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Zeehaven Zilveren Trawlertoernooi weer groot succes
IJmuiden - Voor de tweede maal in successie kende het Zeehaven
Zilveren Trawlertoernooi bij Stormvogels een regionale opzet. De
seniorenteams van Velsen (zondag), VSV (zaterdag en IJmuiden
en Stormvogels namen het, samen met hun JO-19 teams tegen elkaar op.

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl

HUIS AAN HUIS

KLEDING
INZAMELING
VELSEN-NOORD/ZUID
SANTPOORT NOORD/ZUID
DRIEHUIS - VELSERBROEK
A.S. DINSDAG 4 SEPT.

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

023 - 30 31 300

noppeskringloopwinkel.nl

GEEN KRANT?
0251-674433

Zilveren Trawler op de foto en
een fotoreplica ontvangen voor
in het eigen clubhuis. De JO 19
teams beten de spits af en Velsen troefde Stormvogels af waarna VSV IJmuiden wist te verschalken.
In de finaleronde toonde Stormvogels zich iets sterker dan IJmuiden en wist Velsen na strafschoppen de winst tegen VSV binnen
te slepen. Bij de senioren won
Stormvogels van Velsen in het
eerste bedrijf en IJmuiden van
VSV. Velsen won de verliezerronde van VSV en Stormvogels won
na strafschoppen de finale van

Telefoon : 023 - 538 00 73
Telefoon
06- -515
51598390
Mobiel : : 06
983 90

Kies voor een terrasoverkapping!
Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_ZONWERING
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Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700 www.koene.nl info@koene.nl

Generaal Cronjéstraat 124 - 2021 JM Haarlem

LAATSTE OVERHEMDEN

barbecue.nl

All-in menu’s
Plus-Wijzer
 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.

v.a.

M Averwonden
AK VAN JE HUIS
Celstraf voor
De Graafschap-supporter
IJmuiden - Een 33-jarige IJmuide- talen. Hiervan is 5.000 euro voor
naar heeft twee jaar gevangenis- de geleden immateriële schade
straf gekregen, waarvan zes maan- en een bedrag van 1631,62 euro
den voorwaardelijk, voor het ste- voor materiële schade. Na de playA A K V A N J EnaH U
IS JOUW
D Rmei
O Oontstond
MHUIS!
ken van eenMvoetbalsupporter
offwedstrijd
op 10
een wedstrijd tussen Telstar en De een vechtpartij aan de Zeeweg in
Graafschap in mei van dit jaar. Het IJmuiden. Een 24-jarige man uit
Openbaar Ministerie had vier jaar Ulft werd daarbij met een kapot
cel geëist. Naast de gevangenis- bierflesje in zijn nek gestoken. De
straf moet hij ook meer dan 6.600 slagader van het slachtoffer werd
euro aan schadevergoeding be- bijna geraakt. (bron: NH Nieuws)

LAATSTE WEKEN, LAAGSTE PRIJZEN

LAATSTE COLBERTS

€ 49,-

LAATSTE SCHOENEN
v.a.

W

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

Original
Original
Care
CareOnderhoudsbeurt
Onderhoudsbeurt
€€139.00
139.00**incl.
incl.apk
apk
VOORDELIG
ONDERHOUD

Berry Shop

Je ziet hem overal!

’S AVONDS LANGER
BUITEN ZITTEN?

VOORDELIG
VOORDELIG ONDERHOUD
ONDERHOUD

ZIE ONZE SITE:

€ 39,-

(Géén voorrijkosten)

IJmuiden. Na veel gereken waarbij de resultaten van JO 19 en senioren bij elkaar werden opgeteld (doelsaldi brachten de beslissing) werd VSV 4e, IJmuiden
3e, Velsen 2e en Stormvogels 1e.
Tijdens en na afloop van het toernooi werd ook volop genoten
van de gebakken vis en de BBQ
en ook de muzikale omlijsting
maakte het feest compleet en
nog lang gezellig.
Ver nadat Directeur Peter van de
Meerakker van Zeehaven IJmuiden NV, mede namens de cosponsoren Swanlake en rederij Cornelis Vrolijk de prijzen had
uitgereikt en de vrijwilligers had
bedankt verlieten de laatste spelers en vrijwilligers moe maar voldaan het prachtige sportpark
Zeewijk van IJVV Stormvogels.
(foto: aangeleverd)

* Originele ruitenwissers (beter getest dan Bosch) alle modellen €39.50
*speciaal voor auto’s van 5 jaar en ouder
* Originele accu’s vanaf €79.00

JUTTER.NL

Verstopte riolering of afvoerleiding?

€ 49,-

LAATSTE PAKKEN
v.a.

