
www.jutter.nl       Tel. 0255-533900       www.hofgeest.nl    

&
13 augustus 2015

Tall ships in aantochtTall ships in aantochtTall ships in aantocht
IJmuiden - De IJmond krijgt 
bezoek van een recordaan-
tal tall ships uit binnen- en 
buitenland. Voordat de sche-
pen in een lange parade naar 
Amsterdam varen, vindt in de 
havens van IJmuiden en Be-
verwijk op zaterdag 15, zon-
dag 16 en dinsdag 18 augus-
tus het nautische en culture-
le evenement PreSail IJmond 
plaats. Het feest in deze re-
gio wordt op dinsdag 18 au-
gustus afgesloten met optre-
dens van Krystl en Ruth Ja-
cott (IJmuiden) en de popu-
laire boyband B-Brave (Be-
verwijk).

PreSail IJmond start op zater-
dag 15 en zondag 16 augustus 
met het Havenfestival IJmuiden, 
dat eens in de vijf jaar wordt ge-
koppeld aan de feestelijkhe-
den rondom de komst van de 
tall ships. De Vissershaven ligt 
in dat weekend vol met klassie-
ke schepen, waaronder de Clip-
per Stad Amsterdam, de Mor-
genster, Kapitan Borchardt en 
de Eendracht, en moderne bo-
ten van de Koninklijke Marine en 
de Kustwacht. Bezoekers kun-
nen ook vaartochten maken met 

sleepboten, tenders en redding-
boten. Dit weekend vaart er een 
speciale pont van de Noorder-
kade in Beverwijk naar de Los-
wal in IJmuiden. Zaterdagavond 
vindt dankzij telecomaanbieder 
hollandsnieuwe een verrassend 
optreden plaats. Details wor-
den vlak voor PreSail bekendge-
maakt.
Op dinsdag 18 augustus, de dag 
voor de SAIL-In Parade, is het 
niet alleen feest in de haven van 
IJmuiden, maar ook in Bever-
wijk. Aan de Noorderkade liggen 
dan enkele tall ships, waaronder 
in ieder geval de Sagres en de 
Morgenster. Deze schepen vor-
men het decor van veel gezel-
ligheid in de haven, met optre-
dens van bands, koren, straat-
theater, de 4Tuoze Matroze, de 
BloesBroers en nog veel meer. ‘s 
Avonds treedt B-Brave op. Deze 
Nederlandse boyband gooide in 
2013 hoge ogen bij X-Factor. 
In IJmuiden komen op 18 augus-
tus de meeste tall ships te liggen, 
waaronder de Kruzenshtern, 
Sedov, De Halve Maen, Göthe-
borg en de Clipper Stad Amster-
dam. Op de website www.pre-
sailijmond.nl is precies te zien 
waar de schepen zich bevinden. 

Via Facebook en Twitter wordt 
gemeld hoe laat de tall ships in 
IJmuiden worden verwacht.
PreSail IJmond wordt dins-
dag in IJmuiden afgesloten met 
het muziek- en theaterspekta-
kel Groeten uit IJmuiden, waar-
bij onder meer Het Meisje van 
Velsen langskomt, en er is een 
grandioos vuurwerk. Op de kop 
van de Trawlerkade vinden op-
tredens plaats van Krystl en 
Ruth Jacott. Ook de Halkade en 
Kop van de Haven worden dins-
dag bij het evenement betrok-
ken. Grote delen van de haven 
zijn dan alleen toegankelijk voor 
voetgangers.
PreSail IJmond wordt vrijwel vol-
ledig georganiseerd door vrijwil-
ligers. Het evenement wordt mo-
gelijk gemaakt door de Provin-
cie Noord-Holland, gemeente 
Velsen, gemeente Beverwijk en 
tientallen sponsors.

Elders in deze editie alles 
over PreSail IJmond op zater-
dag 15 en zondag 16 augus-
tus in IJmuiden en dinsdag 18 
augustus in IJmuiden én Be-
verwijk en over de SAIL-In 
Parade op woensdag 19 au-
gustus.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

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

Zestig jaar na de onthulling 
van het vissersmonument 
door koningin Juliana stond 
op zaterdag 8 augustus 2015 
de kop van de haven we-
derom vol met nabestaan-
den van IJmuider vissers en 
belangstellenden. Het zal de 
trouwe kopbezoeker niet ont-
gaan zijn dat het vissersmo-
nument de afgelopen weken 
een opknapbeurt heeft on-
dergaan. Het bronzen beeld 
kreeg een schoonmaakbeurt, 
de sokkel is opnieuw ge-
voegd en de gaten in de be-
strating rond de sokkel zijn 
opgevuld met grind. Maar 
het indrukwekkendste is de 
uitbreiding. Aan de westzij-
de van de sokkel zijn vijftien 
plaquettes met 319 namen 
van omgekomen vissers uit 
IJmuiden aangebracht.
De namen zijn in drie jaar 
verzameld door IJmuide-
naar Arie Zandwijk, die zelf 
op zoek was naar gegevens 
van zijn opa, opvarende van 
de in 1918 spoorloos verdwe-
nen IJmuider trawler IJM 339 
Celebes. Zandwijk werd be-
naderd door Ruth Koeman, 

dochter van schipper Jan 
Koeman van de IJM31 Alk-
maar die in 1952 verging. 
Zandwijk en Koeman kre-
gen samen het idee om het 
vissersmonument uit te brei-
den met de namen van de op 
zee gebleven IJmuider vis-
sers. Zandwijk, vrijwilliger 
bij het Zee- en Havenmu-
seum, vroeg hulp aan toen-
malig museumvoorzitter Ar-
dy Zwart om het idee fi nan-
cieel van de grond te krij-
gen. Zwart vond de gemeen-
te en diverse sponsoren be-
reid mee te werken aan de fi -
nanciering van de plaquet-
tes en de opknapbeurt. Zo 
konden afgelopen zaterdag, 
na een toespraak van bur-
gemeester Franc Weerwind, 
de plaquettes onthuld wor-
den door Ruth Koeman en 
Jan Glas, ook nabestaande 
van een omgekomen visser. 
Rampen met vissersschepen 
veroorzaakten veel leed in 
vissersgezinnen en gemeen-
schappen. Directe aanleiding 
voor de plaatsing van het vis-
sersmonument in 1955 vorm-
de het vergaan van de IJM31 
Alkmaar in 1952 en de IJM60 
Catharina Duyvis tijdens de 
februaristorm in 1953. Uitge-
breid met de namen van om-
gekomen IJmuider vissers 
biedt het vissersmonument 
de nabestaanden een plek 
om te bezoeken en laat het 
een grote indruk achter bij 
de kopbezoeker.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Bij Medisch Lasercentrum Haarlem

Tatoeage verwijderen
Regio - Bij Medisch Laser-
centrum Haarlem kan ie-
dereen terecht voor het ver-

wijderen van een tatoea-
ge. Er wordt gewerkt met 
de Q-Switched Nd-YAG die 
de nieuwste ontwikkelingen 
presenteert in het verwijde-
ren van tatoeages. Tijdens 
een eerste bezoek wordt een 
test gedaan om te zien hoe 
de huid reageert om zo de 
meest effectieve behandeling 
te kunnen geven. Een behan-
deling met deze laser is min-
der pijnlijk dan andere be-
handelopties. De kosten zijn 
afhankelijk van de aandoe-
ning en het te behandelen 
gebied. Maak een afspraak 
voor een gratis en vrijblijvend 
consult bij de dames van Me-
disch Lasercentrum Haarlem 
via 06-25015284. Kijk voor 
meer informatie op www.me-
dischlasercentrumhaarlem.nl.

Burgerinitiatief 
glasvezel in Velserbroek 
Velserbroek - Er is een bur-
gerinitiatief gestart om de re-
alisatie van glasvezelbekabe-
ling in Velserbroek te bespoe-
digen. Op www.glasvezelinvel-
serbroek.nl kunnen inwoners, 
bedrijven, scholen en zorgver-
leners van Velserbroek hun in-
teresse voor een glasvezelaan-
sluiting kenbaar maken. 
De gemeentes Velsen en Be-
verwijk hebben al sinds 2011 
de wens om glasvezelaanslui-
tingen te realiseren. Vanuit de 
provincie is hiervoor in 2011 
1.5 miljoen euro subsidie be-
schikbaar gesteld. Tot op he-
den is er in de gemeente Vel-
sen echter alleen nog glasve-
zel beschikbaar voor de zake-
lijke markt. Ook de politiek zet 
het stevig op de agenda met 
voornemens om alle scholen in 
de IJmond aan te sluiten. 
Glasvezeltechnologie vertoont 
veel minder storingen en de 
hoeveelheid bandbreedte kan 
oplopen tot honderden Giga-
bits. Onderzoek van TNO heeft 
aangetoond dat de band-
breedte voor ADSL en VDSL 
op zijn maximum zit en dat 
kabelinternet zijn maximum 
van enkele Gigabits over 5 tot 
10 jaar zal bereiken. Glasve-

zel heeft de potentie om voor 
de komende 40 jaar voor vol-
doende bandbreedtegroei te 
zorgen. Momenteel is er alleen 
glasvezel voor ondernemers in 
Velserbroek. Het doel is om het 
voor alle woningen in Velser-
broek mogelijk te maken. Dit 
kan door veel mensen te inte-
resseren voor een aansluiting 
zodat de grote internetleveran-
ciers willen investeren in het 
netwerk, of door een coöpera-
tie op te richten waardoor de 
bewoners mede-eigenaar wor-
den van het netwerk. 
Glasvezel heeft veel voordelen 
ten opzichte van de bestaan-
de aanbieders. De upload- en 
downloadsnelheid zijn enorm 
hoog zodat het versturen en 
ontvangen van foto’s en fi lms 
geen probleem meer is. Als u 
NetFlix kijkt, heeft niet de rest 
van het huis een trage verbin-
ding. Het is toekomstbestendig 
zodat ook toepassingen voor 
beeldscherm, zorg, thuiswer-
ken, studeren en vergaderen 
perfect verlopen. Het burgeri-
nitiatief nodigt dan ook de be-
woners van Velserbroek uit om 
hun interesse kenbaar te ma-
ken zonder enige verplichting 
en indien gewenst anoniem.

Santpoort-Noord - De laat-
ste zaterdag van de vakantie, 
15 augustus, organiseert de 
Stichting Vertelkunst Haar-
lem en omstreken weer een 
verhalenprogramma in de 
schuur tegenover Molen de 
Zandhaas aan de Velser-
hooftlaan. De Haarlemse ver-
teller Dick Kortekaas en de 
Castricumse vertelster Frea 

Vermeer brengen spannen-
de en vrolijke kinderverhalen.
Verhalen van Paul Biegel, 
van Mies Bouhuys, van ik-
ker. Kortom, verhalen waar 
de kinderen, ouders, opa’s, 
oma’s van zullen ‘smullen’.
Dick en Frea vertellen tussen 
14.00 uur en 16.00 uur. De 
toegang is gratis. Een vrijwil-
lige bijdrage is zeer welkom.





 

Donderdag 
13 augustus

Feestweek Beverwijk, 
met vandaag de harddrave-
rij op de Breestraat. 
Kermis op het Meerplein 
te Beverwijk. Zie ook: www.
kermis-beverwijk.nl
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Water en 
Weerbaarheid’. over het ont-
staan van het Noordzeeka-
naal. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.
Tot en met 16 augustus 
tiende Hannie Spronk Toer-
nooi op de voetbalvelden 
van RKVV Velsen, Wolff en 
Dekenlaan 144 in Driehuis. 

Vrijdag 
14 augustus

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Water en 
Weerbaarheid’. over het ont-
staan van het Noordzeeka-
naal. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scher-
ven’, ‘Redders van boven’, 
‘Eerste Steen van IJmuiden’ 
en ‘Romeinen terug in Vel-
sen’

Zaterdag 
15 augustus

PreSail IJmond/Haven-
festival IJmuiden. Zie pro-
gramma elders in de-
ze krant of www.presailij-
mond.nl
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Water en 
Weerbaarheid’. over het ont-
staan van het Noordzeeka-
naal. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.
Vakantieverhalen in mo-
len de Zandhaas aan de 
Velserhooftlaan. Dick en 
Frea tussen 14.00 en 16.00 
uur. Toegang gratis. Vrijwil-
lige bijdrage welkom.
Zee- en Havenmuseum 
gesloten i.v.m. PreSail en 
Havenfestival.

Zondag
16 augustus

PreSail IJmond/Haven-
festival IJmuiden. Zie pro-
gramma elders in de-

ze krant of www.presailij-
mond.nl
Braderie op Kennemer-
boulevard IJmuiden aan 
Zee. Van 11.00 tot 17.00 uur.
Buitenplaats Beecke-
stijn: Trotsmarkt van 11.00 
tot 18.00 uur. Toegang gra-
tis, parkeren 2,-. Tentoon-
stelling ’Water en Weerbaar-
heid’. over het ontstaan van 
het Noordzeekanaal. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 
uur.
Zee- en Havenmuseum 
gesloten i.v.m. PreSail en 
Havenfestival
Zomerconcert Trio Mari-
elle Ponsen in kerkje Stom-
pe Toren, Kerkweg, Spaarn-
woude. Aanvang 14.00 uur. 
Toegang gratis. Collecte na 
afloop.

Dinsdag
18 augustus

PreSail havens IJmuiden 
en Beverwijk. Zie program-
ma elders in deze krant of 
www.presailijmond.nl
Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 
10.00 tot 12.00 uur.

Woensdag
19 augustus

SAIL-IN parade Noord-
zeekanaal. Vanaf 10.00 uur. 
Zie www.sail.nl
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Film 
Sail In. Vanaf 08.00 uur. 
Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scher-
ven’, ‘Redders van boven’, 
‘Eerste Steen van IJmuiden’ 
en ‘Romeinen terug in Vel-
sen’.

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Spanning in strijd om 
Rabobank Pikeursprijs
IJmond - Na de kortebaan-
draverij in IJmuiden nam Aad 
Pools soeverein de leiding in 
het klassement voor de Ra-
bobank Pikeursprijs van de 
IJmond. 
Na de harddraverij in Sant-
poort ligt de strijd weer he-
lemaal open. Pikeur Frans 
van der Blonk won met Ze-
nito Hanover en komt tot op 
1 punt van Pools (die nu 26 
punten heeft). Jan Thijs de 
Jong, verliezend finalist met 
Tamburini, komt zelfs náást 
Pools op een gedeelde eerste 
plaats omdat hij ook in IJmui-
den al succesvol was.
Pikeurs scoren per gewonnen 
rit 1 punt. Wie met 2 paar-
den meedoet en ver komt in 
de koers kan veel punten ha-
len. Daarnaast zijn er ‘kampi-
oenspunten’ te behalen voor 
de nummers 1 t/m 4 (resp. 5, 

3, 2 en 1 punten). Bij gelijke 
stand geven die kampioens-
punten de doorslag. Met de 
huidige tussenstand zou dit 
in het voordeel zijn van Jan 
Thijs de Jong, die zowel in 
IJmuiden als Santpoort twee-
de werd. Aad Pools won wel-
iswaar in IJmuiden maar ein-
digde in Santpoort niet bij de 
laatste vier.
Met twee kortebaandrave-
rijen te gaan zijn er nog ge-
noeg andere kanshebbers, 
onder wie Lindsey Pegram en 
ook de pikeurskampioen van 
2014, John de Leeuw. 
Donderdag volgt op de 
Breestraat in Beverwijk de 3e 
ronde in de strijd om de Ra-
bobank Pikeursprijs, die be-
staat uit een fraaie plexiglas 
trofee en een geldbedrag van 
1.000 euro. De ontknoping is 
3 september in Heemskerk.

IJmuiden - Veel ontroeren-
de woorden zaterdagochtend 
bij de onthulling van de pla-
quettes van IJmuider vissers 
die op zee bleven. Dichter Le-
on Bersee verwoordde het als 
volgt: ‘Er is een gat gedicht, 
geschreven zijn hun namen 
opdat geen vergeten zal’. 
En dat is precies waar het 
om gaat en ook de wens van 
Ruth Koeman, de dochter van 
schipper Jan Koeman van de 
MS Alkmaar die in 1952 ver-
ging: ,,In Urk zag ik een ver-
gelijkbaar monument met al-
le namen van vissers uit die 
plaats. In IJmuiden was dat er 
niet. Ik heb een tijdje rondge-
lopen met die wens tot ik in 
het Zee- en Havenmuseum 
kwam. Ardy Zwart heeft mij 
toen geholpen. Arie Zand-
wijk heeft alle namen van 

overleden vissers opgezocht. 
En met sponsoring van de 
gemeente Velsen, Zeeha-
ven IJmuiden, Cornelis Vro-
lijk’s Visserij Maatschappij en 
Rabobank IJmond is dit tot 
stand gekomen. Ik ben er ge-
weldig blij mee.’’
Ook burgemeester Weerwind 
sprak prachtige woorden over 
de oorsprong van de kop van 
de haven en het belang van 
de visserij voor IJmuiden. ,,Er 
zijn door de jaren heen gro-
te gaten geslagen in de visse-
rijgemeenschap’’, erkende hij.
De plaquettes met alle 319 
namen van IJmuider vissers 
aan de voet van het vissers-
monument vormt een prach-
tige herinneringsplaats voor 
alle nabestaanden die fami-
lieleden of geliefden op zee  
hebben verloren. 

Velsen-Noord - Op de dins-
dagen 25 augustus, 1 en 8 
september houdt de wijk-
agent, wegens vakantie, geen 
spreekuur in het nieuwe wijk-
gebouw aan de Wijkermeer-
weg in Velsen-Noord.

Geen spreekuur 
wijkagent 

Velsen-Noord

Santpoort - Op 8 september 
is er van de ANBO een dag-
tocht naar de Maeslantke-
ring in Hoek van Holland met 
een bezoek aan een druiven-
kwekerij in het Westland. De 
Maeslantkering is het sluit-
stuk van de Deltawerken. 
Het is de grootste beweeg-
bare stormvloedkering van 
de wereld. De prijs voor de-
ze dagtocht, inclusief lunch 
is 49 euro per persoon. De 
inschrijving is op dinsdag 
11 augustus van 10.00 tot 
11.00 in Dorpshuis het Terras, 
bij Lydia van der Tuin, 023-
5381221 en in De Hofste-
de bij Carine Timmers, 023-
5382051.

