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Puur genieten voor duizenden bezoekers

Fantastisch festivalweekend
Velsen-Zuid - Duizenden feest-
gangers hebben dit weekend ge-
noten van de twee festivals, die 
Spaarnwoude omtoverden tot 
een enorme feestlocatie. Dance 
Valley was zaterdag vrijwel uit-
verkocht met 25.000 feestgang-
ers. Het was een winderig feest-
je maar dat mocht de pret niet 
drukken. Tijdens deze editie tra-
den onder andere David Guetta, 
Fedde Le Grand, Bizzey, Vato Gon-
zales, Jody Bernal en Kriss Kross 
Amsterdam op.
Zondag was het heel wat rusti-
ger gesteld met het weer tijdens 
Dutch Valley, het festival van de 
Nederlandse artiesten. Meer dan 
honderd artiesten betraden de 
podia waaronder Davina Michel-
le, Lil Kleine, Brownie Dutch, Ali B, 
Yess-R, Donny Roelvink, Nielson, 
Gerard Joling, Roy Donders, Sie-
neke en Jan Smit. (foto’s: Michel 
van Bergen)

Twee mannen aangehouden 
na inbraak in tuincentrum
Santpoort-Noord - De politie heeft 
in de nacht van zondag op maan-
dag, rond 06.00 uur twee Haarlem-
mers van 33 en 36 jaar aangehou-
den. Zij worden verdacht van een 
inbraak bij een tuincentrum aan de 

Biezenweg. De eigenaar reageerde 
op een alarmmelding en zag dat er 
spullen waren klaargezet in zijn be-
drijf om mee te nemen. Met goede 
hulp van de melder, spotte de agen-
ten het tweetal uiteindelijk op de 

Hagelingerweg, waar zij bij hun au-
to stonden. Zij konden geen redelij-
ke verklaring geven voor hun aan-
wezigheid op die plek, op dit vroe-
ge tijdstip. Het duo is voor nader on-
derzoek ingesloten.

Zwoel avondje bij Telstar
Velsen-Zuid - Het voelde als een 
ouderwetse open dag in het Ra-
bobank IJmond Stadion. Met de 
komst van het Surinaamse elf-
tal tuigde Telstar een heus feest 
op voor deze speciale interland. 
Live muziek met NAKS Kaseko 

Loco en Caribbean Brass, heer-
lijk Surinaams eten, Humberto 
Tan als stadionspeaker en natuur-
lijk vooral heerlijke Surinaamse 
gezelligheid en gastvrijheid. De 
aanwezigen genoten van zowel 
de sfeer als de wedstrijd tussen 

Telstar en Suriname. Een doel-
punten van Akrosie en een ei-
gen doelpunt van Suriname zorg-
den er voor dat beide supporters-
groepen tevreden naar huis kon-
den gaan met het 1-1 gelijkspel. 
(foto: Ton van Steijn)
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Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te 
doen, te zien en te beleven in Velsen. 
Sportief, educatief of gewoon leuk. We 
hebben een paar evenementen voor u op 
een rijtje gezet. 

Zaterdag 17 augustus en zondag 18 au-
gustus: Creatief, ontspannend en gezel-
lig bezig zijn?                                                                                                                                          
Bij Groeten uit IJmuiden worden deze zo-
mer o.l.v. kunstenares Tiny Schepers weer de 
leukste workshops gehouden. Adres: Kenne-
merboulevard 31 8, IJmuiden aan zee.

Workshop 1: Schilderen op een houten snij-
plank:  de lekkerste hapjes feestelijk gepre-
senteerd op je eigen geschilderde houten 
snijplank!

Workshop 2: Decoreren met schelpen op 
hout

Workshop 3: Schilderen/decoreren op hout

Zaterdag 17 augustus en zondag 18 au-
gustus: Swingend festival Latin Village
Acts vanuit binnen- en buitenland betreden 
de zes podia om een stevige mix van dance en 
authentieke salsa neer te zetten. Ook worden 
er workshops en dansdemonstraties gege-
ven. Bekijk de website van het festival voor 
meer informatie, de volledige line-up en tic-
kets: www.latinvillage.nl

Zaterdag 17 augustus van 13:00 uur tot 
17:00 uur: Chaos in Velsen expositie   
Zee- en Havenmuseum in IJmuiden
Deze expositie vertelt over de eerste chaoti-
sche dagen van de Tweede Wereldoorlog in 
IJmuiden, de veranderingen in de Velsense 
dorpen voor de aanleg van Festung IJmui-
den, de zware bombardementen op de havens 
en hoogovens, aangevuld met persoonlijke 
verhalen van inwoners van Velsen. 
Meer informatie: www.vvvijmuidenaanzee.nl 

Evenement 17 en 18 augustus 2019
Latin Village 
Dit jaar zijn er in augustus op het Velsen 
Valley terrein in Spaarnwoude verschil-
lende grote muziekfestivals. Afgelopen 
weekend hadden we het Dance Val-
ley Festival en Dutch Valley Festival. Dit 
weekend (zaterdag 17 augustus en zon-
dag 18 augustus) is het evenement Latin 
Village. U leest hier praktische informatie 
Latin Village.

Veiligheids- en verkeersmaatregelen 
De fi ets-en wandeltunnel (Tacitustunnel-
tje), die onder de snelweg A9-A22 loopt en de 
Oostlaan in Velserbroek met de Oosterbroe-
kerweg in recreatiegebied Spaarnwoude ver-
bindt, is tijdens het evenement gesloten. Net 
als voorgaande jaren blijft de Amsterdamse-
weg open en zijn de woningen, bedrijven en 
woonboten in Spaarnwoude bereikbaar. Het 
verkeer wordt door Tra�  c Support Events 
in goede banen geleid. Dit bedrijf heeft veel 
ervaring met dit soort werkzaamheden. Ook 
werken de organisatoren samen met ge-
meentelijke toezichthouders om parkeer-
druk in Velserbroek te beperken.

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

Gebruik (brom)fi etsenstalling verplicht
Er worden dit jaar twee grote (brom)fi etsen-
stallingen ingericht, waar verplicht gebruik 
van moet worden gemaakt. (Brom)fi etsen die 
buiten de fi etsenstalling worden neergezet 
worden verwijderd.

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

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

Meer informatie
Via www.latinvillage.nl kunt u alle bericht-
geving nalezen. 
Tijdens Latin Village is er vanuit de organisa-
tie een contactpersoon bereikbaar om even-
tuele overlast direct te kunnen verminderen 
of aanpakken. Deze omgevingsregisseur is 
bereikbaar op 020- 7652999 of via de mail 
omgevingsregisseur@latinvillage.nl. 

Van maandag 19 augustus t/m vrijdag 
30 augustus zijn het wedstrijdbad en de glij-
baan gesloten in zwembad De Heerendui-
nen. Hierdoor vervalt het banenzwemmen 
en recreatief zwemmen in het wedstrijdbad. 

Het recreatie- en buitenbad zijn van 10.00 
- 17.00 uur wel open voor recreatief zwem-
men.

Onze excuses voor het ongemak.

 Glijbaan en wedstrijdbad 
gesloten voor onderhoud 

Cindy, moeder van Féline: ‘Ik was meteen 
verkocht. Wat is dat leuk dat babyzwemmen!’

Samen met je baby het water ontdekken en 
wat daarin allemaal mogelijk is…zó bijzon-
der! Door een variatie aan makkelijke oe-
feningen, liedjes en bewegingen maakt je 
kindje kennis met het grote, maar aangena-
me warme water. 
Zingen, waterdruppels op het hoofdje, ont-
spannen drijven, trappelen met de voetjes, 
even onder water kijken, spelletjes etc.  Op 
speelse wijze leren kinderen de basistech-
niek van het zwemmen en leren ze  zichzelf 
te redden in het water. Het is mooi om te 
zien hoe kleine baby’s al enthousiast reage-
ren op water….dat is toch het leukste speel-
goed dat er bestaat!
We zorgen dat de uitdagingen goed passen 
bij de leeftijd van de kinderen. In het zwem-

bad zijn voldoende aankleedtafels, kussens 
en boxen aanwezig.

Starten met babyzwemmen
Het baby- en peuterzwemmen is voor kinde-
ren vanaf 3 maanden.
De groepen zijn ingedeeld per geboortejaar. 
Vanaf 1 september starten we op donder-
dag 15.15 uur en vrijdag 14.00 uur met twee 
nieuwe groepen met kinderen uit het ge-
boortejaar 2019. De les duurt een half uur.
Er zijn diverse groepjes van verschillende 
geboortejaren waar nog plek is.
Je mag altijd gezellig een proefl es mee ko-
men doen. 

Voor meer informatie: www.zwembadvel-
sen.nl of neem contact op met de recep-
tie van het zwembad via 0255-531888 of  
zwembad@velsen.nl

Groots plezier met baby- en 
peuterzwemmen

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

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

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

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

Wilt u uw woning verduurzamen, maar 
hoort graag uit eerste hand w at de er-
varingen met de maatregelen om duur-
zaam te wonen zijn? Dan kunt u terecht 
op het platform Nationale Duurzame Hui-
zen Route.

Ervaringen delen
De Nationale Duurzame Huizen Route is 
een ona� ankelijk platform waar huiseige-
naren zich het hele jaar door kunnen oriën-
teren op duurzaam wonen en bouwen. Via 
de website www.duurzamehuizenroute.nl 
kunnen vragen worden gesteld aan trotse 
huiseigenaren, die graag hun ervaringen de-
len. 

Klimaatakkoord
Het tre� en van duurzame maatregelen 
maakt uw woning klaar voor de toekomst: 
met de energietransitie stappen we over van 
fossiele brandsto� en naar duurzame elek-
triciteit en warmte. Dit is door de overheid 

opgenomen in het Klimaatakkoord. Neder-
land mag in 2050 geen gebruik meer maken 
van fossiele brandsto� en.

