Van 
Rijns werk zit altijd een tweede 
laag, gevleugeld met een stem-
ming, een verrassing of humor. 
De expositie is te zien op dinsdag 
van 13.30 tot 16.00 uur en op af-
spraak: 023-5381999.





24 30 augustus 2018

Zondagconcert op ruïne
Santpoort-Zuid - Op 2 septem-
ber van 11.30 tot 13.00 uur is er 
weer het maandelijkse zondag-
concert op de Ruïne van Brede-
rode. Deze keer met de muziek-
groep Dinanga (‘liefde’). 
De in Congo geboren zangeres 
Rebecca Wakuteka zingt en bege-
leid zichzelf met akoestisch gitaar, 
bijgestaan door de Ier Ed O Sulli-
van: zang/ukelele en Eric van Dru-
nen Littel zang/bas. De Afrikaan-
se liedjes worden afgewisseld 
door traditionele Ierse folkliedjes 
gezongen door Ed O’Sullivan. Een 
afwisselend repertoire dus.
Rebecca Wakuteka komt uit een 
grote en muzikale familie waar 
veel gezongen werd. Ze leerde 
gitaar spelen en op jonge leef-
tijd schreef ze al eigen liedjes. Dat 
ging haar vrij gemakkelijk af en 
ze nam later vele liedjes op  met 
een cassetterecorder. Ze schrijft 
liedjes met een boodschap. Het 

gaat over liefde van mensen tot 
mensen en de relatie tussen de 
Schepper en de schepselen. Ze is 
een stem voor wie niet voor zich-
zelf kan spreken. 
Zo schrijft ze liedjes over allerlei 
maatschappelijke problemen en 
misstanden. Salakeba! Meisje kijk 
uit voor de gevaren in de wereld!  
Ze zingt in 3 Afrikaanse talen en 
in het Frans.
Rebecca kwam zo´n 30 jaar gele-
den in Haarlem werken als anes-
thesist assistente in de Deo. In 
Haarlem is ze in contact gekomen 
met de muzikant/bassist Eric van 
Drunen Littel en later voegde de 
Ierse zanger/gitarist Ed O’Sullivan 
zich toe en spelen ze samen in de 
band Dinanga.
De entree bedraagt 10 euro of 5 
euro voor kinderen van 4 tot en 
met 11 jaar. Reserveren via www.
hoenu.nl > regio Haarlem. (foto: 
aangeleverd)

Gieteling Open Gemengd
Velsen-Noord - Van 13 tot en 
met 23 september strijden veel 
koppels op de kunstgrasbanen 
van TC de Gieteling om de prijzen 
van de Gieteling Open Gemengd. 
Ook dit jaar kan weer op aller-
lei niveaus meegedaan worden. 
De categorieën zijn 5, 6, 6-35+, 
7-17+, 7-35+ , 7-50+, 8-17+ en 
8-35+.
Er wordt gespeeld in poules of 
soms in een afvalsysteem met 
verliezersronde. Iedereen speelt 
minstens twee wedstrijden. 
Mocht je de eerste speelronde 
verliezen, dan ga je automatisch 
verder in de verliezersronde.
Alle wedstrijden moeten met 

twee volledig gewonnen sets ge-
speeld worden. In een eventue-
le derde set wordt er dus een vol-
ledige set gespeeld. En dat alle-
maal voor een inschrijjfgeld van 
tien euro. Schrijf je wel tijdig in via 
toernooi.nl, want de belangstel-
ling is weer groter dan vorig jaar.
Het is altijd gezellig bij de Giete-
ling. Live-optredens, proeverijen, 
pubquiz en een barbecue; door-
deweeks en in het weekend zijn 
er leuke evenementen. Uiteraard 
zorgen de gastvrouwen voor lek-
kere hapjes tijdens en na de wed-
strijden.
Zie ook www.tennisclubdegiete-
ling.nl.