Dagtocht 
ANBO

Wijk aan Zee - OERsterk or-
ganiseert samen met docent 
fytotherapie Louis van der 
Kolk, een wildplukdag waar-
in men de kracht van de zee 
gaat ontdekken. De groep 
taat samen garnalen vissen, 
verzamelt wilde kruiden in 
de zeeduinen, maakt een bij-
zondere strandwandeling, en 
bereidt vissoep en zeewieren 
met de producten die ze zelf 
hebben gezocht. Deze unie-
ke nieuwe workshop in Wijk 
aan Zee (op 29 augustus of 
19 september)  is een brug 
tussen theorie en praktijk. 
Voelen en proeven is begrij-
pen. Herontdek de natuur en 
hiermee jezelf: ben jij erbij? 
Nu voor de kennismakings-
prijs van slechts 50 euro (ex-
cl. BTW), inclusief een rea-
der met verdiepende achter-
grondinformatie. Meer infor-
matie en aanmelden: www.
oersterk.nu en klik op OER-
op-uit . Let op: maximaal 20 
personen per groep.
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Met koffie 
naar Sail 1915 

kijken

Velsen - Do-In wordt al 
meer dan 10 jaar met suc-
ces gegeven in IJmuiden en 
sinds dit jaar ook in Velser-
broek. De les bestaat onder 
andere uit het kloppen van 
het lichaam, rek- en strek-
oefeningen, ademhalings-
oefeningen, maar ook de 
Chinese geneeskunst en 
voeding komen aan bod. 
Do-In doe je rustig en ont-
spannen, het is geen com-
petitie. Na de zomervakantie 
start weer een nieuwe cur-
sus. Een proefles is gratis. 
Do-In (Japanse yoga) is een 
bewegingsvorm voor het 
strekken van meridianen. 

Meridianen zijn energiestro-
men in het lichaam gekop-
peld aan organen. Do-In is 
een uitstekende manier om 
fit te blijven en tegelijker-
tijd enorm veel klachten te 
voorkomen. Tegenwoordig 
zijn we er aan gewend om 
ons stijf te voelen met al-
lerlei klachten tot gevolg. 
De oefeningen zullen je ge-
zondheid en vitaliteit bevor-
deren. Je wordt weer lenig!
Do-In kan door iedereen 
worden beoefend, op iede-
re plaats en neemt relatief 
weinig tijd in beslag. 15 mi-
nuten per dag is al voldoen-
de om je lichaamshouding 
te verbeteren, je spieren te 
versoepelen, je ademhaling 
te verdiepen en je weer-
stand te verhogen.
Tamara de Boer is naast Do-
In docente ook Shiatsuthe-
rapeute. Shiatsu kan wor-
den ingezet bij allerlei li-
chamelijke en psychische 
klachten. En wordt afhan-
kelijk van de aanvullende 
zorgverzekering vergoed. 
Zie de advertentie elders in 
de krant.
Tamara de Boer, Klassie-
ke Shiatsu & Do-In. Zie ook 
www.shiatsuvelsen.webklik.
nl of tamaradeboer@ziggo.
nl of 06-30024064.

Bridgeclub UTD gaat 
naar De Dwarsligger

IJmuiden - De 70-jarige 
Bridgeclub UTD verhuist met 
ingang van 1 september naar 
Buurtcentrum de Dwarslig-
ger aan de Planetenweg in 
IJmuiden. Daar kunnen zij 
beschikken over een veel 
grotere speelruimte, waar-
door er ook weer plaats is 
voor nieuwe leden. Zoals te 
zien op het vaandel op de fo-

to wordt vooral gemikt op le-
den die gezelligheid belang-
rijk vinden. Voorlopig wordt 
er nog met twee lijnen ge-
speeld en wel op dinsdag-
avond van 19.30 tot circa 
23.15 uur. Wilt u ook lid wor-
den of eerst meer informatie 
inwinnen, belt u dan met Ria 
Gerrits, via 0255-520344 of 
Nico Prins via 0255-518648.

Vereniging Santpoorts 
Belang houdt open dag
Santpoort-Zuid - Zaterdag 
22 augustus van 14.00 tot 
16.00 uur wordt het program-
ma voor het seizoen 2015-
2016 in de Poorterszaal van ’t 
Brederode Huys aan de Bloe-
mendaalsestraatweg 201 ge-
presenteerd.
 Een aantal docenten zal aan-
wezig zijn om u te informe-
ren over de door hen te ge-
ven cursussen. Naast de ve-
le bekende op het gebied 
van onder andere bewegen, 
bridge, kunst en cultuur, mu-
ziek en talen, wordt ook dit 
jaar weer een aantal nieuwe 
cursussen aangeboden. Zo-
als een cursus en een work-
shop over kruiden, Flow Yo-
ga op de donderdagavond, 
Hoe maak ik mooiere foto’s 
en een cursus Genealogie. 

Verder op creatief gebied een 
aantal cursussen Patchwork, 
zowel voor gevorderden als 
voor beginners. 
Naast Conversazione ita-
liana ook een cursus Itali-
aans voor beginners. Verder 
staan er tien interessante le-
zingen van onder meer Wim 
Daniëls, Bas Haring, Wim van 
Hooff, Erik Scherder en Wout 
Strootman op het program-
ma en is het deelnemen aan 
een van de workshops, zo-
als diverse soorten massa-
ge, en kennismaken met de 
verschillende Europese en 
Aziatische keukens zeker de 
moeite waard. Hoewel het 
gehele programma te vinden 
is op www.santpoortsbelang.
nl zien zij u graag op 22 au-
gustus in ’t Brederode Huys.

Mooie opbrengst bij 
ronde om Naaldkerk 

Santpoort - Zonder hapjes 
en drankjes geen Dorpsfeest 
Santpoort. Welhaast vanzelf-
sprekend was er op woens-
dag 5 augustus ook bij de 
hardloop- en wielerronde die 
onderdeel uitmaakten van het 
dorpsfeestprogramma weer 
volop aandacht voor het con-
sumptieve randgebeuren.
Bezoekers van het traditio-
nele Dorpsfeest konden rond 
de Naaldkerk voor een aan-
trekkelijke prijs haring, kof-
fie, thee, appeltaart en andere 
versnaperingen kopen. De to-
taalopbrengst van de verkoop 
was dit jaar 300 euro en komt 
volledig ten goede aan het on-
derhoud van het kerkgebouw. 
In het kader van het pinken-
weekend 2015 wordt op za-
terdag 10 oktober van 9.00 
tot 14.00 uur rond de Naald-
kerk in Santpoort een agra-
rische, biologische en curio-
sa-markt gehouden. Voor de-
ze markt zijn nog een paar 

marktkramen te huur. De huur 
voor deze kramen bedraagt 25 
euro. Het Pinkencomité van 
de Naaldkerk organiseert het 
Pinkenweekend voor de 82ste 
keer. 
Rond de kerk worden onge-
veer dertig kramen neergezet. 
Bij de speciale ‘kerkkramen’ 
komt de opbrengst recht-
streeks ten goede aan het on-
derhoud van het kerkgebouw 
.Er blijft altijd geld nodig om 
de kerk in goede staat te be-
houden voor de komende ge-
neraties. 
Wie belangstelling voor een 
kraam heeft, kan zijn of haar 
naam, adres en telefoon-
nummer doorgeven via het 
e-mailadres Olvab@hios.nl 
(geef daar bij aan wat je wilt 
gaan verkopen) of door te 
bellen met Job Schoorl, 06-
10891029. De Naaldkerk is 
te vinden aan de Frans Net-
scherlaan 12 te Santpoort-
Noord. 

Velsen-Zuid - Ja, u leest 
dit goed. Geen Sail 2015, 
maar Sail 1915. Op vrijdag-
morgen 21 augustus or-
ganiseert de Engelmun-
duskerk, samen met ande-
re kerken uit Driehuis en 
IJmuiden, weer de maan-
delijkse koffieochtend. Van-
af 10.00 uur staat de koffie 
klaar in het wijkcentrum van 
de aloude Engelmundus-
kerk aan het Kerkplein (in-
gang via het oude kerkhof). 
Onder het genot van kof-
fie of thee kan men elkaar 
in een gezellige en onge-
dwongen sfeer ontmoeten. 
Wie wil, kan ook een kijk-
je nemen in het oudste ge-
bouw van Velsen en de wij-
de omgeving: de eeuwen-
oude Engelmunduskerk. Dit 
keer is er meer. Naar aan-
leiding van Sail 2015 wordt 
aan de hand van een kleine, 
maar unieke fototentoon-
stelling teruggekeken op de 
zeilvaart van zo’n 100 jaar 
geleden. Zeilvaart in oor-
logstijd: niet alleen zeilende 
opleidingsschepen, maar 
vooral vrachtschepen die 
het broodnodige graan ver-
voerden van Australië naar 
de neutrale landen in Euro-
pa. Aan de hand van meer 
dan 30 afdrukken van glas-
plaatnegatieven uit de pe-
riode 1908-1922 blikt men 
terug op die laatste grote 
periode van de commercië-
le zeilvaart. Deze zeldzame 
foto’s worden alleen op de-
ze koffie-ochtend geëxpo-
seerd. Voor meer informa-
tie: Kees Lous, 0255-524473 
of shiprev@hetnet.nl.

IJmuiden - Zaterdag 22 au-
gustus wordt van 09.00 tot 
17.00 uur een rommelmarkt 
georganiseerd op het Ken-
nemerplein (tegenover de 
Vomar). Er zullen weer veel 
kramen staan met van al-
les en nog wat. Wie ook zijn 
overtollige spullen aan de 
man wil brengen kan een 
kraam huren. Voor meer in-
formatie of reserveringen: 
telefoon 0255-533233 of 
06-10475023. De  markt op 
5 september is afgelast.

Rommelmarkt 
Kennemerplein

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

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

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

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

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

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

Met koffie 
naar Sail 1915 

kijken
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Katwijk wint toernooi
IJmuiden - Het was goed 
vertoeven afgelopen week op 
een zonovergoten sportpark 
Zeewijk bij IJVV Stormvogels.  
Naast de alom aanwezige ge-
zelligheid op een groot en 
mooi aangekleed terras, inclu-
sief buitenbar, draaide de vis-
bakoven overuren en vonden 
de (broodjes) haring gretig af-
trek. Het sportpark zag er ook 
als herboren uit met nieuwe 
bestrating en ook de in gro-
te hoeveelheid omgewaaide 
bomen waren in recordtem-
po opgeruimd. Met dank aan 
de gemeente Velsen en de 
vrijwilligers van deze super-
mooie vereniging. Grote dank 
ook aan de hoofdsponsor van 
dit toernooi: Zeehaven IJmui-
den NV en de co-sponsoren 
Swanlake Consulants en re-
derij Cornelis Vrolijk. Samen 
met het bestuur van Stormvo-
gels was weer een mooi deel-
nemersveld aanwezig. Op de-
ze zestiende editie was VV 
Katwijk voor de zestiende keer 
van de partij en ook SV Urk en 
Ado’20 bliezen naast gastheer 
Stormvogels zondag een aar-
dig partijtje mee. De in groten 
getale aanwezige toeschou-
wers werden getrakteerd op 
zeer goed voetbal. 
In twee rondes werd gestre-
den om de fel begeerde Zil-
veren Trawler. Moegestre-

den na vier maal 35 minuten 
voetbal en twee penaltyse-
ries in een aardig heet klimaat 
kon de balans worden opge-
maakt. Stormvogels verweer-
de zich kranig tegen de hoger 
geplaatste teams maar moest 
toch genoegen nemen met de 
vierde plaats, al biedt het ver-
toonde spel een gerechtvaar-
digd vertrouwen voor de aan-
staande competitie. De nieu-
we trainer Jeroen Kroes en 
zijn mannen zijn er klaar voor. 
Ado’20 werd uiteindelijk der-
de en daar waar SV Urk de 
tweede plaats bemachtigde 
was het VV Katwijk die ander-
maal met de hoofdprijs er van-
door ging. Een prachtige grote 
foto van de enige echte zilve-

ren IJmuiden 30 was hun deel, 
want de echte zilveren trawler 
mocht even bekeken worden 
en staat inmiddels weer vei-
lig in het Zee- en Haven Mu-
seum. Volgend jaar vaart deze 
weer even terug naar Zeewijk 
voor de zeventiende editie. 
Tijdens het toernooi liet de 
zaterdagselectie zich in een 
strijd om de HD Cup tegen 
DSK ook niet onbetuigd, 5-0 
winst en daarmee laat trainer 
Marco Adema en zijn mannen 
zien dat zij zich ook aan het 
opmaken zijn voor een mooi 
seizoen in de zaterdag derde 
klasse. Al met al was er weer 
genoeg te beleven bij Storm-
vogels, 103 jaar oud en zoals 
altijd bruisend actief.

Festival voor iedereen
Velsen-Zuid - Weinig fes-
tivals hebben zo’n gevari-
eerd programma als Dutch 
Valley. Afgelopen zaterdag 
schoten de muziekstijlen 
alle kanten op. Toch kwa-
men de meeste bezoekers 
overduidelijk om een feest-
je te vieren. Zo kon het ge-
beuren dat één van de beste 
Nederlandse artiesten van 
dit moment, Jett Rebel, voor 
een handjevol mensen op-
trad terwijl 50 meter verder-
op een grote menigte stond 
te springen op het nummer 
‘Drank & Drugs’.

Een dagje uit voor jong en oud. 
Zo’n slogan verwacht je bij een 
pretpark, maar zou ook best 
gebruikt kunnen worden door 
UDC en Volendam Music, de 
organisaties achter Dutch Val-
ley. Het muziekaanbod is zo 
breed, dat echt iedereen aan 
zijn trekken komt. Jongeren 
kiezen voor hip hop en aprés 
ski, hun oudere broers en zus-
sen voor Tim & Faab en 80’s & 
90’s en hun vaders en moeders 
voor de rockttent of mega pira-
tentent. Aan het einde van de 
dag komt iedereen weer sa-

men bij de eindshow in de val-
lei, die dit jaar werd verzorgd 
door The Opposites en vijf mu-
ziekvrienden. 
De sfeer was de hele dag op-
perbest. Wildvreemden maak-
ten een praatje met elkaar, 
dronken samen een drankje 
en waagden zich zelfs aan een 
dansje. Dat gebeurde niet al-
leen bij het aprés ski-podium, 
waar onder meer Wolter Kroes 
en Frans Duijts voor een feest-
je zorgden, maar ook bij het 
hoofdpodium was de saamho-
righeid groot. Hier traden aan 
het begin van de dag vooral 
Volendamse artiesten op (3J’s, 
Nick & Simon en Jan Smit). ’s 
Avonds viel de animo voor Di-
Rect wat tegen, maar tijdens 
het optreden van de Golden 
Earring ging het ouderwets 
‘los’. 
Vreemde eend in de bijt was 
het rockpodium. Tim Knol 
speelde met zijn band The Mis-
series voor slechts dertig men-
sen en ook bij het optreden 
van Jeff Rebel, toch één van 
de muzikale smaakmakers van 
dit moment, was de tent half-
vol. Tegen het einde waren er 
nog maar 200 mensen over en 

legde hij het duidelijk af te-
gen de oude rotten van Golden 
Earring. Na afl oop concludeer-
de de organisatie met gepaste 
trots dat Dutch Valley ‘van een 
feestje met een hoog cultge-
halte is uitgegroeid tot een vol-
waardig festival.’ Financieel zal 
dat zeker zo zijn, want de kaar-
ten werden dit jaar niet meer 
verkocht via veilingsites. Daar-
door betaalden alle 35.000 be-
zoekers hetzelfde bedrag: 27,50 
euro exclusief reserveringskos-
ten. Dat gegeven zal voor een 
brede glimlach zorgen bij de 
mensen achter het evenement. 
(foto: Michel van Bergen)

Bouwproject Nieuwe Vroeger
Eerste woningen verkocht  
IJmuiden - Een praatje met 
de buren, een gezellige bor-
rel in de tuin, een wande-
ling naar de haven. Die sfeer. 
Dat is wonen in nieuwbouw-
project Nieuwe Vroeger. Vlak 
voor de zomervakantie is 
de verkoop gestart van dit 
nieuwbouwproject in Oud- 
IJmuiden. En inmiddels zijn 
de eerste vier woningen ver-
kocht en staan er nieuwe te-
kenafspraken in de planning.
Nieuwe Vroeger bestaat uit 
24 grondgebonden koopwo-
ningen, waarvan 18 eenge-
zinswoningen met tuin en 6 
starterswoningen met dak-
terras. De eengezinswonin-
gen variëren van circa 119m² 
tot 129m², met prijzen van-
af 195.000 euro vrij op naam 
(VON). De starterswoningen 
variëren van circa 74m² tot 
84m² en zijn vanaf 162.500 
euro VON.
De koopwoningen zijn on-
derdeel van een complete 
metamorfose in Oud–IJmui-
den. Het hele project bestaat, 

naast de 24 koopwoningen, 
ook uit 82 huurwoningen van 
Woningbedrijf Velsen. Een 
compleet nieuwe wijk, ge-
bouwd in de sfeer van toen. 
Een wijk waar velen heel 
graag naar terugkeren. De 
koopwoningen – waarvan de 
eerste inmiddels verkocht zijn 
- worden verkocht door een 
team van makelaars, te we-
ten Bon & Breed Makelaardij 
uit Velserbroek en Van Waal-
wijk van Doorn Makelaars uit 
IJmuiden. Geïnteresseerden 
kunnen bij Bon & Breed Ma-
kelaardij (023 538 8455) en 
Van Waalwijk van Doorn Ma-
kelaars (0255 519109) onder 
andere de glossy en de prijs-
lijst ophalen, maar uiteraard 
ook terecht voor vragen over 
de beschikbare woningen.
Wil je ook op de hoogte ge-
houden worden over dit pro-
ject? Meld je dan aan voor de 
nieuwsbrief op www.nieuwe-
vroeger.nl. Volg het project op 
facebook via www.facebook.
com/nieuwevroeger.