Schrijf uw woning in
Heeft u ervaring opgedaan met het toepas-
sen van duurzame maatregelen zoals iso-
latie, zonnecollectoren en/of een warmte-
pomp? Vindt u het leuk om uw kennis en 
ervaringen te delen? Of om uw woning tij-
dens de Duurzame Huizen Route in novem-
ber open te stellen voor geïnteresseerden? 
Meld uw huis dan aan via www.duurzame-
huizenroute.nl/aanmelden. 
Bent u juist nog op zoek naar passende 
maatregelen? U vindt      meer informatie op 
www.duurzaambouwloket.nl.

Ervaringen delen duurzaam huis

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

Hebt u een laag inkomen (tot 110% van het 
minimum) en een kind tussen de 7 en 12 
jaar? Dan kan uw kind gratis naar het Kids 
Only Festival 1.0. De medewerkers van 
Paintball Spaarnwoude zorgen voor een 
dagvullend programma waarbij de kinderen 
niets te kort komen. Tijdens deze dag gaan 
de kinderen knutselen, klimmen, paintbal-
len en krijgen zij een lunch. 

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 3 augustus tot en met 9 
augustus 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
Velserduinweg 338 (9000), plaatsen tijde-
lijke (eind dec. 2020) kiosk (08/08/2019) 
66840-2019
Westerduinweg 8, plaatsen bezinktank 
(07/08/2019) 66494-2019
De Zandkuil 4, plaatsen dakkapel (voor- en 
achterzijde) (06/08/2019) 65521-2019
Loggerstraat 80, bouwen megablocks muur 
(05/08/2019) 65679-2019

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 46, gewijzigd 
plan gebruik onzelfstandige woonruimte 
(van 4 naar 5 kamers)

(03/08/2019) 65129-2019
Melklaan 47, veranderen voorgevelkozijn 
(06/08/2019) 66116-2019
Uitweg 1, aanvragen kamergewijze verhuur 
(08/08/2019) 66868-2019  

Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 4, kappen boom 
(07/08/2019) 66550-2019

Velserbroek
De Zeiler 162, bouwen schuur (08/08/2019) 
66938-2019

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

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden

Mantelmeeuwpad 4, bouwen tijdelijk (7 jaar 
en 7 maanden) wind en watersport pavil-
joen (06/08/2019) 44123-2019

Velsen-Noord
Concordiastraat naast 84, tijdelijk (10 jaar; 
3e kwartaal 2019 t/m 2e kwartaal 2029) 
bouwen portiersgebouw, plaatsen
hekwerk, maken inrit (06/08/2019) 35163-
2019
Schoonoortstraat 25, plaatsen dakopbouw 
(over-de-nok dakkapel) (07/08/2019) 
50680-2019

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 12, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (07/08/2019) 55235-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Velserbroek
Swoerkamp 3, vervangen houten naar 
kunststof kozijnen (06/08/2019) 62097-
2019

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 3 augustus tot en met 9 augustus 
2019 de volgende aanvragen voor een 
evenementenvergunning heeft ontvan-
gen op grond van de Algemene plaatse-
lijke verordening artikel 2:10. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

Santpoort-Noord
Intocht Sinterklaas, op 23 november 2019 
van 12:00 tot 17:00 uur, locatie: Broekber-
genplein (01/08/2019) 65425-2019

Driehuis
Geschenken Veiling en boeken- en rommel-
markt, op 5 oktober 2019 van 09:00 tot 14:00 
uur, locatie:
Driehuizerkerkweg 113 (02/08/2019) 
65246-2019



Infopagina

15 augustus 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken na de 
dag van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige 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 aangevraagd, indien 

er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Wilgenstraat 1a, brandveilig gebruiken kin-
derdagverblijf (06/08/2019) 14082-2019
Willebrordstraat ongenummerd (hoek 
IJmuiderstraatweg), plaatsen te koop bord 
(07/08/2019)
58682-2019
Van Broekhuijsenstraat 7, vergroten zolder-
verdieping (09/08/2019) 62540-2019

Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 35, brandveilig gebruik brand-
weerpost (06/08/2019) 18944-2019

Oosteinderweg 30, plaatsen dakkapel (voor-
zijde), wijzigen voorgevel (09/08/2019)
59207-2019

Velsen-Noord
Stratingplantsoen t.o.v. 52, plaatsen restant 
historische keldervloer en informatiepaneel
(07/08/2019) 52124-2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 4B, plaatsen 
dam en duiker (nabij bedrijfswoning) 
(06/08/2019) 41487-2019
Wijnoldy Daniëlslaan 18, vergroten begane 
grond en 1ste verdieping inclusief dakterras
(08/08/2019) 57844-2019

Santpoort-Noord
St. Martinstraat 10, veranderen winkel in 
woning en wijzigen kozijn (06/08/2019) 
44537-2019

Driehuis

Hofdijklaan 21, uitbouwen begane grond en 
1e verdieping (achterzijde) (09/08/2019) 
57603-2019

Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 7, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (07/08/2019) 59726-2019
Meubelmakerstraat 9a, vervangen pui en een 
overheaddeur door loopdeur (09/08/2019) 
57595-2019

Ingetrokken verleende omgevingsver-
gunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning ingetrokken voor: 

IJmuiden
IJmuiderstraatweg 155, veranderen woning 
(inpandig en voorgevel) en plaatsen dakop-
bouw (07/08/2019) 64629-2019 (verleende 
omgevingsvergunning 12339-2019)

Besluiten
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Bluetrace richt meldkamer 
Reddingsbrigade in
IJmuiden - De IJmuider Red-
dingsbrigade heeft de meldka-
mer en de interconnectiviteit uit-
besteed aan Bluetrace: een state-
of-the-art-tafel met verlichting, 
USB-aansluitingen, mobilofoons, 
speakers en microfoons. Daar-
naast verzorgt Bluetrace de tele-
fonie in de cloud en heeft het het 
netwerk op professionele wijze 

op elkaar afgestemd.
Opdrachtgever Kees Buis (rechts 
op de foto): ,,Met deze opstelling 
zijn we klaar voor de toekomst, 
zijn we nog beter in staat om op 
een e�ciënte en e�ectieve wijze 
met een ieder te communiceren 
met als ultiem doel het zo veel 
mogelijk waarborgen van de vei-
ligheid van mensen op en rond 

het strand.”
General Manager Norbert de Kort 
(links op de foto): ,,Een mooie uit-
daging voor ons om te laten zien 
dat we op alle fronten en binnen 
alle branches oplossingen bieden 
op het gebied van connectiviteit 
en netwerken.”
Op de foto het resultaat van de in-
spanningen. (foto: aangeleverd)

Stuifduinen blokkeren 
toegang tot strandhuisjes
IJmuiden - Bezitters van strand-
huisjes konden deze week hun 
zomerse onderkomen nauwe-
lijks bereiken. De storm van 
het afgelopen weekeinde heeft 
grote stuifduinen op het stand 
veroorzaakt en die blokkeer-
den hier en daar de toegang tot 
de huisjes. Er moest een sho-
vel aan te pas komen om het 
strand weer goed begaanbaar 
te maken.

Als je een strandhuisje hebt, weet 

je een ding zeker. Zo nu en dan 
moet de schep eraan te pas ko-
men om het overtollige zand rond 
het vakantiestekje te verwijderen. 
Toch wordt een situatie, zoals die 
zich deze week voordeed, niet zo 
heel vaak aangetro�en. Op het 
strand bij Bloemendaal waren de 
stuifduinen zelfs zo hoog dat een 
aantal huisjes voor een groot deel 
onder het zand bedolven raakten. 
Op het strand bij IJmuiden viel de 
situatie nog te overzien, al moest 
ook daar �ink geschept worden 

omdat zich vooral tussen de huis-
jes een �inke lading zand had op-
gehoopt. 
Werk aan de winkel dus voor Ge-
broeders Paap, dit bedrijf ver-
zorgt jaarlijks het transport van 
de strandhuisjes maakt tevens 
met behulp van een shovel het 
strand mooi vlak voordat het 
strandseizoen begint. 
Dinsdag werd opnieuw de hulp 
van de shovel ingeroepen om de 
situatie weer te herstellen. (tekst: 
Bos Media Services)

Het is scheppen geblazen voor strandbewoonster Sonja Groeneveld (foto: Kees Groeneveld)

Laatste weken expositie ‘Festung 
IJmuiden’ in Havenmuseum
IJmuiden - De expositie ‘Festung 
IJmuiden’ in het Zee- en Havenmu-
seum is nog te bezichtigen tot en 
met zondag 1 september. Deze ex-
positie vertelt over de eerste chaoti-
sche dagen van de Tweede Wereld-
oorlog in IJmuiden, de veranderin-
gen in de Velsense dorpen voor en 
door de aanleg van Festung IJmui-
den, de zware bombardementen op 
de havens en hoogovens, aangevuld 
met persoonlijke verhalen van inwo-
ners van Velsen. Voor Festung IJmui-
den zijn in IJmuiden, Velsen Noord 
en Zuid, Driehuis en Santpoort tus-
sen 1940 en 1945 duizenden wonin-
gen afgebroken en daarom ook ve-
le duizenden bewoners gedwongen 
geëvacueerd. Na de oorlog vonden 
zij vaak alleen brokstukken terug 
van wat eens hun huis was. Het ha-
vengebied was een grote gatenkaas 
met bomkraters van meer dan der-
tig meter doorsnee.
Het museum is tot 1 september al-
le middagen geopend van 13.00 tot 

17.00 uur, behalve maandagmiddag. 
Museumkaart geldig. Adres: Haven-

kade 55. Zie ook www.zeehavenmu-
seum.nl. (foto: aangeleverd)
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We beleven weer een typisch Ne-
derlandse zomer, met in de afge-
lopen weken zowel hoogtepun-
ten qua temperatuur en mooi 
weer als dieptepunten met buien, 
harde wind en een heuse mini-
tornado boven delen van Noord-
Holland. Afgelopen zaterdag kre-
gen we stormachtig weer voor 
onze kiezen. Gelukkig werd het 
geen echte zomerstorm, zoals die 
van vier jaar geleden, op zaterdag 
25 juli 2015. Tijdens die zwaarste 
zomerstorm sinds het begin van 
de waarnemingen werd bij IJmui-
den windkracht 10 gemeten, met 
de zwaarste windstoot van 121 
kilometer per uur. Bij veel IJmui-
denaren ligt die zomerstorm nog 
vers in het geheugen, vooral om-
dat Plein 1945 er sindsdien wat 
bomen betreft maar kaaltjes bij 
ligt.

