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Organisatie zoekt nog vrijwilligers

Routes Pierloop gewijzigd

De afstanden en routes zijn ten
opzichte van eerdere edities aanzienlijk gewijzigd. De lus door Velsen-Zuid en Driehuis is verdwenen en daarvoor in de plaats is op
de 10 en 15 kilometer een extra
lus in het duingebied gekomen.
Deze afstanden komen langs het
kantoor van hoofdsponsor Vro-

lijk. De 15 kilometer tikt bovendien even kort de zuidpier aan,
waarmee de naam van de loop
meer eer wordt aangedaan. De
10 en de 15 kilometer komen als
vanouds weer door de Marconistraat, waardoor op anderhalve
kilometer van de finish nog even
wat extra motivatie getankt kan
worden.
Nieuw is de 5 kilometer, waardoor er nu ook een prima aanbod is voor de beginnende loper.
In deze route zit echter wel een
flinke heuvel (in het duingebied
naast de Grote Beerstraat), dus
een makkie zal het niet worden.
De Guppenloop voor kinderen
tot en met 8 jaar (over 650 meter)
gaat van start bij het Velserhof.
Een ander bekend onderdeel van
de Pierloop is de Jeugdloop. Nog
niet alle basisscholen hebben
zich hiervoor ingeschreven, maar
inschrijven is nog steeds mogelijk in de eerste twee dagen van
het nieuwe schooljaar. Voor de 5
en 15 kilometer wordt tevens een
Businessloop georganiseerd. Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen zich hiervoor nog
opgeven via www.pierloop.nl.
De organisatie is nog op zoek
naar verkeersregelaars en andere vrijwilligers om alles in goede
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Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)
banen te leiden. Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk een evenement als de Pierloop Velsen te
organiseren, dus alle hulp is welkom. Aanmelden kan via ver-

keersregelaar@pierloop.nl of vrijwilliger@pierloop.nl. Voor overige vragen kan gemaild worden
naar info@pierloop.nl. (foto: Friso
Huizinga)

Telefoon : 023 - 538 00 73
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Shirley (8) wint sponsorprijs
IJmuiden - Vorige week vrijdagmiddag vond in het hoofdkantoor
van DFDS de uitreiking plaats van de hoofdprijs van de Vissenloop, een 4-daagse cruise voor twee personen naar Newcastle,
mét een extra hotelovernachting in Engeland.
DFDS Seaways is vanaf de eerste Vissenloop in 2014 één van
de hoofdsponsors van dit wandelevenement waarvan de opbrengst in zijn geheel ten goede
komt aan KWF Kankerbestrijding.
Dit jaar zorgden de ruim 1.900
deelnemers en de vele sponsoren
voor een opbrengst van meer dan

Kankerbestrijding afdeling Velsen,
Fred van Dam, ontving Shirley de
tickets voor deze reis. Volgend
jaar, op zondag 19 mei, zal voor
de vijfde keer (een lustrum dus!)
48.000 euro! De gelukkige winna- het wandelevenement Vissenloop
res van de sponsorprijs 2018 was worden georganiseerd. Ook dan
de 8-jarige Shirley Timmermans zal de familie Timmermans weer
uit IJmuiden die erin geslaagd was deelnemen maar dan zal, in plaats
om met hulp van familie, vrien- van de 10 kilometer van de afgeden en kennissen, een bedrag van lopen jaren, worden ingeschreven
235,50 euro bijeen te brengen. Uit voor de 15 kilometer.
handen van directeur Teun Wim Zie ook www.vissenloopijmuiden.
Leene en de voorzitter van KWF nl. (foto: aangeleverd)

GEVRAAGD

Velsen - Na een afwezigheid
van twee jaar wordt op zondag
9 september dan toch de 26ste
editie van de Pierloop Velsen
georganiseerd. Met Cornelis
Vrolijk als nieuwe hoofdsponsor hoopt de organisatie, in
nauwe samenwerking met Atletiek Vereniging Suomi, de traditionele loop weer als grootste eendaagse sportevenement
binnen de gemeente Velsen op
de kalender te zetten.

Wij zijn op zoek
naar serieuze

Ook 50+
van harte
welkom

BEZORGERS/STERS

Omgeving Stationsweg, Meervlietstraat/
van Tuyllweg, Driehuis 140 kranten
Omgeving Terrasweg/Berglaan
Santpoort-Noord 240 kranten
Omgeving Kerkweg/Ranonkelstraat,
Santpoort-Noord 140 kranten
Omgeving Da Costalaan/PC Hoofdlaan,
Driehuis 135 kranten
Omgeving Middeloolaan/Tollenslaan,
Driehuis 135 kranten
Omgeving Voorplaats/Narcissenstraat,
Santpoort-Noord 125 kranten
Omgeving Vromaadweg/Clippenbastion,
Velserbroek 185 kranten
Omgeving Sterbastion/Galle Promenade,
Velserbroek 200 kranten
Omgeving Rietkamp/Lieskamp,
Velserbroek 205 kranten
Omgeving Aletta Jacobsstraat,
Velserbroek 215 kranten

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

barbecue.nl

All-in menu’s

Iedere week
Iedere week
in deze krant:
in deze krant:

Informatie
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van de gemeente
van de gemeente
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 GRATIS bezorgd in NL & BE!
 Voor 12 uur besteld,
morgen in huis!
 We nemen de afwas mee!
 Altijd vers en koel €
12,10
geleverd!
p.p.

KIJK OP barbecue.nl Of
f bel 077 467 72 00

ZIE ELDERS
IN DEZE KRANT
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Werkzaamheden in IJmuiden
Op maandag 27 augustus begint aannemer
De Bie Wegenbouw met voorbereidende
werkzaamheden voor het herstel van de
oude rioolput in de kruising De Noostraat,
hoek Willebrordstraat in IJmuiden.
Op maandag 3 september wordt een deel
van de kruising afgezet. De werkzaamhe-

den duren tot vrijdag 21 september.
Het autoverkeer zal daar enige hinder van
ondervinden. Autoverkeer vanuit de Briniostraat kan dan alleen rechtsaf slaan
richting Pontplein. Voetgangers en fietsers kunnen gewoon langs de werkzaamheden lopen en rijden.

Actualisering lijst waardevolle
en monumentale bomen
Vorige week is begonnen met de herinventarisatie van monumentale en waardevolle bomen in de gemeente Velsen.
Het gaat om bomen in de openbare ruimte en bomen bij particulieren. Met de informatie uit de herinventarisatie, zal de
gemeente de lijst van monumentale en
waardevolle bomen actualiseren.

De Rauwe loper

IJmuiden Rauw aan Zee
De afgelopen weken zijn er op diverse plekken in IJmuiden verrekijkers en
bankjes geplaatst die het rauwe gevoel
van IJmuiden benadrukken. Even zitten
en genieten van de dynamiek van zee,
strand, duinen, pier en haven: de bankjes
dragen bij aan de gastvrijheid van IJmuiden.

Deskundige op pad
De gemeente heeft een boomdeskundige ingeschakeld voor de herinventarisatie. De
heer Hoogland van bedrijf Ziziphus zal de
komende weken in onze gemeente rondlopen. Een enkele keer zal hij aanbellen om
een boom in een particuliere tuin nader te
bekijken. De heer Hoogland heeft een legitimatiebewijs bij zich, vraagt u er gerust naar.
Herziening eens per vijf jaar
In 2012 zijn de monumentale bomen voor
het eerst geïnventariseerd. De lijst is een
momentopname. In de loop van de tijd zullen bomen verdwijnen, bijvoorbeeld door
afsterven of kap. Ook zullen er bomen zijn
die zoveel waarde krijgen dat ze in de lijst
moeten worden opgenomen. Daarom actualiseert de gemeente de lijst elke vijf jaar.
Kapvergunning
Voor het kappen van monumentale en waardevolle bomen is een kapvergunning nodig.

Bovendien heeft het college aandachtsgebieden aangegeven waar ook een kapvergunning nodig is. Bomen buiten deze gebieden
en bomen die niet op de lijst staan, mogen
zonder vergunning worden gekapt.
Meer informatie over het beleid van de gemeente vindt u op de website van de gemeente, beleidsplan monumentale bomen.
(foto: Friso Huizinga)

Masterplan
De plaatsing van de bankjes vloeit voort
uit het Masterplan De Rauwe Loper. Daarin is voor drie routes naar de kust en de haven een analyse gemaakt van sterke punten
en knelpunten. Het gaat om de route naar
Strand Noordpier (de Surf en Staal Route),
de route naar de haven en IJmuiden aan Zee
(de Haven en Pier Route) en de route naar
IJmuiderslag (de Duin en Strand Route).
(foto’s: Reinder Weidijk)

Oefen alvast de fietsroute naar
school
In het zuiden van het land zijn de scholen alweer begonnen. Onze regio volgt
over ruim een week. Vooral leerlingen die
voor het eerst naar de middelbare school
gaan, krijgen te maken met andere en
langere routes dan ze gewend zijn. Oefen daarom alvast met uw kind de schoolroute!

Werkzaamheden
De komende weken wordt nog gewerkt op de
Hagelingerweg. Daar hebben fietsers nog te
maken met omleidingen, die op de gele borden worden aangegeven.

Uw gegevens en de gemeente
De gemeente heeft allerlei gegevens van
u. Die moet de gemeente aan andere
overheden geven en aan organisaties zoals het pensioenfonds. U kunt nu zelf aangeven of ook anderen uw persoonsgegevens mogen hebben. De gemeente beslist
daarover na een belangenafweging.

organisaties te delen. Daar kunt u dus niets
tegen doen. Soms vragen andere organisaties of mensen naar uw persoonsgegevens.
Daarvan mag u schriftelijk aangeven of u dat
wilt of niet. De gemeente beslist daarover na
een belangenafweging en stuurt u daar persoonlijk bericht over.

Alle inwoners van Velsen staan in de bevolkingsadministratie, de Basis Registratie Personen (BRP). Denk bijvoorbeeld aan
adresgegevens, of iemand getrouwd is en
iemands nationaliteit. Deze gegevens geeft
Velsen vaak automatisch aan vele overheidsinstellingen (de belastingdienst). En ook aan
enkele bijzondere maatschappelijke organisaties, zoals pensioenfondsen, zodat zij hun
werk goed kunnen doen. De gemeente Velsen is verplicht om die informatie met deze

Lees bij de Bekendmakingen in deze Infopagina hoe u gratis kunt opvragen aan wie de
gemeente informatie over u heeft gegeven
in het afgelopen jaar. En hoe u te weten kunt
komen hoe u in de BRP geregistreerd staat.
Bij twijfel of vragen kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken van de gemeente: tel.
0255-567200/14 0255 bereikbaar van 09:00
tot 16:00 uur of via www.velsen.nl > digitaal
loket. (foto: gemeente Velsen)

Fiets veilig!
Sommige verkeerssituaties zijn voor jonge kinderen lastig. Vooral kinderen die niet
gewend zijn regelmatig te fietsen, missen
vaardigheid in het verkeer. Vanwege hun beperkte lengte zijn kinderen ook minder goed
zichtbaar. Ze moeten daarom goed opletten
of ze gezien worden en voorrang krijgen.
Ook is het van belang dat ze goed aangeven
welke kant ze op willen. Door goed te oefenen raken ze vertrouwd met fietsen en de
verkeersregels. Zo maakt u de eerste schooldag voor uw zoon of dochter en ook voor
uzelf minder spannend. (foto: Fietsersbond)
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Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in Velsen. Sportief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar evenementen voor u op een
rijtje gezet.

Vrijdag 24 augustus van 19.00 tot 22.30 uur
Voorstelling over De Gouden Eeuw van Brederode bij de Ruïne van Brederode (reserveren via www.hoenu.nl, regio Haarlem)
Zaterdag 25 augustus van 11.00 tot 17.00 uur
Voorstelling over De Gouden Eeuw van Brederode bij de Ruïne van Brederode (reserveren via www.hoenu.nl, regio Haarlem)
Zondag 26 augustus van 10.45 tot 12.15 uur
Rondrit met de stoomtrein over het Tata-terrein vanaf station Velserbosch in VelsenNoord (reserveren via www.csy.nl)
Kijk voor de volledige evenementenkalender op www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Krokodil in het zwembad

De laatste week van de zomervakantie ligt van 26 augustus tot en met 3 september deze
Krokodil Avonturenrun in het wedstrijdbad van zwembad De Heerenduinen. Kom met je
vriendje of vriendinnetje en duik tussen de tanden van dit verslindende monster. Kijk voor
de actuele openingstijden op www.zwembadvelsen.nl. (foto: gemeente Velsen)

Ben je bijna 18 jaar? Dit moet je regelen!
Als je 18 wordt, zijn er een paar zaken die
je zelf moet regelen. Je bent daar ‘ineens’
zelf verantwoordelijk voor. Op de website startpuntgeldzaken.nl staat alles op
een rij. Stap voor stap regel je bijvoorbeeld dat je zorgtoeslag krijgt.