DCIJ-nieuws
Plusscore voor Bos
bij World Cup in Polen
IJmuiden - Terwijl aanstaande vrij-
dag 31 augustus het nieuwe sei-
zoen van Damclub IJmuiden (DCIJ) 
van start gaat met het ook voor niet-
leden toegankelijke Kerst de Jong 
toernooi, heeft een aantal DCIJ’ers 
niet stilgezeten tijdens de zomer-
stop. 
Voorzitter Jesse Bos (foto) nam af-
gelopen week deel aan het Polish 
Open in Szczyrk, dat onderdeel uit-
maakt van de World Cup cyclus. 
Tussen de 68 deelnemers, waaron-
der 21 grootmeesters en 6 mees-
ters, hield Bos zich goed staande. 
In negen wedstrijden, waaronder 
een aantal tegen de wereldtop bij 
de jeugd, moest hij slechts één ne-
derlaag toestaan. Daarentegen had 
hij ook moeite om zijn eigen kan-
sen te benutten, met twee overwin-
ningen en zes remises als resultaat. 
Hiermee eindigde hij op een keu-
rige 28ste plaats. In het daarna ge-
speelde sneldamtoernooi maakte 
hij nog meer indruk door met een 
zesde plaats een aantal grootmees-

ters voor te blijven.
Bos was niet de enige die in de zo-
mer doorspeelde. Krijn ter Braake 
moest bij het Bunscote Open nog 
warmdraaien met een 22ste plaats 
(56 deelnemers), om vervolgens in 
een sterk bezet Rotterdam Open ne-
gende te worden (80 deelnemers). 
De meeste DCIJ’ers speelden deze 
zomer in Heerhugowaard. Wim Win-
ter schoot uit de startblokken met 
een eerste plaats na drie rondes, 
maar liep vervolgens tegen drie ne-
derlagen aan. Wel werd hij met een 
21ste plaats de beste IJmuidenaar. 
Jan-Maarten Koorn wist met een 
eindsprint van twee overwinnin-
gen op rij een goed toernooi te be-
kronen met de 24ste plaats, gevolgd 
door Cees van der Vlis (28ste), Jac-
queline Schouten (29ste) en Klaas 
de Krijger (42ste van de 57 deelne-
mers). Tot slot werd Bram van Ba-
kel, die dit seizoen zijn basisdebuut 
gaat maken bij DCIJ 1, in Hoogeveen 
40ste van de 96 deelnemers. (foto: 
aangeleverd)

Nieuw seizoen bij 
Bridgevereniging Velsen
Santpoort-Noord - Voor Brid-
gevereniging Velsen staat er een 
nieuw bridgeseizoen voor de 
deur. Heeft u als bridgepaar in-
teresse om op dinsdagavond te 
bridgen, dan nodigt de vereni-
ging u graag uit om zich aan te 
sluiten. De verenigingsdoelstel-
ling is: ‘Alle leden bridgen er voor 
hun plezier en niet in de eerste 
plaats voor de punten en daarom 
is de sfeer op de club ontspannen 
en gezellig.’
Het seizoen start op dinsdag 4 
september 2018 en wordt op 28 
mei 2019 afgesloten. Men speelt 
in gebouw Velserhooft te Sant-
poort-Noord (ingang Valcken-
hoe�aan). Per avond worden zes 

ronden gespeeld. Men begint 
om 19.30 uur en de laatste ronde 
wordt rond 22.30 gespeeld.
Naast vijf competitierondes van 
elk 6 of 7 zittingen worden in de 
loop van het jaar een aantal bij-
zondere drives georganiseerd: 
de kerst drive, de strijd om de Nel 
Klein bokaal en een einddrive. De 
wedstrijdkalender is te vinden op 
www.nbbclubsites.nl/club/6035.
De contributie bedraagt 85 eu-
ro (inclusief lidmaatschap NBB) 
per kalenderjaar of 76 euro als u 
ook lid bent van een andere bij de 
NBB aangesloten vereniging.
Aanmelden kan bij R. Muetstege, 
telefoon 0251-252211 of bvvel-
sen1@gmail.com.