Fit zijn en fi t worden 
bij Zelf!Driehuis 

Driehuis - Augustus staat bij 
Zelf!Driehuis in het teken van 
fi theid. In de vitaliteitswinkel 
aan de Driehuizerkerkweg 48 
in Driehuis  vindt u van alles 
om aan uw gezondheid  te 
werken. Bewegen, Gezond 
Leven, Sociaal Fit en Zinge-
ving zijn de thema’s die de 
rode draad vormen.
,,Fit worden is belangrijk en 
leuk voor iedereen; of je nu 
wel of niet wat mankeert, ie-
dereen kan met gezond leven 
aan de slag”, aldus Fiona Dal-
huijzen, vitaliteitscoach van 
Zelf!Driehuis. In de winkel 
zijn in deze ‘fi theid-maand’ 
mooie producten te koop om 
in vorm te komen. Nieuw in 
het aanbod zijn de  etheri-
sche oliën, de voedingssup-
plementen en huidverzor-

gingsproducten van Chi.  Di-
recteur Esther Vink van de 
ZorgSpecialist is enthousi-
ast: ,,Aromatherapie is in; 
het is bewezen dat het ge-
weldig werkt, zowel preven-
tief als  bij bijzondere klach-
ten. We hebben onder meer 
een  vernevelaar die niet al-
leen mooi maar ook praktisch 
is. Dat maakt het extra leuk 
om met essentiële oliën aan 
de slag te gaan.”
Zin om te bewegen? In de 
maand augustus kunt u el-
ke donderdag van 10.00 tot 
11.00 uur terecht om uw con-
ditie te verbeteren door een 
combinatie van spierverster-
king en ontspanning. Aan-
melden kan via 0255-756789 
of e-mail naar zelf@de-
zorgspecialist.nl.0
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Gré de Waard is topverkoopster

Met zere voeten op pad 
voor de Zonnebloem
Santpoort - ,,Daar is ze weer’’, 
zegt de vriendelijke visverkoper 
op het Broekbergenplein. ,,Geef 
mij maar twee loten.’’ De slimme 
Gré de Waard benadert de men-
sen achter de kramen om Zon-
nebloemloten te verkopen. ,,De 
gewone bezoekers van de jaar-
markt passeren allemaal onze 
Zonnebloemkraam’’, legt zij uit. 
,,Ik zoek nu de mensen op die de 
hele dag bij hun kraam moeten 
blijven.’’ Slim dus, en het werkt. 
Bijna iedereen neemt twee of 
meer loten. En ze wordt met een 
lach ontvangen.
Bijna dagelijks is de 80-jari-
ge vrijwilligster op pad voor de 
Zonnebloem. Met een onthut-
send resultaat. Dit jaar verkocht 
zij tot op heden 2050 loten.
,,Gré is onze topverkoopster,’’ 
zegt voorzitter Anneke Lanting 
van Zonnebloem afdeling Sant-
poort-Driehuis. ,,Vorig jaar heeft 
ze meer dan 800 loten verkocht 
en moesten wij al loten bijbe-
stellen. Dit jaar heeft zij beloofd 
de wijk van de overleden Anne-
ke Kortekaas over te nemen. En 
dit is het resultaat.’’
Het verkopen komt Gré niet aan-

waaien. Bijna dagelijks gaat ze 
urenlang straten langs in Sant-
poort en Velserbroek. Af en toe 
heeft zij zere voeten van het lo-
pen. Maar toch komt het niet in 
haar op om rustig aan te doen.
,,Na het overlijden van mijn man, 
26 jaar geleden, ben ik vrijwillig-
ster bij de Zonnebloem gewor-
den. Ik doe nog steeds huisbe-
zoeken en ga als begeleidster 
mee met dagjes uit. Vanaf mei 
loop ik alle weekavonden, soms 
ook op zaterdag, met loten, als 
ik niet hoef te klaverjassen. Om-
dat ik lang in Santpoort heb ge-
woond kennen veel mensen mij, 
maar ook in Velserbroek ver-
koop ik veel, hoor!’’ Behalve dat 
Gré vrijwilligster is bij de Zonne-
bloem, helpt zij ook een hand-
je mee bij de Felicitatiedienst en 
bij Huis ter Hagen waar zij gaat 
wandelen met bewoners. Vo-
rig jaar kreeg zij van de Zonne-
bloem een prachtig cadeau om-
dat zij al 25 jaar vrijwilligster is. 
Aan stoppen denkt Gré nog niet, 
ondanks haar zere voeten: ,,Ik 
heb er plezier in en ik vind het 
fi jn om mensen een plezier te 
doen. Dus ik ga nog even door!’’ 

In Zee- en Havenmuseum
Mooiste foto’s van 

Sail & IJmuiden
IJmuiden - De mooiste fo-
to’s van Sail & IJmuiden zul-
len 16 september en 29 no-
vember worden geëxposeerd 
in het IJmuider Zee- en Ha-
venmuseum. Stuur tussen 20 
augustus en 3 september uw 
mooiste Sail & IJmuiden foto 
(digitaal) naar het IJmuider 
Zee- en Havenmuseum.
De foto wordt afgedrukt en 
van 16 september tot en met 
29 november in het museum 
geëxposeerd. De hoge reso-
lutie foto kunt u, eventueel 

via wetransfer.nl sturen naar 
bestuur@zeehavenmuseum. 
Vermeld daarbij uw naam, 
adres, telefoonnummer en de 
locatie waar de foto is geno-
men. 
De enige voorwaarde voor 
deelname is dat op de foto 
te zien is dat deze tijdens het 
havenfestival of Pre-Sail in 
IJmuiden is genomen. De ex-
positie zal ruimte bieden voor 
minimaal 20 en maximaal 80 
foto’s. Zie ook www.zeeha-
venmuseum.nl.

Het Vergeten 
Kind houdt 
event voor 

tieners
Regio - Op 13 augustus zul-
len tieners, die in een opvang 
verblijven, het Forteiland in 
IJmuiden bezoeken. Daar 
zullen activiteiten worden ge-
houden. ‘s Avonds logeren zij 
in Slot Assumburg in Heems-
kerk, ook hier zijn festivitei-
ten. De volgende dag is het 
weer feest in IJmuiden waar 
strandactiviteiten worden ge-
houden bij Nova Zembla. De 
activiteiten worden georgani-
seerd door stichting Het Ver-
geten Kind. Nederland telt 
ruim 33.000 kinderen tussen 
de 0 en 18 jaar in opvanglo-
caties. Voor deze ‘vergeten’ 
kinderen is door teruglopen-
de subsidies zelden een leuk 
uitje weggelegd. Ze moeten 
de vakantie noodgedwongen 
doorbrengen in de opvang en 
de tijd uitzitten totdat school 
weer begint. Stichting Het 
Vergeten Kind organiseert op 
13 en 14 augustus haar eer-
ste tiener-event: Triple F. Dit 
staat voor Fun, Food & Festi-
val. Door input van tieners uit 
een opvanglocatie in Rotter-
dam is Triple F tot stand ge-
komen. 
Tijdens dit tweedaagse event 
doen de tieners overdag mee 
aan spannende binnen- en 
buitenactiviteiten. ’s Avonds 
kunnen de tieners eten ha-
len bij een van de vele food-
trucks, deelnemen aan ga-
ve clinics, zoals nail art, chil-
len bij het kampvuur of dan-
sen terwijl er een DJ staat te 
draaien. Zo kunnen zij voor 
twee dagen hun zorgen en 
pijn vergeten, en gewoon 
weer even tiener zijn tijdens 
hun welverdiende uitje. De 
ambassadeurs van Stichting 
Het Vergeten Kind (Johnny 
de Mol, Saar Koningsberger, 
Angela Schijf en Babette van 
Veen) zijn ook aanwezig bij 
het evenement. Samen met 
vier vrienden van de Stich-
ting zijn ze teamcaptains tij-
dens de activiteiten overdag. 
De tieners, verdeeld in groe-
pen, zullen dus samen met 
hun bekende teamcaptain 
tegen elkaar battelen.  Dit ui-
tje had niet gerealiseerd kun-
nen worden zonder de hulp 
van een aantal partijen die 
Triple F hebben waargemaakt 
met donatie van hun kennis 
en diensten. 
Veel dank aan hoofdspon-
sors MediaMarkt en Vrien-
denloterij. Ook veel dank aan 
organisatiebureau Burghout 
Business Events, dat co-pro-
ducent is van Triple F. Zie ook  
www.hetvergetenkind.nl.

Ciska Peters zingt
voor Huis ter Hagen

Driehuis - Dinsdagmiddag 4 
augustus zorgde Ciska Peters 
voor ‘een middagje uit in ei-
gen huis’. Dit was een reactie 
van bewoners over het optre-
den van de bij velen bekende 
Ciska.
Samen met zanger Erwin Fi-
lé zong zij, nog net zo zuiver 
als vroeger, de overbekende 
liedjes zoals: De zwarte kat en 
Vanavond gaan we naar de 
kermis in de stad. Er werd vol-
op meegezongen,  geklapt en 

genoten van een advocaat-
je met slagroom en een heer-
lijk hapje. Er zijn weinig bewo-
ners, die nog naar een theater 
kunnen gaan en daarom zijn 
deze middagen zo geweldig.
Dit optreden werd aangebo-
den door stichting Peacock 
Foundation die regelmatig in 
verzorgingshuizen dit soort 
middagen verzorgt. Ook de 
vrijwilligers van Huis ter Ha-
gen hebben dit feestje moge-
lijk gemaakt.

Laatste week ‘Woning 
Gezocht’ in PVM
Driehuis - De tentoonstel-
ling ‘Woning Gezocht’ gaat 
z’n laatste week in: van 17 
tot en met 27 augustus is het 
Pieter Vermeulen Museum 
gesloten in verband met de 
afbouw van de tentoonstel-
ling ‘Woning Gezocht’ en de 
opbouw van de nieuwe ten-
toonstelling ‘Toverbos’.
Dinsdag 11 tot en met zon-
dag 16 augustus is de laat-
ste kans om de tentoonstel-
ling ‘Woning Gezocht’ te be-
zoeken! De fraai vormgege-
ven tentoonstelling ‘Woning 
Gezocht’ laat zien dat bijna 
elk dier wel een plek heeft 
waar hij kan schuilen of waar 
de jongen geboren worden. 
Wie langskomt in Driehuis zal 
zich verbazen over de verras-
sende en slimme woonvor-
men van uiteenlopende die-
ren. Kruip in het vossenhol, 
waar ook nog eens gesjoeld 
kan worden, speel de gigan-
tische puzzel, leer van alles 
via de diorama’s of een van 
de vele spellen op de touch-
screens! 
Deze laatste week van de zo-
mervakantie kun je voor of na 
het bezoek aan ‘Woning Ge-
zocht’ op dinsdag- woens-
dag- donderdag- vrijdagmid-

dag tussen 13.30 en 15.30 
met begeleiding van de vrij-
willigers van het museum 
ook nog Zomerknutselen. De 
nieuwe tentoonstelling To-
verbos wordt op vrijdag 28 
augustus feestelijk geopend 
en is dan tot 6 maart 2016 te 
zien in het Pieter Vermeulen 
Museum!
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34d, tele-
foon 0255-536726, info@pie-
ter-vermeulen-museum.nl. 
Zie ook www.pieter-vermeu-
len-museum.nl.

In Zee- en Havenmuseum
Mooiste foto’s van 

Sail & IJmuiden
IJmuiden - De mooiste fo-
to’s van Sail & IJmuiden zul-
len 16 september en 29 no-
vember worden geëxposeerd 
in het IJmuider Zee- en Ha-
venmuseum. Stuur tussen 20 
augustus en 3 september uw 
mooiste Sail & IJmuiden foto 
(digitaal) naar het IJmuider 
Zee- en Havenmuseum.
De foto wordt afgedrukt en 
van 16 september tot en met 
29 november in het museum 
geëxposeerd. De hoge reso-
lutie foto kunt u, eventueel 

via wetransfer.nl sturen naar 
bestuur@zeehavenmuseum. 
Vermeld daarbij uw naam, 
adres, telefoonnummer en de 
locatie waar de foto is geno-
men. 
De enige voorwaarde voor 
deelname is dat op de foto 
te zien is dat deze tijdens het 
havenfestival of Pre-Sail in 
IJmuiden is genomen. De ex-
positie zal ruimte bieden voor 
minimaal 20 en maximaal 80 
foto’s. Zie ook www.zeeha-
venmuseum.nl.
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In 2015 vormen de havens van de IJmond 
weer het startpunt van SAIL Amsterdam. 
Dat wordt gevierd met een groots cultureel 
en nautisch evenement, waarbij het Ha-
venfestival IJmuiden is geïntegreerd in de 
SAIL-feestelijkheden. Het hoogtepunt ligt 
op dinsdag 18 augustus met een spetterend 
programma in de havens van IJmuiden en 
voor het eerst ook in de havens van Bever-
wijk. 

In het prachtige decor van klassieke schepen 
starten de festiviteiten met het Havenfestival op 
zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Op het fes-
tivalterrein valt overal wat te zien, te horen en te 
beleven voor jong en oud. Bij de diverse podia 
kunnen bezoekers (gratis) genieten van zeer uit-
eenlopende optredens van bands, klassieke or-
kesten en shantykoren. Maar ook van straatthe-
ater, dans-, musical en toneelgezelschappen. 

Op zaterdag moet u zeker bij het hoofdpodium 
zijn, want ‘s middags swingt daar eerst de funky 

Bigband Gabanza, gevolgd door onverschrok-
ken, vette rock ’n roll-band Vezpa. In de avond 
nemen een verrassende mystery guest (moge-
lijk gemaakt door sponsor hollandsnieuwe), de 
band Sonny’s Inc. en de Amsterdam Bigband het 
stokje over. 

Tijdens het gehele programma zijn er talloze ac-
tiviteiten te doen voor kinderen. En uiteraard zijn 
er gezellige horecapunten, waar u kunt genieten 
van een hapje, drankje, visje of iets anders lek-
kers. Ook aan de jongeren is gedacht! Op zater-
dagavond is er een speciaal jongerenprogram-
ma in de IJmuiden Stores met 3House DJ’s en 
The Local Boyzz.

Het hoogtepunt van PreSail IJmond ligt op dins-
dag 18 augustus met de binnenkomst van de tall 
ships in de havens van IJmuiden en Beverwijk. 
Ook deze dag zit de culturele programmering 
overvol met bands, koren, straattheater en een 
uitgebreid kinderprogramma. PreSail IJmond 
wordt in beide havens spectaculair afgesloten. 

In IJmuiden wordt het avondprogramma ge-
opend door het Rex Orkest met hoogtepunten 
uit de succesvolle musical ‘Het Meisje van Vel-
sen’. Deze muzikale voorstelling is geschreven 
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de 
Stadsschouwburg Velsen en werd vorig jaar met 
veel succes opgevoerd. Daarna neemt Krystl be-
zit van het podium. Zij scoort momenteel een hit 
met het aanstekelijke ‘I’m in love’. 

PreSail IJmond wordt in IJmuiden afgesloten 
door niemand minder dan Ruth Jacott, die met 
haar eigen band zal optreden. Ruth Jacott komt 
oorspronkelijk uit IJmuiden en heeft zich in de 
loop der jaren ontwikkeld tot een echte diva van 
de Nederlandse muziekwereld. 

Ook in Beverwijk krijgt het feest een spetterend 
muzikaal einde met optredens van B-Brave, 4Tu-
oze Matroze en de Blues Broers. De boyband B-
Brave eindigde in 2013 als derde in het Neder-
landse talentenjachtprogramma X-Factor en is 
zeer populair onder het jonge publiek.

RUTH JACOTT EN B-BRAVE 
SLUITEN PRESAIL AF

Gaastra is de offi ciële kledingsponsor van 
PreSail IJmond. Het nautische kleding-
merk, in 1897 gestart als zeilmakerij in 
Sneek, heeft een speciale Limited Editi-
on PreSail 2015 Collection ontwikkeld die 
vanaf 1 augustus via www.gaastra.nl  en 
tijdens het evenement op de kade  wordt 
verkocht. Daarnaast worden alle vrijwilli-
gers van PreSail door Gaastra aangekleed.

,,Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te 
leveren aan nautische evenementen die voor-
namelijk door vrijwilligers worden georgani-
seerd’’, aldus Gaastra Pro Gear. ,,PreSail sluit 
mooi aan op het rijtje evenementen dat wij al 
een warm hart toedragen, zoals Race of the 

Classics, Sail de Ruyter, Mediterranean Tall 
Ships Regatta en DelfSail. De collectie die wij 
hebben ontwikkeld weerspiegelt de nauti-
sche passie van ons én van de zeilliefhebbers 
in Nederland en daarbuiten. We hebben ge-
kozen voor polo’s, sweatvesten en shorts voor 
zowel mannen als vrouwen. Kortom, een uniek 
aandenken aan een heel mooi feest!’

Gaastra Pro Gear is ook sponsor van Team 
Brunel, dat onder leiding staat van schipper 
Bouwe Bekking. Het razendsnelle zeilschip is 
tijdens PreSail te bewonderen in de haven van 
IJmuiden. Team Brunel eindigde dit jaar als 
tweede in de prestigieuze Volvo Ocean Race.
Nodigt u gasten uit om een bezoek te brengen 

aan PreSail IJmond, onderneemt u iets toepas-
selijks met uw medewerkers of vindt u het ge-
woon een mooie gelegenheid om uw relaties 
een uniek geschenk te geven? 

Gaastra biedt u de mogelijkheid om tegen 
aantrekkelijke prijzen een kledingpakket sa-
men te stellen dat begin augustus wordt ge-
leverd. Bij een minimale afname van 25 een-
heden kunt u van dit speciale aanbod profi te-
ren. Meer weten of direct bestellen? Mail naar 
info@gaastraprogear.eu of bel 0297-712349.

GAASTRA KLEDINGSPONSOR VAN PRESAIL
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Zaterdag 15 augustus 2015, 
12.00 tot 00.00 uur
Zondag 16 augustus 2015, 
12.00 tot 19.00 uur
Trawlerkade/Vissershaven IJmuiden

Kijk voor actuele informatie over muziek- en the-
ateroptredens op presailijmond.nl (geschikt voor 
smartphones en tablets). De verwachte aan-
komsttijden van de tall ships plaatsen wij op fa-
cebook.com/presailijmond en twitter.com/presai-
lijmond.