Een DigiD, je eigen bankzaken, een zorgverzekering, zorgtoeslag en een aansprakelijkheidsverzekering, dat zijn de belangrijkste
dingen die voor iedereen in orde moeten
zijn. Op de site staat ook informatie over onderwerpen die per persoon verschillen, zo-

als over geld verdienen en op jezelf wonen.
De gemeente Velsen is aangesloten bij
Startpuntgeldzaken. De site geeft tips om
bijvoorbeeld een goed geldplan op te stellen om uit de geldzorgen te komen of om een

spaarplan op te zetten voor de studie van
(klein-)kinderen. De informatie voor 18-jarigen is nieuw. Met deze informatie kunnen
jonge Velsenaren zich goed voorbereiden op
de toekomst en komen ze niet voor verrassingen te staan.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie
over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook
gewoon langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het
Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 11 augustus tot en met 17
augustus 2018 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
President Krügerstraat 40, het recht optrekken van de achtergevel (13/08/2018) 112762018
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 61, kappen
(17/08/2018) 11577-2018

1

boom

Velserbroek
Dammersboog 102, plaatsen berging voorzijde (14/08/2018) 11482-2018
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk

Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 25, realiseren 2
appartementen op 1e en 2e verdieping i.p.v. 1
appartement (17/08/2018) 8776-2018

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en) 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 Burgemeester en wethouders van Velsen of
Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd,
indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is

tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethouders
van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Ahornstraat 34, plaatsen dakopbouw
(07/08/2018) 9625-2018
Pruimenboomplein 40, plaatsen balkonbeglazing (14/08/2018)10600-2018
Koningin Wilhelminakade 227, verhogen erfafscheiding (14/08/2018) 9624-2018
Pegasusstraat 69, plaatsen dakopbouw
(14/08/2018) 10967-2018
Kompasstraat 74, wijzigen voor- en zijgevel
(15/08/2018) 8835-2018
Trompstraat 71, plaatsen dakopbouw
(16/08/2018) 10408-2018
Zwaanstraat 61, plaatsen erker met luifel
(17/08/2018) 10629-2018
Herenlaan 2, splitsen villa in twee woningen
(17/08/2018) 8703-2018

nabij Kennemermeer, tijdelijk (tot en met oktober 2023) afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van recreatief nachtverblijf
(17/08/2018) 7284-2018
Dolfijnstraat 196, plaatsen dakkapel (voorzijde) (17/08/2018) 10144-2018

11126-2018

Velsen-Noord
Velserkade 1, aanpassen expeditieruimte en
bouwen nieuwe hal (13/08/2018) 3015-2018

Verleende
evenementenvergunningen
APV artikel 2:17

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 2, plaatsen dakkapellen (voor-/
zijgevel) (17/08/2018) 10171-2018
Velserbroek
De Zeiler 104, plaatsen stenen berging
(14/08/2018) 9691-2018
De Zeiler 104, legaliseren gemetselde tuinmuur (16/08/2018) 10022-2018
Watergentiaan 1, plaatsen dakkapel (voor en
achter) (17/08/2018) 10528-2018
Zandaak 56, plaatsen dakkapel (14/08/2018)

Geweigerde omgevingsvergunning
Paramaribostraat 56, realiseren uitbouw begane grond en eerste verdieping en vervangen
erker (17/08/2018) 6205-2018

Santpoort-Noord
Straatfeest op 15 september 2018 van 16.00 tot
24.00 uur, locatie: Kerkweg ong. (15/08/2018)
9372-2018
Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
Velserbroek
Parkeerterrein Zadelmakerstraat en Klompenmakerstraat (vrachtwagen P nabij lantaarn), verkoop etenswaren op woensdag, donderdag en vrijdag, van 5 september 2018 t/m
28 december 2018 (13/08/2018) 9646-2018
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Wat doet de gemeente met uw persoonsgegevens?
Iedereen die in Velsen woont, staat in de
bevolkingsadministratie van de gemeente. Die heet officieel de Basis Registratie
Personen, BRP. Daarin staan niet alleen
adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook
of iemand getrouwd is, de nationaliteit,
wie de ouders zijn of de kinderen.

Deze gegevens geeft Velsen vaak automatisch aan vele overheidsinstellingen (de belastingdienst). En ook aan enkele bijzondere maatschappelijke organisaties, zoals
pensioenfondsen, zodat zij hun werk goed

kunnen doen. De gemeente Velsen is verplicht om die informatie met deze organisaties te delen. Daar kunt u dus niets tegen
doen.
Soms vragen andere organisaties of mensen
naar uw persoonsgegevens. Daarvan mag u
aangeven of u dat wilt of niet. Het kan bijvoorbeeld een advocaat zijn, de ledenadministratie van de kerk, een sport- of muziekvereniging, of een particulier. Inwoners
kunnen de gemeente schriftelijk vragen om
die clubs / andere mensen geen gegevens te

leveren uit de administratie. Wij beslissen
daarover na een belangenafweging en sturen daar een persoonlijk bericht over.
U kunt gratis opvragen aan wie de gemeente
informatie over u heeft gegeven in het afgelopen jaar. Stuur de gemeente een brief met
een kopie van uw identiteitsbewijs. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan
thuisgestuurd.
Wilt u weten hoe u geregistreerd bent in
de BRP? Dan kunt u daar een afschrift van

opvragen. Stuur de gemeente een brief met
een kopie van uw legitimatie of kom naar
aan de balie van het stadhuis. De kosten
hiervoor zijn € 6,50.
Het is heel belangrijk dat de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie kloppen. Twijfelt u daaraan, maak dan
een afspraak met de afdeling Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken van de gemeente: tel: 0255-567200 / 14 0255 bereikbaar van 09:00 tot 16:00 of via www.velsen.
nl, het digitaal loket.

Ontwerp omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning
te verlenen voor:

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8 te Santpoort-Zuid,
het oprichten van een woning en kappen van

5 bomen (kenmerk 31335-2017)
De aanvraag, de ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 24 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken in te

zien op www.velsen.nl/actueel/inzage-ontwerpbesluiten.htm.
Tijdens deze periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of
schriftelijk zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerp omgevingsvergunning als de
ontwerp verklaring van geen bedenkingen.

Geen rommelmarkt
Kennemerplein

Er toe doen

Onderaan de website van Hospice De Heideberg staat een
tekst van Cicely Saunders. Zij was
een Engelse arts die in 1967 de
drijvende kracht was bij de oprichting van het St. Cristopher’s
Hospice in Londen. Het eerste
hospice ter wereld dat speciaal
voor deze functie was gebouwd.
De tekst gaat als volgt:

IJmuiden - Wegens omstandig- stond op zaterdag 25 augustus
heden is de laatste rommelmarkt op het Kennemerplein (tegenvan dit seizoen, die gepland over de Vomar), gecanceld.

(Huis)dier van de Week

Jij doet er toe, omdat jij, jij bent.
Jij doet er toe tot de laatste minuut
van je leven
En wij zullen ál het mogelijke voor
je doen.
Niet alleen om je te helpen rustig
te sterven.
Maar om je te helpen leven tot je
sterft.
Vanuit deze gedachte wordt inmiddels over de hele wereld hulp
geboden aan mensen die in de
laatste fase van hun leven zijn
aangekomen.
We leven In een tijd waarin negatief nieuws meestal belangrijker is dan positief nieuws. Daardoor lijkt het soms moeilijk om
nog te geloven in de goede wil
van de mens.
Als u echter een dagje mee zou
draaien in één van de inmiddels
talrijke hospices, dan kunt u ervaren hoe elke dag duizenden vrijwilligers zich inzetten voor hun
medemens en zich daarbij laten
leiden door de woorden van Cicely Saunders.
Vooral de laatste zin is hierbij van
het grootste belang.
Want, juist als het einde nabij is,
heeft elke dag die je nog mee
mag maken grote waarde.

Robert van Westerhoven
Voorzitter Hospice De Heideberg

ZIE ONZE SITE:

JUTTER.NL

Zienswijzen moeten worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders
van Velsen, werkeenheid Vergunningen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het
kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 14 0255.

Op 31 augustus en 1 september

Café Bartje viert jubilea
met feestelijk weekend
Santpoort-Noord - Vierdubbel feest bij Café Bartje! Het bekende pand in de Hoofdstraat is 200 jaar oud, is al 130 jaar een café, draagt inmiddels dertig jaar de naam Bartje en kent Wouter
van der Zwet Slotenmaker (foto) twintig jaar als eigenaar en kastelein. Genoeg aanleiding voor een groot feest, dat op vrijdag 31
augustus en zaterdag 1 september wordt gevierd.

Bartje uit met een programma
dat om 16 uur begint met zanger/
gitarist Nico Bakker, befaamd om
zijn optredens bij het café tijdens
het dorpsfeest. Om 18 uur zingt
het Haarlemse Ampzing Genootschap, in Nederland en VlaandeRuim Zicht, dat was de eerste ge eigenaar W.L. Tromp het had ren bekend om zijn liedjes in feilnaam van het oudste café van verkocht aan Dolf Langelaan. Die loos ABN (zodat iedereen ze beSantpoort vanwege het uitzicht verkocht het in 1998 op zijn beurt grijpen ken). Tussen 19.00 en
op de nog grotendeels lege Vel- aan Wouter van der Zwet Sloten- 23.00 uur zou Full Count spelen,
serbroekpolder. De jaren dertig- maker, die deze naam heeft ge- maar vanwege verdrietige omhuizen aan de overkant stonden handhaafd. Hij voerde hem zelfs standigheden zal deze band worer nog lang niet. Door de Hoofd- door in de nieuwe zaal boven het den vervangen door een andere
straat, destijds een belangrijke café (Bartje Boven) en de bistro geschikte live-act.
verkeersader, reed vanaf 1896 de die hij later startte in Bloemen- Bartje heeft verrassingen in petto
stoomtram van Haarlem naar Alk- daal (Bartje Bloemendaal).
voor de bezoekers die zich aan de
maar en die stopte pal voor de Het jubileumfeest wordt ge- dresscode houden: kleed je zoals
horecagelegenheid.
houden in en bij het café op het je de eerste keer naar Bartje ging!
In de volksmond heette Ruim Dorpsplein en is voor iedereen Daarnaast wordt het zeer op prijs
Zicht al snel café Donselaar, naar gratis toegankelijk. Vrijdag 31 au- gesteld als zij foto’s en verhalen
de familienaam die als een ro- gustus, de laatste dag van de zo- willen meenemen en delen uit
de draad door de geschiedenis mervakantie, staat in het teken de rijke historie van het café. Uivan de kroeg loopt. Harmanus van ‘Back to School’. Voordat het teraard is er voldoende te eten en
van Donselaar, timmerman van geregelde leven weer begint, nog te drinken, ook dankzij de aanweberoep, vertimmerde het huis in een keertje genieten van de zo- zigheid van wijnhuis Ten Bilt (di1988 tot café en werd de eerste mer met de coverband Van Kes- verse wijnen), Renzo’s Amsterkastelein. In 1908 neemt Johan- sel Live. Zanger Patrick van Kes- dam (tapas en charcuterie) en de
nes Bartholomeus van Donselaar sel en zijn vier bandleden spelen BoerenRoker uit IJmuiden met
de zaak over, zijn klanten noem- vanaf 20 uur lekkere rock met een gerookte vis en vislekkernijen.
den hem doorgaans Bartje.
rauw randje, van Jimmy Hendriks Het feestweekend van Bartje verDat werd in 1987 de nieuwe naam tot Coldplay en van U2 tot Oasis. vangt dit jaar Santpoort Jazz. (fovan het café, nadat de toenmali- Op zaterdag 1 september pakt to’s: aangeleverd)

IJmuiden - Het huis aan huisdier van de week is Amara. Amara is een volwassen gesteriliseerde poes die op zoek is naar een
huisje met eventueel andere katten. Ze houdt niet van honden en
wat oudere kinderen is geen probleem. Amara gaat alleen even
de tuin in of het balkon op voor
een frisse neus en verder is het
een lieve aanhankelijke knuffel.
Wie geeft Amara een leuk nieuw
huisje?
Voor meer informatie over Amara en alle andere dieren die een
nieuw baasje zoeken, bel met
het Kerbert Dierentehuis aan de
Heerenduinweg te IJmuiden: tel.
0255-515744. Het asiel is open
van maandag tot en met vrijdag
tussen 10.00 en13.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur en op za-

terdag van 10.00 tot 13.00 uur. Of
kijk op www.dierenbescherming.
nl, twitter:@dierenbescherming
en Facebook.com/dedierenbescherming. (foto: aangeleverd)

DCIJ opent deuren voor
niet-leden in nieuw seizoen
IJmuiden - Na een zomerstop van
bijna drie maanden gaat het nieuwe seizoen van Damclub IJmuiden
(DCIJ) op vrijdagavond 31 augustus van start. Zowel de jeugd als
volwassenen mogen op die avond
tijdens een sneldamtoernooi, vernoemd naar oud-voorzitter Kerst
de Jong, ondervinden of zij het spel
nog niet verleerd zijn.
In de Jan Campertschool in Driehuis zal er in groepen van verschillende niveaus gespeeld worden,
waarbij degene met het hoogste
gemiddelde wint. Ook niet-leden
zijn van harte welkom. De jeugd
speelt van 19.00 tot 20.00 uur; daarna spelen de volwassenen door tot
ongeveer 23.00 uur.
Het Kerst de Jong toernooi is niet
het enige toernooi dat toegankelijk
is voor niet-leden. Komend seizoen
organiseert DCIJ naast de onderlinge competitie, beker en sneldamcyclus voor leden namelijk ook een
aantal thema-avonden. Waar spelers op zaterdag tijdens de nationale competitie de mogelijkheid krij-

gen om in uiterste concentratie het
maximale uit hun geestelijke capaciteiten te halen, kunnen zij op vrijdagavond op een ontspannen manier dammen. Hiermee wil DCIJ
ook een club zijn voor spelers die
het leuk vinden om af en toe zonder druk wat potjes te spelen.
De eerste thema-avond, de Friese
avond, vindt plaats op vrijdag 14
september tussen 20.00 en 22.30
uur.
Op deze avond wordt er Fries gedamd: naast diagonaal mag er
ook horizontaal en verticaal geslagen worden. Verwacht wordt dat
deze spelregels voor veel hilariteit
gaan zorgen, aangezien de deelnemers compleet anders moeten
gaan denken dan bij het traditionele spel. Een beginnend dammer
hoeft daardoor niet in het nadeel te
zijn, waardoor het toernooi ook geschikt is voor huisdammers.
Meer informatie over de themaavonden kan op de website en Facebookpagina van Damclub IJmuiden gevonden worden.
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Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
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Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