Afgelopen zaterdag was IJmui-
den wederom de winderigste 
plaats van Nederland. Halverwe-
ge de middag kwam het voor de 
kust bij IJmuiden tot windkracht 
9 uit het zuidwesten en werden 
windstoten tot 104 kilometer per 
uur gemeten. Voor veel IJmuide-
naren is zo’n stevige bries, on-

danks af en toe een buitje, juist 
reden om even naar de waterkant 
te gaan en te genieten van de 
wind rond de oren, van het zand 
langs de kuiten of van de over de 
zuidpier slaande golven – vanuit 
de verte gezien natuurlijk!
’s Morgens tussen 9 en 10 uur, 
toen de wind nog slechts kracht 
6 à 7 had en IJmuiden te maken 
had met forse buien, konden lief-
hebbers al genieten van de win-
derige aankomst van de DFDS 
ferry uit Newcastle, in dit geval 
de Princess Seaways. De ferry-
aankomst is natuurlijk een alle-
daags verschijnsel, maar bij een 
stevige zuidwester is het toch wel 
een spektakel om te zien. Aller-
eerst werd, mooi zichtbaar van-
af de kust, een loods met een he-
likopter afgezet op het nog bui-
tengaats liggende schip. Hoe-
wel de kapitein de vaarweg naar 
IJmuiden natuurlijk op z’n duim-
pje kent, is de aanwezigheid van 
een loods verplicht als het schip 
met hulp van sleepboten binnen-
loopt. En met stevige wind uit een 
ongunstige hoek is de hulp van 
sleepboten een must, omdat zo’n 
groot schip een behoorlijke wind-
vanger is en toch in het gareel 

moet worden gehouden.
Met de loods aan boord stoom-
de de Princess op naar IJmui-
den. Intussen waren de sleep-
boten Phoenix en Triton van Is-
kes vertrokken uit de haven. Tus-
sen de pieren werden de trossen 
vastgemaakt, de Triton achter en 
de Phoenix voor de Princess. Ver-
volgens voer het trio door het 
Noorderbuitenkanaal, dus aan de 
noordkant langs het Forteiland, 
tot nabij de buitenkade van de 
hoogovens. Daarna moest voor-
al de Triton hard aan het werk om 
de Princess achteruit richting de 
vissershaven te trekken, tegen 
de wind in. Met vereende krach-
ten werd de kop van de haven 
gerond. Zelfs op afstand hoor-
de je de trossen �ink knerpen. Je 
moet er niet aan denken dat op 
zo’n moment, als zo’n groot schip 
rond de kop wordt getrokken bij 
een stevige zuidwester, een tros 
knapt...

Uiteindelijk hebben de werkpaar-
den van Iskes de klus geklaard, 
en konden de passagiers de vas-
te wal opzoeken. Of deze passa-
giers op het schip net zo hebben 
genoten van de winderige over-
tocht en binnenkomst als de toe-
schouwers op de kop van de ha-
ven en de Trawlerkade is maar de 
vraag... Voor de fotografen levert 
een winderige binnenkomst in 
elk geval weer typisch IJmuiden-
se plaatjes op!

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor een stormachtige binnen-
komst van de Princess Seaways.

VZV wint driemaal goud 
op NK open water
Velsen - Tijdens het Open Neder-
lands Kampioenschap Open Wa-
ter Zwemmen van 10 en 11 au-
gustus in Heerjansdam hebben 
Lars Bottelier (2x) en René Jans-
sen goud gewonnen. Lars Botte-
lier deed dat op de 5 en 10 kilo-
meter. René Janssen pakte de ti-
tel op de 3 kilometer masters. 
Lars zette zijn goede vorm van 
de wereldbekerwedstrijden in 
Canada voort, door op zater-
dag de titel te pakken op de 5 
km. Hij deed dat in een tijd van 
1 uur, 2 minuten en 6 seconden. 
Hij zwom daarmee de concurren-
tie op meer dan 2,5 minuten ach-
terstand. De tijden waren echter 
‘langzaam’ door de sterke wind 
en stroming.  
Op de zondag pakte Lars ook het 
goud op de dubbele afstand. Hij 
won deze in een tijd van 2 uur, 3 

minuten en 13 seconden. Ook op 
deze afstand had Lars een voor-
sprong van 2,5 minuten. Later op 
de dag was het de beurt aan Re-
né. Hij voltooide de 3 km in 47 mi-
nuten en 25 seconden, goed voor 
de gouden plaats in de catego-
rie masters +60. Hij liet de con-
currentie meer dan 20 seconden 
achter zich. 
Voor zowel René als Lars was het 
de tweede keer op rij dat ze de ti-
tels wonnen. Vorig jaar waren zij 
ook al de snelste op deze afstan-
den. De estafetteploeg van VZV 
kon zijn titel niet verdedigen op 
de 4x500m vrije slag, want deze 
afstand is veranderd in een ge-
mengde (heren/dames) estafet-
te. Het gebrek aan een vrouwe-
lijke deelnemer maakte dat het 
team niet kon starten. (foto: aan-
geleverd)

Pierloop Velsen zoekt 
verkeersregelaars
Regio - Na een succesvolle her-
start van de Pierloop Velsen in 
2018 wordt op zondag 8 sep-
tember 2019 de 27ste editie van 
het hardloopevenement georga-
niseerd, met ook dit jaar Corne-
lis Vrolijk als hoofdsponsor. Start 
en Finish van de loop vinden dit 
jaar voor het eerst plaats op de 
Kennemerboulevard in IJmuiden 
aan Zee, alwaar het Apollo Hotel 
IJmuiden Seaport Beach de nieu-
we locatie zal zijn voor het afha-
len van startnummers, de na-in-
schrijving en na a�oop een busi-
nessparty voor bedrijven, organi-
saties en instellingen.
De organisatie is nog op zoek 
naar vrijwilligers en dan met na-
me verkeersregelaars. Zonder 
vrijwilligers is het niet mogelijk 
een evenement als de Pierloop 
Velsen te organiseren, dus alle 
hulp is welkom. Aanmeldingen 
kunnen gemaild worden naar 

verkeersregelaar@pierloop.nl of 
naar vrijwilliger@pierloop.nl.
Voor deelnemers aan de loop 
wordt er op de wedstrijddag een 
gereduceerd parkeertarief ge-
hanteerd van 4 euro (uitrijkaart), 
voor vrijwilligers zal de organisa-
tie deze uitrijkaart uiteraard gra-
tis ter beschikking stellen.
Naast het hotel wordt een food-
court geplaatst en afhankelijk van 
de weersomstandigheden zal er 
nog een aantal activiteiten wor-
den georganiseerd.
Door het verplaatsen van start 
en �nish zijn de parcoursen dit 
jaar wederom gewijzigd, maar 
de 10 en de 15 kilometer komen 
ook deze editie weer als vanouds 
door de Marconistraat, waarna 
het nog ongeveer 3 kilometer 
naar de �nish is.
Voor overige vragen over bv de 
businessloop kan er gemaild wor-
den naar info@pierloop.nl.

Jong AZ - Telstar
Aantrekkelijk duel blijft 
verstoken van doelpunten

Lang was er onzekerheid waar 
het eerste competitieduel van 
Telstar gespeeld zou gaan wor-
den. Snel was duidelijk dat door 
dakschade deze wedstrijd in het 
AFAS Stadion te Alkmaar geen 
doorgang kon vinden. Uiteinde-
lijk werd besloten om naar het 
trainingscomplex in Wijdewor-
mer uit te wijken. Ruim 800 toe-
schouwers waren getuige van 
dit Noord-Hollands onderonsje. 
Telstar, met zes nieuwkomers in 
de basis, startte uitstekend. De 
wedstrijd was nauwelijks twee 
minuten onderweg toen Senne 
Lynen een zwabberschot afvuur-
de. De redding van Rody de Boer 
was moeizaam. De rebound was 
niet aan Reda Kharchouch be-
steed. Na deze geweldige kans 
was Jong AZ voor de eerste keer 
aan de overkant van het speel-
veld te vinden. Het schot van 
Ferdy Druijf ging ruim voorlangs 
het doel van Anthony Swolfs. In 
de 8e minuut zette Senne Ly-
nen met een splijtende pass Re-
da Kharchouch vrij voor Rody 
de Boer. Mede door het mistas-
ten van Léon Bergsma stond de 

spits plots oog-in-oog met de 
oud-Telstarkeeper. Hij schoof 
de bal luttele centimeters naast 
de paal. In de 15e minuut leed 
Jong AZ op het middenveld bal-
verlies. Richelor Sprangers pikte 
het leer op. Zijn schot was laag 
maar van ver. Rody de Boer kon 
de bal gemakkelijk oprapen. Vier 
minuten verder moest Antho-
ny Swolfs voor het eerst echt in 
actie komen. Vanaf twintig me-
ter loste Richonell Margaret een 
schot. In de rebound, mede door 
toedoen van Frank Korpershoek, 
kwam Ferdy Druijf niet tot een 
schot. Uiteindelijk schoot Moha-
med Taabouni de bal ruim over 
het Velsense doel. In de slotfase 
van de eerste nam de ploeg van 
Koen Stam en Michel Vonk het 
initiatief langzaam over maar al-
leen Richonell Margaret werd 
nog een keer gevaarlijk. Uit een 
hoekschop kopte hij de bal rake-
lings over de kruising.

Beide clubs begonnen ongewij-
zigd aan de tweede helft. In de 
53e minuut was de eerste mo-
gelijkheid voor Tijjani Reijnders. 