Dit weekend aan de kade*: Clipper Stad Amster-
dam - Wylde Swan - Kapitan Borchardt - Tres 
Hombres - Morgenster - Elbe - Zaandam - Naald-
wijk - Eendracht - Levoli Amaranth - Maxima - 
Goede Verwachting - Nautilus - Hunze - Nijlpaard 
* Schepen kunnen weg zijn in verband met vaar-
tochten

Rabobank Zandsculptuur
Aan het begin van de Trawlerkade werkt kunste-
naar Lucas Bruggeman aan een bijzonder zands-
culptuur. Uit 20 ton zand verrijst de replica van 
het VOC-schip De Halve Maen! Bruggemann is 
naar verwachting tot zondagavond bezig met het 
bouwwerk van 3,5 bij 2,5 bij 2,5 meter. 

Ku(n)st in vishal
In de vishal zijn 35 kustgezichten van Noord-Hol-
land te zien. De schilderijen zijn door kunstenaars 
uit binnen- en buitenland gemaakt vanaf een boot 
die voor de kust dobberde. Het is voor het eerst 
dat alle Noord-Hollandse schilderijen in één ex-
positie te zien zijn.

Clipper Stad Amsterdam
De Clipper Stad Amsterdam is één van de blik-
vangers van PreSail IJmond. Het is een replica van 
haar illustere voorganger uit de 19e eeuw en vaart 
onder Nederlandse vlag als passagiersschip. Op 
het zestig meter lange, houten dek kunnen de 
opvarenden genieten van het torenhoge tuig, de 
enorme ra’s en de eindeloze hoeveelheid touw-

werk. De Stad Amsterdam is op zondag en dins-
dag van 12.00 tot 16.00 uur te bezoeken.

Klimwanden
Het Loodswezen en de Koninklijke Marine zijn tij-
dens PreSail aanwezig met een klimwand waar 
jong en oud hun ‘monkeyfactor’ kunnen checken! 
Het klimmen gebeurt onder begeleiding van pro-
fessionele instructeurs. Deelname aan deze activi-
teit is op eigen risico. 

Kinderspelen
Met dank aan Stichting Welzijn Velsen en verschil-
lende organisaties die PreSail een warm hart toe-
dragen kunnen de jongste bezoekers ook dit jaar 
weer deelnemen aan de kinderspelen. Haal de 
strippenkaart bij de kraam op het Havenplein en 
leg het hele parcours af. Vergeet niet je kaart in 
te leveren, want je maakt kans op mooie prijzen! 
Deelname is gratis.

Vistafel
De vistafel is al jaren één van meest populaire on-
derdelen van het festival. Maak kennis met het be-
kende én onbekende dat de wereldzeeën te bie-
den hebben. De vistafel in Trawlerkade 30 wordt 
verzorgd door De Hollandse Visveiling IJmuiden 
en verschillende visbedrijven uit IJmuiden.

Havenberoepen
Dit weekend kunnen kinderen onder deskundige 
begeleiding een bootje of hun naam lassen bij Ha-
protech. Onder de luifel van Trawlerkade 74 wor-
den ook demonstraties gegeven op de 3D Virtual 
Reality Weldtrainer.

Nijlpaard
Het Nijlpaard keert op zaterdag en zondag terug 
in de Vissershaven. De grootste drijvende kraan 
van Europa, eigendom van Overslag Bedrijf Am-
sterdam, verzorgt spectaculaire watershows die 
van heinde en verre te zien zijn. Kijk met verba-
zing hoe de kraandrijver duizenden liters water 
opschept en met een bulderend geluid in de ha-
ven laat storten.

Rondvaarten
Bekend van het Havenfestival en uiteraard óók 
onderdeel van PreSail IJmond: de havenrond-
vaarten. Deze worden verzorgd door de geza-
menlijke maritieme dienstverleners uit IJmuiden, 
zoals loodsen, vletterlieden en slepers, en de Ko-
ninklijke Marine. Deelname is gratis, maar houd 
wel rekening met een wachttijd!

Lokale makers
Lokale makers - muziekgroepen en theatergroe-
pen uit de IJmond - horen bij ons evenement als 
water bij IJmuiden. Zonder deze professionele 
amateurs zouden er lang niet zo veel optredens 
op de kade zijn! Check het programma op www.
presailijmond.nl om te bekijken wanneer uw fa-
voriete groep optreedt.

Gaastra
Bij een evenement als PreSail IJmond hoort kle-
ding van een sterk nautisch merk. Speciaal voor 
onze fans heeft Gaastra een reeks polo’s met bij-
passende shorts en sweatvesten ontworpen. De 
kleding is te koop in de Gaastra-stand ter hoog-
te van Trawlerkade 32 of te bestellen via www.
gaastra.nl.

Kunstproject voor kinderen 
In de 2e Havenstraat staat een grote zeehond 
die door kinderen wordt gevuld met plastic afval. 
Het kunstproject maakt de jongste bezoekers van 
PreSail IJmond bewust van de hoeveelheid plas-
tic afval om ons heen. De organisatie is in handen 
van TESC International, een organisatie die zich 
inzet voor onder andere schoon water.

Kunst op de Kade
Het is niet meer weg te denken van ons festival: 
kunstenaars die hun werk exposeren in de 2e Ha-
venstraat. Dit jaar zijn het er tien in totaal. Laat u 
verrassen door prachtige nautische schilderijen, 
rustieke landschappen en eigenzinnige portret-
ten. Zie ook www.presailijmond.nl/kunstenaars.

HIGHLIGHTS 15 EN 16 AUGUSTUS
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HIGHLIGHTS 15 EN 16 AUGUSTUS
Roeiwedstrijd
De sloeproeiwedstrijd in de Vissershaven (zater-
dag van 17.00 tot 19.00 uur) levert altijd een mooi 
plaatje op. Dit jaar strijden zes teams om de Arie 
van der Veer wisselbeker. De start/fi nishlijn ligt 
ter hoogte van het zeeverkennersschip Zaan-
dam.

Veerpont Beverwijk-IJmuiden
PreSail IJmond is een regionaal evenement en 
daarom vaart er op zaterdag en zondag een 
fi ets- en voetgangerspont tussen de Noorderka-
de in Beverwijk en de Loswal in IJmuiden. Za-
terdag is de eerste afvaart vanuit Beverwijk om 
12.00 uur. Vanaf die tijd wordt er een halfuurs-
dienst onderhouden. De laatste afvaart vanuit 
IJmuiden is om 22.30 uur. Op zondag is de eer-
ste afvaart vanuit Beverwijk om 12.00 uur en de 
laatste afvaart vanuit IJmuiden om 17.30 uur. 

Team Brunel
Dit weekend verwelkomen wij de Volvo Ocean 
65 in IJmuiden. Met dit razendsnelle zeilschip 
eindigde Team Brunel onlangs als tweede in de 
Volvo Ocean Race. De 20 meter lange boot heeft 
een mast van ruim 30 meter en een grootzeil met 
een oppervlakte van 163 vierkante meter. Zeil-
liefhebbers mogen dit niet missen!

Techport Sail Challenge
Leerlingen van bassischolen in de IJmond heb-
ben zelf radiografi sch bestuurbare boten ge-
bouwd waarmee zij zaterdagmiddag de strijd 

aangaan met hun leeftijdgenoten. De Techport 
Sail Challenge vindt om 12.00 uur plaats in de 
Vissershaven. 

Spiegeltent
Even weg uit de drukte? Loop dan binnen bij de 
Spiegeltent ter hoogte van Trawlerkade 28. Hier 
vinden diverse optredens plaats, maar kunt u 
ook in alle rust genieten van een koel drankje of 
lekker kopje koffi e. Kijk voor het programma op 
www.presailijmond.nl.

IJmuiden Stores
Op deze prachtige, industriële plek halverwege 
de Trawlerkade vinden verschillende optredens 
plaats. Zaterdagavond verzorgen 3House DJ’s 
en The Local Boys hier een speciaal jongeren-
programma op zondagmiddag speelt Totally To-
to covers van deze legendarische Amerikaanse 
band. Kijk voor het programma op www.presai-
lijmond.nl.

Markt en horeca
Verdeeld over de kade staan markkramen waar 
leuke spullen worden verkocht. Ook zijn er di-
verse horecapunten, eetkramen en terrassen. Bij 
de horecapunten op de Trawlerkade kan uitslui-
tend met munten worden betaald. De munten-
kassa’s staan altijd in de buurt van een bar.

Straattheater
Op zaterdag en zondag wordt op de kade ruim-
te vrijgemaakt voor verrassend straattheater, zo-

als de Ganzenfanfare, Hendrik & Co en de Mars-
kramer. De meeste acts vinden plaats op of rond 
het Vuurtorenplein halverwege de Trawlerkade.

Beleef Oud-IJmuiden
Zaterdag wordt het eerste exemplaar van het 
boek Beleef Oud-IJmuiden, verhalen uit de oude 
visserswijk, uitgereikt aan Conny Braam. Dat ge-
beurt om 14.00 uur in de Spiegeltent. Het boek 
van Agnes de Boer en Marlenne Schrijver is te 
koop voor 27,50 euro.

KNRM
De Koninklijke Nederlandse Redding Maat-
schappij (KNRM) neemt van 15 tot en met 18 
augustus deel aan PreSail IJmond. De organisa-
tie is in handen van de vrijwilligers van het pr-
station Johanna Louisa. Nieuwe donateurs kun-
nen dagelijks van 12.00 tot 18.00 uur meevaren 
met de reddingboten van de stations Zandvoort 
en Wijk aan Zee en de historische reddingboten 
Prins Hendrik en Johanna Louisa.

Verrassingsoptreden
Bezoekers van PreSail worden op verschillen-
de manieren verrast door telecomaanbieder 
hollandsnieuwe. Zo zijn er extra mobiele mas-
ten voor een perfecte netwerkdekking geplaatst, 
staat er op zaterdag 15 augustus een verras-
singsoptreden van een bekende Nederlandse 
artiest gepland en levert een speciaal promote-
am spontane diensten aan het publiek.
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HIGHLIGHTS 18 AUGUSTUS (IJMUIDEN)
Dinsdag 18 augustus, 12.00 tot 00.00 uur
Trawlerkade/Halkade/Kop van de Haven 
IJmuiden

Kijk voor actuele informatie over muziek- en the-
ateroptredens op presailijmond.nl (geschikt voor 
smartphones en tablets). De verwachte aan-
komsttijden van de tall ships plaatsen wij op fa-
cebook.com/presailijmond en twitter.com/pre-
sailijmond.
Schepen die wij vandaag verwachten*: Kruzens-
thern - Clipper Stad Amsterdam - Sedov - Gul-
den Leeuw - Halve Maen - Belem - Bark Europa - 
Wylde Swan - Kapitan Borchardt - Tres Hombres 
-Statsraad Lehmkuhl - Christian Radich - Elbe - 
Zuiderzee - Santa Maria Magdalena - Götheborg 
- Etoile de Roy - Johanna Lucretia - La Grace - 
Nao Victoria - Maybe - Piet Hein - Furie - Naald-
wijk - Zaandam - Eendracht * Sommige sche-
pen komen pas in de loop van de dag aan

Rabobank Zandsculptuur
Aan het begin van de Trawlerkade werkt kunste-
naar Lucas Bruggeman aan een bijzonder zands-
culptuur. Uit 20 ton zand verrijst de replica van 
het VOC-schip De Halve Maen! Bruggemann is 
naar verwachting tot zondagavond bezig met het 
bouwwerk van 3,5 bij 2,5 bij 2,5 meter.

Clipper Stad Amsterdam
De Clipper Stad Amsterdam is één van de blik-
vangers van PreSail IJmond. Het is een replica 
van haar illustere voorganger uit de 19e eeuw 
en vaart onder Nederlandse vlag als passagiers-
schip. Op het zestig meter lange, houten dek 
kunnen de opvarenden genieten van het toren-
hoge tuig, de enorme ra’s en de eindeloze hoe-
veelheid touwwerk.

Ku(n)st in vishal
In de vishal zijn 35 kustgezichten van Noord-
Holland te zien. De schilderijen zijn door kunste-
naars uit binnen- en buitenland gemaakt vanaf 
een boot die voor de kust dobberde. Het is voor 
het eerst dat alle Noord-Hollandse schilderijen in 
één expositie te zien zijn.

Kruzenshtern
Liefhebbers kijken al weken uit naar de komst 
van het Russische viermastbark Kruzenshtern, 
dat in de loop van de dag aan de Trawlerkade 
komt te liggen. Het 114 meter lange stalen schip 
is vernoemd naar de Russische ontdekkingsreizi-
ger Adam Johann von Krusenstern. Na de Sedov 
(Sluisplein/Cruisekade) is dit het grootste traditi-
onele zeilschip ter wereld dat nog vaart.

Krystl en Ruth Jacott
Terwijl de haven van IJmuiden volloopt met tall 
ships, zorgen Krystl (21.00 uur) en Ruth Jacott 
(22.30 uur) samen met hun eigen band voor een 
geweldige show op het Provincie Noord-Holland 
Podium. Beide zangeressen hebben een groot 
aantal hits op hun naam staan, dus het belooft 
een feest van herkenning te worden waarbij uit 
volle borst kan worden meegezongen! Het podi-
um staat vandaag aan het einde van de Trawler-
kade, ter hoogte van Kloosterboer.

Halkade/Kop van de Haven
De binnenkomst van de tall ships wordt óók op 
de Halkade en de Kop van de Haven gevierd. Bij 
Grand Café Kruiten, Zeevishandel Waasdorp en 
Restaurant Kop van de Haven worden de be-
manningen welkom geheten door shantykoren 
en swingende bands.

Halve Maen
De replica van de Halve Maen, het VOC-schip 
waarmee Henry Hudson in 1609 New York ont-
dekte, verruilt haar tijdelijke ligplaats in Hoorn 
één dag voor IJmuiden. Daar zijn we erg trots op! 
Het schip, dat normaal in New York vaart, is hét 
icoon van de Gouden Eeuw.

Vuurwerk
PreSail IJmond wordt direct na het optreden van 
Ruth Jacott om 23.30 uur afgesloten met een 
spectaculaire vuurwerkshow. Op dat moment 
geven wij het stokje symbolisch over aan SAIL 
Amsterdam 2015, dat woensdagochtend om 
10.00 uur van start gaat met de SAIL-In Parade. 
Bij gunstig weer is het vuurwerk in de wijde om-
geving te zien.

Lokale makers
Lokale makers - muziekgroepen en theatergroe-
pen uit de IJmond - horen bij ons evenement als 
water bij IJmuiden. Zonder deze professionele 
amateurs zouden er lang niet zo veel optredens 
op de kade zijn! Check het programma op www.
presailijmond.nl om te bekijken wanneer uw fa-
voriete groep optreedt.

Groeten uit IJmuiden
Het avondprogramma op het Provincie Noord-
Holland Podium wordt om 19.30 uur geopend 
met de unieke muziekvoorstelling Groeten uit 
IJmuiden. Hierin zijn hoofdrollen weggelegd voor 
het Rex Orkest, de cast van Het Meisje van Vel-
sen, tenor Rick Zwart en cabaretière Hanneke 
Drenth. Zij zingen nummers uit Les Misérables 
en The Sound of Music, maar brengen ook een 

vernieuwde versie van De Sluizen van IJmuiden 
ten gehore.

Gaastra
Bij een evenement als PreSail IJmond hoort kle-
ding van een sterk nautisch merk. Speciaal voor 
onze fans heeft Gaastra een reeks polo’s met bij-
passende shorts en sweatvesten ontworpen. De 
kleding is te koop in de Gaastra-stand ter hoog-
te van Trawlerkade 32.

Markt en horeca
Verdeeld over de kade staan markkramen waar 
leuke spullen worden verkocht. Ook zijn er diver-
se horecapunten, eetkramen en terrassen. Bij de 
horecapunten op de Trawlerkade en Tegeltjes-
markt (alleen dinsdag) kan uitsluitend met mun-
ten worden betaald. De muntenkassa’s staan al-
tijd in de buurt van een bar.

Koninklijk jacht
Beatrix had De Groene Draeck, Juliana en Bern-
hard de Piet Hein. Het voormalige koninklijke 
jacht ligt vandaag aan de Trawlerkade. Het stijl-
volle interieur heeft sinds de bouw in 1937 nau-
welijks wijzigingen ondergaan. De historische 
charme van het jacht is daardoor behouden ge-
bleven.

Beleef Oud-IJmuiden
Vandaag verzorgt Beleef Oud-IJmuiden samen 
met verhalenverteller Piet Paree en Stichting Kist 
een uitdagend programma rondom de thema’s 
De Kanaalgraver en De Visserij in IJmuiden. Dit 
vindt tussen 11.00 en 17.00 uur plaats in Trawler-
kade 48. Zie ook www.beleefoudijmuiden.nl.

KNRM
De Koninklijke Nederlandse Redding Maat-
schappij (KNRM) neemt van 15 tot en met 18 
augustus deel aan PreSail IJmond. De organisa-
tie is in handen van de vrijwilligers van het pr-
station Johanna Louisa. Nieuwe donateurs kun-
nen dagelijks van 12.00 tot 18.00 uur meevaren 
met de reddingboten van de stations Zandvoort 
en Wijk aan Zee en de historische reddingboten 
Prins Hendrik en Johanna Louisa.

Love pont
Altijd al willen cruisen? Dinsdag 18 augustus kan 
het gratis op de ‘love pont’ die heen en weer vaart 
tussen Velsen-Zuid en Velsen-Noord. Compleet 
met captain’s table, panoramadek en reispillen 
tegen zeeziekte. Check in bij een van de mede-
werkers van Second Opinion. Schip Ahoy!
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***** SPONSORS
Bek & Verburg  
Cornelis Vrolijk bv  
Gaastra Pro Gear BV  
Gemeente Beverwijk  
Gemeente Velsen  
Golden Arrow olieproducten   
 Amsterdam bv  
HDC Media / IJmuider Courant  
hollandsnieuwe 
Iskes Towage & Salvage  
Kloosterboer IJmuiden B.V.  
KVSA  
Loodswezen Amsterdam-IJmond  
Lowland Marine & Offshore  
OBA Bulk Terminal Amsterdam  

Opzet | creatief  internet- en reclamebureau
Parlevliet en Van de Plas  
Port of  Amsterdam  
Provincie Noord-Holland  
Rabobank IJmond  
Stadsschouwburg Velsen  
Zeehaven Ijmuiden  

**** SPONSORS
Amports  
CVV Vletterlieden  
Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach  
Nausch, Hogan & Murray Europe  
Roni Consultancy  
Scheepswerf  Wed. K. Brouwer  
Schot infra  

Schot Verticaal Transport B.V.  
Seafox Hoofddorp  
Tanger c.s. Advocaten  
Visser Elektrotechniek  
Zwart Techniek B.V.  