IJmuiden - Het resterende deel van de subsidie voor cultuureducatie gaat naar Bibliotheek Velsen. Daartoe heeft het college van
burgemeester en wethouders vorige week besloten. Na het faillissement van het Kunstencentrum Velsen (KCV) had het college
al laten blijken dat het overblijvende subsidiebedrag beschikbaar zou blijven voor cultuureducatie. Het gaat om een bedrag
van 237.875 euro.
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Opgave gratis advertenties
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Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijkmakenwijueropattent,
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
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Privacy
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Bibliotheek heeft ook meer geld nodig
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Door Erik Baalbergen
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Extra subsidieaanvraag na
overname activiteiten KCV

Begin deze maand heeft Bibliotheek Velsen- een subsidieverzoek van deze omvang ingediend, zodat de overgenomen
activiteiten voor de rest van dit
jaar gewoon doorgang kunnen
vinden. Het geld wordt opgesplitst in drie delen, het grootste deel daarvan (168.355 euro) is bedoeld voor het voortzetten van de activiteiten op het gebied van cultuureducatie. Verder gaat een bedrag van 52.020
euro naar de cultuurcoaches en
de resterende 17,500 euro is bestemd voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het
faillissement van KCV was een direct gevolg van het raadsbesluit
om geen extra subsidie van drie
ton beschikbaar te stellen.
De culturele instelling had daarom gevraagd, zodat het faillissement afgewend zou kunnen
worden. Nu komt Bibliotheek
Velsen echter met een extra sub-

sidieaanvraag van 195.000 euro. Dat geld is nodig om diverse kosten te dekken die de organisatie heeft moeten maken
om de overname van de activiteiten van KCV mogelijk te maken. Te denken valt aan aanpassingen op het gebied van ICT
en administratie. De gemeenteraad zal zich dus opnieuw moeten buigen over het verstrekken
van extra geld en krijgt hiervoor
binnenkort een voorstel vanuit
het college.
Het college heeft overigens inmiddels ingestemd met de oprichting van Stichting KunstForm
en met een wijziging van de statuten van de bibliotheek ten behoeve van de uitvoering van de
activiteiten waarvoor subsidie
wordt aangevraagd. Ook is besloten om een toezichthouder
aan te stellen om namens de gemeente de overgangsfase te monitoren.

Pas op voor muien!

-

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor de Moerberg.
Bij de naam Moerberg denkt een
IJmuidenaar ongetwijfeld aan het
Moerbergplantsoen en het woonzorgcentrum De Moerberg. De
iets oudere IJmuidenaar kent misschien nog de Moerbergschool, die
later is opgegaan in Basisschool de
Vuurtoren, en de voormalige speeltuin ‘De Moerberg’. De naam Moerberg is blijkbaar onlosmakelijk verbonden met IJmuiden. Maar wat
was de Moerberg?
De Moerberg was voor vroegere
IJmuidenaren een bekende duintop, zelfs een van de hoogste van
Noord-Holland. De Moerberg
lag ten zuiden van de duinvlakte
Breesaap en grofweg ten zuiden
van de huidige Marconistraat, zo
tussen de visserijschool aan de Havenkade en de rotonde aan het begin van de Lange Nieuwstraat. De
naam ‘Moerberg’ komt waarschijnlijk van de grote hoeveel konijnenholen op de duintop; een ‘moer’ is
een vrouwtjeskonijn.
Tegen het einde van de negentiende eeuw koopt de Maatschappij IJmuiden grond in de zuidelijke
Breesaap, aan de voet van de Moerberg, voor de aanleg van een begraafplaats voor IJmuiden. De bo-

men worden gerooid en de grond
wordt geëgaliseerd. In 1896 wordt
de Westerbegraafplaats geopend.
In een satirisch feestprogramma
bij het 25-jarig bestaan van IJmuiden in 1901 komen we de ‘Moereberg’ tegen als uitwijkplaats voor
het nuttigen van sterkedrank; op
het feestterrein in IJmuiden wordt
geen drank geschonken. Op een
kaart van het gemeentelijk uitbreidingsplan voor IJmuiden uit 1908
staat de Moerberg aangegeven als
‘duingronden bestemd voor bouwterrein na afgraving en egalisatie’.
Vanaf de Moerberg geniet de
IJmuidenaar van het weidse uitzicht over de omgeving, van Overveen tot Wijk aan Zee, en over de
zee in het westen en de spoorbrug
in het oosten. De vrij toegankelijke
Moerberg is een geliefd klimduin
en speelterrein voor de kinderen
van Nieuw-IJmuiden; ze kunnen er
ravotten in het mulle zand.
De Moerberg wordt begin dertiger jaren afgegraven ten behoeve van de uitbreiding van NieuwIJmuiden. Het zand wordt gebruikt
voor de aanleg van de provinciale weg bij Wormerveer en voor de
ophoging van bouwterreinen in

Amsterdam. De kranten tonen regelmatig foto’s van de imposante
graafmachines. Vrachtwagens rijden af en aan tussen de afgraving
en een tijdelijke aanlegsteiger in
het Noordzeekanaal, vanwaar het
zand in schepen verder wordt vervoerd. De zandauto’s rijden door
de Kerkstraat en dan door de Vleetstraat heen en via de Snelliusstraat
terug. De grootte van het uiteindelijk afgevlakte terrein maakt nogal
indruk. In een lokale krant wordt er
zelfs gespeculeerd over de aanleg
van ‘Vliegveld IJmuiden’!
Omdat met het afgraven van de
Moerberg de kinderen een belangrijk speelterrein verliezen, wordt in
april 1933 de kinderspeeltuin ‘De
Moerberg’ aan de Cornelius Drebbelstraat (in het huidige Moerbergplantsoen) geopend. Hoewel de
Moerberg compleet is verdwenen,
zit de duintop nog jaren in het collectieve geheugen van IJmuiden.
‘Ontelbaar’ wordt vergeleken met
de hoeveelheid zandkorrels die de
Moerberg telde. En als tijdens een
hevige storm in mei 1938 veel straten in IJmuiden bedolven raken
onder een laag stuifzand, spreekt
men van de ‘wraak van de Moerberg’.
Op de foto zien we overigens niet
de Moerberg maar het in vergelijking daarmee piepkleine speelduintje naast het Hondsdrafpad in
Zeewijk.

Film aan de Pier
Plus-Wijzer
zandbanken is gekomen weer
terug kan stromen richting
zee. Deze mui-stroom is vooral aanwezig als het eb wordt.
Tevens zijn dit soort stromingen erg wisselend aanwezig.
De ene dag kan er nog niets
aan de hand zijn en de volgende dag kan er opeens een sterke stroming zijn. Normaal gesproken zijn de muien in IJmuiden erg ondiep en is de stroming zwak. Dit is dus echt een
uitzondering geweest. Op heel
veel andere stranden langs de
Nederlandse kust komen wel
vaak sterke mui-stromen voor.
Als je als zwemmer in een muistroom terecht komt en het
lukt niet om terug te zwemmen naar de kant, dan is het
verstandig om rustig te blijven en je mee te laten stromen
richting zee, totdat de kracht
van de stroom afneemt. Dit is
meestal al snel, want als het
water dieper wordt, neemt de
mui-stroom snel in kracht af.
Vervolgens kan je een stukje
opzij zwemmen en dan via de
zandbanken weer terug zwemmen naar de kust. De IJRB heeft
de rest van de week intensiever bewaakt ter hoogte van
deze mui, maar na twee dagen
was de stroom weer afgezwakt
tot de normale situatie. Daarnaast heeft de IJRB de afgelopen week in totaal zes hulpverleningen gedaan; 3 keer EHBO,
2 keer een vermissing en 1 keer
MAAK VAN JE HUIS
een vondeling. De komende 2
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weken
zullen
gers van de IJRB nog dagelijks
aanwezig
hetR strand.
4 zijnX opP E
Buiten openingsuren kan de
JA
A R I Nworden
IJRB altijd
gealarmeerd
via 112 (bij spoed). (foto: IJRB/
ONZE
Jeroen Groot)

IJmuiden - Op zondag 26 augustus wordt Seaport Marina
omgetoverd tot een grote gratis openluchtbioscoop. Onder
de noemer ‘Film aan de Pier’
wordt die avond de film Atlantic van regisseur Jan-Willem
van Ewijk vertoond. Ook wordt
op vrijdag 24 augustus een DJavond gehouden.

WWW.LIJFENGE

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer
WWW.50PLUSWIJZER.NL
IJmuiden - De afgelopen week
was een stuk rustiger voor de
IJRB dan de weken hiervoor,
met name door het mindere
weer. Er was echter wel een gevaarlijke stroming, waardoor
er goed opgelet moest worden. Op 14 augustus kreeg
de IJRB een melding van een
zwemmer in de problemen in
zee voor de strandhuisjes. Gelukkig was de persoon door
een medewerker van surfschool Hightide, die toevallig
in de buurt was, al uit het water gehaald. De lifeguards van
de IJRB kregen te horen dat de
persoon in de problemen was
gekomen door een sterke stroming in een mui. Hierop zijn 2
lifeguards het water ingegaan
om te testen hoe sterk de muistroom was en deze bleek inderdaad fors te zijn. Een mui is
een geul tussen de zandbanken, haaks op de kust, waardoor het water dat over de

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

KRANTEN!

Het is inmiddels de tweede keer
dat het terrein van Seaport Marina het decor is voor een filmvertoning. Het zogenoemde ‘Landje bij de Pier’, gelegen aan de kop
van de boulevard langs de jachthaven, zal die avond dienst doen
als evenemententerrein voor deze unieke belevenis. De zilte zeewind, een scherm voor de golven
en een inspirerende film vol veerkracht en hoop onder de blote
sterrenhemel.
De jonge Marokkaanse visser Fettah (Fettah Lamara) kan zich meten met de beste Europese surfers die zijn dorp jaarlijks aandoen. Wanneer hij verliefd wordt

WWW.LIJFENGEZOND

op de Nederlandse Alexandra
(Thekla Reuten), wordt hij pas
echt geconfronteerd met de
enorme kloof die gaapt tussen
hem en zijn leeftijdsgenoten uit
West-Europa. Hij besluit om langs
de Atlantische kust van Marokko
naar Europa te windsurfen. Maar
de tocht van negenhonderd kilometer over de onvoorspelbare
oceaan is vol gevaren. In majestueuze beelden toont regisseur Jan-

Willem van Ewijk zowel de nietigheid als de kracht van het individu. Atlantic is de meesterproef
van een groot visueel verteller.
De film start om 21.00 uur.
Vrijdagavond 24 augustus knallen de beats van DJ Baptiste en DJ
2CV uit de speakers bij het Duinmeer, naast Paviljoen Nova Zembla. De DJ-avond start om 20.00
uur en duurt tot 0.00 uur. De toegang is gratis. (foto: aangeleverd)

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
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(foto: aangeleverd)
Demodag acrylverf Mixed-Media
door Marianne Eugster bij Bakker, ‘de snoepwinkel voor kunstenaars’ op de Dorpsstraat 102,
10.00-16.00 uur. Zie ook www.
aquarelles.nl.

23 AUGUSTUS

Rondrit met stoomtrein over terrein Tata Steel. Vertrek 10.45 uur,
retour 12.30 uur. Vanaf station
Velserbosch, Wenckebachstraat
1, Velsen-Noord. Loket gaat om
9.30 uur open. Reserveren kan via
www.hoogovensstoomijmuiden.
nl. Meer weten, niet reserveren
via 06-12129068.

(foto: aangeleverd)
Inloopconcert in de Dorpskerk in
Heemskerk met Geert Hoes op
panfluit, 15.30-16.00 uur.

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie van der Veer. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Hannie Spronk-toernooi bij RKVV Velsen. Om 18.30 uur: VelsenVSV en om 20.15 uur: Stormvogels-EDO.

24 AUGUSTUS

(foto: aangeleverd)
Rock ‘n Roll Street Akersloot: onder andere Oldtimerfestival. Festival duurt het hele weekend. Ook
volop muziek! Programma: www.
rockenrollstreet.nl.

(foto: aangeleverd)
Ochtendwandeling met IVN na(foto: aangeleverd)
Buitenplaats Beeckestijn: Ten- tuurgids in de prachtige OosterRock ‘n Roll Street Akersloot: jaar- toonstelling ‘Resonance’. Ge- plas, Nationaal Park Zuid-Kennemarkt met 115 kramen vanaf opend van 11.00 tot 16.00 uur. merland. Verzamelen 10.30 uur
16.00 uur. Festival duurt het hele Toegang 4 euro.
bij informatiebord ingang Bleek
weekend. Ook volop muziek! Proen Berg in Bloemendaal. Aangramma: www.rockenrollstreet. Wooferland Het festival, Houtrak, melden verplicht via www.npnl.
Wethouder van Essenweg Half- zuidkennemerland.nl of 023we. Zie ook www.wooferland. 5411123. Deelname is gratis.
com/nl
Buitenplaats Beeckestijn: TenMysteryland, Groene Weelde toonstelling ‘Resonance’. GeHaarlemmermeer. Zie ook www. opend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.
mysteryland.nl
Re-enactment 2018, luchtoorlogsmuseum Fort Veldhuis wordt
twee dagen omgetoverd tot een
oorlogsgebied uit de Tweede Wereldoorlog, 11.00-16.00 uur. Ook
zondag. Genieweg 1 te Heemskerk.