Zijn inzet belandde in het zij-
net. Nog geen zestig tellen la-
ter vuurde Melle Springer na 
een goede individuele actie op 
het Alkmaarder doel. Rody de 
Boer voorkwam een achterstand 
door de bal op het juiste mo-
ment tot corner te verwerken. 
Uit de hoekschop leek het er ver-
dacht veel op dat een roodhemd 
de bal met zijn arm beroerde. 
Scheidsrechter Cantineau zag in 
deze actie niets en liet doorspe-
len. Halverwege de tweede helft 
was Reda Kharchouch sterk aan 
de bal. Hij legde de bal prima te-
rug op Melle Springer. Het vlie-
gende schot van de IJmuidenaar 
ging net naast. In de 70e mi-
nuut zette Sven van Doorm de 
bal voor. 
Door een Alkmaarder werd het 
ronde speeltuig onbedoeld ver-
lengd. Keeper De Boer dacht 
de bal op te rapen. Dit mislukte 
want hij poortte zichzelf. Er was 
geen Witte Leeuw in de buurt 
om het leder in het verlaten doel 
te schieten. In het laatste kwart 
van de wedstrijd ging Telstar op 
jacht naar de drie punten. Sen-
ne Lynen kreeg in deze fase een 
drietal mogelijkheden. Hij had 
het vizier nog niet op scherp 
staan. Uiteindelijk moesten bei-
de ploegen zich met het gelij-
ke spel tevreden stellen. (Marja 
Korbee)

Wijdewormer - Telstar heeft de openingsouverture tegen Jong AZ 
met 0-0 gelijk gespeeld. De beste kansen waren voor de Witte Leeu-
wen. Senne Lynen en Reda Kharchouch hadden Telstar in de begin-
fase al in veilige haven moeten loodsen. Beide spelers faalden in de 
afwerking. Gedurende de wedstrijd kreeg Telstar nog een aantal 
goede kansen, maar gescoord werd er niet.
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15 AUGUSTUS
Koffieochtend in Bibliotheek 
Velserbroek van 10.30 tot 12.00 
uur. 

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

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

16 AUGUSTUS
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

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

Kaasmarkt orgelconcert om 
12.00 uur en om 13.00 uur in Gro-
te Kerk Alkmaar. Toegang is gra-
tis. 

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

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 euro bovenop 
de entreeprijs. 

Miniconcert in Dorpskerk Heems-
kerk door organiste Anja van der 
Ploeg en diverse andere musici 
van 15.30 tot 16.15 uur. In teken 
van Maria Hemelvaart.

Podium Victorie in Alkmaar: de 
Amerikaanse hardcore band 
Hatebreed om 19.45 uur. Kaar-
ten www.podiumvictorie.nl (foto: 
aangeleverd)

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Bach-werken door Pieter van Dijk 
op het Müller orgel in de Grote 
Kerk van Beverwijk, Kerkstraat 37. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 7,50 
euro, kinderen gratis. (foto: aan-
geleverd)

17 AUGUSTUS

Bibliotheek Kennemerwaard 
staat bij De Showman’s Fair, het 
nieuwe theater variété festival in 
Alkmaar in Cultuurpark De Hout 
met twee tenten. Hier kan men 
meedoen aan leuke activiteiten 
als de VR bioscoop, de ontdek-
plek, een fotosafari en voorlezen 
door een heuse prinsen. Ook zon-
dag.

Waterbeestjes vangen op land-
goed Leyduin. Van 10.00 tot 
12.00 uur. Startplek Gasterij Ley-
duin, Tweede Leyweg 7 Voge-
lenzang. (foto: Dutchphoto)

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

Kunstmarkt in Spaarndam van 
11.00 tot 17.00 uur. (foto: aange-
leverd)

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

Latin Village op het Evenemen-
tenterrein Velsen Valley. Van 13.00 
tot 23.00 uur. Zie ook www.latin-
village.com.

18 AUGUSTUS
Huis Beeckestijn open van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro 
per persoon.

Marquette Klassiek: concert op 
landgoed Marquette in Heems-
kerk, van 11.00 tot 12.30 uur zal 
pianotalent Aarón Ormaza Vera 
het hoofdprogramma vullen. (Fo-
to: aangeleverd)

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis aan de Genieweg 1 te 
Heemskerk is open van 11.00 tot 
17.00 uur. Om 14.00 uur is er een 
lezing over de V1 vliegende bom-
men door Aad Möntemann. 

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-

▲

den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel. (fo-
to: aangeleverd)

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

Latin Village op het Evenemen-
tenterrein Velsen Valley. Van 13.00 
tot 23.00 uur. Zie ook www.latin-
village.com

Houtskooltekenen bij Een Zee 
van Staal. Wandeling begint om 
14.00 uur vanaf entree park, hoek 
Bosweg en Reyndersweg in Wijk 
aan Zee. (foto: Marian van den 
Hul)

Optreden Danielle Sophia Daou-
kayeva in kerkje Stompe Toren 
in Spaarnwoude. Aanvang 14.00 
uur. Toegang gratis.

Liedjes in Park De Oude Kwekerij 
van 14.00 tot 16.00 uur. Toegang 
gratis, vrijwillige bijdrage. Jan van 
Scorelkade 6 in Alkmaar, tussen 
de wijken Bergerhof, Bergermeer 
en Bleaustratenkwartier.

Optreden Delta Singers in Bree-
zicht in IJmuiden. Aanvang 
14.30 uur.

Engelse band Arcades in de po-
terne van het Muziekfort, Vuurli-
nie in Beverwijk. Fort open 15.00 
uur, aanvang 16.00 uur. Toegang 
gratis. (foto: aangeleverd) 

19 AUGUSTUS
Wandelen in een rustig tem-
po van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgre-
velaan 17 in Santpoort-Noord. 

20 AUGUSTUS
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 09.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl

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

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

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

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 
tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro 

per keer. Meer informatie: 0255-
510652. 

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

Avondkaasmarkt in Alkmaar, 
19.00-21.00 uur.

Zomeravondconcert in Grote 
Kerk Alkmaar om 20.15 uur. Be-
kende organisten bespelen het 
Van Covelens-orgel en het Van 
Hagerbeer/Schnitger-orgel. Kaar-
ten via: www.grotekerkalkmaar.
nl.

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

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-expe-
rience voor iedereen vanaf 4 
jaar 13.00 tot 17.00 uur. Work-
shop knutselen van 13.30 tot 
15.30 uur. Kosten 1,50 euro bo-
venop de entreeprijs. Poppen-
kast ‘Rommel in het bos’ voor 
de kleintjes. Aanvang 14.00 uur. 
Toegang gratis, na entree mu-
seum.

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

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

Judith Porsch wederom
EK Boogschieten
Velsen/Doorwerth - Afgelopen 
week werden de Europese Kam-
pioenschappen Veldschieten met 
de handboog gehouden bij het 
kasteel Doorwerth onder de rook 
van Arnhem. Judith Porsch uit 
Velsen-Noord, al 24 jaar lid van de 
127 jaar oude handboogschiet-
club VZOS in Santpoort, prolon-
geerde haar Europese titel in de 
klasse Historische Boog. 
De wedstrijd bestaat uit 5 dagen 
schieten op doelen die variërend 
tussen de 10 en dik 70 meter af-
stand staan op diverse parkoer-
sen, in een afwisselend bergach-
tig en vlak gebied. Judith heeft 
daarbij maar liefst 3 wereldre-
cords op haar naam gezet! De Ne-
derlandse Maureen Bosma uit Ui-

tenbosch werd derde. 
Ook het uit Hoofddorp afkomsti-
ge VZOS-lid Ernie Breuer is in de 
prijzen gevallen. Hij werd twee-
de in de Historische Boogklasse 
bij de heren veteranen, en ook hij 
heeft een wereldrecord gescho-
ten! 
Judith en Ernie vormden samen 
met Jan Verdult uit Halsteren 
het team Dutch Historical Clan 
en haalden daarmee ook nog de 
tweede plek in de Historische 
boog team klasse.

Interesse in handboogschieten? 
Belangstellenden kunnen zich 
opgeven voor een proe�es of een 
beginnerscursus via secretaris@
hbsvzos.nl. 

Van links naar rechts Katerina Fritsch (Duitsland), Judith Porsch en 
Maureen Bosma (foto: aangeleverd)

Zaterdag voorlaatste 
Kunstmarkt Spaarndam
Regio - Zaterdag 17 augustus is 
van 11.00 tot 17.00 uur is de voor-
laatste Spaarndamse kunstmarkt 
in 2019. De populaire markt telt 
45 kramen met schilderijen, sie-
raden, aquarellen, beelden, fo-
togra�e enzovoorts. De markt is 
een feest van herkenning en ver-
rassing. Sommige kunstenaars 
komen er al langer. Maar er zijn 
ook steeds nieuwe gezichten. 
De markt staat rond een oude 
muziektent langs de historische 
Westkolk, de oude sluis. Daarin 
worden de hele dag kleine sche-
pen geschut. In de beschutting 
van de oude huizen staan twee 
terrassen aan het water, waar het 
goed toeven is.

Op de markt speelt regelmatig de 
Haarlemse troubadour Paul Mar-
selje, die dit jaar voor het vijftig-
ste jaar aan de markten deel-
neemt en dit jaar na 29 jaar af-
scheid neemt als voorzitter van 
de markten. In de Oude kerk 
treedt om 14.00 uur meezing-

koor De Vroolijcke Noot is met 24 
koorzangeressen. De historische 
werkgroep Spaarndam is van de 
partij, met tal van wetenswaar-
digheden over het oude dorp, dit 
keer met speciale aandacht voor 
de historie van de kunstmarkt. De 
Oude kerk organiseert een klei-
ne markt met fruit en andere za-
ken in het kerkelijk centrum bij de 
markt, waar de ko�e en zelfge-
bakken taart klaar staat. Bij ‘Tante 
Truus Bijl’ voor de deur is het altijd 
een gezellige boel. Ze werd natio-
naal uitgeroepen tot de meest in-
spirerende oudere van 2016.
Spaarndam is geen autodorp. 
De �ets is het ideale vervoermid-
del voor wie wil komen. Bus 14 
brengt je dichtbij de markt. Par-
keren kan alleen op wat grotere 
afstand, bijvoorbeeld in Spaarn-
dam-oost.