*** SPONSORS
Adrichem Transport  
D.F.D.S. Seaways B.V.  
De Back Metaalconservering BV  
De Boer en de Groot  
De Hooge Waerder Accountants  
De Klerk 
De Vilder & Wijnands elektrotechniek bv  
Folkerts Design & Printing  
Friso Huizinga Communicatie    

Jan de Wit Group  
Masterplan Noordzeekanaalgebied  
Oliehandel Klaas de Boer  
Peterson IJmuiden B.V.  
Restaurant De Meerplaats  
Reym  
Stay at Jumelet  
Tel Vishandel  
Vopak Agencies Amsterdam BV  
Ymuiden Stores Holland BV  
Zeevisgroothandel N. Visser B.V.  

** SPONSORS
Aandacht Arbo B.V.  
Aannemings- en transportbedrijf   
 Zuidam B.V.  
Albatros Banden IJmuiden  
Autobedrijf  Stormvogels B.V.  
Bannink & Partners  
BK Ingenieurs B.V.  
C & D Foods  
Cebo Holland  
Colex Watersport  
Crown van Gelder  
Eelsing Expertise en Taxaties
Foto Ko van Leeuwen  

Fotoservice IJmond 
Haprotech  
Hint IJmuiden bv  
IJmuiden Port Service  
LBH Netherlands B.V.  
Ledboxx 
Lele & Pi Catering Express  
Marpol Services bv  
MEO bv  
Notaris Y. Beumer  
Notarishuis IJmond  
Oiltanking Amsterdam B.V  
Restaurant IJmond  
Roeda Netwerken Notarissen  

Rolvink Bouw  
Scheepswerf  van Laar  
Swanlake consultancy  
Transoil BV  
Van Duivenbode B.V.  
Wesco Apparatenbouw  
Zebra Uitzendbureau B.V.  
Zeevisgroothandel & Transport  
 C.J. Langbroek B.V  
Zeevishandel Waasdorp  
Zicht Risico- en Verzekerings- 
 adviseurs  
Stoel Milieu  
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feStIValgeBIeD
festival area

wegafSluItIng
Road closed

fIetSenStallIng
Bicycles

ParKeren
Parking

ParKeerroute
Parkingroute

■   Podia
1  Provincie Noord-Holland 

Podium
2 Spiegeltent 
3 Carrouseltent 
4 Rabobank Zandsculptuur 
5 Podium Halkade 
6 Podium Kruiten
7  Podium Kop van  

de Haven
8 Vishal - Ku[n]stwerken 
    expo

● SCHEPEN 
a De Gulden Leeuw 
B Kruzenshtern 
C Belem 
d Eendracht 
E Stad Amsterdam 
F Wylde Swan 
G Tres Hombres 
H Europa 
i Kapitan Borchardt 
J Naaldwijk  
K Zaandam 
L Furie 
M Elbe 
N Piet Hein 
o Halve Maen 
P MS Zuiderzee 
Q Joahnna Lucretia 
R Maybe 
S Nao Victoria 
T La Grace 
U Etoile de Roy 
V Götheborg 
W Sedov 
X Santa Maria Magdalena 
Y Christian Radich 
Z Statsraad Lehmkuhl
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■   Podia/activiteiten
1 en 8  Klimwand 
2 Provincie Noord-Holland 
 Podium
3 Spiegeltent 
4 Vistafel 
5 IJmuiden Stores 
6 Carrouseltent 
7 Havenplein 
8 Koninklijke Marine 
9 Rabobank Zandsculptuur
 10 Kunst op de kade
 11 Vishal - Ku[n]stwerken expo
12 Extra podium 
13 Fiets- en voetgangerspont 
 Beverwijk-IJmuiden

***** SPONSORS
Bek & Verburg  
Cornelis Vrolijk bv  
Gaastra Pro Gear BV  
Gemeente Beverwijk  
Gemeente Velsen  
Golden Arrow olieproducten   
 Amsterdam bv  
HDC Media / IJmuider Courant  
hollandsnieuwe 
Iskes Towage & Salvage  
Kloosterboer IJmuiden B.V.  
KVSA  
Loodswezen Amsterdam-IJmond  
Lowland Marine & Offshore  
OBA Bulk Terminal Amsterdam  

Opzet | creatief  internet- en reclamebureau
Parlevliet en Van de Plas  
Port of  Amsterdam  
Provincie Noord-Holland  
Rabobank IJmond  
Stadsschouwburg Velsen  
Zeehaven Ijmuiden  

**** SPONSORS
Amports  
CVV Vletterlieden  
Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach  
Nausch, Hogan & Murray Europe  
Roni Consultancy  
Scheepswerf  Wed. K. Brouwer  
Schot infra  

Schot Verticaal Transport B.V.  
Seafox Hoofddorp  
Tanger c.s. Advocaten  
Visser Elektrotechniek  
Zwart Techniek B.V.  

*** SPONSORS
Adrichem Transport  
D.F.D.S. Seaways B.V.  
De Back Metaalconservering BV  
De Boer en de Groot  
De Hooge Waerder Accountants  
De Klerk 
De Vilder & Wijnands elektrotechniek bv  
Folkerts Design & Printing  
Friso Huizinga Communicatie    

Jan de Wit Group  
Masterplan Noordzeekanaalgebied  
Oliehandel Klaas de Boer  
Peterson IJmuiden B.V.  
Restaurant De Meerplaats  
Reym  
Stay at Jumelet  
Tel Vishandel  
Vopak Agencies Amsterdam BV  
Ymuiden Stores Holland BV  
Zeevisgroothandel N. Visser B.V.  

** SPONSORS
Aandacht Arbo B.V.  
Aannemings- en transportbedrijf   
 Zuidam B.V.  
Albatros Banden IJmuiden  
Autobedrijf  Stormvogels B.V.  
Bannink & Partners  
BK Ingenieurs B.V.  
C & D Foods  
Cebo Holland  
Colex Watersport  
Crown van Gelder  
Eelsing Expertise en Taxaties
Foto Ko van Leeuwen  

Fotoservice IJmond 
Haprotech  
Hint IJmuiden bv  
IJmuiden Port Service  
LBH Netherlands B.V.  
Ledboxx 
Lele & Pi Catering Express  
Marpol Services bv  
MEO bv  
Notaris Y. Beumer  
Notarishuis IJmond  
Oiltanking Amsterdam B.V  
Restaurant IJmond  
Roeda Netwerken Notarissen  

Rolvink Bouw  
Scheepswerf  van Laar  
Swanlake consultancy  
Transoil BV  
Van Duivenbode B.V.  
Wesco Apparatenbouw  
Zebra Uitzendbureau B.V.  
Zeevisgroothandel & Transport  
 C.J. Langbroek B.V  
Zeevishandel Waasdorp  
Zicht Risico- en Verzekerings- 
 adviseurs  
Stoel Milieu  

● ScHePen 
a Eendracht 
B Elbe 
c Rondvaarten 
d Ievoli Amaranth 
e Stad Amsterdam 
F Wylde Swan 
G Kapitan Borchardt 
H Naaldwijk 
i Morgenster 
J Tres Hombres 
K Zaandam 
L Maxima 
M Goede Verwachting 
n Nautilus 
o Hunze  
 (Koninklijke Marine) 
P Rondvaarten 
Q Nijlpaard 

PLATTEGROND 15 EN 16 AUGUSTUS

PLATTEGROND 18 AUGUSTUS
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DJ Play it again Sem zaterdag 15 augustus 2015 12.00 tot 14.00 uur Spiegeltent IJmuiden
De Klavierschippers zaterdag 15 augustus 2015 12.45 tot 13.45 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
Boekpresentatie Conny Braam zaterdag 15 augustus 2015 14.00 tot 14.30 uur Spiegeltent IJmuiden
Titanic zaterdag 15 augustus 2015 14.15 tot 14.45 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
The Pheasant Pluckers zaterdag 15 augustus 2015 14.45 tot 15.00 uur Spiegeltent IJmuiden
Gabanza zaterdag 15 augustus 2015 15.15 tot 16.15 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
Vreeswijk genootschap zaterdag 15 augustus 2015 15.15 tot 16.30 uur IJmuiden Stores IJmuiden
The Pheasant Pluckers zaterdag 15 augustus 2015 15.45 tot 16.30 uur Spiegeltent IJmuiden
DJ Good Old Dave zaterdag 15 augustus 2015 vanaf 16.15 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
IJmond Symphonie zaterdag 15 augustus 2015 16.45 tot 18.00 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
VanLentBand zaterdag 15 augustus 2015 17.00 tot 18.00 uur Spiegeltent IJmuiden
Popfactory zaterdag 15 augustus 2015 17.00 tot 18.00 uur IJmuiden Stores IJmuiden
Jongerenprogramma zaterdag 15 augustus 2015 18.00 tot 24.00 uur IJmuiden Stores IJmuiden
Vezpa zaterdag 15 augustus 2015 18.30 tot 19.30 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
On a project: Pearl Jam zaterdag 15 augustus 2015 19.00 tot 20.00 uur Spiegeltent IJmuiden
Verrassingsoptreden zaterdag 15 augustus 2015 20.00 tot 21.00 uur Extra podium IJmuiden
Amsterdams Havenkoor zaterdag 15 augustus 2015 21.00 tot 21.30 uur Spiegeltent IJmuiden
Amsterdam Bigband zaterdag 15 augustus 2015 21.30 tot 22.30 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
DJ Play it again Sem zaterdag 15 augustus 2015 22.00 tot 23.00 uur Spiegeltent IJmuiden
Sonny’s Inc zaterdag 15 augustus 2015 23.00 tot 24.00 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
    
Oud Goud zondag 16 augustus 2015 12.00 tot 12.30 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
The Dutchmen zondag 16 augustus 2015 12.00 tot 12.30 uur Spiegeltent IJmuiden
De Teisterband zondag 16 augustus 2015 12.00 tot 12.25 uur Carousseltent IJmuiden
De Baksmaten zondag 16 augustus 2015 12.30 tot 12.55 uur Carousseltent IJmuiden
preview AHA zondag 16 augustus 2015 12.50 tot 13.10 uur Spiegeltent IJmuiden
‘t Staende Tuygh zondag 16 augustus 2015 12.50 tot 13.15 uur IJmuiden Stores IJmuiden
The Swingmasters zondag 16 augustus 2015 13.00 tot 13.30 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
De Skuymkoppe zondag 16 augustus 2015 13.05 tot 13.30 uur Carrousseltent IJmuiden
FF anders zondag 16 augustus 2015 13.30 tot 14.00 uur Spiegeltent IJmuiden
De Notenbalkers zondag 16 augustus 2015 13.35 tot 14.00 uur IJmuiden Stores IJmuiden
De Teisterband zondag 16 augustus 2015 13.40 tot 14.05 uur Carousseltent IJmuiden
Dansstudio Michelle zondag 16 augustus 2015 13.50 tot 14.10 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
‘t Staende Tuygh zondag 16 augustus 2015 14.15 tot 14.40 uur Carousseltent IJmuiden
De Baksmaten zondag 16 augustus 2015 14.20 tot 14.45 uur IJmuiden Stores IJmuiden
De Jonge Stem zondag 16 augustus 2015 14.30 tot 15.00 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
De Skuymkoppe zondag 16 augustus 2015 14.50 tot 15.15 uur Carousseltent IJmuiden
De Notenbalkers zondag 16 augustus 2015 15.05 tot 15.30 uur IJmuiden Stores IJmuiden
Grace Darling zondag 16 augustus 2015 15.25 tot 15.50 uur Carousseltent IJmuiden
Seabreeze zondag 16 augustus 2015 15.30 tot 16.00 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
Brothers-4-Tune zondag 16 augustus 2015 15.30 tot 16.00 uur Spiegeltent IJmuiden
Nortada zondag 16 augustus 2015 16.00 tot 16.25 uur Carousseltent IJmuiden
Totally Toto  zondag 16 augustus 2015 16.00 tot 17.00 uur IJmuiden Stores IJmuiden
IJHmusementsorkest zondag 16 augustus 2015 16.20 tot 16.50 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
Boms zondag 16 augustus 2015 16.30 tot 17.00 uur Spiegeltent IJmuiden
Grace Darling zondag 16 augustus 2015 16.35 tot 17.00 uur Carousseltent IJmuiden
Nortada zondag 16 augustus 2015 17.10 tot 17.35 uur Carousseltent IJmuiden
Klein Orkest Soli zondag 16 augustus 2015 17.10 tot 17.40 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
Zänph (A’damse Seasongband) zondag 16 augustus 2015 17.30 tot 18.30 uur Spiegeltent IJmuiden
Band & Breakfast zondag 16 augustus 2015 18.10 tot 19.00 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
    
De Notenbalkers dinsdag 18 augustus 2015 12.30 tot 13.00 uur Carousseltent IJmuiden
De Compagniezangers  dinsdag 18 augustus 2015 12.45 tot 13.15 uur Kop van de Haven IJmuiden
De Skulpers  dinsdag 18 augustus 2015 13.30 tot 14.00 uur Kop van de Haven IJmuiden
‘t Staende Tuygh dinsdag 18 augustus 2015 13.30 tot 14.00 uur Carousseltent IJmuiden
De Compagniezangers dinsdag 18 augustus 2015 14.15 tot 14.45 uur Carousseltent IJmuiden
De Notenbalkers dinsdag 18 augustus 2015 14.15 tot 14.45 uur Kop van de Haven IJmuiden
De Skulpers dinsdag 18 augustus 2015 15.00 tot 15.30 uur Carousseltent IJmuiden
‘t Staende Tuygh  dinsdag 18 augustus 2015 15.00 tot 15.30 uur Kop van de Haven IJmuiden
De Zilk en Bataviakoor dinsdag 18 augustus 2015 15.00 tot 19.00 uur Noorderkade Beverwijk
‘t Scheepstuygh dinsdag 18 augustus 2015 15.45 tot 16.15 uur Carousseltent IJmuiden
Roaring Fifties  dinsdag 18 augustus 2015 15.45 tot 16.15 uur Kop van de Haven IJmuiden
Grace Darling dinsdag 18 augustus 2015 16.30 tot 17.00 uur Carousseltent IJmuiden
Viswijvenkoor Grietje Sprot dinsdag 18 augustus 2015 16.30 tot 17.00 uur Kop van de Haven IJmuiden
Roaring Fifties dinsdag 18 augustus 2015 17.15 tot 17.45 uur Carousseltent IJmuiden
‘t Scheepstuygh  dinsdag 18 augustus 2015 17.15 tot 17.45 uur Kop van de Haven IJmuiden
Haarlems Straatorkest dinsdag 18 augustus 2015 18.00 tot 18.30 uur Carousseltent IJmuiden
De Kaapstander dinsdag 18 augustus 2015 18.00 tot 18.30 uur Kop van de Haven IJmuiden
Diverse dj’s dinsdag 18 augustus 2015 vanaf 18.00 uur Noorderkade Beverwijk
Babette Labeij Choir dinsdag 18 augustus 2015 18.30 tot 19.00 uur Noorderkade Beverwijk
Viswijvenkoor Grietje Sprot dinsdag 18 augustus 2015 18.45 tot 19.15 uur Carousseltent IJmuiden
Funband (Soli)  dinsdag 18 augustus 2015 18.45 tot 19.15 uur Kop van de Haven IJmuiden
B-Brave dinsdag 18 augustus 2015 19.00 tot 19.30 uur Noorderkade Beverwijk
De Kaapstander dinsdag 18 augustus 2015 19.30 tot 20.00 uur Carousseltent IJmuiden
Haarlems Straatorkest dinsdag 18 augustus 2015 19.30 tot 20.00 uur Kop van de Haven IJmuiden
Groeten uit IJmuiden dinsdag 18 augustus 2015 19.30 tot 20.30 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
4Tuoze Matroze dinsdag 18 augustus 2015 20.00 tot 21.00 uur Noorderkade Beverwijk
Funband (Soli) dinsdag 18 augustus 2015 20.15 tot 20.45 uur Carousseltent IJmuiden
Grace Darling  dinsdag 18 augustus 2015 20.15 tot 20.45 uur Kop van de Haven IJmuiden
Krystl dinsdag 18 augustus 2015 21.00 tot 22.00 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
Bloes Broers dinsdag 18 augustus 2015 21.30 tot 22.30 uur Noorderkade Beverwijk
Ruth Jacott dinsdag 18 augustus 2015 22.30 tot 23.30 uur Provincie N-H Podium IJmuiden
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OVERZICHT SCHEPEN 
PRESAIL IJMOND

Op zaterdag 15 en zondag 
16 augustus aan de kade 
in IJmuiden*:

Clipper Stad Amsterdam 
Wylde Swan
Kapitan Borchardt
Tres Hombres
Morgenster
Elbe
Zaandam
Naaldwijk
Eendracht
Levoli Amaranth
Maxima
Goede Verwachting
Nautilus
Hunze
Nijlpaard 

* Schepen kunnen weg zijn in 
verband met vaartochten

Op dinsdag 18 augustus 
aan de kade in IJmuiden*:

Kruzensthern
Clipper Stad Amsterdam
Sedov
Gulden Leeuw
Halve Maen
Belem
Bark Europa
Wylde Swan
Kapitan Borchardt
Tres Hombres
Statsraad Lehmkuhl
Christian Radich
Elbe
Zuiderzee
Santa Maria Magdalena
Götheborg
Etoile de Roy
Johanna Lucretia
La Grace
Nao Victoria
Maybe
Piet Hein
Furie
Naaldwijk
Zaandam
Eendracht

* Sommige schepen komen pas 
in de loop van de dag aan

Op dinsdag 18 augustus 
aan de kade in Beverwijk*:

Nadezhda
Rupel
Morgenster
Duet
La Cancalaise
Jolie Brise
White Dolphin
Bel Espoir
Rara Avis
Sagres
MS Waddenzee
Willem Alexander

* Sommige schepen komen pas 
in de loop van de dag aan
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BELEEF OUD-IJMUIDEN
Op zaterdag 15 augustus wordt tijdens Pre-
Sail IJmond het eerste exemplaar van het 
boek Beleef Oud-IJmuiden, verhalen uit 
de oude visserswijk, uitgereikt aan Conny 
Braam. Dat gebeurt om 14.00 uur in de Spie-
geltent. Braam woont in IJmuiden en is au-
teur van ‘De woede van Abraham’, ‘De on-
weerstaanbare bastaard’ en ‘Het schandaal’.