(foto: Anne Moss)
Gouden Eeuw Feest op Ruïne van
Brederode in Santpoort-Zuid. Van
19.00 tot 22.30 uur.
Telstar - MVV Maastricht. Aanvang 20.00 uur.
FabCityNature progameert twee
DJ’s bij het Duinmeer, naast Paviljoen Nova Zembla. DJ Baptist,
Electronic Acoustic van 20.00 tot
22.00 uur. En van 22.00 tot 24.00
uur DJ 2CV, Electronic Disco. Toegang gratis. Zie ook www.fabcitynature.nl

(foto: aangeleverd)
Laatste Roots Market op Camping
Bakkum, 12.00-19.00 uur. www.
rootsmarket.nl.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’
van Arie van der Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber. Motordraaimiddag.

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

29 AUGUSTUS

(foto: F. Braaksma)
Militair evenement op Fort aan
den Ham aan de Busch en Dam
13 in Uitgeest, 11.00-17.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’
van Arie van der Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30
(foto: aangeleverd)
uur. Kosten 1,50 bovenop de enCharles Bruijn Reflect, expo in de treeprijs. Poppenkastvoorstelling
Engelmunduskerk, Kerkplein 1 ‘druppels grote reis’. Vanaf 3 jaar.
in Velsen-Zuid. Elke zondag ge- Aanvang 13.30 uur. Toegang graopend van 13.00 tot 16.00 tot en tis voor museumbezoekers.
met 26 augustus. Zie ook www.
charlesbruijn.com
Michael Jackson Marathon bij
RTV Seaport. Van 19.00 uur tot
middernacht.

(foto: aangeleverd)
Poëtische rondleiding bij beeldenpark Een Zee van Staal in Wijk
aan Zee. Start 14.00 uur op de
hoek van de Bosweg en de Reyn- (foto: aangeleverd)
dersweg. Deelname gratis, vooraf Fab City Nature organiseert een
Openluchtbioscoop. Om 21.00
aanmelden niet nodig.
uur start filmvertoning ‘AtlanMysteryland, Groene Weelde tic’. Locatie ‘t Landje bij de ZuidHaarlemmermeer. Zie ook www. pier Seaport Marina, IJmuiden
aan Zee (bij slecht weer in de bomysteryland.nl
tenloods. Toegang gratis. Zie ook
www.fabcitnature.nl

27 AUGUSTUS

Kaasmarkt in Alkmaar, 10.0013.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Rock ‘n Roll Street Akersloot: onder andere Solexrace. Festival
duurt het hele weekend. Ook vol(foto: aangeleverd)
(foto: aangeleverd)
op muziek! Programma: www.
Buitenplaats Beeckestijn: Ten- Klassiek concert in Dorpskerk van rockenrollstreet.nl.
toonstelling ‘Resonance’. Ge- Castricum. Stichting The Interopend van 11.00 tot 16.00 uur. national Holland Music Sessions Open dag bij Santpoorts Belang
brengt weer jonge talenten op in ‘t Brederode Huys, BloemenToegang 4 euro.
het gebied van viool, cello en pi- daalsesstraatweg in SantpoortKaasmarktorgelconcert in Grote ano naar Castricum. Vanavond de Zuid. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Kerk Alkmaar om 12.00 en 13.00 Japanse pianiste Anna Suzuki (fouur met Cor van Wageningen. to: aangelever)d en het Trio Nor- Gouden Kinderfeest op Ruïne
thern Lights uit Rusland.Aanvang van Brederode in Santpoort-Zuid.
Gratis entree.
20.00 uur. Kaarten kunnen wor- Toegang 6,-. Kinderen van 4 tot
Zee- en Havenmuseum IJmuiden den gekocht aan de zaal vanaf 12 jaar 4,-, 0 tot 3 jaar gratis. Zie
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- 19.30 uur, e-tickets zijn verkrijg- ook www.hoenu.nl
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ baar via www.tihms.com.
en ‘100 jaar staaltransport in de
Gouwe Ouwen in restaurant van
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiDe Santmark, muziek van vroeden’ van Arie van der Veer. 3
ger, 14.00-16.00 uur. Iedereen is
Speurtochten voor kinderen van
welkom. Iedere laatste zaterdag
25 AUGUSTUS
kleuter tot puber.
van de maand.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Zilveren Trawler-toernooi bij IJVV
Stormvogels, Zuiderkruisstraat
IJmuiden. Wedstrijden beginnen
om 11.00 uur rond 17.00 uur prijsuitreiking.

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Resonance’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Open Kerk (laatste keer) in de
Dorpskerk aan het Kerkpad 1 in
Castricum, 11.00-15.00 uur.

IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’
van Arie van der Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

ter op de Grote Markt in Haarlem.

Rommelmarkt op het Kennemerplein Gaat wegens omstandigheden niet door.

26 AUGUSTUS
Hannie Spronk-toernooi bij RKVV
Velsen. Om 10.00 - 13.30 uur: aanvang Good-Old Hannie Spronktoernooi. 14.00 uur: derde en vierde plaats. Om 14.00 uur: finale.

(foto: aangeleverd)
Open dag Boskinderen.nl, informatie over survival- en natuuropleiding voor kinderen (7-12 jaar)
van PWN, 11.00-12.00 uur in Bezoekerscentrum De Hoep. www.
boskinderen.nl. Verhinderd? Ook
op woensdag 5 september van
15.00-16.00 uur.

Telstar organiseert, tot en met 30 AUGUSTUS
woensdag 25 juli, Soccer Camp
voor kinderen van 6 tot en met 15 Koffieochtend in Bibliotheek Veljaar in het Rabobank IJmond Sta- serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.
dion. Van 09.00 tot 15.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
Wandelclub voor mensen met open van 13.00 tot 17.00 uur. Exgeheugenproblemen. Start 10.00 positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
uur vanaf dorpshuis Het Terras, en ‘100 jaar staaltransport in de
Dinkgrevelaan 17 Santpoort- IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’
Noord. Wandeling duurt ± 45 mi- van Arie van der Veer. 3 Speurnuten in een rustig tempo. Na de tochten voor kinderen van kleuwandeling koffie/thee en een ge- ter tot puber.
heugenspelletje. Voor interesse als deelnemer of begeleider, Pieter Vermeulen Museum: TenJanneke Cluistra, telefoon 023- toonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
3031228.
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.

(foto: aangeleverd)
Bites & Beats, food- en music
event op het terrein van Slot Assumburg in Heemskerk, vanaf
12.00 uur. www.bitesbeats.nl.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden (foto: aangeleverd)
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- Collecte voor Vogelhospitaal
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ Haarlem tot en met 1 september.
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie van der Veer. 3
Speurtochten voor kinderen van
28 AUGUSTUS
kleuter tot puber.

Pieter Vermeulen Museum: TenGildewandeling met gildegids toonstelling ‘Waterwijs’ voor ieGer Boon. Vertrek 10.00 uur bij dereen vanaf 4 jaar. Open van
standbeeld Laurens Janszn. Cos- 13.00 tot 17.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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Telstar- -MVV
JongMaastricht
AJAX

Wedstrijd Jong
Onnodige Brabantse nederlaag zorgt voor zuur gevoel bij competitiestart

Nieuwe Telstar-ploeg
bestaat uit twee gezichten

Velsen - „Het glas is altijd halfvol bij mij.” Het was één van de eerste, kenmerkende zinnetjes die Mike Snoei ruim een jaar geleden
uitsprak tijdens de voorbereiding op het seizoen 2017-2018. Altijd uitgaan van eigen kracht en dat in combinatie met de nodige opportuniteit en het zelfvertrouwen. Niemand in Velsen-Zuid
wist toen nog waartoe dat zou gaan leiden. Een zesde plaats.
Spectaculair voetbal. Schitterende doelpunten van briljante spelers. Maar bovenal gloorde sinds lange tijd de hoop op terugkeer
naar de Eredivisie. Één doelpunt kwam Telstar slechts te kort om
de finale van de, toen nog, Jupiler League play-offs te bereiken.
Na het unieke jaar met complete synergie tussen verdediging,
middenveld en aanval kon een leegloop in de zomer niet uitblijven. De nieuw geformeerde Telstar-ploeg bestaat uit twee gezichten en dat werd enigszins pijnlijk duidelijk in Waalwijk.
Met zijn altijd halfvolle glas leek men. Dat hier ook wel degelijk meer
Mike Snoei een beetje te morsen aanvallend mee kan worden gein het Mandemakers Stadion. Te- speeld bewees Telstar al na 48 segen de nummer 18 van vorig sei- conden. Jasper van Heertum had
zoen lagen volop mogelijkheden het eerste doelpunt in de Keuken
om zeer aanvallend tot de doel- Kampioen Divisie razendsnel kunpunten
komen.
De oefenmeesRegio -te,,Mijn
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nog dat een kind zich gezien en genende 5-3-2, 3-5-2 en 4-4-2 syste-

nen maken uit een geweldige spelhervatting van Frank Korpershoek.
In het vervolg van het eerste kwart
creëerden de Witte Leeuwen vervolgens kans op kans. Maar wanneer
de tegenstander meer balbezit had
en de zwakke plekken van de Witte Leeuwen eenmaal waren gevonden, werd het andere gezicht van
deze nieuwe ploeg pijnlijk blootgesteld. RKC hoefde niet eens zo goed
te voetballen om tot de nodige kansen te komen. De Noors-Zweedse
huurling van Feyenoord Emil Hansson, zag zijn doelpoging nog getoucheerd worden voordat hij uiteindelijk tergend achter de nieuwe Velsense doelman Sven van der
Maaten verdween.
In de tweede helft was er opnieuw
een Telstar-ploeg met twee uiterliefd voelt. Er zijn in Nederland
100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek die deze positieve aandacht nauwelijks krijgen. Om deze kinderen te steunen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Nederland op om deze kinderen te verwarmen met een kilometerslange supportsjaal van lieve berichten. Na de actieperiode deelt Het
Vergeten Kind ze, sjaal voor sjaal,
uit aan kwetsbare kinderen in
Nederland.
De Week van Het Vergeten Kind
was van maandag 29 januari tot en met zondag 4 februari met verschillende activiteiten
door het hele land. Vaste onderdelen zijn de uitreiking van de
‘Kind Centraal’ Award, Het Vergeten Kind Filmfestival en de voetbalclinics. Zie ook www.hetvergetenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Clinic voor kwetsbare kinderen
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als warme
broodje
invloedTelstar
op. (Douwe
de Vries,
jeswelgaan.
verloor
vofoto:
1963pictures.nl)
rig weekeinde
echter de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Het
was de eerste nederlaag in zes
wedstrijden, maar dat had gelukkig geen grote gevolgen
voor de stand op de ranglijst
omdat de concurrentie ook
punten liet liggen.
Jong Ajax is sinds maandag
de nieuwe koploper in de Jupiler League. Het wordt dan
ook een belangrijke wedstrijd
voor beide ploegen. Er wordt
met belangstelling uitgekeken
naar een mogelijke opstelling
van Ajax-speler Younes. Maandag speelde hij nog mee met
Jong Ajax en maakte daar direct een glansrol van. Het is
nog afwachten of Younes tegen Telstar uitkomt. In ieder
geval hoeft hij niet tegen lege
tribunes op te kijken!

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 februari wordt weer een Repair Café gehouden van 13.30 uur tot
16.00 uur in ’t Brederode Huys
aan de Bloemendaalsestraatweg
201. Tijdens het Repair Café draait
het op elke tweede zaterdagmiddag van de maand allemaal om
repareren. Het biedt, naast dat
het een gezellige ontmoetingsplaats is voor de buurtbewoners,
de gelegenheid om elektrische
apparaten, klokken, horloges,
meubeltjes, speelgoed, computers, mobiele telefoons, fietsen,
enz. ter reparatie aan te bieden.
In principe gebeurt dit gratis, een
vrijwillige bijdrage is welkom.

Hofstede biljarttoernooi

IJmuiden - Afgelopen weekend vond een guerrilla-actie van citymarketing .IJmuiden plaats. Mensen konden gratis meerijden
met een speciale strandbus van station Sloterdijk en station Haarlem
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IJmuidense strand.
Daarnaast is de social media
De eerste strandgasten werden campagne een belangrijk onderdoor wethouder Jeroen Verwoort deel van de marketingactie. De
ontvangen met een strandpak- aankondiging van de actie heeft
ket met daarin een strandbal, vis- op Facebook al 10.000 mensen
sershoedje, magazine .IJmuiden bereikt.
en een lunchbon voor één van de Door het maken en delen van
strandtenten. De strandonderne- een professioneel filmpje van de
mers droegen graag bij aan een actie is de exposure op social mepositief
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Havenmuseum is voor
de nieuta Steel en heeft u een bijzonder
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Open dag Kuba moskee
IJmuiden - Vanwege het 25–ja- ganisaties samen te werken.
rig bestaan van de Kuba moskee De laatste jaren is de Kuba moswordt op zondag 18 februari een kee actief om veel meer naar buiopen dag gehouden voor alle in- ten te treden door het organisewoners uit Velsen en de regio.
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Achtste
termijn HOV
Velsen - De gemeente Velsen
gaat de achtste termijn afbetalen van het HOV (Hoogwaardig
Openbaar Vervoer) tussen IJmuiden en Haarlem. Het gaat voor
2018 om 167.000 euro. Het gedeelte dat de gemeente meebetaalt aan het project zou bestaan uit 15 jaarlijkse termijnen.
Maar nu het HOV totaalbedrag
veel lager is uitgekomen ziet het
er naar uit dat niet al die termijnen moeten worden betaald. Dit
jaar wordt duidelijk hoeveel Velsen nog moet betalen. Oorspronkelijk
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Van Snollebollekes tot Kensington:
voor ieder wat wils op Dutch Valley
Velsen - Meer dan 100 artiesten voor nog geen vijf tientjes. Wie
zo redeneert, kan zonder uitgelachen te worden spreken van ‘een
koopje’. Zeker als je bedenkt dat Kensington, op dit moment de
beste band van Nederland, als headliner op de poster staat.
De achtste editie van Dutch Valley, afgelopen zaterdag in Spaarnwoude, heeft opnieuw aangetoond dat organisator UDC een
gouden formule in handen heeft.
De programmering werd gekenmerkt door een mix van kwaliteits- en feestmuziek; een dozijn ‘grote namen’ in de vallei met
daaromheen verschillende kleinere podia met artiesten die het
vooral goed doen in kroegen en
feesttenten. Tel daar 35.000 gezellige mensen en een veelvoud
aan liters bier bij op en je hebt
gegarandeerd een geslaagd evenement.
De Velsen Valley was urenlang