De laatste (extra) markt in 2019 
is op zaterdag 24 augustus. Meer 
informatie: www.marselje.nl/
kunstmarkten. 

Werk van een van de exposanten, Joop de Beer (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Een lezeres van onze 
krant bracht deze foto op de re-
dactie. Ze kocht de foto met lijst-
je lijstje in een kringloopwinkel 
in Velserbroek. Achterop de foto 
staat de datum 25-10-’75. De foto 
is volgens de lezeres mogelijk ge-
nomen in de buurt van de Orion-
weg in Zeewijk. Bent u dit of her-
kent u deze persoon? De foto ligt 
voor u klaar op onze redactie op 
de Zeeweg. (foto: aangeleverd)

Bent u dit?
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Start to Run voor Velsen-Noorders
Regio - DEM Atletiek start za-
terdag 14 september weer met 
Start to Run, hardlooptraining 
voor beginners. In 7 weken bou-
wen de deelnemers conditie op 
en leren ze de kneepjes van het 
hardlopen.
De 4 trainers zorgen ervoor dat 
ieder op zijn of haar eigen tempo 
kan lopen, want het hoeft niet 
hard te gaan.
Een van de trainers: ,,Bij DEM ge-
ven we daarbij nog eens de mo-
gelijkheid om op woensdag-
avond  gratis op de baan te trai-
nen, tijdens de 7 weken van Start 
to Run (S2R). Je krijgt op papier 
loopschema’s voor de trainings-
dagen door de week. Zo word je 
goed begeleid en is alles tot in 
de puntjes verzorgd.’’
Na de eerste 7 weken S2R gaat 
DEM nog 4 weken verder met 
Continue to Run (CTR). ,,We gaan 
met de groep in hetzelfde ritme 
gratis door, in de duinen en op 
de atletiekbaan. Daarna is er de 
mogelijkheid om bij de vorige 
Start to Run-groepen in te stro-
men.’’
Twijfelaars mogen de eerste za-

terdag 14 september (9.30 uur) 
en woensdagavond 18 septem-
ber (20.30 uur) de trainingen gra-
tis uitproberen en daarna be-
slissen of ze zich aanmelden bij 
Start to Run.
Locatie: Adrichemlaan 1a, Bever-
wijk. Belangstellenden kunnen 
zich nu al inschrijven via www.

atletiekunie.nl. Na 7 weken S2R 
gaan ze 4 weken door met trai-
nen  met C2R. Deelnemers ont-
vangen dan 3 edities van het tijd-
schrift Runners World en het spe-
ciale S2R magazine.
Vragen? theo.s2r@ziggo.nl. Op 
de foto de trainers. (foto: aange-
leverd)

Houtskooltekenen bij Zee van Staal
Velsen - De beelden van Beel-
denpark Een Zee van Staal zijn 
niet alleen fotogeniek, ze inspi-
reren ook om ze eens op een 
heel andere manier vast te leg-
gen, bijvoorbeeld met houts-
kool op papier. 
Op zondag 18 augustus is er een 
speciale wandeling door het 
beeldenpark waarbij de deelne-
mers met korte tekenopdrach-
ten uitgedaagd worden de beel-
den op papier te zetten. 
Op deze manier kan er een an-
der beeld van de kunstwerken 
ontstaan. Wat gebeurt er met 
La Casa di Mare op z’n kop? Het 
beeld van Nico Betjes met alleen 
vlakken op papier? Hoe krijg je 
de halve cirkels van het beeld 
van Jaak Soans (foto) op papier? 
Hoe minder tekenervaring hoe 
beter! Tijdens de wandeling ver-
telt Een Zee van Staal-gids over 
de gigantische stalen beelden 
en de kunstenaars in het beel-
denpark. 

De wandeling is op zondag 18 
augustus, en begint om 14.00 
uur vanaf de entree van het park. 
Toegang en rondleiding is gratis. 

Opgeven is niet nodig. Het beel-
denpark bevindt zich op de hoek 
van de Bosweg en de Reynders-
weg in Wijk aan Zee. 

Het beeld ‘Playing de Waves’ van de Estlandse kunstenaar Jaak Soans be-
staat uit vier stalen halve cirkels, waardoor het vanuit elke invalshoek an-
ders oogt. (foto: Marian van den Hul)

Engelse band speelt in Muziekfort
Regio - Steeds vaker wordt Mu-
ziekfort Beverwijk benaderd door 
verschillende soorten bands, be-
kend en onbekend, tourende 
muzikanten om te mogen spelen 
in het fort, in de loods of op 1 van 
de buitenpodia.
Aanstaande zondagmiddag 18 
augustus staat de eerste band uit 
Engeland te trappelen om hun 
muziek hier aan vaste grond te 
laten horen. Dit optreden vindt 
plaats in de poterne van het fort.
Arcades is een nog jonge band 
uit Leicester. De ‘sound’ van de 
band kent geen grenzen, hun 
langzame ballades worden af-
gewisseld met snelle Indie rock 
nummers. De band ging in 2018 
van 5 naar 4 leden na het plotse-
linge overlijden van hun gitarist 
aan het einde van hun allereerste 
tour in het Verenigd Koninkrijk.
Na een hoognodige rustfase voor 
de band werd er besloten dat het 
tijd was om hun comeback in 
2019 aan te kondigen.
Hun nieuwe single ‘Kiddo’ was 
een goede start om terug te ko-
men in de Britse muziekscene:
aanstekelijke, vooraanstaande 
teksten omlijst met wrede gitaar-
ri�s.
Met een verse nieuwe single, 
aangeraden door BBC Introdu-
cing en BBC 6 Music, vertrok de 
band op tour door het verenigd 
koninkrijk en Europa, inclusief 
een adembenemend optreden in 
het beroemde Nambucca in Lon-
den en een onvergetelijke uitver-

kochte show in Parijs in het Le Su-
personic als voorprogramma bij 
de band Spinn.
En nu bereiden de Arcades zich 
voor om weer op Britse en Euro-
pese locaties te spelen. Met op-
tredens in de grote steden en Be-
verwijk maken ze zich klaar om 

hun beruchte live shows uit te 
voeren waar hun fans helemaal 
gek op zijn. Fort open: 15.00 uur, 
aanvang:16.00 uur en de toe-
gang tot het fort op de Vuurlinie 
1 in Beverwijk is gratis. Zie ook: 
www.muziekfort.nl. (foto: aange-
leverd)

Op 23, 24 en 25 augustus
Bubbles & Bites in Bloemendaal
Regio - Bubbles & Bites strijkt 
in het weekend van 23, 24 en 
25 augustus neer in Bloemen-
daal. Alweer voor de 6e maal zal 
de Donkerelaan in Bloemendaal 
veranderen in een restaurant-
boulevard. Ook dit jaar weer met 
oude en nieuwe bekenden. Bij 
diverse restaurants kunnen weer 
de lekkerste gerechten worden 
geproefd. Dagelijks gaan de res-
taurants om 16.00 uur starten 
om de gasten te verwennen tot 
22.00 uur. Van tapasbar tot ster-
renrestaurant is vertegenwoor-
digd.  

Dit jaar zal sterrenrestaurant Ra-
tatouille Food & Wine ook weer 
aanweizg zijn. Daarnaast de ver-
trouwde gezichten van Bart-

je Bloemendaal samen met Ge-
rard van Es, Groot traiteurslager 
Wijnkoperij Hans Moolenaar en 
Nieuw Vreeburg. 
Dit jaar veel nieuwe deelnemers: 
NAP, Brouwerskolkje Exclusief, 
Tapasbar El Pincho, Sorisso Sala-
mi Pasta Vino, De Kaaskampan-
je en Meat This. Natuurlijk on-
der sfeervolle muziek van de DJ’s 
en op zondag een  mooie spaan-
se muzikale invulling bij El Pin-
cho en het centrale terras, alsof 
je nog op vakantie bent. Nieuw 
is ook de biersponsor Alfa. De 
Donkerelaan wordt weer sfeer-
vol ingericht en zal een prome-
nade vormen waar de verhalen 
over de afgelopen vakantie uit-
gewisseld kunnen worden. (foto: 
aangeleverd)

Fabiana Dammers maakt groots 
´Italiaans Zomerfeest´
IJmuiden - Vorige week was het 
opnieuw groot feest in woon-
zorgcentrum Velserduin. De 
IJmuidense singer-songwriter 
Fabiana Dammers trad op met 
haar Italiaanse liedjesprogram-
ma.
Hoewel de meeste mensen in 
het publiek geen Italiaans ver-
staan, staat dat het succes van 
Fabiana bepaald niet in de weg. 
Er wordt volop meegezongen 
met nummers als: ´Non ho l’età´ 
van Gigliola Cinquetti  (winnend 
lied Eurovisie Songfestival 1964) 
en ´Pazza Idea´ van Patty Pravo 
(waarvan de melodie door Rita 
Hovink werd gebruikt voor ‘Laat 
me alleen’). 
Of het nu een nummer van Zuc-
chero, Valeria Rossi of Fabia-
na zelf is (onder andere ´Tu´ en 
´Sogno´), het brengt het publiek 
in vervoering en ontroering.
Activiteitenbegeleidster Moni-
que Boersen-Vogel kijkt tevre-
den terug op de mooie mid-
dag: ,,Het Velserduin Zomerfeest 
wordt erg goed ontvangen. Het 
is de bedoeling dat het zomer-

feest een ´vakantiegevoel in ei-
gen huis´ geeft. Fabiana Dam-
mers bracht ons vanmiddag naar 
het zomerse Italië. Heerlijk!’’
Het Velserduin Zomerfeest gaat 

de laatste twee weken in. De ver-
schillende activiteiten zijn te vol-
gen via de Facebook-pagina: 
´Woonzorgcentrum Velserduin´. 
(foto: Steven Veenstra)

De nieuwe aanpak voor een schoon en gezond lichaam
De vakantieperiode is voorbij, hét 
moment om uw lichaam te ontzuren!
Regio - De vakantie is de ideale 
tijd om de touwtjes wat te laten 
vieren. Genieten van lekker eten 
en drinken, in de avond nog een 
alcoholische versnapering en wat 
later naar bed dan normaal. He-
laas laat dit ook verzurende spo-
ren achter in het lichaam. Om 
weer een schoon, gezond en �t 
lichaam te krijgen is het van be-
lang het lichaam te gaan ontzu-
ren. Want met de juiste zuurgraad 
kun je heel wat gezondheids-
klachten voorkomen – en zelfs 
aanpakken!