€ 89,-

J
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‘Wij gaan weer naar school’campagne van start

Besluit over hondenlosloopplaatsen gewijzigd

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

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen heeft een deel van
het besluit over hondenlosloopplaatsen ingetrokken. Het gaat om het besluit dat eerder werd genomen over het
verkleinen of verplaatsen van de hondenlosloopplaatsen in het Burgemeester Rijkenspark, Park Velserbeek en het
Watertorenpark. De intrekking betekent
dat er voorlopig niets verandert in het
Burgemeester Rijkenspark en Velserbeek. In het Watertorenpark in IJmuiden worden de losloopgebieden verplaatst.

Om weggebruikers aan te sporen extra
alert te zijn op de aanwezigheid van kinderen in het verkeer, start de gemeente
Velsen de ‘wij gaan weer naar school’campagne. Vanaf 1 september staan er
langs de belangrijkste schoolroutes borden met aansprekende tekeningen van
Dick Bruna.
Wees alert
Aan het begin van het schooljaar zijn kinderen nog vol van hun vakantie, tegelijkertijd hebben ze spanning vanwege het nieuwe schooljaar. Sommige kinderen moeten
ook een nieuwe route naar school nemen
of voor het eerst zelfstandig naar school.
Zij missen nog verkeerservaring en vaardigheden en kunnen zich dus onvoorspelbaar gedragen. Bovendien zijn ze kleiner
dan volwassenen. Zij hebben daardoor
minder overzicht dan u en zijn ook minder

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

Populieren tussen Andreaweg
en Rijk de Waalweg in
Velsen-Noord worden gekapt
Op maandag 3 september start de gemeente Velsen met de kap van de populieren tussen de Andreaweg en Rijk de
Waalweg in Velsen-Noord.

De omwonenden hebben eind juli een aankondiging van de gemeente gekregen over
de noodzaak van deze bomenkap.
De werkzaamheden nemen naar verwachting één week in beslag. Met een telescoopkraan worden de gekapte bomen zorgvuldig
verwijderd. Zo blijft de lage begroeiing behouden. De telescoopkraan komt te staan
op de Andreaweg. Verkeersregelaars zullen
tijdens de werkzaamheden het verkeer regelen.
Veiligheid
Het kappen van de bomen is nodig om de
veiligheid te waarborgen en schade aan het
naastgelegen spoor en de bovenleidingen te
voorkomen. Ook kunnen afbrekende takken
schade toebrengen aan passanten en het
verkeer op de Andreaweg.
Bewonersparticipatie
In het vierde kwartaal gaat een projectteam
Openbare Werken van de Gemeente Velsen van start met voorbereidingen voor het
compenseren van het gekapte groen. Samen
met de bewoners willen wij tot een nieuwe

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

re plek in het park. Zo kan iedereen prettig
van het park gebruik blijven maken.
Inventarisatie
Het college heeft het besluit gedeeltelijk
ingetrokken nadat ongeveer 30 hondenbezitters bezwaar hadden gemaakt tegen dit
besluit. Ook is er een petitie ondertekend
door ruim 1800 mensen en waren er kritische vragen in de gemeenteraad. Het college trekt zich de kritiek aan en vindt dat
de gemeente, voorafgaand aan het besluit,
onvoldoende de belangen van de diverse
parkgebruikers heeft geïnventariseerd.
Dit gaat nu alsnog gebeuren.
Na de zomer inventariseert het college de
belangen van zowel hondenbezitters als
bewoners en andere gebruikers van de parken. Die inventarisatie leidt tot een nieuw
besluit. Komend najaar wordt de raad nader geïnformeerd over de stappen die tussentijds gezet worden.

Enquête #Velsenkomtnaarjetoe
De burgemeester en wethouders van Velsen willen graag in gesprek over onderwerpen die u als inwoner of ondernemer
aan het hart gaan. Bijvoorbeeld de parkeerplekken in uw buurt, de zorg voor uw
hulpbehoevende moeder of het inzamelen van afval. Meer samenwerken, ideeen ophalen en initiatieven ondersteunen,
dat is de missie van het nieuwe college
van burgemeester en wethouders. Zo
maken we Velsen mooier dan het al is.

Gesprekken
Op basis van een raadsakkoord is er onlangs
een voorlopig collegeprogramma gemaakt.
Hierin staan de thema’s die de komende jaren een rol gaan spelen. De komende weken
gaan de burgemeester en wethouders in gesprek met inwoners en ondernemers in Velsen. Zo wordt het collegeprogramma verder
ingevuld. Het deﬁnitieve collegeprogramma
wordt aan het einde van dit jaar verwacht.

een digitale enquête. Hierin wordt gevraagd
bij welke onderwerpen u de komende jaren
graag betrokken wilt zijn en op wat voor manieren. Deze enquête gaat naar de leden van
het Burgerpanel Velsen en is ook via Facebook, Twitter en Instagram in te vullen. Dit
kan tot en met 16 september. Uw antwoorden helpen om het nu nog voorlopige collegeprogramma, deﬁnitief te maken.