kreeg met hits van zijn vader. Uit
tienduizenden kelen klonk ‘Zij gelooft in mij’ en later ‘Bloed, zweet
en tranen’. Het zorgde voor kippenveld bij de liefhebbers van
het domein van de Marcel Fisser het levenslied.
Band, bekend van het succesvolle
tv-programma Beste zangers dat De band waar het meeste naar uit
op 1 september weer van start werd gekeken – niet in de laatgaat. Achtereenvolgens stonden ste plaats door de organisatie zelf
Kenny B, Maan, Tommie Chris- omdat het een flinke duit kostte –
tiaan, Lange Frans, Tino Martin, was Kensington. De winnaar van
Wolter Kroes, Alain Clark, Barry de Popprijs 2017 maakte de verHay en Waylon op het podium – wachtingen meer dan waar, al
met wisselend succes overigens. was het natuurlijk wel een a-typische act voor een ‘feestival’ als
Daarna volgden relatief lange Dutch Valley.
pauzes die nodig waren om de
laatste acts op te bouwen. Broe- Na het spectaculaire optreden
derliefde deed het vooral goed bij van de beste band van Nederland
de jongere bezoekers, terwijl An- sloot Jebroer in stijl af met numdré Hazes tijdens zijn eerste gro- mers waarbij vrijwel niemand stil
te optreden in bijna twee maan- kon blijven staan. Opvallend was
den het hele veld aan het zingen daarbij hoeveel kinderen hun ou-

ders ervan hadden weten te overtuigen om toch echt te wachten
op het optreden van hun favoriete rapper. Hoe controversieel het
nummer ook is, Jebroers’ ‘Kind
van de duivel’ veroorzaakte een
lichte aardbeving in de vallei, zo
hevig was het laatste feestje van
de dag.
Nog geen vijfhonderd meter verderop, op het Go! Après Ski Stage,
gebeurde aan het begin van de
avond iets soortgelijks. Het veld
stond helemaal vol toen Snollebollekes – hoewel de naam anders doet vermoeden bestaat deze Brabantse act uit één persoon
– zijn grootste hit ‘Links, rechts’ inzette, wat inderdaad tot gevolg
had wat de titel van het nummer doet vermoeden. De heen en
weer bewegende mensenmassa was voor veel bezoekers het

hoogtepunt van Dutch Valley.
Even daarvoor was al geprobeerd
de langste polonaise van Nederland te vormen, maar die poging mislukte omdat er simpelweg te weinig ruimte was op het
veld. Druk was het op dat tijdstip
overal, waardoor wachten op een
drankje aanzienlijk langer duurde
dan tijdens Dance Valley.
Wat er op de andere podia gebeurde? Daar klonk hip-hop, muziek uit de jaren ’90, een beetje
disco en uiteraard veel feestmuziek. De meeste artiesten hebben
er al flink wat jaren in de business opzitten (Rob Ronalds, Quincy, Robert Leroy, Django Wagner, Gebroeders Ko), anderen zijn
nog druk bezig hun naam te vestigen (Danny Froger, Danny Nicolay, Dave Roelvink, Jonna Fraser).

Hoe het ook zij, Dutch Valley was
een feestje waarbij geen enkele
liefhebber van Nederlandstalige
muziek zich hoefde te vervelen.
Al was het maar omdat je altijd
even kon uitbuiken op de rotsblokken met uitzicht op de vallei
of een rondje kon maken in de 55
meter hoge zweefmolen.
Volgend jaar vindt Dutch Valley
plaats op zaterdag 17 augustus.
Met die datum wordt mogelijk
nog geschoven omdat Latin Village plannen heeft voor een tweedaags evenement. Feit is sowieso
dat UDC en A Venue, de organisator van Latin Village, binnenkort
één BV gaan vormen om efficiënter te kunnen werken en duurzame investeringen op het terrein
te kunnen doen. (Friso Huizinga,
foto’s: Michel van Bergen en Friso
Huizinga)

Overlast en vertraging door Latin Village Festival
Velsen-Zuid - De organisatie
van het uitverkochte Latin Village Festival, dat afgelopen
zondag in Velsen-Zuid werd
gehouden, heeft grote moeite gehad om de verkeersstromen in goede banen te leiden.

de auto kwam, ontstonden er in
de loop van de middag lange files voor de evenementenafslag
op de A9 en op de N202/Amsterdamweg. Ook in Velserbroek
was het veel drukker dan tijdens Dance Valley en Dutch Valley. Uit de wijk kwamen meerdeOmdat het merendeel van de 40 re klachten over fout parkeren,
tot 45 duizend bezoekers met wildplassen, drugs dealen en

ander asociaal gedrag. De gemeente Velsen laat in een reactie aan NH Nieuws weten de situatie te onderzoeken. Volgens
een woordvoerder volgden de
bezoekers niet de officiële routes. ‘We willen als gemeente
openstaan voor leuke evenementen, maar dergelijke overlast is echt niet de bedoeling.

We nemen alle klachten, berichten en opmerkingen daarom
ook zeker mee voor toekomstige evenementen. We gaan er in
samenwerking met de organisaties voor zorgen dat er een volgende keer minder overlast zal
zijn. Er wordt onderzocht welke
maatregelen we in de toekomst
kunnen nemen.”

Door de file op de Amsterdamseweg stagneerde het pendelbusvervoer vanaf station Sloterdijk. Hierdoor deden sommige bezoekers er uren over om
de Velsen Valley bereiken. De organisatie en de politie riepen via
social media op ‘om geduld te
hebben en de verkeersregels te
respecteren’.

Voorgaande jaren waren er ook
al problemen met de bereikbaarheid van Latin Village Festival. Om herhaling te voorkomen
was dit jaar een extra parkeerveld geopend aan de oostkant
van Zijkanaal B, maar dat heeft
dus niet kunnen voorkomen dat
het verkeer vastliep. (Friso Huizinga)
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PostNL past netwerk brievenbussen in gemeente Velsen aan

Velsen - PostNL past vanaf begin september in Velsen het netwerk
van brievenbussen aan. De reden voor de aanpassing is dat we in
Nederland steeds minder post versturen. Brievenbussen die weinig worden gebruikt, verwijderen of verplaatsen we naar plekken
waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk.

Bij het bepalen van de locaties is
rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen die
de Postwet voorschrijft. Daarnaast hebben lokale vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals ANBO, Unie KBO,

die wat minder goed ter been
zijn. Brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen blijven
om die reden dan ook staan. Ook
het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd. Bij het bepalen van de locaties houden wij
rekening met de afstandseis voor
brievenbussen zoals vastgelegd
in de Postwet.
Vanaf 10 september 2018 voeren we de eerste veranderingen
in het netwerk van brievenbussen in Noord-Holland door. In de
gemeente Velsen blijven 38 brievenbussen en verdwijnen er 22
brievenbussen. Op welke locaties brievenbussen blijven, staat
in het bijgevoegde overzicht. De
aanpassingen zijn 5 oktober 2018
gerealiseerd.
Als een brievenbus vervalt, wordt
dit minimaal drie weken van tevoren op de betreffende brievenbus zelf aangegeven. Bewoners ontvangen op het huisadres
PCOBm I(e)derin en LvKK de mo- een brief met informatie over de
gelijkheid gekregen om advies veranderingen. Informatie is ook
uit te brengen op de plannen in te vinden op postnl.nl/brievende gemeente.
bus. De locatiewijzer op deze paGezamenlijk is gekeken of brie- gina helpt bij het vinden van de
venbussen voor iedereen bereik- dichtstbijzijnde brievenbus. (foto:
baar blijven. Ook voor mensen aangeleverd)

IJmuider Harmonie
organiseert welvaartsmarkt

Reddingsbrigade verwacht
geen afname verdrinkingen

IJmuiden - In 2017 verdronken 86 inwoners van Nederland, net
zoveel als het jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS). Reddingsbrigade Nederland is blij om het feit
dat het aantal inwoners dat verdrinkt niet verder is opgelopen.
Reddingsbrigade Nederland verwacht dat het risico op verdrinking de aankomende jaren niet kleiner wordt en dat de kans op
verdrinking groter blijft onder mannen en onder nieuwkomers.

Het CBS komt op basis van de
laatste cijfers over verdrinking
en in historisch perspectief tot
drie hoofdconstateringen. Allereerst: er verdrinken vooral veel
minder jonge kinderen. De laatste tien jaar verdronken jaarlijks
IJmuiden - De IJmuider Har- gemiddeld negen kinderen, het
monie organiseert op zater- merendeel jongens. Daarnaast:
dag 8 septemer voor de derde de meeste verdrinkingen komen
keer een welvaartsmarkt. Potten voor onder kinderen met een
en pannen, glaswerk, kleding, niet-westerse achtergrond.
speelgoed, electronica, boeken, Afgezet tegen de bevolking vercd’s, platen en zelfs een kleine dronken drie keer zoveel menstand met bijouterie is aanwezig. sen met een niet-westerse achUiteraard is er ook koffie en thee. tergrond als mensen met een NeKortom, voor ieder wat wils.
derlandse achtergrond. Tenslotte:
De welvaartsmarkt wordt van de meeste buitenlandse bezoe9.00 tot 14.00 uur gehouden in
het clubgebouw aan de Tolsduinerlaan in Velsen Zuid (tegenover de parkeerplaats van het
Rabobank IJmond Stadion). (foto: aangeleverd)

vast dat er ook buiten (bijna-)verdrinkingen om veel hulp van lifeguards nodig is op en langs het
water.
Bijvoorbeeld voor EHBO, omdat
een kind vermist wordt en bij vragen over zwemveiligheid. De brigades hebben het daar druk mee.
kers die verdrinken, zijn Duitsers Ze hebben bovendien de hanen Polen.
den vol aan zwemles geven, lifeHet is de verwachting van Red- guards opleiden, toezicht bij evedingsbrigade Nederland voor nementen en voorlichting bieden
aankomende jaren dat het ri- op scholen over de risico’s van
sico op verdrinking niet klei- zwemmen in open water.
ner wordt, omdat: de waterkant Bij dat laatste gaat het om onder
steeds meer een ‘pretpark’ wordt, meer een uitleg over het gevaar
wat badgasten en evenementen- van muien en wat te doen als je
bezoekers aantrekt; er nieuwko- zelf of als een ander in de problemers blijven komen; onze mo- men komt. Reddingsbrigade Netorische vaardigheid in het alge- derland blijft daarom investeren;
meen minder wordt met alle ri- in zwemlessen, in mensen zwemsico’s voor de zwemvaardigheid; mend leren redden, in de kwalihet met ons bewustzijn van de ri- teit van toezicht; en in meer besico’s van open water in het alge- wustwording onder burgers van
meen slecht is gesteld.
de risico’s van water. (foto: IJRB/
Reddingsbrigade Nederland stelt Jeroen Groot)

Stichting Matthias langs
deuren voor Grote Clubactie
IJmuiden - Stichting Matthias start
op zaterdag 15 september met de
lotenverkoop van de Grote Clubactie. Vanaf die dag gaan (bestuurs)leden langs de deuren om inkomsten
op te halen voor hun club.
Stichting Matthias gaat net zoals
bijna 6.000 andere verenigingen
en stichtingen op pad. Met de Grote Clubactie realiseren verenigingen en stichtingen extra inkomsten. Een lot kost 3 euro, waarvan
maar liefst 80 procent direct naar
de club gaat. Wim Planting, coördinator van Stichting Matthias: ,,Dit
jaar hopen wij met de opbrengst de
financiering van het opknappen en
uitbreiden van de gemeenschappelijke ruimte te realiseren. Onze
bewoners willen meer mogelijkhe-

den hebben voor het bereiden van
bijzondere gerechten. Wij kunnen
de steun van onze omgeving dus
goed gebruiken!”
Stichting Matthias doet voor de
derde keer mee met de Grote Club
Actie. Vorig jaar werd er 288,80 euro opgehaald. Met dit geldbedrag
werd destijds een deel van de aanschafkosten was/droogmachine
gerealiseerd. Het streven is dit jaar
om veel meer loten te verkopen.
Mensen die loten kopen maken
kans op mooie prijzen, zoals de
hoofdprijs van 100.000 euro. De
trekking van de Grote Clubactie
vindt plaats op 12 december 2018.
Vanaf 13 december staat de trekkingsuitslag op clubactie.nl. (foto:
aangeleverd)

Tennissen bij TC De Gieteling
Velsen-Noord - Ben je beginnend tennisser? Sla je graag fanatiek of rustig - recreatief
een balletje? Wil je competitietennis spelen? Wil je gezond
bezig zijn? Dat kan allemaal bij
TC de Gieteling op prachtige
banen en in een gezellige ambiance.
Je kunt bij TC de Gieteling twee
maanden gratis kennismaken
met tennis. En als je het leuk
vindt, kun je een jaar lang tennissen voor maar 8 euro per maand.
TC de Gieteling is een kleinscha-

lige gezellige vereniging op het
sportpark Nieuw Rooswijk in Velsen-Noord.
Je kunt zowel recreatief als in
competitieverband tennissen.
Op vier dagdelen in de week is
er voor iedereen inlooptennis.
Maar de vereniging doet ook
met een aantal teams mee aan
de officiële KNLTB tenniscompetitie. En tweemaal per jaar organiseert de club een groots open
toernooi. In het voorjaar voor heren- en damesdubbel; in het najaar het gemengd dubbeltoernooi. Veel leden van andere ver-

enigingen uit de hele regio doen
aan deze toernooien mee. Van
13 tot en met 23 september is
het Gieteling Open Gemengd.
Hiervoor kun je je nog steeds inschrijven.
Nieuwe leden worden uitgenodigd voor een uitgebreide introductie-avond. Er wordt dan toelichting gegeven over de mogelijkheid van het volgen van tennisles, het participeren in zelfwerkzaamheid en het indraaien
op je eigen niveau binnen bestaande tennisgroepen. Zie ook
www.tennisclubdegieteling.nl.