Wat is verzuring?
Om goed te kunnen functioneren 
moeten alle weefsels en organen 
in ons lichaam de juiste zuurgraad 
hebben. Het lichaam kan dat pri-
ma zelf regelen: dreigt je bloed te 
zuur te worden, dan wordt natri-
umbicarbonaat ingezet om het 
zuur te neutraliseren. De dagelijk-
se dosis afvalzuren kunnen dan 
via de normale uitscheidingsor-
ganen je lichaam verlaten. Maar 
helaas: door ongezonde voeding, 
stress en simpelweg door het ou-
der worden, ontstaan er in ons li-
chaam steeds meer zuurresten. 
Die zetten zich vast in weefsels, 
spieren en gewrichten. Dit proces 

heet verzuring.

Risicofactoren
Ben jij verzuurd? Beantwoord de 
volgende vragen. Ben je ouder 
dan 40? Eet je regelmatig rood 
vlees? Drink je alcohol? Drink je 
ko�e? Rook je? Eet je veel suikers 
en vetten? Heb je last van stress? 
Sport je weinig? Gebruik je medi-
cijnen? 
Bij elke ’ja’ wordt het risico dat je 
aan het verzuren bent groter. Je 
voedingspatroon en levensstijl 
zijn van grote invloed, maar ook 
je leeftijd speelt een rol. 
Vanaf je veertigste heeft je li-
chaam simpelweg te weinig na-
triumbicarbonaat om alle zuren 
te kunnen neutraliseren. En dan 
neemt de verzuring in rap tem-
po toe!

Herken de signalen
Vermoeidheid, haaruitval, slape-
loosheid, stijve spieren, huidpro-
blemen, obstipatie, zure opris-
pingen en neerslachtige gevoe-
lens: het kunnen de eerste sig-
nalen zijn dat je aan het verzuren 
bent. Als de verzuring steeds ver-
dergaat, kunnen zich op den duur 
meer ernstige problemen ontwik-
kelen.

Actief ontzuren doe je zo!
Om je lichaam weer in balans te 
krijgen, moet je actief gaan ont-
zuren. Door elke dag basisch wa-
ter te drinken, extra bicarbona-
ten te slikken, ontzurende baden 
te nemen en ontzurende kruiden-
thee te drinken worden de opge-
bouwde zuurresten afgevoerd. 
Daarnaast is het belangrijk om zo-
veel mogelijk basische voeding te 
eten, zoals groenten, fruit, noten 
en zaden. Het resultaat van deze 
’way of life’ mag er zijn: een ont-
zuurd lichaam is schoon, gezond 
en heeft meer energie!

AlkaVitae®: specialist in ontzuren
AlkaVitae® International is op dit 
moment het enige bedrijf dat 
zich volledig heeft toegelegd op 
de ontwikkeling van ontzurings-
producten. Inmiddels zijn er zes 
producten verkrijgbaar die je li-
chaam helpen bij het herstellen 
van verzuring. 
Welke aanpak de beste is, hangt 
af van de mate waarin je verzuurd 
bent en de klachten die je hebt. 

Bij de vakdrogisterij Visser op 
De trompet 1349 in Heemskerk 
kun je persoonlijk advies krij-
gen. (foto: aangeleverd)
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In totaal 64.898,01 euro ingezameld in Noord-Holland
Lotuz Dagbesteding haalt meeste 
geld op tijdens Oranje Fonds Collecte
IJmuiden - Lotuz Dagbesteding 
heeft dit jaar het meeste geld in-
gezameld van alle deelnemers 
aan de landelijke Oranje Fonds 
Collecte. 
De collectanten van de vereni-
ging wisten maar liefst 3.394,91 
euro op te halen. De opbrengst 
gaan zij gebruiken om iets ex-
tra’s te doen voor hun doelgroep; 
mensen met een verstandelijke 
beperking. In totaal werd er tij-
dens de collecteweek van 11 tot 
en met 15 juni 479.306,87 euro 
opgehaald door 777 organisaties. 
64.898,01 euro hiervan kwam uit 
Noord-Holland.
 
Peter Douwes, directeur Oran-
je Fonds: ,,We zijn de duizenden 
collectanten die hebben meege-
daan aan de Oranje Fonds Collec-
te ontzettend dankbaar voor hun 
inzet. Met het ingezamelde geld 
kunnen wij veel projecten steu-
nen die mensen met elkaar ver-
binden. Zo kunnen we ervoor zor-
gen dat mensen zich niet een-
zaam meer voelen, uit de armoe-

de gehaald worden of ondanks 
een beperking gewoon mee kun-
nen doen in Nederland.”
 
Het was de vijfde keer dat het 
Oranje Fonds deze landelijke col-
lecteweek organiseerde. Deel-
nemende stichtingen en vereni-
gingen ontvangen de helft van 
hun opbrengst en besteden dit 
aan hun doelstelling. Het Oranje 

Fonds besteedt de andere helft 
aan sociale organisaties in de pro-
vincie waar is gecollecteerd. Alle 
kosten van de collecte (organisa-
tie, materiaal) zijn voor rekening 
van het Oranje Fonds. 
RegioBank neemt de kosten voor 
het geldtransport op zich. Hier-
door wordt elke euro uit de col-
lectebussen besteed aan socia-
le initiatieven. (foto: aangeleverd)

Nohelis van der Wiele naar 
WK voor beroepen in Rusland

Pikeursprijs van de IJmond: 
wordt het Lindsey, John of John?

IJmond - De harddraverij op de 
Breestraat is vorige week gewon-
nen door Archange de Jiel, ge-
reden door pikeur Jaap van Rijn. 
Gaya Vip, met John Dekker op 
de sulky, werd nummer twee. 
In de strijd om de Rabobank Pi-
keursprijs van de IJmond is des-
ondanks John de Leeuw de dag-
winnaar. Hij startte met Archange 
de Jiel en Chief One en wist bei-
de paarden bij de laatste vier te 
brengen. Toen in de vierde om-
loop zijn paarden tegen elkaar 
lootten, koos De Leeuw ervoor 
door te gaan met Chief One. Ach-

teraf niet de beste keuze, want 
zijn vervanger Jaap van Rijn ging 
even later met de dagzege aan de 
haal. 
De vele gewonnen ritten met 
twee paarden én een mooie vier-
de plaats leverden John de Leeuw 
niettemin 13 punten op, waar-
door hij nu met 29 punten op 
schootsafstand staat van Lindsey 
Pegram, die het klassement met 
nog slechts 9 punten verschil (36 
totaal) aanvoert. Saillant detail: 
als De Leeuw ervoor had gekozen 
achter zijn andere paard te blijven 
zitten, was zijn achterstand nog 

slechts 1 punt geweest.

Het onderlinge puntenver-
schil is echter ook nu bij de laat-
ste van de vier IJmond-draverij-
en eenvoudig in te halen. Zowel 
De Leeuw als Pegram zullen dan 
ook waarschijnlijk over vier we-
ken in Heemskerk op volle oor-
logssterkte aan de start verschij-
nen. De enige andere pikeur die 
nog iets in de melk te brokkelen 
lijkt te hebben is John Dekker, in 
Beverwijk verliezend �nalist, met 
een tussenstand van 25 punten 
nog dicht in de buurt van John de 
Leeuw.

Het gaat in Heemskerk dus vrij-
wel zeker tussen Lindsey, John 
en John. De Pikeursprijs van de 
IJmond is een geldprijs voor de 
meest succesvolle pikeur tijdens 
de vier draverijen die elk jaar in 
de IJmond plaatsvinden. Wie de 
prijs, samen met de loodzware 
plexiglas bokaal mee naar huis 
neemt, wordt donderdag 5 sep-
tember op de Marquettelaan be-
slist.

De top van het klassement na 3 
van de 4 IJmond-draverijen: 1. 
Lindsey Pegram (38 pt); 2. John de 
Leeuw (29 pt); 3. John Dekker (25 
pt); 4. Krista Timmer / Rick Wester 
(17 pt). 

Santpoort/Kazan - Nohelis van 
der Wiele uit Santpoort-Noord 
vertegenwoordigt ons land tij-
dens de 45ste editie van WorldS-
kills, het ‘WK voor beroepen’ dat 
van 22 tot en met 27 augustus 
plaatsvindt in Kazan, Rusland. No-
helis maakt deel uit van Team Ne-
derland: 30 talentvolle jongeren, 
allen nationaal kampioen in hun 
vak. Nohelis is nationaal kampi-
oen ‘Hotel Reception’. 
 
Nohelis leert bij ROC van Am-
sterdam. De afgelopen maanden 
werden de winnaars geselecteerd 
tijdens voorrondes, kwali�catie-
wedstrijden en nationale �nale-
wedstrijden van de mbo-vakwed-
strijden Skills Heroes.
In Kazan strijden meer dan 
1.600 deelnemers uit ruim 60 bij 
WorldSkills International aange-
sloten landen/regio’s in 56 beroe-
pen voor een plek op het erepo-
dium. Ons land doet mee in 27 
vakrichtingen (beroepen), waar-
onder  patissier, metselaar, stuka-
door, bloembinder, meubelmaker 
en lasser. Experts, afkomstig uit 

het bedrijfsleven en van scholen, 
trainen en begeleiden de deelne-
mers. 
 