Wandeling door Oud-Velsen
Velsen-Zuid - Ter gelegenheid 
van Monumentendag 2018 orga-
niseert de stichting Het Dorp Vel-
sen op zaterdag 8 september een 
wandeling.
Zoals ieder jaar doet de stichting 
Het Dorp Velsen mee aan het lan-
delijke Monumentenweekend 
dat dit jaar plaatsvindt in het ka-
der van  het Europees jaar van 
het Cultureel Erfgoed. Op aller-
lei plekken in Europa wordt aan-
dacht geschonken aan monu-
mentale panden, steden en dor-
pen.
In de lange geschiedenis van het 
dorp zijn er op  verschillende mo-
menten invloeden uit andere Eu-
ropese landen geweest.  Uit op-
gravingen is gebleken dat Velsen 
aan de noordgrens van het Ro-
meinse rijk lag, later zijn hier Fran-
ken en Spanjaarden gevestigd. 
Van hun aanwezigheid is echter 
niets meer te herkennen.
Met het graven van het Noord-
zeekanaal werd dat  wel anders. 
Engelse ingenieurs en arbeiders  
die betrokken waren bij het gra-
ven van het Noordzeekanaal ver-
bleven in het dorp en, belangrij-
ker, zorgen ervoor dat het eens zo  

rustige dorp aan de belangrijkste 
waterweg van Nederland kwam 
te liggen. Internationaal scheep-
vaartverkeer van en naar Amster-
dam passeerde het dorp. Dat ver-
keer nam sterk toe door de ver-
bredingen van het kanaal en de 
groei van de Amsterdamse ha-
ven. Het grote aantal cruisesche-
pen met veel internationale pas-
sagiers naar Amsterdam passeert 
het dorp en trekt nogal wat be-
kijks op de oevers in het dorp.  
De rondleiding start om 11.00 uur 
bij de toren van de Engelmundus-
kerk. Deelname is gratis en aan 
het eind van de wandeling is het 
magazine ‘Slechte tijden, goede 
tijden’ te koop, dat ter gelegen-
heid van het 50-jarig bestaan van 
de stichting Het Dorp Velsen is 
gemaakt met de gelijknamige fo-
totententoonstelling.
In het dorp zijn tijdens Monumen-
tendag ook de Engelmunduskerk,  
het Raadhuis voor de Kunst in het 
voormalige gemeentehuis en het 
gebouw van de Vrijmetselaars in 
het voormalige diaconiehuis aan 
de Torenstraat geopend en toe-
gankelijk voor bezoekers. Zie ook 
www.dorpvelsen.nl.

Alain Clark gast in 
uitzending RTV Seaport

Velsen - Maandagavond 3 septem-
ber is Alain Clark de gast in radio-
programma ‘SpiritualiTijd’ op RTV 
Seaport. De zanger/muzikant werd 
bekend met hits als ´This ain´t gonna 
work´,´Father and friend´(duet met 
zijn vader Dane) en ´Blow me away´. 
Mark Metselaar praat met hem over 
wat hem inspireert, bezield en be-
zig houd. En natuurlijk is er veel mu-
ziek van hem te horen. De extra lan-
ge uitzending is op 3 september en 
5 september (in de herhaling) vanaf 
21.00 tot 22.30 uur te horen op RTV 
Seaport. (foto: aangeleverd)

Zeewijk In beweging
IJmuiden - Opnieuw slaan di-
verse sportverenigingen de 
handen ineen om een open 
sportdag te organiseren in 
sporthal Zeewijk. Onder het 
motto ‘Zeewijk in beweging’ 
hoopt men op zondag 9 sep-
tember het succes van de vo-
rig jaar gehouden open sport-
dag te kunnen evenaren. Al-
le bewoners van de gemeente 
Velsen worden uitgedaagd om 
deel te nemen aan een groot 
aantal sporten.