In het boek Beleef Oud-IJmuiden hebben Agnes 
de Boer en Marlenne Schrijver verhalen opgete-
kend van mensen die gewoond en gewerkt heb-
ben in Oud-IJmuiden, de visserswijk die is ont-
staan na het graven van het Noordzeekanaal. Tij-
dens de Tweede Wereldoorlog werd de wijk af-
gebroken schootsveld te creëren en daarna werd 
het bedrijventerrein. De laatste jaren ontwikkelt 
de wijk zich weer als dynamisch woongebied. In 
het boek vertellen mensen over hun verleden. De 
verhalen zijn aangevuld met oude foto’s en boei-
ende anekdotes. 

Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus wordt 
het boek verkocht bij de Beleef Oud-IJmuiden-
kraam op het Havenplein aan de Trawlerkade. 
De kraam is aangekleed met panelen vol histo-
rische foto’s.

Bij de kraam zijn ook verjaardagskalender en an-
sichtkaarten met oude foto’s van de visserswijk 
te koop, de brochure voor de wandelroute Ont-
dek Oud-IJmuiden en echte IJmuidense biertjes. 
Het boek kost 27,50 euro.

Op dinsdag 18 augustus, de dag waarop de tall 
ships de haven binnenvaren, verzorgt Beleef 
Oud-IJmuiden samen met verhalenverteller Piet 
Paree en Stichting Kist een uitdagend program-
ma rondom de thema’s De Kanaalgraver en De 
Visserij in IJmuiden. Dit vindt tussen 11.00 en 
17.00 uur plaats in Trawlerkade 48. 

Zie ook www.beleefoudijmuiden.nl.

KINDEREN MAKEN ZEEHOND 
VAN PLASTIC AFVAL

TECS International organiseert tijdens Pre-
Sail IJmond samen met kunstenares Brett-
ney Vlieland een interactief milieu-kunst-
project voor kinderen. Op 15 en 16 augus-
tus staat in de 2e Havenstraat een grote 
zeehond bedekt met kippengaas om kin-
deren interactief bewust te maken van de 
hoeveelheid plastic afval om ons heen.

Het plastic dat kinderen vinden, wordt samen 
met de vrijwilligers van TECS aan het skelet be-
vestigd, zodat er langzaam maar zeker een ‘huid’ 
aangroeit. Het plastic kan ook in de ‘buik’ van de 
zeehond worden gegooid, net zolang tot er een 
zeehond van plastic staat. Door dit project le-
ren kinderen dat het milieu belangrijk is en dat 

zeehonden, vissen en vogels ziek worden van 
plastic afval. Terwijl deze dieren, net als mensen, 
recht hebben op veilig en schoon water.

Op maandag 17 augustus wordt de plastic zee-
hond even op de pier van IJmuiden neergezet, 
waar de echte zeehonden ook altijd liggen. De 
foto die Brettney Vlieland daarvan maakt, wordt 
in een gelimiteerde oplage verkocht. De op-
brengst daarvan gaat 100% naar een schoon-
waterproject voor schoolkinderen. Tijdens Pre-
Sail is de zeehond te zien op de Trawlerkade.

Kinderen kunnen zelf een naam verzinnen voor 
de zeehond van plastic. Op dinsdag 18 augus-
tus, als de tall ships de haven van IJmuiden bin-

nenvaren, maakt ome Jaap van de Veilige Haven 
de winnaar bekend. Dit gebeurt na schooltijd bij 
de zeehond op de Trawlerkade.

Kinderen kunnen tijdens PreSail IJmond ook 
vervuild water fi lteren, zodat zij het kunnen drin-
ken. Daarnaast mogen zij een speciaal Super-
druppel en de zeehond-speelboek meenemen.

Vanuit het motto ‘delen is vermenigvuldigen’ 
zet TECS zich in om de kwaliteit van leven voor 
kansarmen te verbeteren. Zij helpen kleinschali-
ge projecten binnen de thema’s water, kinderen 
en vrouwen. Volgens het 100% principe: giften 
gaan volledig naar het project waarvoor ze zijn 
bestemd. Zie ook www.tecsinternational.net.

HOLLANDSNIEUWE VERRAST
Bezoekers van PreSail IJmond worden op 
verschillende manieren verrast door teleco-
maanbieder hollandsnieuwe. Zo zijn er extra 
mobiele masten voor een perfecte netwerk-
dekking geplaatst, staat er op zaterdag 15 
augustus een verrassingsoptreden van een 
bekende Nederlandse artiest gepland en le-
vert een speciaal promoteam spontane dien-
sten aan het publiek.

Een blije glimlach op het gezicht van superte-
vreden klanten. Dat stelt telecomaanbieder hol-
landsnieuwe zich ten doel met een nieuwe merk-
campagne, die in het teken staat van blije verras-
singen. In plaats van overrompeld te worden door 
een onverwacht hoge telefoonrekening, staat het 
merk voor producten en diensten die voor posi-
tieve verrassingen zorgen. Het eerste onderdeel 
van de campagne is de sponsoring van PreSail 
IJmond. Naast een groots verrassingsoptreden 
van een populaire artiest op zaterdag 15 augustus 
staat er ook een speciaal hollandsnieuwe-team 
klaar om alle bezoekers met verrassende services 
blij te maken. 

Onverwacht hoge rekeningen of administratief 
gedoe zijn jammer genoeg niet ongewoon in de 
telecomsector. ‘Met deze nieuwe positionering la-
ten we zien dat het ook anders kan. We luisteren 
naar onze klanten en maken waar wat we beloven. 
Maar ook wat we niet beloven! Juist dat stapje ex-
tra geeft klanten een blij gevoel. En daar worden 
wij weer blij van’, zegt manager hollandsnieuwe, 
Michel Pieterse. Het merk startte in 2011 en biedt 
voordelige combinaties van toestellen en Sim On-
ly abonnementen en bundels waarmee je zelf be-
paalt of je ermee internet, belt of sms’t. Ook zijn 
diensten fl exibel aanpasbaar en betaal je een la-
ger tarief als je buiten je bundel gaat.

De campagne zit vol elementen die steeds een 
glimlach tevoorschijn toveren. De eerste grote 
verrassing is de sponsoring van PreSail IJmond 
op zaterdag 15, zondag 16 en dinsdag 18 augus-
tus. Bezoekers van het evenement worden op ver-
schillende manieren verrast. Zo zijn er extra mo-
biele masten voor een perfecte netwerkdekking 
geïnstalleerd, staat er op zaterdag 15 augustus 
in IJmuiden een verrassingsoptreden van een be-

kende Nederlandse artiest gepland en levert een 
speciaal promoteam spontane diensten aan het 
publiek. Sta je bijvoorbeeld al een tijdje in de rij? 
Laat je verrassen door een sluiproute. Is het je 
nét iets te zonnig? Verrassing: schaduw! Telefoon 
leeg? In een mum van tijd tank jij verrassend snel 
bij. Door een foto van één van de hollandsnieu-
we-verrassingen met #blij te delen, maken con-
sumenten bovendien kans op een jaar lang gra-
tis bellen.

hollandsnieuwe is een telecomprovider die in 
2011 is opgericht als dochteronderneming van 
Vodafone Libertel BV. Het merk biedt glashelde-
re producten en diensten, die je altijd eenvoudig 
af kunt stemmen op jouw persoonlijke wensen. Zo 
wil hollandsnieuwe mobiele telefonie weer begrij-
pelijk maken. Met een frisse blik naar de wereld 
kijken en aanbieden waar klanten echt om vragen. 
hollandsnieuwe staat voor openheid, een verfris-
sende, nuchtere aanpak en voordeel; de tarieven 
zijn laag en het aanbod is helder en duidelijk. Zie 
ook www.hollandsnieuwe.nl of volg het merk op 
Facebook en Twitter.
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WAASDORP OOK OP PRESAIL
IJmuiden heeft een Hart voor Vis en daar 
gaat Nico Waasdorp met zijn medewerk(st)
ers voor zorgen op het Havenfestival tij-
dens PreSail IJmond. 

Bij Kloosterboer aan de Trawlerkade zal een 
spectaculaire vistafel op ijs worden opge-
bouwd met veel uiteenlopende vis-, schaal- en 
schelpdieren uit de Noordzee, onze binnenwa-
teren en oceanen. Zaterdag en zondag kunt u 
genieten van deze vistafel op ijs waar u vis kunt 
kopen die direct voor u gefi leerd wordt. Specia-
le actie van Fish & Seafood Waasdorp is een ki-
lo scholfi let plus een kilo kabeljauwfi let, samen 
voor € 25,-. Verder is alle vis van de vistafel ui-
teraard te koop en wordt deze gratis voor u ge-
fi leerd of panklaar gemaakt. U krijgt er gratis 
koelijs bij om de vis onderweg koud te houden. 

Op diverse plaatsen kunt u genieten van vers 
gebakken kibbeling, versgesneden haring, be-
legde visbroodjes, mosselen, oesters, wraps en 
overige visspecialiteiten. Ook is er tijdens het 
Havenfestival bij PreSail IJmond een visroke-

rij met paling, makreel, zalmbuikjes, poon, ha-
ringfi let etcetera. Bovendien is er een mossel-
kokerij met Zeeuwse mosselen uit de pan. Zie 
de advertentie met de prachtige aanbiedingen 
elders in deze krant, ook om thuis te genieten 
van het zeebanket. 

Wilt u de haring liever zelf snijden? Fish & 
Seafood Waasdorp verkoopt ook emmertjes 
met 10/12 stuks of 20/25 stuks. Lekker voor 
thuis of om cadeau te doen aan vrienden. Of ga 
voor het Zeeuws mosselpakket, inclusief saus, 
kruiden en stokbrood, compleet voor € 8,95.

Dinsdag 18 augustus wordt het met PreSail 
groot feest op de Halkade. Te zien zijn (behalve 
de aangemeerde tall ships) onder andere nau-
tische ambachten in klederdracht, te beluiste-
ren zijn diverse shantykoren en te genieten valt 
er van het lekkers van de foodtrucks. Live band 
White Smoke en DJ’s op de Beat Ford zorgen 
voor het juiste Sail-gevoel. Alle ondernemers 
op de Halkade hebben een gezellig terras met 
hun eigen specialiteiten. 

Fish & Seafood Waasdorp is deze dinsdag tot 
23.00 uur geopend. En ook tijdens de Sail-In 
Parade op woensdag staat deze visspecialist 
klaar voor alle liefhebbers met lekkere trek. 
Meer weten? Zie www.waasdorp.nl of volg ze 
op Facebook en Twitter.

ZANDSCULPTUUR 
HALVE MAEN

De Trawlerkade in IJmuiden wordt tijdens PreSail IJmond opgeluisterd met een groot zand-
sculptuur dat gedurende het evenement wordt gemaakt.

Lucas Bruggemann maakt met circa 30 ton zand een beeltenis van De Halve Maen, de replica van 
het VOC-schip dat op 18 augustus naar IJmuiden komt. HenDe zandkunstenaar is naar verwachting 
van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus bezig met het bouwwerk van 3,5 bij 2,5 meter. Tien ton 
zand is bestemd voor kinderen die hun kunsten willen beproeven.

Kans maken op een gezinsticket voor een bezoek aan de echte Halve Maen? Maak dan een selfi e 
vóór het Rabobank Zandsculptuur en deel deze foto op Facebook of Twitter met de hashtag #Halve-
Maen. Deze prijs wordt aangeboden door het Westfries Museum in Hoorn.

Het zandsculptuur in IJmuiden wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank IJmond, trouwe spon-
sor van het Havenfestival en PreSail, en Rabobank West-Friesland.

VAAR MEE MET DE KNRM
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) neemt van 15 tot en met 
18 augustus deel aan PreSail IJmond. De organisatie is in handen van de vrijwilligers 
van het pr-station Johanna Louisa. Uitvalsbasis is het KNRM-hoofdkantoor op de hoek 
van de Dokweg en de Trawlerkade.
 
Nieuwe donateurs krijgen een korte vaartocht aangeboden langs de schepen in de haven. Hiervoor 
worden de reddingboten van de stations Zandvoort en Wijk aan Zee ingezet, evenals de historische 
reddingboten Prins Hendrik en Johanna Louisa. Meevaren kan tussen 12.00 en 18.00 uur.
 
Uiteraard zijn er ook tal van activiteiten op het KNRM-terrein en wordt de inwendige mens niet ver-
geten. Radio Beverwijk is aanwezig, net als modelbouwclub SMG uit Heemskerk en het Nationaal 
Reddingmuseum Dorus Rijkers uit Den Helder. Er zijn ook kramen van de Kustwacht, de Band of 
Neighbours uit Velserbroek en het Korps Mariniers.

Ook op maandag 17 en dinsdag 18 augustus kunnen nieuwe donateurs een vaartocht maken met 
de reddingboten van de KNRM. Zie ook www.knrm.nl.
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VOLGORDE SAIL-IN PARADE 19 AUGUSTUS
Sluizen 

van 
IJmuiden

Velsen-Zuid Oosterbroek 
(Recreatiegebied) Buitenhuizen Afrikahaven Westzanerpolder Hembrug NDSM-werf Amsterdam

PA 4 Athena                    
Stad Amsterdam                
Zr. Ms. De Ruyter             

MIR                               
Etoile Du Roy                  
Dar Mlodziezy              
Halve Maen

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00

Gš theborg                      
Terra Nova                 

Varend Erfgoed (overig)             
La Grace                        

Iskra                            
Sanya/Boudragon        

Flyer/Brunel

10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30

Christian Radich               
NH Noord          

Kruzenshtern                 
Mutin                        

Johanna Lucretia           
Kim/Dreacker        

Alexander von Humboldt II        
Polaris                       
Guayas 

10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45

Zr. Ms. Urania       
Nadezhda                   

Belem                           
Rupel                             

RWS 70/RWS 1             
Elbe/Holland/Furie  

Maarten                      
Varend Erfgoed (sleep/duw) 

Zr. Ms. Bruinvis             
Mare Frisium

11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00

Morgenster            
Mercedes                       

Loth Lorien                  
Pedro Doncker           

Tolkien                         
Thalassa                           
NH Zuid                                 
Atlantis                          
Artemis 

11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15

Gulden Leeuw 
Oosterschelde          

Kapitan Borchardt      
Avatar                      

Cornelis Ykes                 
Duet                             

Anna TX37                 
Varend Erfgoed (visserij) 

Wylde Swan

11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30

Statsraad Lehmkuhl    
Tarangini                           

Zr. Ms. Zeeland                
Nao Victoria                 

Sedov 

11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45

Europa                            
Maybe Sailing              
Kamper Kogge                 

ARC Gloria                        
RPA 13 Yska                  

IJstroom                             
Tres Hombres              

Young Endeavour 

12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00

Esmeralda                  
Eendracht                     

Gladan                       
Cancalaise                        

Atyla                                
Santa Maria Manuela

12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15

Wassyl                      
Pogoria                             

PA 1 Castor                  
White Dolphin                  

Bel Espoir                       
Rara Avis                      
Sagres                      

Naaldwijk/Zaandam             
PA 2 

12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45

SAIL-In parade woensdag 19 augustus 2015  
Volgorde schepen en tijdsplanning 

Let op: De tijden zijn slechts een inschatting en wijzigingen zijn voorbehouden

De rode driehoek geeft de kop van de parade aan 

Hieronder zie je precies waar de sche-
pen varen tijdens de SAIL-In Parade op 
woensdag 19 augustus. Per locatie en 
tijdstip is te zien welke schepen er voor-
bij varen. Zo kan iedereen volgen waar en 
hoe laat zijn of haar lievelingsschip voorbij 
komt. Ideaal bij het bepalen van een plek 
langs het Noordzeekanaal om de SAIL-In 
te beleven.

Op woensdag 19 augustus begint het schut-
ten van de schepen in de sluizen van IJmui-
den al vroeg. Vanaf 10.00 uur zullen de eerste 
schepen aan hun vaartocht beginnen. De Clip-
per Stad Amsterdam voert de parade traditie-
getrouw aan. Naar verwachting varen de eer-
ste schepen vanaf 14.00 uur Amsterdam bin-
nen. Rond dat tijdstip begint dan ook het sa-
luut protocollair. Op de meer dan honderd jaar 
oude kop van de Sixhaven staan twee kanon-
nen opgesteld die de schepen op traditionele 
manier welkom heten. 

De twee kanonnen worden gebruikt om sa-
luutschoten mee te lossen, terwijl de inter-
nationale bemanningen van de tall ships zich 
op het dek verzameld hebben. Na de schoten 
volgt de vlaggengroet. De Nederlandse vlag 
van de hoofdmast, die op de kop van de Six-
haven staat, gaat driekwart naar beneden. Het 
te verwelkomen schip volgt dit voorbeeld en 
laat ook de vlag zakken. Aansluitend wordt het 
volkslied van het land van herkomst van het 
betreffende schip ten gehore gebracht, de vlag 
van de hoofdmast wordt weer gehesen en ook 
het schip hijst zijn vlag terug naar de top. 

Om ongeveer 16.45 uur komt het laatste schip 
van de parade aan in Amsterdam, waar zeker 
tot het begin van de avond nodig is om alle 
schepen op de juiste plek aan de kades afge-
meerd te krijgen. De Oranjehaven (IJhaven) is 
tussen 14.00 en 18.00 uur gesloten zodat de 
schepen veilig kunnen aanleggen.
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Politie maakt jacht op 
relschoppers Santpoort

Santpoort-Noord - In de 
nacht van zaterdag op 
zondag heeft de poli-
tie zeven mensen aange-
houden wegens openlij-
ke geweldpleging en zwa-
re mishandeling. Dat ge-
beurde tijdens hevige on-
geregeldheden na afloop 
van Dorpfeest Santpoort.