Grootste beroepenevenement 
ter wereld
In het Kazan Expo International 
Exhibition Centre in Kazan wor-
den door de organisatie 400.000 
bezoekers verwacht tijdens de 
vier wedstrijddagen. Onderdeel 
van het evenement is een drie-
daagse conferentie over econo-
mische en technologische trends, 
beroepsonderwijs en ontwikke-
lingen in de arbeidsmarkt. Dit 
maakt WorldSkills tot het grootste 
beroepenevenement ter wereld.
 
Skills Heroes
De deelnemers hebben zich ge-
kwali�ceerd door deelname aan 
Skills Heroes, de vakwedstrijden 
voor het mbo. In het schooljaar 
2019/2020 doen vrijwel alle mbo-
scholen mee aan de nieuwe editie 
vakwedstrijden. Inmiddels vindt 
deelname plaats door studenten 
van 900 opleidingen in 55 wed-
strijdrichtingen. Zij maken kans 

om zich tijdens voorrondes, kwa-
li�caties en het NK tijdens Skills 
The Finals (4-6 maart 2020 Leeu-
warden) te kwali�ceren voor de 
volgende lichting van Team NL. 
Die selectie zal deelnemen aan 
EuroSkills, het EK voor beroepen 
dat in september 2020 plaats-
vindt in Graz, Oostenrijk.
Een overzicht van alle deelne-
mers en beroepen is te vinden op 
www.teamnederland.com. (foto: 
aangeleverd)

Gemeente Velsen feliciteert
Dance Valley met 25ste verjaardag
Velsen-Zuid - Dance Valley 
vierde zaterdag zijn 25ste 
verjaardag. Het heuvelachti-
ge terrein bij de klimwand in 
Spaarnwoude, zo’n tien jaar 
geleden omgedoopt tot Vel-
sen Valley, werd zoals ieder 
jaar getransformeerd tot een 
bonte verzamelplaats van lief-
hebbers van elektronische 
muziek. Wethouder Jeroen 
Verwoort (Economische Za-
ken, Toerisme en Citymarke-
ting) ging namens de gemeen-
te Velsen vlak voor de festival-
dag op bezoek om organisator 
Brian Bout van UDC  te felicite-
ren en een uniek plaatsnaam-
bord te onthullen.

,,Dance Valley is niet meer weg 
te denken uit het brede aan-
bod aan evenementen in Vel-
sen”, aldus Jeroen Verwoort. ,,De 
combinatie van het unieke ter-
rein, een prachtig decor, de bes-
te dj’s en duizenden festivalgan-
gers van over de hele wereld 
zorgt ervoor dat Velsen al jaren 
op de kaart wordt gezet. Wij wer-
ken al jaren samen om de veilig-
heid van de bezoekers te waar-
borgen en de overlast voor om-
wonenden te beperken. Ieder-
een moet zorgeloos van dit eve-
nement kunnen genieten. Dance 
Valley is voor ons ook een podi-
um om te laten zien dat IJmuiden 
en de andere kernen van Velsen 

nog meer moois te bieden heb-
ben.’’ Mede daarom staan de let-
ters van Citymarketing .IJmui-
den dit jaar in de Velsen Valley en 
kunnen bezoekers een etentje in 
één van de IJmuidense visrestau-
rants winnen.
Dance Valley bestaat sinds 1995 
en is daarmee één van de langst-
lopende dancefestivals ter we-
reld. ,,Ik voel me met Dance Val-
ley enorm verbonden met het 
festivalterrein Velsen Valley . We 
zijn vereerd dat we hier al 25 jaar 
Dance Valley mogen organise-
ren’’, aldus Brian Bout van UDC. ,, 
We zijn ook blij met de goede sa-
menwerking met de gemeente 
Velsen.’’ (foto: aangeleverd)

Lindsey Pegram in actie in IJmuiden (foto: Ton van Steijn)

Spaans gipsy in Ruïne van Brederode
Santpoort - Op zaterdag 24 au-
gustus gaan de uit Barcelona af-
komstige zangeres Mónica Coro-
nado en gipsy�amenco-gitarist 
Manito weer een concert geven 
in de Ruïne van Brederode. Met 
temperamentvolle zang en vir-
tuoos snarenwerk wordt de luis-
teraar meegenomen naar een 
wereld vol weemoed, passie en 
hartstocht. 
Bij de concerten krijgt Monica 
met haar temperament het pu-
bliek snel op het puntje van de 
stoel. Manito weet haar altijd 
met zijn virtuoze spel te stimule-
ren het onderste uit de kan te ha-
len. Dit optreden belooft een en 
al vuur! 
Mónica Coronado begeleidt zich-
zelf op gitaar.  Met heldere stem 
zingt zij haar verhalen, verzameld 
en beleefd in haar zwervend be-
staan als muzikant. Haar muziek 
is golvend, warm, ritmisch en op-
timistisch van toon. 

Manito bespeelt de Spaanse gi-
taar met grote gedrev.enheid Het 
vurige spel van hem is intuïtief en 
rijk aan diverse stijlen en invloe-
den. Zijn naam is een directe ver-
wijzing naar de Franse gitaarle-
gende ‘Manitas de Plata’ 

Het concert is helemaal akoes-
tisch. 
De aanvang is 20.30 uur, entree 
12,50 euro (er kan niet worden 
gepind). Reserveren: info@mani-
to.biz of telefonisch 06-23259107. 
(foto: aangeleverd)

Weemoed in Driehuis
Driehuis - Sinds begin juli 
vindt er onderhoud plaats aan 
de spoortunnel bij Driehuis. 
En dan ineens is er op het vi-
aduct WEEMOED! te lezen. Zo-
wel vanuit Driehuis, als van-
uit richting Santpoort. Met dit 
verschil: vanuit Driehuis zijn 
er twee uitroeptekens achter 
het woord gekalkt: WEEMOED!! 
dus. Weemoed, naar wat? Naar 
wie? Naar de tijd, dat er hier 
niet gefietst, gereden of ge-
wandeld kon worden? Naar de 
tijd, dat er zich hier waterplas-
sen vormden? Wie het weet, 
mag het zeggen. (Arita Immer-
zeel)

Bridgen bij Santpoorts Belang
Santpoort-Zuid - Op maan-
dag 23 september van 19.30 tot 
22.00 uur start een bridgecur-
sus voor beginners bij de ver-
eniging Santpoorts Belang in 

Santpoort-Zuid. Belangstellen-
den kunnen zich nog aanmel-
den, met of zonder partner, via 
de website www.santpoortsbe-
lang.nl of tijdens ’t Open Huys 

op 24 augustus van 14.00 tot 
16.00 uur.
Adres: ’t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201, Sant-
poort-Zuid.
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Fietsster gewond na botsing paaltje
Velsen-Zuid - Een �etsster is vo-
rige week donderdagochtend le-
lijk gewond geraakt nadat ze op 
een paaltje was gebotst in recre-
atiegebied Spaarnwoude in Vel-
sen-Zuid. Rond half twaalf ging 
het mis bijmet het rode paaltje op 
de Heuvelweg nabij Snowplanet.
Meerdere ambulances en een 
traumateam werden ingezet om 
hulp te bieden. Het slachto�er is 
door ambulancepersoneel opge-
vangen en na de eerste zorg naar 
het ziekenhuis overgebracht voor 
verdere behandeling. Het trau-
mateam landde met de helikop-
ter op de naastgelegen parkeer-
plaats. (foto: Michel van Bergen)

Goed bezochte open dagen 
ATV De Hofgeest
Santpoort-Noord - Afgelopen 
weekend werden de open dagen 
van Amateur Tuinders Vereni-
ging De Hofgeest goed bezocht. 
Niet alleen leden en hun familie-
leden, maar ook bezoekers uit de 
verre omtrek wisten de gezelli-
ge stek op het Spekkenwegje in 
Santpoort-Noord te vinden. Be-
halve planten, groenten en fruit 
vonden ook broodjes vis, po�er-
tjes en boeken gretig aftrek. Van-
uit de kantine kon er een drank-
je genuttigd worden. (Arita Im-
merzeel)

Voorbereidingen Gouden Eeuw Feest
in de Ruïne van Brederode

Santpoort - De voorbereidin-
gen voor het Gouden Eeuw 
Huwelijksfeest Brederode op 
24 en 25 augustus zijn in vol-
le gang. 
Dit jaar viert men het 10-daags 
Haags Huwelijk van de 16e 
Heer van Brederode, Johan 
Wolfert met Louise van Solms, 
waardoor hij zwager werd van 
de Prins van Oranje. De be-
heerders van de Ruïne van Bre-
derode zijn op een onbekend 
hoogtepunt uit de Gouden 
Eeuw gestuit door het boek 
over Johan Wolfert van Brede-
rode. Zo bestond de huwelijks-
stoet uit maar liefst 300 histo-
rische personages: Bataven, 
Moren, Germanen en Romei-
nen. De optocht is beschre-
ven in een pamflet uit 1638, 
dat op het moment vertaald 
wordt van het oud naar mo-
dern Frans en vandaar uit naar 

Engels en Nederlands. 
Hulp bij de Engelse en Neder-
landse vertaling wordt hoog 
op prijs gesteld om het ru-
we materiaal voor publiek be-
schikbaar te maken.
Ook gaat men de stoet zicht-
baar maken met Playmobil en 
zijn daarvoor onder andere 
op zoek naar 30 donkere pop-
petjes met tulband en witte 
paarden. Wil je optreden voor 
het bruidspaar Johan Wolfert 
en Louise op 24/25 augus-
tus meld je aan! Of een teke-
ning voor hen maken en mee-
nemen naar het feest? Heb je 
foto’s van je eigen huwelijk op 
de Ruïne? Heb je nog je trouw-

jurk en wil je die meenemen 
voor de Fotoshoot? Een hu-
welijksaanzoek doen? Samen 
maken ze een groot feest met 
vermaak en activiteiten voor 
jong en oud. En wie zich VIP 
wil voelen reserveert via hoe-
nu.nl regio Haarlem voor Thee 
met Zoet en voor kinderen Li-
mo met Cake versieren. Reser-
veren voor VIP-entree en aan-
leveren foto’s kan tot en met 
vrijdag 16 augustus. 
Voor meer informatie, entree-
prijzen en het programma kijk 
op de website ruinevanbre-
derode.nl. Beide dagen is de 
Ruïne geopend van 11.00 tot 
17.00 uur. (foto’s: aangeleverd)

Bijeenkomst voor Mantelzorgers
Regio - Platform Belangenbehar-
tiging Mantelzorg Kennemerland 
organiseert woensdag 11 sep-
tember in samenwerking met 
Tandem Centrum voor Mantel-
zorgondersteuning een bijeen-
komst over het levenstestament 
in Wijkgebouw De Schakel in de 
Pijnboomstraat in Haarlem. 
 