Badmintonclub BC Velsen, volley-
balclub Smashing Velsen, korf-
balclub DKV en sportcafé Nol zijn 
bij de organisatie van dit evene-
ment betrokken. Tussen 13.00 en 
16.00 uur zullen door deze clubs 
bij toerbeurt demonstraties wor-

den verzorgd. Tevens kan ieder-
een, jong of oud, diverse sporten 
zelf uitproberen. Daarmee is de 
open sportdag de ideale manier 
om te ontdekken hoe leuk spor-
ten is. Alle materialen zijn aan-
wezig, bezoekers hoeven alleen 
hun sportschoenen mee te ne-
men. Om ook met andere spor-
ten kennis te maken, zullen deze 
middag ook Wesley4motion (free 
running), dansschool Feel Good 
Moves, judovereniging Jos Kops, 
Dartsvereniging Kennemerland 
(jeugd) en �etscrossclub Wijker-
oog aanwezig zijn. Als extra uit-
daging zal er een parcours uit-
gezet zijn langs de verschillende 
sportclubs, iedereen die dit par-
cours volbrengt en alle stempels 
verzamelt, krijgt in sportcafé Nol 
een lekkere traktatie.

Nicoline Snaas Trio
in de Stompe Toren
Spaarnwoude - Zondag 2 sep-
tember treedt in de serie Zomer-
concerten het Nicoline Snaas Trio 
op in de Stompe Toren. Dit trio 
bestaat uit Sebastiaan van Delft 
op piano, Marjolein Kempen op 
�uit en Nicoline Snaas op zang.
Deze drie ervaren muzikanten 
bundelen hun rijke muzikale ach-
tergrond (tango, jazz, soul en Im-
provisatie) sinds een jaar. De com-
posities van marjolein en Nicoline 
worden afgewisseld met beken-
de en onbekende, ontroerende 

en vurige jazzstandards. Pianist 
Sebastiaan brengt een verras-
sende sturende binding. Met mu-
zikale uitdaging vult hij de twee 
zachtaardige, soms in vulkani-
sche erupties uitbarstende vrou-
wen spelenderwijs aan. Impro-
visaties afgewisseld met bloed-
mooie arrangementen.
Aanvang: 14.00 uur. Toegang: gra-
tis met collecte na a�oop. Locatie: 
Stompe Toren, Kerkweg, Spaarn-
woude. Zie ook www.stompeto-
ren.nl. (foto: aangeleverd)

Zing Nederlands met me
Velsen - Helaas weten nog steeds 
weinig mensen in Nederland dat 
2,5 miljoen volwassenen in ons 
land moeite hebben met lezen, 
schrijven of rekenen. En dat zij in 
veel gevallen ook niet goed met 
een computer overweg kunnen. 
Met grote gevolgen op het ge-
bied van geld, werk, gezondheid 
en gezinsleven. Om Laaggelet-
terdheid onder de aandacht te 
brengen start de
Bibliotheek Velsen in de week van 
de alfabetisering (3 tot en met 9 
september) met een nieuw ini-
tiatief het gebied van taal. Van-

af 4 september is er elke maand 
Zing Nederlands met me. Uit on-
derzoek blijkt dat via zang een 
nieuwe taal veel beter leert. Het 
is makkelijker onthouden en na-
tuurlijk ook heel erg leuk! Voor 
iedereen die de taal beter wil le-
ren, graag nieuwe mensen ont-
moet en natuurlijk veel van zin-
gen houdt! 
Onder leiding van Marlie Dur-
ge is er op de eerste dinsdag van 
de maand van 10.30 tot 11.30 uur 
een gezellig uurtje samen zingen. 
Inloop vanaf 10.15 uur. (foto: aan-
geleverd)