Het gaat om zes mannen van 
19 tot 30 jaar uit Bloemen-
daal, Santpoort, Amsterdam 
en IJmuiden, en een minder-
jarig meisje van 17 uit Sant-
poort. Zij maakten deel uit 
van een grote groep men-
sen die zich even na midder-
nacht met geweld tegen de 
politie had gekeerd. Vooraf-
gaand aan de ongeregeld-
heden werden hulpverleners 
sterk gehinderd bij de uit-
voering van hun werkzaam-
heden.
Rond middernacht werd 
een 14-jarig meisje dat bui-
ten bewustzijn was geraakt 
naar de politiepost aan de 
Broekbergerlaan gebracht. 
Het meisje vertoonde ken-
merken van drugsgebruik 
en werd met de ambulan-
ce naar het ziekenhuis ge-
bracht. Rond de politiepost 
verzamelde zich vervolgens 
een grote groep mensen die 
zich bemoeiden met de me-
dische behandeling door de 
EHBO en de hulpverlening 
ernstig hinderden. Ongeveer 
gelijktijdig meldde zich daar 
een meneer die vertelde dat 
zijn vrouw was mishandeld. 
Hij wist een verdachte aan 
te wijzen in de groep en niet 
veel later wilden agenten ter 
plaatse deze man aanhou-

den. De man verzette zich 
echter hevig tegen zijn aan-
houding waarop omstanders 
zich hiermee gingen be-
moeien. De menigte, die in-
middels uitgegroeid was tot 
zo’n 300 man, reageerde niet 
op aanwijzingen van de poli-
tie om weg te gaan en de po-
litie haar werk te laten doen. 
De grote groep mensen nam 
in plaats daarvan een re-
calcitrante en bedreigende 
houding aan naar de politie 
en belemmerde hen opzette-
lijk in hun werk waarbij mi-
nimaal drie agenten zich be-
dreigd voelden in hun eigen 
veiligheid. Hierop is om as-
sistentie gevraagd van col-
lega’s die stand-by stonden 
voor het evenement Dutch 
Valley. Deze collega’s wa-
ren snel ter plaatse waarna 
charges werden uitgevoerd.
De menigte verplaatste zich 
vervolgens in de richting 
van de Wüstelaan en Burge-
meester Enschedelaan. Daar 
werd met straatklinkers en 
flessen naar de politie ge-
gooid. Hierbij is een politie-
man gewond geraakt. Een 
speciale politie-eenheid en 
de inzet van drie politiehon-
den, die veel in actie zijn ge-
weest en gebeten hebben, 
zorgde ervoor dat de rust la-
ter terugkeerde.
De politie doet verder onder-
zoek en verwacht de komen-
de dagen meer verdachten 
buiten heterdaad te kunnen 
aanhouden wegens open-
lijk geweld, ambtsbelemme-
ring, verstoren van de open-
bare orde en mishandeling. 
De politie roept een ieder op 
die hierbij betrokken is ge-

weest om zichzelf te melden 
bij politiebureau IJmuiden. 
Het is verstandiger om je zelf 
te melden dan dat de politie 
naar jou op zoekt gaat. Een 
team van rechercheurs uit 
Kennemerland is hier inmid-
dels volop mee bezig. Eén 
agent heeft aangifte gedaan 
wegens poging tot doodslag.
De recherche is geïnteres-
seerd in video’s en foto’s die 
getuigen van het incident 
gemaakt hebben. De poli-
tie roept deze mensen op 
de beelden aan de recher-
che ter beschikking te stel-
len in het kader van het lo-
pende onderzoek. De beel-
den kunnen hier  geüpload 
worden. Ook getuigen zon-
der beeldmateriaal die nog 
niet met de politie hebben 
gesproken, worden verzocht 
zich bij de politie te melden.
Het optreden van het pu-
bliek heeft een zware im-
pact op de betrokken politie-
mensen gehad die moesten 
meemaken hoe een menig-
te hen tijdens de uitvoering 
van hun werkzaamheden te 
lijf ging en hinderde. Ambts-
belemmering en geweld te-
gen personen met een pu-
blieke taak is onacceptabel. 
Geweld en bedreigingen te-
gen personen met een pu-
blieke taak is een zorg die de 
hele samenleving aangaat. 
Voor de politie, de gemeente 
en het Openbaar Ministerie 
heeft het bestrijden van deze 
vorm van agressie een ho-
ge prioriteit. Het zijn strafba-
re feiten waarvoor door het 
Openbaar Ministerie hogere 
straffen worden geëist. (foto: 
Michel van Bergen)

Met veel genoegen ontvang 
en lees ik uw blad. Daarvoor 
dus dank! 
Maar twee weken terug heb 
ik mij aan een artikeltje ge-
stoord, namelijk ‘Vitaal ouder 
worden, zo kan het ook’.
Daarmee begeven jullie je op 
glad ijs. Het is namelijk zo, 
wij ouderen zouden dat alle-
maal zeer graag willen, maar 
hebben de geweldige ge-
zondheid van mijnheer Vos 
niet. 
Ik gun het deze mijnheer van 
harte hoor, en de buurvrouw 
bedoelt het heel aardig, maar 
het is geen verdienste van 
mijnheer Vos, het is een zéér 

groot geluk!
Dit stukje in uw krant, is be-
doeld om ouderen te stimu-
leren, dat begrijp ik best, 
maar kan tegenovergesteld 
werken bij ons ouderen. De 
gedachte zou kunnen ont-
staan van, alle ongemak-
ken die we hebben is eigen 
schuld. Zoals die mijnheer 
moeten we doen want dan 
word je oud. Dat moet maar 
kunnen!
Nee, geachte redactie, voor-
taan eerst goed nadenken, 
is dit wel reëel. Ik was er al-
thans niet blij mee.

A. Portegijs-De Boer 

Elsje Vos exposeert
bij Bibliotheek Velsen
IJmuiden - Elsje Vos expo-
seert in augustus haar mooiste 
werken bij de Centrale Biblio-
theek in IJmuiden. Vier jaar ge-
leden zocht Elsje in een zorge-
lijke periode in haar leven naar 
een manier om haar gedach-
testroom tot rust te brengen. 
Ze kocht een doekje, haalde 
de oude schilderkist van haar 
vader van zolder en ging aan 
de slag. Het schilderen werkte 
ontspannend en niet veel la-
ter koos Elsje voor schilderen 
met acrylverf. Ze begon haar 
gevoelens en gedachten aan 
het doek toe te vertrouwen. 
Elsje leerde van kunstenares 
Manon van Leuven de kneep-
jes van het vak en ontwikkelde 
haar eigen techniek. Elsje: ,,Ik 
sta nog maar aan het prille be-
gin van mijn ontdekkingstocht 

en ben nog volop in ontwikke-
ling en vol verwachting waar 
de kwast mij zal brengen!”
De toegang is gratis.

De Harddraverij Vereni-
ging kijkt terug op de 
prachtige week die we in 
Santpoort hebben beleefd. 
Ruim 100.000 bezoekers 
genoten zichtbaar van de 
44 evenementen die door 
de organisatie werden ge-
organiseerd. De ruim 300 
vrijwilligers en circa twin-
tig samenwerkende deel-
organisaties mogen met 
trots terugkijken op al-
le evenementen die stuk 
voor stuk succesvol wa-
ren.
Helaas heeft er na af-
loop van ons Dorpsfeest 
een incident plaatsgevon-
den. Dat betreuren wij. 
Wij wachten de onderzoe-

ken van politie en OM af 
om duidelijkheid te krijgen 
over wat er gebeurd is. Wij 
waarderen de samenwer-
king met de politie en de 
gemeente Velsen tijdens 
de afgelopen dagen.
Het bestuur van de Hard-
draverij Vereniging dankt 
de vele bezoekers die 
van alle activiteiten die 
het Dorpsfeest Santpoort 
2015 te bieden had, een 
feest hebben gemaakt. Wij 
kijken weer vooruit en zul-
len ons komend jaar maxi-
maal inzetten om het éch-
te karakter van het Dorps-
feest Santpoort volgend 
jaar weer de boventoon te 
laten voeren!

‘Karakter Dorpsfeest 
moet boventoon voeren’
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Reünie IJmondtrekkers
IJmuiden - In 2015 bestaat 
Scoutinggroep de IJmond-
trekkers maar liefst 60 jaar. 
Na een succesvol jubileum-
kamp zal dit feestjaar op 1 
november worden afgesloten 
met een jubileumreünie. 
Tijdens deze middag zullen 
de zalen van de clubhuizen 
omgebouwd worden tot ten-
toonstellingsruimten. Denk 
hierbij aan fotocollages en 
oude video-opnames van 
bijvoorbeeld zomerkampen. 
Daarnaast wordt er ook ma-
teriaal gepresenteerd van de 
IJmondtrekkers door de jaren 
heen. Maar uiteraard draait 

het die middag vooral om de 
ontmoeting tussen oud-le-
den en het uitwisselen van 
herinneringen!
De jubileumreünie vindt 
plaats op zondag 1 november 
van 13.00 tot 16.00 uur in het 
clubhuis van de IJmondtrek-
kers aan de Heerenduinweg 
in IJmuiden (achter de ten-
nisbanen). 
Heeft u een leuke bijdra-
ge voor de tentoonstelling of 
wilt u zich aanmelden voor 
de reünie, dan kunt u con-
tact opnemen met Saskia de 
Haan via reunie@ijmondtrek-
kers.nl.

Ruitervakanties bij 
Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Gedu-
rende de zomervakantie zijn 
er ruiterweken op mane-
ge Kennemergaarde. Mo-
menteel is de laatste week 
nog in volle gang. De ruiter-
tjes rijden natuurlijk heel veel 
paard, ze poetsen elke dag 
de paarden, knuffelen hoort 
er natuurlijk ook bij maar er 
wordt nog veel meer gedaan 
met de paarden. Wat dacht 
je van stoelendans te paard! 
Of gymkana? Dat is behen-
digheid met de paarden. Of 
dameszadel rijden? Of Volti-
ge? Dat is acrobatiek op een 
paard. Of pony pimpen? Daar 
worden de mooiste creaties 
mee gemaakt. 
Er wordt op donderdag altijd 
een wedstrijd gereden waar-
bij echte bekers en rozetten 

te winnen zijn. En natuurlijk 
wordt er gezellig met elkaar 
geluncht en wordt er op vrij-
dag traditiegetrouw afgeslo-
ten met een barbecue en de 
prijsuitreiking als de ouders 
hun kinderen op komen ha-
len. 
Door de week heen zie je de 
kinderen makkelijker en ver-
trouwder met de paarden 
worden en dat komt het rij-
den natuurlijk weer ten goe-
de. Een prima besteding van 
de zomervakantie zo’n ruiter-
week. Maandag 17 augustus 
gaan de basisscholen weer 
beginnen en dan zijn alle les-
sen weer op de gewone tijd. 
Bij Manege Kennemergaar-
de wordt nog even met el-
kaar genoten van de laatste 
ruiterweek.

Onderzoek naar 
schennispleger IJmuiden

IJmuiden - De politie Noord-
Holland doet onderzoek naar 
een aantal recente schennis-
plegingen in IJmuiden. Op dit 
moment hebben twee perso-
nen aangifte gedaan.
Voor dit onderzoek zijn extra 
politiefunctionarissen en re-
chercheurs ingezet, zowel op-
vallend als onopvallend wordt 
er extra gesurveilleerd. Po-
litie en Openbaar Ministerie 
distantiëren zich nadrukkelijk 
van de compositietekening 
die in opdracht van RTVNH is 
vervaardigd en gepubliceerd.
Een compositietekening is 
een zwaar opsporingsmiddel 
waarmee een forse inbreuk 
op iemands privacy wordt ge-
maakt. De politie zet compo-
sitietekeningen alleen in in 
die gevallen waarin men ze-
ker is van een juist signa-
lement én wanneer andere 
middelen niet hebben geleid 
tot de aanhouding van een 
verdachte. Daarnaast is voor 
de publicatie van een com-
positietekening ook altijd de 

toestemming van de offi cier 
van justitie vereist. 
De publicatie van de com-
positietekening door RTVNH 
(die inmiddels door vele an-
dere media en op social me-
dia is overgenomen) kan er-
toe leiden dat totaal onschul-
dige mannen die lijken op de 
man op de tekening onterecht 
worden aangezien voor de 
verdachte. Met alle mogelijke 
schadelijke gevolgen of zelfs 
gevaarlijke situaties van dien. 
Inmiddels heeft de composi-
tietekening ook geleid tot het 
plaatsen van foto’s en adres-
sen van mogelijke verdach-
ten op social media. Een zeer 
onwenselijke situatie. Het zal 
duidelijk zijn dat eigenrich-
ting, in welke zin dan ook, niet 
zal worden getolereerd.
De politie verzoekt getuigen 
of slachtoffers met klem om 
contact te zoeken met de poli-
tie via 0900-8844. Mocht u de 
schennispleger zien, schroom 
dan echter niet om het alarm-
nummer 112 te bellen.

Recreatief volleyballen 
bij Smashing Velsen

Velsen - De vakantie is bij-
na voorbij en het volleybal-
zaalseizoen start 17 augus-
tus. Bij volleybalvereniging 
Smashing Velsen is er naast 
een jeugd- en seniorencom-
petitieafdeling ook een grote 
recreatieve volleybalafdeling 
actief. Kenmerkend voor het 
recreatieve volleybal is dat 
mannen en vrouwen samen-
spelen. Binnen de gemeente 
Velsen is op drie avonden in 
verschillende zalen gelegen-
heid om recreatief te volley-
ballen. Deze trainingen be-
ginnen met een warming up 
en diverse spel- en techniek-
oefeningen. Daarna is er vol-
op gelegenheid voor het spel. 
De recreatiegroepen zijn er 
op twee niveaus. Niveau 1 
voor spelers/speelsters die 

relaxed willen volleyballen. 
Niveau 2 voor degenen die 
pittig en prestatiegericht wil-
len spelen. Voor niveau 1 kan 
je terecht  op maandag in de 
Boekanier te IJmuiden of op 
donderdag in het Polderhuis 
te Velserbroek. De gevorder-
den trainen op dinsdag in de 
nieuwe sporthal Zeewijk te 
IJmuiden of op donderdag 
in het Polderhuis te Velser-
broek. Al deze trainingstijden 
zijn van 20.30 tot 22.00 uur. 
Vooral bij de maandaggroep 
in de Boekanier is er nog 
plaats voor nieuwe leden. 
Kennismaken kan met een 
gratis proeftraining. Aan-
melden kan via recreanten@
smashingvelsen.nl. of bel 
06-22466111. Zie ook www.
smashingvelsen.nl.

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Velser-
broek, 023-5386528.
Het wijkcentrum is vrijdag  
14 augustus vanaf 12.00 uur 
gesloten. Vanaf 15.30 uur 
geopend voor mensen met 
een toeganskaartje voor het 
zomerfeest (uitverkocht).
Restaurant is vanaf heden 
weer geopend. Men kan van-
af 11.45 uur terecht voor een 
driegangen maaltijd of alleen 
een kopje soep. Naast een 
vaste soep van de dag en des-
sert kan men kiezen uit diverse 
hoofdgerechten vanaf 7 euro.
Expositie Margje de Vos en 
Hanneke Haver tot en met 4 
oktober 2015. Men kan de ex-
positie bezoeken tijdens werk-
dagen tussen 09.00 en 17.00 
uur, en op zondagen tussen 
11.00 en 14.00 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Santpoort-Noord - De po-
litie is op zoek naar getui-
gen van een zware mishande-
ling die plaatsvond op zondag 
2 augustus op de Slaperdijk 
in Santpoort-Noord. Die dag, 
omstreeks 00.30 uur, fi etste 
een 69-jarige vrouw uit Velser-
broek over de Slaperdijk vanuit 
Santpoort-Noord in de richting 
van Velserbroek. In het fi ets-
tunneltje was een ruzie gaande 
in een groep van zo’n tien tot 
vijftien personen. Het slachtof-
fer en nog enkele andere fi et-
sers, konden daardoor niet 
doorrijden. De vrouw maak-
te hier een opmerking over en 
toen de groep korte tijd later 
uit elkaar ging, fi etste zij weer 
door. Toen het slachtoffer een 
meisje op een fi ets (een van 
de bij de ruzie betrokken per-
sonen) passeerde, begon het 
meisje haar uit te schelden. 
Ook werd het slachtoffer hard 
getrapt. De vrouw kwam hier-
door ten val en liep vermoede-
lijk een (gecompliceerde) en-
kelbreuk op. De verdachte was 
een blank meisje van 17 tot 20 
jaar oud met een slank postuur 
en een lengte van 1,60 tot 1,70 
meter lang. Zij had lang blond 
haar. Zij fi etste op een zwarte 
opoefi ets met een boodschap-
penkrat aan de voorzijde. De 
politie verzoekt getuigen van 
het incident of die de verdach-
te (her)kennen om contact op 
te nemen met de politie op te-
lefoonnummer 0900-8844.

Politie zoekt 
getuigen 

mishandeling
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Winnaar en organisatie Harddraverij Sant-
poort 2015

Bij het Kwallenballen moet je geen smetvrees hebben

Buikschuiven leverde prachtige plaatjes op De oorsprong van Dorpsfeest Santpoort: de harddraverij

Uit je (tent)dak gaan bij de Seniorenavond

Foto’s: Harddraverij Vereniging Santpoort en Omstreken (Joost Wouters, Aad de Gier)

Indrukwekkend: de Romeinen 

zoals zij hier 2000 jaar geleden 

waren

Kleurrijke kindermiddag 

Paardenkeuring met mooie combinaties
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Beweegplein bijna
klaar voor gebruik
Volgende week beginnen de 
scholen weer! Deze week wordt 
druk gewerkt aan het leggen van 
kunstgras en het plaatsen van de 
speeltoestellen op het beweeg-
plein bij de basisschool De Ze-
fi er (voorheen: De Zandloper) 
in IJmuiden. Het plan is om het 
beweegplein op feestelijke en 
sportieve wijze in gebruik te ne-
men.

Beweegplein
Vanaf de start van het nieuwbouw-
project De Ring lag er een wens van 
de scholen om het binnen- en bui-
tenschoolse sportaanbod met el-
kaar te verbinden. Een beweeg-

plein is een groot plein met inge-
richte vlakken dat uitnodigt om te 
gaan sporten, te spelen en te bewe-
gen. Op het plein komt een sport-
veldje met een renbaan erom heen, 
met daarnaast verschillende speel-
toestellen die uitdagen tot bewegen 
zoals een klim- en klauterparcours. 
De peuters krijgen een eigen plein-
tje en de rest van het plein wordt 
openbaar, zodat ook de buurt er ge-
bruik van kan maken. Op het plein 
komen bomen en diverse betonnen 
zitranden die aansluiten op de ar-
chitectuur van het gebouw. Het be-
weegplein is ook na schooltijd als 
speelplek openbaar toegankelijk. 
(foto: gemeente Velsen)

Wijkmobiels in de wijk
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan? 
Woont u er prettig? Of is de buurt 
onveilig? Dat wil het wijkteam 
graag weten en daarom komen 
ze met een wijkmobiel naar u toe. 
Op donderdagavond 20 augustus 
staat het wijkteam klaar aan de 
Boltjalk in Velserbroek.