Rondje Oosterplas
Bloemendaal - Zondag 26 augustus zal een natuurgids van
IVN een ochtendwandeling maken in de prachtige Oosterplas,
gelegen in het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. Tijdens deze excursie kunt u heerlijk genieten van de omgeving en meer te
weten komen over het duinlandschap.
Welke invloed heeft de mens ge-

had op de duinen en wat zijn de
nu de ‘Thijssebosjes’? Wat is er te
zien vanaf het uitzichtpunt Starreberg? Welke specifieke zaken
zijn er per seizoen te zien? Denk
aan de ontluikende bomen in het
voorjaar, de vruchten en paddenstoelen in het najaar en hoe de
bomen zich tegen de kou in de
winter beschermen. In elk jaargetijde valt er genoeg te beleven

hier! Met een beetje geluk komt
u deze dag ook nog diersporen in
het zand tegen.
Vooraf aanmelden is verplicht via
www.np-zuidkennemerland.nl of
023-5411123. Deelname is gratis.
De groep verzamelt om 10.30 uur
bij het informatiebord bij ingang
Bleek en Berg. De excursie duurt
ongeveer 1,5 uur. (foto: aangeleverd)

Rust zonder Roest
Santpoort-Noord - Door Socius Velsen wordt in het najaar
de cursus Rust zonder Roest, de
Kunst van het Ouder Worden,
gegeven. Deze is gericht op
oudere volwassenen (60 plussers) die met anderen stil willen staan bij de mogelijkheden
en kansen van de latere levens-

fasen. Wat wil ik nog? Wat kan ik
nog?
Aan de hand van diverse thema’s, persoonlijke ervaringen
en oefeningen inspireren wij elkaar om de eigenheid van het
ouder worden te ontdekken.
Het is een speurtocht naar onze
krachten op latere leeftijd. De

cursus wordt gegeven in Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan
17 in Santpoort-Noord. Start
op 17 oktober 2018 om 14.00
uur (acht bijeenkomsten op
woensdagmiddag). Deelname
is gratis. Opgeven kan via 0888876900 (Socius) of chebling@
socius-md.nl.
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Michael Jackson
Marathon bij RTV Seaport
Velsen - Woensdag 29 augustus
vanaf 19.00 uur is er een bijzonder evenement bij RTV Seaport:
de Michael Jackson Marathon.
Die dag is het precies 60 jaar geleden dat de Amerikaanse zanger werd geboren.
Van 19.00 uur tot middernacht
hoor je in dit speciale radioprogramma zijn bekende hits, maar
ook exclusieve, onbekende nummers en fragmenten van toe-

Wandelen door
ontwakende
stad

spraken en interviews. In de studio aan de Gerard Doustraat in
IJmuiden worden die avond ook
diverse gasten geïnterviewd.
Luisteraars kunnen hun favoriete Michael Jackson-nummer
aanvragen en er is ook een prijsvraag. Initiatiefnemer van de Michael Jackson Marathon is Mark
Metselaar. Hij zal samen met Gerard Boer de presentatie verzorgen.

Haarlem - Hoe mooi kan Haarlem
zijn, wanneer de stad net aan het
ontwaken is in alle rust? U kunt dit
zelf ervaren op zondagmorgen
26 augustus om 10.00 uur. Gildegids Ger Boon neemt u mee op
een tocht door het centrum van
de stad. De wandeling start bij het
standbeeld van Laurens Janszn.
Coster op de Grote Markt. U hoeft
zich niet aan te melden. De kosten
zijn 4 euro per persoon.

Orgelconcert

Netwerk Event zet
Techport-regio op de kaart
Stichting Santpoort zet
prijswinnaars in zonnetje
Santpoort - De winnaars van de
Dorpsfeest Puzzels zijn bekend.
René de Graaf won de Snelpuzzel
op de Jaarmarkt. De maker van
de puzzel was verbijsterd over
René’s kennis van Santpoort. De
Fotopuzzel voor Kenners is door
honderden Santpoorters bekeken. Maar alleen de winnaar Piet
Nijssen had alles goed. De Speurtocht is gewonnen door Eva van
Lammeren en haar drie kinderen, Ze zijn daarvoor twee dagen

op pad geweest is. Alle winnaars
ontvingen vier toegangskaarten
voor de Gouden Eeuw Feest van
Brederode op 24 en 25 augustus
op de Ruïne. De Hoofdprijs is gewonnen voor Francisca de Boer.
Zij kreeg van Santpoorts Bier
voor 10 personen alles over bier
brouwen en proeven op boerderij Landzicht. Alle deelnemers
aan de Dorpsfeest Puzzels van
Stichting Santpoort geweldig bedankt. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - De grootste werkgever in Noord-Holland, Tata Steel
Nederland, bestaat in september 100 jaar! Door samenwerking
en innovatie levert dit onze regio al 100 jaar groei en welvaart
op. Om dit met elkaar te vieren, organiseren de Provincie NoordHolland en de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen op 26 september een verrassend en actief Techport Netwerk
Event. Dit event is speciaal bedoeld voor de MKB-bedrijven in de
maak- en smart maintenance-industrie.
Toonaangevende sprekers zoals Peter Wennink (CEO ASML),
Dick Burger (CEO Scheybeeck)
en Hans de Boer (voorzitter VNONCW) nemen de bezoekers mee
naar deze nieuwe toekomst van
de industrie. Wat staat ons te
wachten en wat kan samenwerking opleveren? De deelnemers
zullen ervaren hoe ze van het
Techport netwerk gebruik kunnen maken. Daarnaast biedt het
hen de mogelijkheid om met elkaar en op een informele manier
het netwerk te versterken. Tijdens het Techport Netwerk Event
zal Charles Groenhuijsen als dagvoorzitter optreden.
De locatie waar het Techport Netwerk Event wordt georganiseerd
is uniek: De wereld van Staal, een
festivalterrein dat speciaal ter gelegenheid van 100 jaar staal in de
IJmond wordt opgebouwd.

De industrie staat voor een spannende uitdaging. De mogelijkheden om op een moderne en concurrerende manier bijvoorbeeld
staal, papier, cement en voedingsmiddelen te maken, worden steeds aantrekkelijker door
nieuwe inzichten op gebied van
duurzaamheid. De opkomst van
robotisering en ICT biedt kansen.
Maar vakbekwaam personeel is
schaars.
Het is vaak onmogelijk om op alle terreinen de laatste stand der
techniek in eigen huis te ontwikkelen. Daarom verzamelen toonaangevende producenten verschillende specialisten om zich
heen die hun productiemiddelen veilig, betrouwbaar en zo lang
mogelijk tegen de beste prijs
kunnen laten functioneren. Zo
trekken zij gezamenlijk op om de
concurrentiepositie en de werk-

gelegenheid in de Techport-regio
te versterken.
Techport is de naam van een virtueel netwerk van ondernemers,
overheid en opleidingsinstituten. Inhoudelijk focust Techport
zich op de maak en smart maintenance industrie. De met elkaar
ontwikkelde kennis en innovaties
komen ten goede aan markten
die in de Techport regio sterk zijn
ontwikkeld, zoals offshore(wind),
energie, voedingsmiddelen en
materialen. Het zwaartepunt van
Techport ligt in de IJmond, maar
Techport werkt nauw samen met
partijen in de Metropoolregio
Amsterdam (MRA), Noordzeekanaalgebied en Noord-Holland
die in bovenstaande thema’s en
markten actief zijn.
Het Techport Netwerk Event richt
zich name op MKB ondernemers en innovatiemanagers uit
de maak- en smart maintenance-industrie. Half augustus hadden zich al meer dan 160 ondernemers ingeschreven. Geinteresseerden kunnen tot 15 september een gratis e-ticket bemachtigen via tatasteelevents.com>
Techport Netwerk Event. (foto:
Tata Steel)

Maandelijkse rondleiding door
huis en tuinen Beeckestijn
Velsen-Zuid - Ook zondag 2 september is het weer mogelijk om
te genieten van het huis en de
historische tuinen van de fraaie
18de-eeuwse buitenplaats BeecWijk aan Zee - Zondag 26 augus- denpark bevindt zich op de hoek kestijn. Onder begeleiding van
tus is er een poëtische rondlei- van de Bosweg en de Reynders- een van de enthousiaste vrijwilding bij beeldenpark Een Zee van weg in Wijk aan Zee. De wandeStaal in Wijk aan Zee.
ling begint om 14.00 uur vanaf de
Tijdens de rondleiding langs de entree van het park. Dit is de laatmetershoge stalen kunstwer- ste thema-rondleiding van deze
ken in de duinen naast de staal- zomer. Vanaf 2 september starfabriek, wordt een toelichting ge- ten de reguliere rondleidingen
geven met als speciale toevoe- weer, op elke eerste zondag van
ging een verrassend, passend of de maand. Aanvang 14.00 uur en
niet passend gedicht.
deelname is gratis. Van tevoren
Toegang en rondleiding is gratis. opgeven is niet nodig. (foto: aanOpgeven is niet nodig. Het beel- geleverd)

Staal rijmt op taal

Biljarten bij Het Terras
Santpoort-Noord - Biljarten
vormt voor velen een aangenaam
tijdverdrijf. Zo ook voor de dertig
leden van biljartclub Het Terras,
die zijn naam dankt aan de locatie, dorpshuis Het Terras aan de
Dinkgrevelaan 17. Op maandag 1
oktober start daar de onderlinge
competitie libre 2018/2019.
Geen wedstrijden tegen elkaar,
maar juist met elkaar. Er wordt
gespeeld met een persoonlijke
moyenne 15 tot en met 90 caramboles. De partij wordt gespeeld in
dertig beurten, het speelrooster
wordt door wedstrijdleiders Ge-

rard Poppe en Theo Hageman
verzorgd. Tot half januari wordt
op deze wijze elke maandag en
woensdag gespeeld tussen 09.45
en 17.00 uur. Daarna eindigt het
libre en gaan de leden bandstoten tot eind maart. Tenslotte volgt ter afsluiting een gezellige avond. Iedereen die in het komende najaar of in de winter zin
heeft om de dagen op te vullen
met een leuk spelletje biljarten,
is van harte welkom. Voor nadere
inlichtingen kan worden gebeld
met secretaris Hans van Riessen:
06 25340623.

lige rondleiders maakt u kennis
met de historie van het huis en
leert u de tuinen met ander ogen
zien dan wanneer u een dagelijks
wandelingetje over de buitenplaats maakt. De rondleiding begint om 14.00 uur bij het hoofd-

huis. Deelname bedraagt 7 euro.
Aanmelden kan via info@buitenplaatsbeeckestijn.nl. Na afloop
bent u in de gelegenheid de tentoonstelling ‘Resonance’ in het
hoofdhuis te bekijken. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Op vrijdag 31 augustus wordt er in de Nieuwe Kerk
een orgelconcert gegeven door
Ronald de Jong. Deze organist
studeerde op het conservatorium
in Den Haag bij Rienk Jiskoot en
Wim van Beek en is sinds 1991 als
cantor-organist verbonden aan de
Oude Kerk in Zoetermeer alwaar
hij ook de muzikale leiding heeft
over de cantorij. De Jong concerteert veelvuldig in Nederland en
het buitenland (onder meer Amerika, Schotland, Slowakije en Italië)
en is een veelgevraagd begeleider
van koren en solisten. Van zijn spel
zijn zes cd’s verschenen waarop hij
speelt en improviseert. Hij is als dirigent actief bij een aantal koren
en als docent is hij verbonden aan
het Muziek Onderwijs Centrum te
Holten. In 2014 heeft hij de publieksprijs Kunst en Cultuur van
de gemeente Zoetermeer ontvangen vanwege zijn verdienste voor
de jarenlange organisatie van de
lunch- en orgelconcerten in de
Oude Kerk in Zoetermeer. Ronald
de Jong is ook actief als beeldend
kunstenaar en heeft regelmatig
exposities van zijn abstracte en figuratieve werk. Tijdens het concert in IJmuiden bespeelt hij de
beide orgels in deze kerk met werken van onder andere Bach, Wesley, Vierne en De Jong. Het concert begint om 20.00 uur en de
toegang is gratis. Wel wordt er na
afloop een deurcollecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. De Nieuwe Kerk staat in de Kanaalstraat. (foto: aangeleverd)

Cursus Spaans

Santpoort-Noord - Hoe bestel je
een maaltijd in een Spaans restaurant? Hoe vraag je de weg in het
Spaans? En hoe communiceer je,
wanneer je in dat land onverhoopt
in problemen bent gekomen?
Spaans is wereldwijd na Mandarijn
de meest gesproken taal. Voor 406
miljoen mensen is het de moedertaal en nog eens 180 miljoen mensen hebben Spaans als tweede taal.
Het kan dus geen kwaad om zelf
ook een woordje Spaans te leren
spreken. Daarom start op 24 september in dorpshuis Het Terras een
cursus Spaans op reis. Deze cursus
wordt gegeven op maandagavond
van 19.00 tot 20.00 uur. Een dag later, dinsdag 25 september, start
op dezelfde tijd de vervolgcursus voor beginners. Wie nog dieper in de Spaanse taal wil duiken,
kan de derde cursus volgen, waarin ook aandacht wordt besteed aan
de grammatica, met name aan de
werkwoordsvormen in de tegenwoordige tijd en verleden tijd. Deze cursus start eveneens op 25 september en wordt gegeven op dinsdagavond van 20.10 tot 21.10 uur.
Een tweede groep gaat van start
op donderdag 27 september van
09.30 tot 10.30 uur. Voor meer informatie: cursusmaria@gmail.com
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Nieuw:
Freerunnen
bij trampolinevereniging
IJmuidenWWW.50

Plu

In memoriam

Natascha Klobedanz

‘Zo zingt ze nog de sterren van
de hemel en zo is ze een engeltje.’ Dit is slechts een van de talloze reacties op het trieste bericht op de Facebook-pagina
van Full Count waarin de band

bekend maakt dat zijn geliefde zangeres plotseling is overleden.
De IJmuidense Natascha Klobedanz, geboren op 1 juni 1981,
was in de regio bekend van-

wege haar werk en haar passie voor muziek en theater. Ze
werkte als leerkracht op diverse
Velsense basisscholen en zong
en speelde naar hartenlust in
musicals, bands en uiteenlopende producties en projecten.
Dat begon bij revuegezelschap
VAT ’71 en leidde via onder andere musicalvereniging Unidos,
de grote Koel-Kerstshow, optredens in verzorgingstehuizen en op festivals tot een prijs
in het prestigieuze concours de
Stem van Haarlem in de Philharmonie. En natuurlijk was de
rode draad haar tienkoppige
band Full Count, waarvan ze bijna twaalf jaar de blikvanger en
ster was.
Natascha is maar 37 jaar geworden. Ze laat een dochter van 8
na. De uitvaart vindt in besloten
kring plaats.