Expositie Femme Fatale
IJmuiden - Kunstenares Anouk 
van Marsbergen-Even exposeert 
in de maand september in de bi-
bliotheek op het Dudokplein. De 
entree is al door haar versierd, 
maar nu zijn ook haar werken op 
canvas te bewonderen.
Deze veelzijdige dame schildert 
volgens eigen zeggen ‘alles wat 
los en vast zit’. ,,Maar de fascina-
tie voor de vrouwelijke lijnen heb 
ik al heel lang. Door mijn werk als 
bellypainter weet ik als geen an-

der dat geen vrouw hetzelfde is, 
maar dat ze allemaal magisch zijn. 
Het magische heb ik in deze wer-
ken trachten vast te leggen.’’
Met deze nieuwe expositie pro-
beert Anouk het publiek te verlei-
den, te verrassen en uit te dagen. 
Geïnspireerd door de schoonheid 
en de kracht van de vrouw in al 
haar vormen en verschijningen. Te 
bezichtigen in het theater van de 
bibliotheek van IJmuiden tijdens 
openingsuren. (foto: aangeleverd)
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Afl eiding zoeken is niet 
verkeerd, maar rouwver-
werking heeft ook aan-
dacht nodig. Stop het 
daarom niet weg, om te 
voorkomen dat u erin blijft 
hangen. Ontspanning is 
ook erg belangrijk, zoek 
een vorm die bij u past. 
Dat kan een eenvoudig 
middagslaapje zijn of een 
stuk fi etsen.
Als u behoefte heeft aan ri-
tuelen, kan dat zeker hel-
pen. Het is wel belangrijk 
om er iets positiefs van te 
maken. Bijvoorbeeld een 
gebakje eten met elkaar op 
de dag dat uw partner ja-

rig zou zijn. Ook het op-
ruimen van spullen van 
de overledene kan een ri-
tueel zijn, dat helpt bij het 
proces van het loslaten. U 
kunt natuurlijk een deel 
bewaren om zo de ander 
mee te nemen in uw le-
ven, maar wel in een leven 
waarin u verder gaat.
Vindt u spullen wegdoen 
nog te moeilijk? Dan kunt 
u ook een tussenweg kie-
zen, door het wel in dozen 
te stoppen, maar die pas la-
ter uit te zoeken. Het is wel 
belangrijk om aan de slag 
te gaan met opruimen van 
spullen. Soms willen men-

sen alles precies laten zo-
als het was, met bijvoor-
beeld de schoenen van de 
partner nog onder de kap-
stok. Maar voor rouwver-
werking moeten dingen 
wel veranderen, omdat u 
anders niet kunt loslaten.
Praten met lotgenoten 
kan troost en steun ge-
ven. Voor anderen om u 
heen gaat het leven weer 
verder, waardoor het lasti-
ger kan zijn om met hen 
uw verhaal te delen. Lotge-
noten begrijpen wat u be-
doelt en hoe verdriet kan 
voelen. En heeft u geen be-
hoefte aan een praatgroep, 
dan zijn er tegenwoordig 
veel mogelijkheden om di-
gitaal contact met lotgeno-
ten te hebben.
Daarnaast kunt u ook al-
tijd uw gevoelens zelf op 
papier uiten. U kunt dan 
ook eventueel opschrijven 

waarom u zich even wél 
prettig voelde op die dag, 

omdat iemand bijvoor-
beeld iets aardigs tegen u 

zei. Zo ziet u ook in dat 
niet elke dag ‘zwart’ is.

Rouwverwerking heeft aandacht nodig

Voor rouwverwerking moeten dingen wel veranderen, omdat u anders niet kunt loslaten. (foto aangeleverd)