In een wijkteam zitten politie, stich-
ting Welzijn, jongerenwerkers, wijk-
platforms, woningcorporaties en de 
gemeente. Zij zetten zich in om alle 
wijken van Velsen lee� aar te hou-
den en horen uw suggesties graag. 
Met al uw opmerkingen, vragen en 
ideeën over de lee� aarheid in de 

wijk kunt u bij hen terecht. U krijgt 
er een kopje ko�  e of thee bij. 

De wijkmobiel staat er van 19.00 tot 
21.00 uur. Meer informatie of vragen 
bij Rob Plessius, relatiemanager ge-
meente Velsen: 0255-567369.

Afgelopen zaterdag legde bur-
gemeester Franc Weerwind bloe-
men bij het vissersmonument op 
de Kop van de Haven. Hier waren 
15 gedenkborden geplaatst met 
namen van omgekomen vissers.

“De zee geeft, maar neemt ook. De 
romantiek van het zilte water kent 
ook zijn keerzijde. De zee kan inkt-
zwart en ruw zijn. Achterblijvers we-
ten niet of degenen, die uitvaren ook 
daadwerkelijk terugkeren. Tussen 

1886 en nu kwamen 319 IJmuidena-
ren niet meer thuis, zij lieten het le-
ven in het belang van hun werk: de 
visserij. Dit is de plek om hen te eren 
en te herdenken”, sprak burgemees-
ter Weerwind. Vele mensen, onder 
wie een groot aantal nabestaanden 
van de omgekomen vissers, woon-
den de plechtigheid bij. Weerwind 
bedankte de initiatiefnemers Arie 
Zandwijk en Ardy Zwart van dit ge-
slaagde project. (foto: Reinder Wei-
dijk)  

Beperkte overtocht 
Noordzeekanaal
In verband met SAIL 2015 vaart 
woensdag 19, donderdag 20 en 
vrijdag 21 augustus slechts één 
pont.

Vanwege de grote drukte op het 
Noordzeekanaal tijdens de SAIL-
In Parade op woensdag 19 augus-
tus zal deze bovendien niet vol-
gens een dienstregeling varen.  De 
pont zal afvaren naar inzicht van 
de schipper.

Op donderdag 20 en vrijdag 21 au-
gustus vaart de veerboot volgens 
de oude dienstregeling. Dit bete-
kent dat de pont tussen 7.00 tot 
9.00 uur en tussen 15.00 tot 17.00 
uur ieder kwartier vaart en gedu-
rende de rest van de dag om de 20 
minuten.

Het wijkteam komt naar u toe op 12 juni!

De wijkmobiel
De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams 
zijn politie, gemeente, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms en de  
woningcorporaties vertegenwoordigd. Met de wijkmobiel willen de wijkteams letterlijk naar u 
toe komen om met u te praten over de leefbaarheid in de wijk en of het er schoon, heel, veilig en 
sociaal is.

Wat?
In de wijkmobiel kunt u informatie vinden en vragen stellen over inbraakpreventie, groenadoptie 
en wijkinitiatieven, maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk. Bovendien is er in de 
wijkmobiel handgereedschap (papierprikkers en schoffels) aanwezig, waarmee zowel de aan-
wezige wijkteamleden als buurtbewoners de handen uit de mouwen kunnen steken.  
Natuurlijk is er gelegenheid voor een praatje en een kop koffie. 
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze wijkmobiel. De mobiele wagen 
is te herkennen aan het opschrift ‘wijkteam in de wijk’. Wij ontmoeten u graag!

Waar? 
De wijkmobiel komt in uw wijk te staan aan het Burg. Weertplantsoen in Santpoort-Noord. 

Wanneer?
De wijkmobiel komt naar uw wijk op vrijdag 12 juni van 14.00 tot 16.00 uur.

Vragen?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rob Plessius, relatiemanager 
gemeente Velsen, tel. (0255) 567 369

Gedenkborden geplaatst

Ode aan de
omgekomen vissers
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Advies: laat de auto staan

Activiteiten en drukte rondom SAIL
Van 15 tot en met 23 augustus 2015 staat de gemeen-
te Velsen voor de 9e keer in het teken van SAIL Am-
sterdam 2015. Nieuw dit jaar is PreSail IJmond, die al 
op 15 augustus begint. In dit evenement is het Haven-
festival opgenomen. Vanwege de verwachte drukte 
worden verschillende (verkeers)maatregelen geno-
men door de gemeente Velsen. Hulpdiensten hebben 
uiteraard toegang tot het Noordzeekanaalgebied.

SAIL Amsterdam 2015
Woensdag 19 augustus en zondag 23 augustus is het 
Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Amsterdam het de-
cor voor de in- en uittocht van SAIL Amsterdam 2015. 
Traditioneel komen veel mensen spontaan kijken naar 
deze in- en uittocht van de prachtige tall ships over het 
Noordzeekanaal. Bezoekers worden geadviseerd zoveel 
mogelijk met de (ov)fi ets, het openbaar vervoer of lopend 
naar het Noordzeekanaal te komen. Rondom het Noord-
zeekanaal zijn beperkte voorzieningen aanwezig zoals 
toiletten en drinkwater. Wij adviseren u om zelf drinkwa-
ter mee te nemen. Meer info: www.sail.nl.

PreSail IJmond
Voorafgaand aan de SAIL-In Parade wordt in IJmuiden 

de PreSail IJmond georganiseerd. Dit evenement bestaat 
uit het Havenfestival op 15 en 16 augustus en de PreSail 
op 18 augustus. Voor het programma en de verkeersmaat-
regelen op deze dagen kijkt u op www.presailijmond.nl. 
(foto’s: Ko van Leeuwen)

Gemeente 
Velsen
gewoon
bereikbaar
De gemeente is tijdens de Pre-
Sail en de SAIL In en SAIL Out 
(ook op zaterdag en zondag) 
te bereiken op telefoonnum-
mer 140255.

Het gemeentehuis is geduren-
de de PreSail (18 augustus) en de 
Sail In (19 augustus) tijdens kan-
tooruren gewoon geopend (8.30 
tot 17.00 uur).

Bij calamiteiten kunt u bellen 
met de politie 0900-8844 of in 
echte noodgevallen 112.
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Verkeersmaatregelen Havenfestival (15 & 
16 augustus)
Tijdens het Havenfestival bestaat het festi-
valterrein uit de Trawlerkade en de zijstraten 
daarvan in het middenhavengebied van IJmui-
den. Het festivalterrein wordt afgezet voor au-
toverkeer. En er kan worden geparkeerd in de 
Middenhavenstraat en in de ten zuiden daar-
van gelegen straten in het (midden)havenge-
bied. Volg de borden en de instructies van de 
verkeersregelaars.

Verkeersmaatregelen maandag (17 augus-
tus)
Op de maandag na het Havenfestival is er geen 
festivalprogramma. In principe zijn er daarom 
geen verkeersmaatregelen gepland. Wij ver-
wachten, omdat er al tall ships aanwezig zijn, 
toch veel kijkers. Bij grote drukte worden er 
mogelijk dezelfde maatregelen genomen als tij-
dens PreSail (zie hieronder). 

Verkeersmaatregelen PreSail (18 augus-
tus)
Tijdens PreSail op 18 augustus worden, naast 
de Trawlerkade, ook de Halkade en het Sluis-
plein bij het festivalterrein betrokken. Veel be-
zoekers lopen of fi etsen dan van de Trawlerka-
de naar de Halkade of vice versa. Daarom wordt 
op de tussenliggende Dokweg (het deel tussen 

de rotonde Halkade en de rotonde Haringkade) 
voor autoverkeer eenrichtingverkeer ingesteld 
in zuidelijke richting. De kans dat voetgangers 
en fi etsers in confl ict komen met autoverkeer is 
zo aanzienlijk kleiner. 

Tevens wordt de Halkade vanaf 11:00 uur ge-
deeltelijk afgesloten voor autoverkeer. Bootrei-
zigers voor de ferry naar Newcastle worden via 
de Margadantstraat naar de boot verwezen. 

Autoverkeer dat vanuit het havengebied IJmui-
den wil verlaten wordt omgeleid via de Dokweg, 
het Pleiadenplantsoen, de Kruisberglaan en de 
Heerenduinweg. Volg de borden en de instruc-
ties van de verkeersregelaars.

Verkeersmaatregelen SAIL-In Parade 
(Sail In) en SAIL Thank You Parade (Sail 
Out) (19 & 23 augustus)
Diverse wegen langs het Noordzeekanaal wor-
den gedurende Sail In (van 7:00-16:00 uur) en 
Sail Out (van 10:00-22:00 uur) afgesloten:
• Kanaaldijk (tussen Kerkstraat en Pontplein)
• De Geul;
• Kop van de Haven;
• Pontplein (alleen voetgangers en fi etsers wor-

den toegelaten op de pont. Voor gehandicap-
te bezoekers is er een parkeervoorziening. De 
kruising blijft toegankelijk voor autoverkeer);

• Het dorp Oud-Velsen inclusief aanliggende 
woonwijk;

• De Amsterdamseweg (N202) ten oosten van 
de afslag A22 (zowel Spaarnwoude via de 
Laaglandersluisweg als de HVC blijven be-
reikbaar);

• Het sluizencomplex (wordt eerder afgesloten: 
vanaf dinsdag 18-8 20:00 uur t/m woensdag 
19-8 16:00 uur. Zondag 23-8 afgesloten van 
10:00-22:00 uur);

De genoemde afsluitingstijden zijn onder voor-
behoud en kunnen indien nodig worden aange-
past. De omleidingsroute van en naar het ha-
vengebied van IJmuiden is het zelfde als tijdens 
PreSail. Verkeer verwijzen we via de Dokweg, 
het Pleiadenplantsoen, de Kruisberglaan en de 
Heerenduinweg. 

Bewoners van woningen en bedrijven die in af-
gesloten gedeelten van Velsen liggen krijgen 
een brief en een doorlaatbewijs (onthe�  ng) zo-
dat zij met de auto hun huis of pand kunnen be-
reiken.

Alle verkeersmaatregelen die ingesteld worden 
tijdens de evenementen van 15 t/m 23 augustus 
2015 en de bijbehorende plattegronden kunt u 
ook vinden op de websites: www.velsen.nl en 
www.presailijmond.nl.

Verkeersmaatregelen PreSail IJmond en SAIL

Rijkswaterstaat paviljoen
Op de Middensluisweg staat het 
Rijkswaterstaat paviljoen. Daar 
vind je informatie over twee gro-
te projecten in de omgeving van 
IJmuiden: de bouw van de nieu-
we zeesluis en de renovatie van 
de Velsertunnel.  Bedenk dat de 
tallships bij de volgende SAIL al 
door de nieuwe zeesluis varen. Er 
zijn maquettes, tekeningen en art-
impressions van de nieuwe sluis te 
zien.

In april 2016 gaat Rijkswaterstaat de 
Velsertunnel ingrijpend renoveren. 

Dat heeft grote gevolgen voor het 
verkeer in de omgeving. In het Rijks-
waterstaat paviljoen kan je zien hoe 
de verkeersstromen gaan lopen als 
de tunnel 9 maanden dicht is. 

Bereikbaarheid
Op 19 augustus is het sluizencom-
plex afgesloten voor doorgaand au-
toverkeer. Maar vanwege de te ver-
wachten drukte is het in ieder geval 
aan te raden om op de fi ets te komen. 
Er kan worden ‘geparkeerd’ in een 
van de fi etsenstellingen op het slui-
zencomplex. (foto: RWS)

Ku(n)st te zien in vishal
Tijdens PreSail IJmond zijn 35 
kustgezichten van Noord-Holland 
te zien in vishal D aan de Halkade 
4 in IJmuiden. Zaterdag 15 augus-
tus wordt de expositie o�  cieel 
geopend door wethouder Robert 
te Beest. De toegang is gratis.

De expositie wordt mogelijk ge-
maakt door de Provincie Noord-Hol-
land en de gemeente Velsen. Ook zijn 
er schilderijen te koop. Een unieke 
kans om een favoriet stukje Noord-
Holland te bemachtigen!

Sinds 2009 werkt de Stichting XXL 
Art aan het project Ku[n]stwerken. 
Met een vaste groep kunstenaars uit 

binnen- en buitenland wordt de Ne-
derlandse kust vastgelegd vanaf een 
boot. Dit gaat straks een panorama 
opleveren van de gehele kustlijn van 
Nederland. Te zien in 2017 in Rot-
terdam. Door de stijgende zeespie-
gel bereidt Nederland zich voor op 
de toekomst. Sommige schilderijen 
laten de kust zien vóór de ingrepen. 
Andere kunstwerken tijdens en na 
de kustverzwaring.(foto: XXL Art) 

Openingstijden
Vrij 14/8 17:00-21:00, za 15/8 en zo 
16/8 12:00-18:00, ma 17/8 12:00-
18:00 en di 18/8 11:00-23:00. Voor 
meer informatie: www.xxlart.com. 
(foto: Stichting XXL Art)
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Naast de wetten en verordeningen die normaal 
gesproken gelden, zijn er tijdens SAIL een aan-
tal aanvullende regels die gebaseerd zijn op 
de Verordening Sail 2015. De verordening Sail 
2015 is volgens de wettelijke voorschriften ge-
publiceerd in het elektronisch gemeenteblad 
van Velsen en op www.velsen.nl.

Het gebruik van drones
Vanuit het oogpunt van veiligheid is het vliegen 
met drones tijdens Sail voor zowel privé als zake-
lijk gebruik niet toegestaan. Zo mag er op grond 
van de Regeling modelvliegen en Regeling op af-
stand bestuurde luchtvaartuigen niet gevlogen 
worden boven mensenmenigten, aaneengesloten 
bebouwing, waterwegen en industrie- en havenge-
bieden. Voor het zakelijk gebruik van drones is een 
certifi caat vereist. Het certifi caat kan men aanvra-
gen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Overnachten
Op grond van artikel 4:26 van de Algemene Plaat-

selijke Verordening van de gemeente Velsen is het 
niet toegestaan om te overnachten in campers, ca-
ravans of tenten buiten de reguliere kampeerter-
reinen. Er zijn binnen de gemeente Velsen ver-
schillende campings waar u wel kunt kamperen. 
Meer informatie kunt u vinden op www.vvvijmui-
denaanzee.nl.

Vaarregels
SAIL Amsterdam vindt plaats van 19 tot en met 
23 augustus 2015. Als u tijdens SAIL wilt varen, 
houdt u dan rekening met de vaarregels die gel-
den. Er zijn verschillende maatregelen getro� en 
om het scheepvaartverkeer tijdens SAIL veilig te 
laten verlopen. Zo is er eenrichtingsverkeer op het 
Noordzeekanaal, zijn er stremmingen, snelheids-
beperkingen van maximaal 6 kilometer per uur en 
geldt er een aanmeerverbod langs het Noordzee-
kanaal en op het IJ. Ook is het van belang dat men 
stuurboordwal (rechts) vaart. 

Tijdens de SAIL In op woensdag 19 augustus 2015 
geldt van 10:00 tot 17:00 uur een verplichte vaar-

richting van IJmuiden naar Amsterdam op het 
Noordzeekanaal, het IJ en de IJhaven (Oranjeha-
ven). Het is niet toegestaan tegen deze vaarrich-
ting in te varen, te kruisen of in te halen. Op zondag 
23 augustus 2015 is de SAIL Out en is de verplichte 
vaarrichting omgekeerd.

De sluizen van IJmuiden zijn op 19 augustus 2015 
tijdens de SAIL In gestremd voor overige scheep-
vaart. Op zondag 23 augustus van 19:00 tot 22:00 
uur zijn de sluizen van IJmuiden, met uitzondering 
van de Zuidersluis en Kleine sluis, gestremd in ver-
band met het vertrek van de tall ships.
Meer informatie over de vaarregels tijdens SAIL is 
te vinden op www.sail.nl en www.velsen.nl. 

Standplaatsen
Tijdens SAIL 2015 zijn langs het kanaal in Velsen-
Zuid vier standplaatsen aangewezen: één op de 
parkeerplaats links van de pont en drie standplaat-
sen in de omgeving van de Torenstraat in het gras. 
Buiten deze vier standplaatsen zijn er langs het ka-
naal geen tappunten of standplaatsen toegestaan.

Overige regels en maatregelen SAIL

Kijken naar de Sail In en Sail Out op andere plaatsen langs het Noordzeekanaal
Met het oog op de verwachte drukte in de gemeente Velsen en de beperkte parkeergelegenheid  publiceren wij ook een overzicht van het gehele Noordzee-
kanaalgebied. Op deze overzichtskaart zijn ook parkeerplaatsen e.d. aangegeven.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 1 
augustus 2015 tot en met 7 augus-
tus 2015 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Geen mededelingen. 

Driehuis 
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 
 
Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 16, kappen 
2 bomen (05/08/2015) 12941-2015.
 
Velserbroek
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvraag die-
nen te beslissen, verlengd met zes 

weken:

IJmuiden
Kennemerstrand 174, legaliseren 
zonwering (10/08/2015) 8677-2015;
Kievitlaan 28,plaatsen dakkapel 
(06/08/2015) 9700-2015;
Kromme Mijdrechtstraat 12, ver-
groten 2e verdieping (06/08/2015) 
9712-2015.

Velsen-Noord
Dijckmanstraat 2, verbouwen kerk 
tot woonruimte met kantoorruim-
te aan huis (07/08/2015) 9900-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende 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 Burgemees-
ter en wethouders van Velsen of 
Burgemeester van Velsen,Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-

loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 

omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Keizer Wilhelmstraat 1, aanpassen 
brandscheiding (05/08/2015) 9991-
2015.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid 
Anna van Burenlaan 16, kappen 2 bo-
men (11/08/2015) 12303-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Rabobank fi etsdag op 13 september 
2015 (10/08/2015) u15.004235.
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