In een levenstestament wordt 
vastgelegd wie de �nanciële, me-
dische en persoonlijke zaken zal 
regelen als iemand dat zelf niet 
meer kan. Voor wie zou een le-

venstestament geschikt kunnen 
zijn? Wat komt erbij kijken, door 
wie wordt het vastgelegd en wat 
zijn de gevolgen ervan?  Over al 
deze vragen zal mr. Andrea de 
Roos de bezoekers nader infor-
meren.
Andrea de Roos geeft juridisch 
advies aan senioren over een le-
venstestament, testament, vol-
macht en afwikkeling van een 
nalatenschap. Daarnaast heeft zij 
speciale aandacht voor het voor-
komen van �nancieel misbruik.
Het wordt een interactieve mid-

dag inclusief een maaltijd en 
drankje, waarbij er voldoende 
ruimte zal zijn om uw vragen te 
stellen en beantwoord te krijgen.

De bijeenkomst start woensdag 
11 september om 16.00 uur (in-
loop vanaf 15.30 uur) en duurt 
tot omstreeks 19.00 uur.

Opgeven kan per email: in-
fo@stemvandemantelzorger.nl  
Graag aanmelden vóór 1 sep-
tember (maximaal 80 mantelzor-
gers).

Team Daniëlle zamelt geld in:

Fietstocht van Parijs naar Velserbroek
Velsen - Aanstaande maandag 
vertrekt een team van zeven per-
sonen naar Parijs voor een bijzon-
dere sponsortocht. Per �ets wordt 
vanuit de Franse hoofdstad ge�etst 
naar Velserbroek, de woonplaats 
van de drie jaar geleden overleden 
Daniëlle. Ze stierf op 21-jarige leef-
tijd onverwacht aan de gevolgen 
van XTC-gebruik.

Het is de nachtmerrie van elke 
moeder. Nicolette Koopen ver-
loor totaal onverwacht haar doch-
ter Daniëlle (foto) op 26 juli 2016. 
Dat de toen 21-jarige jonge vrouw 
drugs gebruikte, was bij haar moe-
der niet eens bekend. Toen een 
arts er in het ziekenhuis naar infor-
meerde, ontkende ze nog stellig. 
,,Mijn dochter? Drugs? Nee, dat kan 
niet.’’ Bloedonderzoek bewees het 
tegendeel. In haar lichaam werd 
de stof MDMA aangetro�en, het 
hoofdbestanddeel van XTC, maar 
ook amfetamine, ook wel bekend 
als speed. Voor Nicolette brak een 
zware periode aan, die in feite nog 
altijd voortduurt. Immers, je oudste 
dochter verliezen resulteert in een 
blijvende leegte, of zoals ze het zelf 
op de website www.teamdanielle.
nl omschrijft: ,,Het heeft voor een 
oorverdovende stilte gezorgd.’’

Voor Nicolette was al vrij snel dui-
delijk dat er onvoldoende kennis is 
van drugsgebruik en de gevolgen 
daarvan. Met name de e�ecten van 
XTC op het lichaam wil ze uitleg-
gen, zodat iedereen zich goed be-
wust is van de risico’s en jongeren 
niet op deze manier aan hun ein-

de komen. Daarom is de stichting 
Team Daniëlle opgericht. Een pro-
ject met een duidelijk doel voor 
ogen, namelijk het creëren van een 
vaste plek voor drugspreventie bin-
nen het reguliere onderwijs. Als die 
taak volbracht is, zal de stichting 
ontbonden worden. Tot het zover 
is, bezoekt Nicolette zelf scholen, 
verenigingen en andere organisa-
ties waar jongeren aan verbonden 
zijn. Op uitnodiging komt ze langs 
om een presentatie te geven en dat 
levert soms emotionele reacties op.

Toch kiest Nicolette er bewust voor 
om niet alleen negatieve verhalen 
te vertellen. Ze respecteert de men-
sen die XTC gebruiken en daar en-
thousiast over zijn, maar: ,, Ik weet 
ook dat mensen, die positieve ver-
halen verspreiden, zelf vaak nega-
tieve ervaringen hebben en daar 
niet over durven te praten.’’ Inmid-
dels werkt ze aan de voorbereidin-
gen voor een informatief maga-
zine over XTC, waarvoor ze onder 
meer bekende Nederlanders inter-
viewt. Ze sprak al met prof. dr. Pie-
ter Tops en heeft ook gesprekken in 
de planning met misdaadverslag-
gever John van den Heuvel en mu-
zikant Gerard Alderliefste, die zijn 
podiumkunsten combineert met 
een baan als verslagvingsarts. Bo-
vendien heeft ze minister Grapper-
haus (veiligheid en justitie) bena-
derd voor een interview.

Om het magazine - dat ‘Twenty 
one’ gaat heten - te kunnen publi-
ceren, is geld nodig. Dat geld wordt 
nu via sponsoring bijeen gebracht. 

Het �etsteam bestaat uit vijf deel-
nemers uit eigen kring, te weten 
de partner van Nicolette (overigens 
niet de vader van Daniëlle), zijn 
broer en diens zwager plus twee 
goede vrienden. Daarnaast zullen 
ook Brenda en Dennis mee�etsen, 
een stel uit Brabant dat het initiatief 
van harte ondersteunt omdat Bren-
da’s broer Bart drie jaar geleden op 
vrijwel identieke wijze overleed na 
XTC te hebben gebruikt. ,,Hij stierf 
vijf dagen eerder dan Daniëlle’’, ver-
telt Nicolette. Inmiddels staat de 
teller op ruim zevenduizend euro, 
terwijl de actie pas op 26 juli - de 
sterfdatum van Daniëlle - is gestart. 

Maandag zal Team Daniëlle tussen 
13.00 en 14.00 uur starten op de 
Avenue des Champs-Élysées, via de 
pagina Team Daniëlle Fietst op Fa-
cebook zal dit alles live te volgen 
zijn. De eerste dag wordt slechts 35 
kilometer afgelegd, de dagen erna 
wordt telkens zo’n 120 à 130 kilo-
meter per dag ge�etst. Onder voor-
behoud komen de teamleden za-
terdag 24 augustus tussen 16.00 
en 18.00 uur aan op het Broekber-
gerplein in Santpoort-Noord, waar 
ze bij de muziektent hartelijk ont-
haald zullen worden. ,,Het zou ge-
weldig zijn als zo veel mogelijk 
mensen bij dat moment aanwezig 
willen zijn’’, besluit Nicolette. 

Via de pagina op facebook is ook 
een ‘tikkie’ geplaatst, iedereen kan 
op deze manier eenvoudig een 
sponsorbijdrage leveren. (tekst: 
Bos Media Services/foto: Nicolette 
Koopen)

Culturele inspiratie tijdens 
informatieavond in de Bibliotheek
Velsen - Op woensdagavond 
28 augustus is er een culture-
le informatieavond in de Bibli-
otheek in samenwerking met 
KunstForm en Volksuniversi-
teit Velsen. Onder het genot 
van een gratis kopje koffie of 
thee presenteren deze organi-
saties de workshops, lezingen 
en cursussen voor het nieuwe 
seizoen. De inloopavond vindt 
plaats in het theater van de Bi-
bliotheek van IJmuiden. Zo kun 
je in de Bibliotheek terecht 
voor een serie van lezingen, 
van duurzaamheid tot Young 
Adults literatuur. Maar ook voor 
een cursus digitale vaardighe-
den, rechtsadvies, voorlezen, 
taalontwikkeling en nog veel 
meer. Deze avond staan de ex-
perts op diverse gebieden je 
graag te woord met uitleg over 
het onderwerp en wellicht kun-
nen we je inschrijven voor een 
cursus of ga je meedoen als vrij-
williger.
De Volksuniversiteit Velsen 
heeft weer een gevarieerd pro-
gramma met veel verschillende 
talen op diverse niveaus, maar 
ook creatieve lessen als moza-
iek of art journal  kan je vinden 
in het programma. Op de infor-
matieavond zullen diverse do-

centen aanwezig zijn om het 
programma nader toe te lich-
ten en te kijken welk niveau het 
beste bij je past. Je kunt je ge-
lijk inschrijven. De cursussen 
starten in de week van 23 sep-
tember.
Wat kan je allemaal doen bij 
KunstForm? Tijdens de informa-
tieavond zullen ook van Kunst-
Form diverse docenten aanwe-
zig zijn. Je kunt uitleg krijgen 
over diverse workshops, wat 

meer te weten komen over kun-
steducatie of je gelijk inschrij-
ven voor een van de vele dans-
lessen bij Danceworks. Er valt 
genoeg te kiezen! Verrijk jezelf 
en ga aan de slag met één van 
de vele cursussen, laat je inspi-
reren door een lezing of geef je 
op als vrijwilliger. Op 28 augus-
tus vanaf 19.00 uur in de Bibli-
otheek van IJmuiden. Zie ook 
www.bibliotheekvelsen.nl. (fo-
to: aangeleverd)