Rouw is persoonlijk, ga na wat u zelf nodig heeft. Een 
tijdje niks doen kan prima, maar uiteindelijk toch het le-
ven weer oppakken zal ook moeten. Dat kan heel geleide-
lijk door eerst weer eens boodschappen te doen en daar-
na bijvoorbeeld weer te gaan werken. In het begin zal dat 
nog niet goed voelen, maar uiteindelijk zal het weer fijn 
zijn om het leven weer ‘te leven’.
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Miljoenste bezoeker in Bezoekers-
centrum De Kennemerduinen
Regio - Het bezoekerscentrum 
van het Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland in Overveen heeft 
donderdag 23 augustus de mil-
joenste bezoeker ontvangen. De 
gelukkige was Bram Versprille uit 
Overveen die deze dag samen 
met zijn vrouw Gees en kleinkin-
deren Jasmin en Isaak een kijkje 
nam in het centrum. Ze zijn hier 
niet voor het eerst, als de klein-
kinderen komen logeren, dan be-
zoeken Bram en Gees het bezoe-
kerscentrum en het Nationaal 
Park. Vandaag gaat de familie op-

zoek naar vlinders in het duin. De 
miljoenste bezoeker werd door 
de medewerkers van De Kenne-
merduinen in het zonnetje gezet. 
Er was ko�e met gebak, er wa-
ren bloemen en ook nog een pre-
sentje.
Het bezoekerscentrum, een sa-
menwerking tussen de natuurbe-
heerders PWN, Staatsbosbeheer 
en Natuurmonumenten, ken-
de de afgelopen jaren een groei-
ende belangstelling. Na de inge-
bruikname van het gebouw aan 
de Zeeweg, vijf jaar geleden, be-

zochten al snel meer dan 200.000 
mensen per jaar de locatie. Dat 
aantal groeit nog steeds.
In het centrum krijgen bezoe-
kers informatie over het Natio-
naal Park, de natuur en de dieren 
die er leven. Bijzondere aandacht 
is er voor het wisentenproject. Op 
het Kraansveld in het park leven 
momenteel 26 wisenten waar-
van vier pasgeboren kal�es. Van-
uit het bezoekerscentrum wor-
den allerlei activiteiten en excur-
sies georganiseerd. (Foto: aange-
leverd)

‘Leonardo da Vinci’ en ‘Frans Hals en de Modernen’
Haarlem is culturele hotspot dit najaar 
met twee must-see tentoonstellingen
Regio - Meer dan 150 meester-
werken van grootmeesters uit 
de kunstgeschiedenis zijn dit na-
jaar te bewonderen in Haarlem. 
De twee Haarlemse musea Frans 
Hals Museum en Teylers Museum 
programmeren gelijktijdig een 
zogenaamde ‘blockbusterten-
toonstelling’. 
De uniciteit van beide tentoon-
stellingen is aanleiding voor een 
intensievere samenwerking tus-
sen beide musea wat resulteert 
in een voordelig combiticket voor 
bezoekers die beide tentoonstel-
lingen wensen te bezoeken. 

De kaartverkoop hiervoor is ge-
start via www.franshals-leonar-
dodavinci.nl.

Frans Hals en de Modernen
De tentoonstelling Frans Hals en 
de Modernen. Hals ontmoet Manet, 
Singer Sargent, Van Gogh toont de 
enorme impact van Hals op de-
ze en andere moderne schilders. 
Hals werd door de moderne schil-
ders 150 jaar na zijn dood als gro-
te inspiratiebron ervaren. De ten-
toonstellingen toont met 120 
unieke meesterwerken uit (inter)
nationale musea en privécollec-
ties de invloeden van Hals op de 
moderne schilderkunst. De ten-
toonstelling opent op 13 okto-
ber en loopt tot en met 24 febru-
ari 2019.

Leonardo da Vinci
Van 5 oktober tot en met 6 januari 

2019 is Teylers Museum het tijde-
lijke onderkomen van meer dan 
30 originele tekeningen van Leo-
nardo da Vinci. Met bruiklenen uit 
vooraanstaande musea uit de he-
le wereld presenteert het muse-
um een once-in-a-lifetime moge-
lijkheid om deze bijzondere wer-
ken in Nederland te zien. Naast de 
Leonardo tekeningen zijn er tien-
tallen navolgers en tijdgenoten 
te bezichtigen, en wordt een re-
plica van Het Laatste Avondmaal 
op ware grootte gepresenteerd in 
de Tweede Schilderijenzaal.