CD ‘100 jaar Hoogovens’
Regio - Heemskerk - Wanneer
zich in de regio een bijzonder
historisch feit voordoet, weet je
een ding zeker: Heemskerker Jan
Schrama maakt er onder de vlag
van het Kennemer Delta Collectief een bijzondere CD over.
Dat gebeurde bijvoorbeeld al
met de viering van duizend jaar
Heemskerk en met het 125-jarig bestaan van het Noordzeekanaal. Dit jaar bestaat het staalbedrijf, dat ooit begon onder de
naam Hoogovens, honderd jaar.
Ook hiervan is nu een CD verschenen.
Een aantal regionale tekstschrij-

vers en muzikanten is door het
Kennemer Delta Collectief uitgenodigd om een bijdrage te leveren voor deze CD. Velen van hen
hebben zelf een relatie met het
staalbedrijf, bijvoorbeeld omdat hun vader er werkzaam was
en het bedrijf daardoor een grote impact heeft gehad op hun
levens. Hoewel het bedrijf na de
overname door British Steel als
Corus verder ging en sinds de
overname door het Indiase Tata Steel die naam draagt, is de
naam Hoogovens in de volksmond altijd prominent aanwezig gebleven. ,,Vandaar de titel

van de CD”, verklaart Jan Schrama over ‘100 jaar Hoogovens’.
Op de CD is de nodige nostalgie te beluisteren, die vaak met
het verleden verbonden is. “Het
voordeel van een CD is dat deze
vaker uit de kast wordt gehaald
dan een boek, ook ver na een jubileum. Bovendien is de muziek
regelmatig te horen op de radio
en wordt deze ook regelmatig
op de website aangeklikt”, legt
Schrama uit. net als de andere
dertig (!) cd’s over deze regio, is
de muziek van ‘100 jaar Hoogovens’ via www.kennemerdelta.
nl te beluisteren.

Velsen - Het aankomende sportseizoen start TVIJ met iets nieuws:
een combinatieles van trampolinespringen in de trampolinehal van TVIJ en freerunnen in de
gymzaal! Onder de professionele
leiding van Tessa Koster (TVIJ) en
Wesley Sijm (wesley4motion) kun
je je op zaterdagochtend van 9.30
tot 11.00 uur lekker in het zweet
werken. Deze les is voor kinderen
van 8 tot 15 jaar. Daarnaast heeft
TVIJ nog volop plaats voor kinderen die willen leren trampolinespringen op allerlei verschillende
niveaus en voor alle leeftijden, recreatief en in wedstrijdverband.
Alle lessen vinden plaats in sporthal
de Springplank in Velserbroek.
WWW.50PLUSWIJZER.NL
Inschrijven voor een proefles kan
via info@tvij-trampoline.nl.

Plus-W

Strijd tegen ‘Amerikanen’

Natuurwerkdag
in Duin- en Kruidberg
Santpoort-Noord - IVN ZuidKennemerland organiseert zaterdag 1 september in samenwerking met Natuurmonumenten de
natuurwerkdag ‘Amerikaanse vogelkers verwijderen’ in Duin- en
Kruidberg.
Een flinke klus waarbij extra handen erg welkom zijn. Deze vogelkers vormt door zijn snelle groei
een bedreiging voor de overige
(duin)flora. Een dag buiten werken in de natuur met een enthousiaste groep mensen.
,,We gaan in de duinen Amerikaanse vogelkers verwijderen
en uitsteken’’, aldus IVN. ,,Deze
struik woekert in het gebied. Dit
werk blijft nodig. We krijgen door
het zagen bloemrijk duingrasland weer terug met duinviooltjes, kleine pimpernel en duinhagedissen.
De imposante kastanje- en beukenlanen verklappen de historie van Duin en Kruidberg. Ooit
werd het voormalige landgoed
bewoond door rijke kooplui. Nu
heeft de natuur er grotendeels
weer bezit van genomen. Zo

overwinteren er vleermuizen in
de ijskelder en staan de bomenlanen en bermen in het voorjaar vol bloeiende stinzenplanten. Shetlandpony’s en Schotse
Hooglanders zorgen voor de begrazing. In de natte valleien is geplagd, waardoor er vrij zeldzame
planten als parnassia, gentianen
en duizendguldenkruid kunnen
groeien.’’
Natuurliefhebbers die het leuk
vinden om een dag buiten in de
natuur bezig te zijn en een bijdrage willen leveren aan de natuur zijn van harte welkom! Ervaring is niet vereist. De werkdag
duurt van 9.30 tot 15.30 uur. Verzamelen om 9.30 uur bij ingang
Duin- en Kruidberg op de parkeerplaats.
Zorg zelf voor werkkleding, laarzen en neem je eigen koffie/thee
mee. IVN zorgt voor gereedschap,
begeleiding, werkhandschoenen
en een lekkere vlaai voor bij de
koffie. Aanmelden bij Marc van
Schie, telefoon 06-22575748. Zie
ook www.ivn.nl/zuidkennemerland. (foto: aangeleverd)

WWW.50PLUSW
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Vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september

Ontdek, doe en geniet op de meest
verrassende broedplaats van Haarlem

Kustpact in NoordHolland afgerond
Regio - De uitwerking van het
landelijke Kustpact voor NoordHolland is afgerond. Alle 27 samenwerkende partners die het
afgelopen jaar onder regie van de
provincie Noord-Holland hieraan
hebben gewerkt, zijn tevreden
met het behaalde resultaat. De
balans tussen bescherming van
natuur- en landschapswaarden
en ontwikkeling van recreatieve
bebouwing is goed geregeld in
een strandzonering, de bestaande bescherming van de duinen
en in afspraken over verdere samenwerking over de duinrand.
Voor het strand was dit voorjaar
al een convenant getekend tussen de partners, en voor de duinen bieden de bestaande regels
voldoende bescherming. Voor
de gebieden direct grenzend aan
de duinen, de zogenaamde binnenduinrand, waar verschillende
ruimtelijke vraagstukken spelen
en de situatie complexer is, hebben de partners procesafspraken gemaakt. Daarbij bekijken zij
de vraagstukken die spelen regionaal en integraal. Het gaat dus
niet alleen over recreatieve bebouwing, maar ook over woningbouw, landbouw, klimaatadaptatie en energietransitie, en dat samen met andere relevante partijen.
Waar kan geen en waar kan wel,
en onder welke voorwaarden,
nieuwe recreatieve bebouwing
worden toegestaan, was dé vraag
vanuit het landelijk Kustpact die
moest worden uitgewerkt in een

zonering onder de regie van de
provincie. Het kustgebied bestaat
immers voor een belangrijk deel
uit waardevolle en kwetsbare natuur en landschappen. Tegelijkertijd moet de kustveiligheid op orde zijn en heeft de kust grote aantrekkingskracht en economische
waarde voor recreatie en toerisme. In de uitwerking van het landelijk Kustpact in Noord-Holland
is gezocht naar een goede balans
tussen rust en reuring in een dynamisch gebied. Voor het strand
is daar eerder een gezamenlijk
opgestelde Strandzonering 2025
uitgekomen, die richting geeft
aan nieuwe recreatieve ontwikkeling.
De betrokken organisaties onderschrijven nu dat de regels die al
voor de duinen gelden, voldoende bescherming bieden en sturing geven voor ontwikkelingen.
De Noord-Hollandse duinen zijn
grotendeels beschermd natuurgebied, volgens Europese regels
als Natura2000 gebied of als Natuur Netwerk Nederland. Daarnaast zijn zij belangrijk voor de
waterveiligheid, als grondwaterbeschermingsgebieden en zijn
ze aardkundig waardevol of monumentaal. Daardoor is daar in
principe geen ruimte voor nieuwe recreatieve bebouwing en/of
grootschalige uitbreiding van bestaande bebouwing. Bestaande
rechten van ondernemers in de
duinen worden uiteraard gerespecteerd.
Er is gezamenlijk geconstateerd

dat met name in de binnenduinrand veel meer speelt dan alleen
recreatieve bebouwing. Bovendien zijn er onder andere voor
de binnenduinrand de afgelopen
periode, los van het Toekomstperspectief Kust, door de betrokken gemeenten en andere organisaties al diverse visies gemaakt.
Ook maakt de kust deel uit van de
provinciale Omgevingsvisie voor
Noord-Holland en de gemeentelijke Omgevingsvisies.
De betrokken organisaties hebben nu de procesafspraak gemaakt om voor de drie afzonderlijke regio’s Noordkop, Noord- en
Zuid-Kennemerland te bezien
of de bestaande visies afdoende
richting geven voor toekomstige
ontwikkeling in de binnenduinrand. De betrokken organisaties
blijven dan ook samenwerken nu
de uitwerking van het Kustpact
formeel is afgerond.
Voor de verdere uitwerking van
de afspraken hebben zij in februari, op grond van het Toekomstperspectief Kust, een samenwerkingsagenda en een convenant
afgesloten. De ontwikkelingen in
de binnenduinrand en de duinen
zullen, net als die op het strand,
aan de hand daarvan worden besproken.
De 27 betrokken organisaties
vinden dit voldoende en onderschrijven gezamenlijk dat het nationale Kustpact op deze manier
voor Noord-Holland toekomstbestendig is uitgewerkt. (foto: aangeleverd)

Regio - Circus Hakim, de thuisbasis van Hakim Traïdia, sluit deze
zomervakantie zinderend af. Op
vrijdag 31 augustus en zaterdag 1
september presenteert Circus Hakim een nieuw Haarlems evenement: Nestival. Dit theater is gevestigd op de Korte Verspronckweg 7 – 9. In dit warme nest van
creativiteit en gezelligheid kan iedere Haarlemmer dit weekeinde
op ontdekkingstocht naar onvermoede culturele en maatschappelijke bedrijvigheid en zijn hart
ophalen aan workshops, (street-)
food, muziek, film en/of (kinder-)
theater.
Circus Hakim verzorgt komend
seizoen onder andere wekelijks
workshops theater en filmen voor
kinderen en jongeren. Ook is hier
de Haarlemse Bluesclub gevestigd en zijn hier twee maal per
maand theatersport-voorstellingen van Tartrek. Het komende
culturele seizoen staat nog veel
meer op stapel; van Comedy Inc
en een Maghreb-filmfestival tot
aan zondags kindertheater. Met
‘Nestival’ laat Circus Hakim alvast
voorproeven.
Nestival speelt zich grotendeels
op het plein voor het theater af.
Behalve Circus Hakim doen ook
een groot aantal andere onderwijs en culturele instellingen gevestigd op dit terrein aan het evenement mee. Er is een mini-food
& consumer-market met diverse foodtrucs, drankverkoop en
diverse non-food-stands, silent
disco, enzovoorts. De Haarlemse Bluesclub verzorgt een swingende line up. Diverse workshops
worden verzorgd voor jong en
oud vanuit Circus Hakim en andere op deze broedplaats gevestigde bedrijven. Hakim Traïdia

en diverse theatervrienden zoals Wijnand Stomp, Dirk Scheele,
Samba Salad en vele anderen zullen (interactieve) voorstellingen
en workshops verzorgen. Ook
wordt er in het weekeinde film
geprogrammeerd. Tot zover een
klein tipje van de sluier.

In de voorverkoop kost een toegangsticket (via www.nestival.nl)
slechts € 7,50 voor beide dagen
en aan de poort € 10,-. Benieuwd
naar de verdere programmering?
Hou daarvoor de website en sociale media komende tijd goed in
de gaten. (foto: aangeleverd)

Hoe geniet jij van het Noord-Hollandse water?