Zaterdag 1 september

Muziekfortfestival in Beverwijk
Regio - Van zaterdag 1 tot en met 
zondag 9 september is het jaar-
lijks terugkerende Fortenfesti-
val. Het publiek kan genieten van 
theater, �lms, beeldende kunst en 
muziek op een aantal locaties in 
de Stelling van Amsterdam en de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het Muziekfortfestival in Fort aan 
den Sint Aagtendijk in Beverwijk 
is elk jaar in september tijdens 
het Fortenfestival. Een gezellig 
festival met muziek! Een podium 
voor jong en oud, beginnende 
bands of oude rotten in het vak.
Het Fort aan den Sint Aagtendijk 
ligt als een oase van groen tussen 
de snelweg A9 en de stad. 
Het festival op zaterdag 1 sep-
tember start om 14.00 uur. Ook 
dit jaar zullen weer veel bands 
het buitenpodium betreden. Van 
koor tot rock en van blues tot co-
verband.

Bands die al jaren in het fort re-
peteren staan nu weer eens op 
hun homebase op het podium; 
Fake, Take Cover, Burnin’ Daylight, 
Heartburn Blackthorn, Fortify en 
Gaaf-Coverband
Om 15.00 uur zal het popkoor 
Zingsation van zangcoach Caro-
lien Goeman een optreden ver-
zorgen.
En rond de klok van 17.00 uur de 
band Cindy Peress & the Blues He-
retics, mis het niet! Cindy Peress 
staat bekend als een zeer eigen-
zinnige artiest. Als Amerikaanse 
muzikant is zij in 1979 naar Ne-
derland gekomen om hier haar 
carriëre voort te zetten. Zij heeft 
dat mogen doen met veel groot-
heden uit de (inter)nationale mu-
ziekwereld. Je zult haar niet vaak 
betrappen op het spelen van 
bluescovers. Een gigantisch ei-
gen repertoire maakt haar tot 

een bluesmuzikant die niet in het 
standaard bluesimago past. Zij 
trekt als solo muzikant langs de 
podia, maar treedt ook zeer re-
gelmatig op met haar band, The 
Blues Heretics. Cindy is een wer-
kelijke muzikant/entertainer zo-
als je in Nederland nog maar wei-
nig ziet. Wanneer zij op het po-
dium staat, kun je niet om haar 
heen. The Blues Heretics zijn Ja-
romir Fernig, Dan Joyce Bass (GB) 
Luis R. Díaz Drums (Argentina)
De toegang tot het festival is gra-
tis.
Op zondag 9 september is het 
Muziekfort ook open tijdens de 
Open Monumentendag met 
rondleidingen en een geweldig 
leuk programma voor jong en 
oud!
Meer info via de website van het 
Muziekfort www.muziekfort.nl  of 
www.facebook.com/muziek.fort/.

Cindy Peress & the Blues Heretics (foto: aangeleverd)

Nieuwe expositie in Museum Kennemerland
De invloed van honderd jaar 
Hoogovens/Tata buiten de poorten
Regio - Tot en met 27 januari 
2019 presenteert Museum Ken-
nemerland ‘100 Jaar Staal in 
de IJmond | WERKEN | WONEN 
|ONDERNEMEN’. Een tentoon-
stelling over de invloed van 
honderd jaar Hoogovens/Tata 
buiten de poorten. Ontdek hoe 
jouw wijk de afgelopen eeuw is 
veranderd. In het museum kan 
de bezoeker zelf inzoomen op 
zijn eigen wijk en terugkijken 
in de tijd.
 
De oprichting en opmars van 
staalbedrijf Hoogovens heeft 
grote gevolgen gehad voor de 
IJmond. Zo verrezen in rap tem-
po woningen voor de duizen-
den werknemers. Daarnaast gaf 
het staalconcern vleugels aan lie-
den met ondernemersbloed in de 
aderen. De tentoonstelling is het 
tweede deel van ‘Buiten de poort’ 
over de e�ecten van honderd jaar 
Hoogovens/Tata op de omge-
ving. Waar het eerste deel de na-
druk legde op landschap en sa-
menleving gaat het tweede deel 
over wonen en het ondernemers-
klimaat. Voor beide thema’s is de 
aanwezigheid van Hoogovens 
bepalend geweest.
 
Elke gemeente ging op zijn ma-
nier met de roep om woningen 
om. Velsen, Beverwijk en Heems-
kerk groeiden, maar de beoog-
de ‘staalstad’ kwam er niet. Vel-
sen herbouwde allereerst de wij-
ken die in de oorlog waren ver-
woest. Beverwijk had grootse 
plannen voor een nieuw stads-
hart rond de Wijkerbaan. Heems-
kerk, jarenlang de snelst groeien-

de gemeente in het land, wilde 
zijn dorpse karakter behouden en 
bouwde rond het oude centrum 
de ene na de andere woonwijk 
(slakkenhuismodel). Het muse-
um pakt opnieuw uit met verbluf-
fende luchtfoto’s en verhelderen-
de kaarten die de ontwikkelingen 
haar�jn in beeld brengen.
 
De aanwezigheid van Hoogovens 
stimuleerde ook het onderne-
merschap. Inventiviteit en hoog-
waardige producten kenmerken 
het ondernemersklimaat. In het 
kielzog begonnen velen een ei-
gen bedrijf. Hun durf, inzicht en 
vakmanschap leidde veelal tot 
hoogstaande producten en dien-
sten. Filmmakers Pauline van Vliet 
en Marieke Rodenburg hebben 
voor speciaal voor de tentoon-
stelling drie korte, boeiende por-
tretten gemaakt van drie verschil-
lende ondernemers: Loek Schol-

ten (Nilo), Wim Strijk (IJmond 
Transport Groep) en Nico Bleijen-
daal (Danieli Corus).
 Tijdens de opening op 1 sep-
tember nemen Piet Paree, Frank 
Edam en Huub van der Laan be-
zoekers om 15.00 uur honderd 
jaar mee terug naar de tijd van 
Henri Wenckebach, bezig met de 
oprichting van Hoogovens in de 
première van de nieuwe muzika-
le vertelvoorstelling ‘In vuur en 
vlam’ door.
 
Museum Kennemerland, Noor-
derwijkweg 2a, Beverwijk (hoek 
Westerhoutplein). Openingstij-
den: woensdag, zaterdag en zon-
dag van 14.00 tot 17.00 uur. Toe-
gangsprijs 5 euro. Zie voor het 
laatste nieuws en activiteiten 
rondom de tentoonstelling www.
museumkennemerland.nl en/of 
de facebookpagina van het mu-
seum. (Foto: aangeleverd)

Leonardo da Vinci, Hoofd en schou-
ders van een jonge vrouw, ca. 1490, 
Turijn, Biblioteca Reale

Haarlem viert cultuur
In het najaar van 2019 is Haar-
lem dé culturele hotspot van Ne-
derland. Niet alleen zijn er twee 
toptentoonstellingen te zien; ook 
de Toneelschuur (50 jaar) en de 
Schouwburg (100 jaar) presen-
teren bijzondere programma’s in 
het kader van hun jubilea. Talloze 
grote en kleine initiatieven ont-
staan om het cultuurjaar te vie-
ren. 
Een volledig activiteitenoverzicht 
is te vinden op www.haarlem-
viertcultuur.nl. Speciaal voor de-
ze feestmaanden zullen zelfs de 
straten in het hart van Haarlem 
bezoekers en bewoners trakteren 
op artistieke magie. 

Frans Hals, Portret van Pieter Jacobsz Olycan, 1629/30. In langdurig bruik-
leen van een particuliere collectie (foto: Margareta Svensson)