Doe mee aan zomerse fotowedstrijd
Regio - Van 1 augustus tot en met
16 september organiseert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de fotowedstrijd ‘Water. Geniet ervan!’. Het
waterschap roept op om mooie
foto’s te maken van genieten in,
op of aan het Noord-Hollandse
water.
Zomers genieten veel mensen
van het oppervlaktewater: we
zwemmen, varen en vissen wat

af. Onder andere dankzij de aanleg van rioleringen en rioolwaterzuiveringsinstallaties is het water
in tijden niet zo schoon geweest.
Om inwoners daar meer bewust
van te maken en te laten zien wat
zij zelf kunnen doen voor schoon
water, is HHNK in juni de campagne ‘Water. Geniet ervan!’ gestart. De fotowedstrijd is daar een
onderdeel van. Meer informatie
over de campagne: www.veilig-

schoonvoldoende.nl.
Meedoen aan de wedstrijd kan tot
en met 16 september 2018 via de
website wedstrijd.veiligschoonvoldoende.nl. Daar kan ook gestemd worden op de mooiste foto. Voor de top 5 zijn er ‘spetterende’ prijzen zoals een tochtje met
een fluisterboot, een diner aan
het water en een workshop suppen (stand-up paddle surfing).
(foto: Chris Schaatsbergen)

Op Open Monumentendag

Monumentale lezing en historische
wandeling door Leyduin
Regio - Buitenplaats Leyduin is
niet zomaar een bos, het wemelt
er van cultuurhistorische elementen. Daarom nodigt Landschap Noord-Holland belangstellenden op Open monumentendag 9 september uit om naar
Buitenplaats Leyduin in Vogelenzang te komen.
Er zijn twee onderdelen waaraan
men mee kan doen:

Huis Leyduin waar we u vertellen
over de Familie Dorhout Mees
die het huis heeft laten bouwen,
vervolgens gaan ze via het voormalige Juffershuis (nu Gasterij
Leyduin) mee naar een fraai uitzichtpunt de Belvedère.
Tot slot wandelen ze naar het
Koetshuis, waar eerst paarden
en later auto’s stonden. Het is nu
kantoor van de boswachters van
Landschap Noord-Holland. Aan1. Wandeling terug in de tijd melden is nodig en kan op www.
(gratis)
gaatumee.nl
Belangstellenden kunnen op
zondag 9 september om 11.30 2. Lezing met wandeling over
uur gratis mee vanaf de parkeer- de Vloek van Kennemerland en
plaats van Buitenplaats Leyduin de historie van Vogelenzang
op de Woestduinweg 4 in Voge- Gokken! Daar waren de mensen
lenzang terug in de tijd. Het is vroeger al dol op. Elke zondag
een gratis wandeling van circa 2 gebeurde het, in het bos in Vogekilometer en duurt ongeveer een lenzang. De paarden stonden te
uur.
wachten, de spanning steeg, de
De wandeling loopt dwars door inzet werd gedaan en dan kwam

het startsein. De paarden vlogen
over de renbaan van Woestduin,
onderdeel van Buitenplaats Leyduin. Gert de Kruif en Martin Bunnik ontvangen belangstellenden
zondag 9 september vanaf 13.45
uur in het statige Huis Leyduin
voor een bijzondere duo-lezing
van 14.00 tot 15.00 uur waarbij
ook aandacht is voor de historie
van Vogelenzang.
Na de lezing wandelt men samen
naar de plek toe waar de renbaan was. De kosten bedragen €
5,- per persoon inclusief koffie of
thee. Aanmelden is belangrijk en
kan op www.gaatumee.nl. Men
rondt het bezoek aan de renbaan terplekke af om 15.30 uur.
Deelnemers zijn vrij om daarna
nog verder te wandelen of terug
te gaan naar de parkeerplaats of
iets te eten of drinken bij Gasterij
Leyduin. (foto: aangeleverd)
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Fortenfestival van zaterdag 1
tot en met zondag 9 september
Nederland telt 10 waterlinies met meer dan 150 forten en een
ingenieus systeem van dijken en sluizen. Verdedigingslinies die
de vijand tegenhielden door het opzettelijk onder water zetten
van het linielandschap. Van zaterdag 1 tot en met zondag 9 september staan de poorten van deze veelal verborgen linies en forten open voor publiek. Met muziekoptredens, buitenfilms, theater, tentoonstellingen, rondleidingen en natuurlijk lekker eten en
drinken op de prachtigste locaties.

Pak een terras
Voor heerlijke lunches op de
mooiste terrassen kan je o.a. terecht op Fort Resort Beemster,
Fort WKU (Tull in ’t Waal), Geofort (Herwijnen), Fort Vuren, Fort
Westoever (Den Helder), Fort
Zuid (Spaarndam), Fort Altena
(Werkendam) en Fort Everdingen.

In 15 dagen tijd onder andere 14.696 sigarettenpeuken gevonden

Hele Noordzeekust schoon: 2.764
vrijwilligers ruimen 11.163 kilo afval op
Regio - De Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee kwam op 15 augustus ten
einde in Zandvoort. Hier werden
de resultaten van vijftien dagen
strandschoonmaak feestelijk onthuld. De organisatie kreeg hulp
van 2.764 vrijwilligers tijdens het
opruimen van de hele Noordzeekust. In ruim twee weken tijd haalden de deelnemers 11.163 kilo afval van het strand. Dit jaar was er
speciale aandacht voor ballonresten, een veel gevonden afvalitem
op de stranden: ruim 4.896 ballonresten werden opgeruimd. Tijdens de filteretappe van acht kilometer strand tussen Hoek van
Holland en Monster ruimden de
vrijwilligers bijna 15.000 sigarettenpeuken op. Vorig jaar haalde Stichting De Noordzee samen
met 2.748 vrijwilligers 14.929 kilo
afval van de stranden. Dit verschil
kan onder andere komen door de
windstille weken door de recente
hittegolf, de stand van de wind en
zeestromen, de hoeveelheid badgasten en andere schoonmaakacties.

Floris van Hest, directeur van
Stichting De Noordzee, kijkt met
een dubbel gevoel naar de resultaten: “We zijn ontzettend blij dat
we hulp hebben gekregen van
zoveel vrijwilligers en er samen
voor kunnen zorgen dat 11.163
kilo afval niet in zee terechtkomt.
Tegelijkertijd laten deze resultaten zien dat het afvalprobleem
nog steeds ontzettend groot is.
Het blijft noodzakelijk om het afvalprobleem bij de bron aan te
pakken.”
De etappe die plaatsvond op het
acht kilometer lange strand tussen Hoek van Holland en Monster, stond in het teken van sigarettenfilters. De deelnemers hielden tijdens deze etappe alle filters die zij vonden apart van de
rest van het afval. In totaal ruimden zij maar liefst 14.696 sigarettenfilters op, wat gemiddeld
neerkomt op 184 filters per 100
meter strand. Stichting De Noordzee vraagt aandacht voor sigarettenfilters, omdat deze schadelijk
zijn voor het milieu. Ze vergroten
de plasticsoep en zeedieren zien

de filters aan voor voedsel, waardoor ze kunnen overlijden. Een
filter bestaat voor 95 procent uit
cellulose acetaat (plastic) en kan
tot wel 8 liter water vervuilen.
Tijdens de Beach Cleanup Tour
doen deelnemers de meest bizarre vondsten. Zo vonden vrijwilligers dit jaar een harde schijf,
een Chinese pot tofu, een Duitse weersonde, wc-brillen, televisies en een stuk speelgoedtreinrails. Het grootste deel van het
afval bestaat net als tijdens de
voorgaande vijf edities uit plastic items, zoals doppen, stukken
visnet, drank- en snoepverpakkingen en kleine stukjes plastic.
Ook ballonresten werden veelvuldig gevonden. Deze werden
apart ingezameld, om aandacht
te vragen voor het probleem dat
het oplaten van ballonnen veroorzaakt.
Vaak belanden deze ballonnen in
zee, waar dieren het rubber aanzien voor voedsel en vogels verstrikt kunnen raken in de plastic
sierlinten aan de ballonnen. (foto:
www.noordzee.nl)

Tentoonstelling over het iconische
passagiersschip Oranje
Regio - Op 8 september opent
Het Scheepvaartmuseum de tentoonstelling ms Oranje | Koers gewijzigd over het passagiersschip
Oranje. Tachtig jaar na de tewaterlating op 8 september 1938
spreekt dit schip door zijn iconische status en zijn veelbewogen
geschiedenis nog steeds tot de
verbeelding. De levensloop van
de Oranje is bijzonder; het schip
nam tijdens zijn leven verschillende rollen en gedaanten aan. Van
luxe droomschip eind jaren ‘30
gebouwd voor de lijndienst tussen Nederlands-Indië en Nederland, naar hospitaalschip tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Na de
oorlog ‘repatrieerden’ talloze personen met de Oranje van Indonesië naar Nederland op weg naar
een nieuw ‘thuis’. De tentoonstelling, opgebouwd uit twee delen,
belicht zowel de geschiedenis van
het schip als persoonlijke verhalen
van ‘gerepatrieerden’. ms Oranje |
Koers gewijzigd is tot en met 18 juli 2019 in Het Scheepvaartmuseum
te zien. Voor meer informatie zie
www.hetscheepvaartmuseum.nl/
msoranje. (foto: Willem Job, 1946)

Festival, film en concert
Sluit feestend de zomer af op bijvoorbeeld Muziekfort (Beverwijk)
tijdens het Muziekfortfestival of
Festival Spoel bij Werk aan het
Spoel (Culemborg). Beiden lekker buiten! Toon jouw zangtalent
tijdens het meezingfestijn Altena Zingt! op Fort Altena (Werkendam). Geniet onderuitgezakt van
de bijzondere buitenbiosfilms
The Big Sick bij restaurant Vroeg
(Bunnik) of Tango Libre op Fort
aan de Klop (Utrecht). Of ga naar
het Sketchtival op Fort bij Maarsseveen waar korte sketches van
poëzie tot dans je in vervoering
brengen.

Zoom. Op Fort Nieuwersluis staat
een kunstinstallatie.
Wandelen en fietsen
Ontdek al fietsend of wandelend
het linielandschap. Op de fiets
of tijdens een wandeling zie je
zo veel meer! Van tankversperringen, bunkers, limietpalen tot
beersluizen en geschutskoepels.
Fiets van Fort Abcoude naar Fort
bij Nigtevecht en neem de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam

Rondleidingen
De forten herbergen prachtige
verhalen. Haak aan bij de rondleidingen. Het weekend van 8
en 9 september is het Open Monumentenweekend. En op 8 september is het tevens European
Fortress Day.
Veel forten die anders gesloten
zijn, zijn dan open voor publiek.
Kijk op www.forten.nl voor data, openingstijden, reserveringen of ticketverkoop.
(foto boven: rondleiding Fort Honsdijk (foto aangeleverd). Foto onder:
Westbatterij Muiden (foto: Kenneth
Stamp)

Kunst en Cultuur
Geniet van theater op Fort Pannerden (Doornenburg), Fort
Isabella (Vught) en Fort Ellewoutsdijk (Zeeland). Breng een
bezoek aan de luchtfototentoonstelling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op Fort Honswijk
(Schalkwijk) met een speurtocht
voor kinderen. Of bewonder de
kunsttentoonstellingen op Kunstfort bij Vijfhuizen, Fort bij Asperen
(Acquoy) en in vesting Bergen op

Plus-Wijzer

Stichting ‘Make a Memory’ te gast bij ISOO

Regio - Op 10 september biedt
het Beverwijkse Centrum voor
Fotografie ISOO ruimte aan de
stichting Make a Memory om te
vertellen wat het doel van deze
stichting is. ISOO nodigt iedereen graag uit om kennis te nemen van hun activiteiten.
Stichting Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders
en via bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in
de leeftijd van 23 weken (zwangerschap) tot en met zeventien
jaar.
Met een landelijk netwerk van
ruim 140 professionele fotografen worden thuis of in het ziekenhuis foto’s gemaakt.
De foto’s bieden de ouders
troost en een blijvende herinnering en kunnen wezenlijk helpen bij de verwerking van het
verlies. De fotografen werken
belangeloos en hun werk onderscheidt zich in positieve zin
technisch en inhoudelijk van de
foto’s die ziekenhuispersoneel
en ouders zelf kunnen maken.
Geïnteresseerd? Kom dan op 10
september naar het Centrum

WWW.LIJFENGE

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer
WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer
Maisdoolhof weer
open
WWW.50PLUSWIJZER.NL
Regio - Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
heeft ook dit jaar weer het maisdoolhof laten aanleggen in recre-

Rijnkanaal. De georganiseerde
fietstocht Rondje Stelling brengt
je zondag 2 september langs alle forten van de Stelling van Amsterdam. Op zaterdag 8 september zijn 8 forten van de Stelling
van Utrecht geopend en start er
een fietstocht vanaf het Domplein.

atiegebied De Buitenlanden in
Beverwijk. Het doolhof heeft een
diameter van 100 meter en heeft
1000 meter aan paden.

Inmiddels staat het mais ruim
twee meter hoog. Hierdoor is het
doolhof niet meer te overzien en
is het middelpunt moeilijk te vinden. Dus een echte uitdaging. In
het midden staat deze keer een
informatiepaneel over monniken
en ridders.
Het doolhof mag alleen overdag
betreden worden. De route naar
de ingang is bewegwijzerd vanaf
de parkeerplaats bij de Noorderweg in Beverwijk.
AAK V
N J E Naar
H U IverS
HetMdoolhof
is Atijdelijk.
J O U Wwordt
D R Ohalf
O Mseptember
HUIS!
wachting
het mais geoogst en als veevoer
gebruikt.
Zodra de werkzaamheden hiervoor starten komt dit op www.
alkmaarder-enuitgeestermeer.nl
bij nieuws te staan. (foto: aangeleverd)

4 X PER
JAAR IN
ONZE
KRANTEN!

WWW.LIJFENGEZOND

voor Fotografie ISOO aan het
Stationsplein 46 in Beverwijk.
Maar meld je vooraf even aan
via lezingen@isoo.nu.

De avond wordt gehouden van
20.00 tot 22.00 uur en de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