Enquête
Bovendien start op vrijdag 31 augustus ook

Volg ook #Velsenkomtnaarjetoe via Facebook, Twitter en Instagram.

groene inrichting komen voor het gebied
rondom de Andreaweg. Zij ontvangen daarvoor te zijner tijd, een uitnodiging.
Op de afbeelding het gebied binnen de groene kaders dat wordt gekapt. Het betreft 81
populieren.

Evenementen in Velsen

Uit het college

Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in Velsen. Sportief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar evenementen voor u op een
rijtje gezet.

Zaterdag 1 september van 9.00 tot 19.00 uur
Velser Oldtimerdag. Start is vanaf het Vestingplein in Velserbroek.
Zondag 2 september van 10.45 tot 17.15 uur
Publieksdag Forteiland IJmuiden.
Kijk voor de volledige evenementenkalender op www.vvvijmuidenaanzee.nl.

• De gemeenteraad heeft op 20 juli 2017
het bestemmingsplan Santpoort-Noord
vastgesteld. Drie partijen tekenden daar
beroep tegen aan. Onderwerpen waren een subsidieaanvraag uit het winkelfonds en de toestemming voor een
terras. De Raad van State heeft de beroepszaken nu behandeld. De uitkomst:
één beroep (subsidie) was niet ontvan-

kelijk, wat betekent dat de indiener zijn
wensen onvoldoende had onderbouwd.
De andere twee beroepen (over het terras) waren ongegrond; de indieners kregen geen gelijk.
Meer informatie op www.velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadskalender/collegeberichten.
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Zaterdag 8 september

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

Of het nu om bodemvondsten gaat, om roerende en onroerende monumenten, of om
immaterieel erfgoed: overal zit wel een Europese dimensie aan. Reden om 2018 uit te
roepen tot het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. In aansluiting daarop is dit
jaar het thema van de Open Monumentendag ‘In Europa’. Dat betekent dat de verhalen over monumenten eens op een andere
manier worden verteld, namelijk geplaatst
in een Europese context. Dat houdt in dat
we niet alleen naar de geschiedenis van Velsen op zich kijken, maar deze vooral zien in
relatie tot de landen om ons heen. Hoe is
Velsen beïnvloed geweest door deze landen?
Brochure
Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 september worden op verschillende
locaties speciale openstellingen en activiteiten voor publiek georganiseerd; de entree
is bijna overal gratis. Informatie hierover is
te vinden in een brochure getiteld: ‘Van Verre en Velsen’. Deze is gratis af te halen bij
boekhandel Bredero in Santpoort-Noord,

Van verre en Velsen
‘Velsen in Europa est’

Open Monumentendag

De Pijp Energiepositief

Zaterdag 8 september 2018

1

boekhandel The Read Shop, het gemeentehuis en de bibliotheek in IJmuiden en de bibliotheek in Velserbroek. Ook vindt u informatie op de website openmonumentendag.
nl.

Openstellingen en activiteiten
Zaterdag 8 september 2018
Finse school, Driehuizerkerkweg 34 a
Driehuis, geopend van 10.00-16.00 uur.
Dorp Oud-Velsen, rondleiding door het
dorp om 11.00 uur, start bij de Engelmunduskerk.
Engelmunduskerk Oud Velsen, Kerkplein 1
Velsen-Zuid, geopend van 12.00-16.00 uur.
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 Velsen-Zuid, geopend op zaterdag van 11.0017.00 uur, zondag van 13.00-17.00 uur. Op
zaterdag om 12.00 uur opening van de expositie van het Kunstenaars Collectief Velsen.
Logegebouw Vrijmetselaars en Weefsters,
Torenstraat 2 Velsen-Zuid. Op zaterdag en

zondag geopend van 12.00-17.00 uur.
Beeckestijn, Rijksweg 134 Velsen-Zuid.
Geopend van 11.00-16.00 uur. Tentoonstelling ‘Resonance. Beelden in Beeckestijn’.
Molen De Zandhaas, Wüstelaan 83 Santpoort-Noord. Geopend van 10.00-17.00
uur. Rondleiding door de molen om 11.30,
13.00 en 15.00 uur. Aanmelden via info@
molendezandhaas.nl.
Zee- en Havenmuseum, Havenkade 55
IJmuiden. Geopend van 13.00-17.00 uur.
Om 14.00 en 15.30 uur lezing (30 min.) over
het ontstaan van IJmuiden. Entree € 6,00,
met Museumkaart gratis, lezing gratis.
Bunkermuseum, Badweg 38 IJmuiden. Geopend van 11.00-16.00 uur. Entree € 6,00,
kinderen € 3,00.

Grootschalig verduurzamen
en voorbereiden op wetgeving
Op donderdag 27 september of dinsdag
2 oktober zijn ondernemers in industriegebied De Pijp in Velsen/Beverwijk van
harte uitgenodigd voor een ontbijtbijeenkomst. De Omgevingsdienst IJmond
informeert hen dan over de mogelijkheid om mee te doen aan het verduurzamen van het gebied en over de mogelijke voorbereiding op veranderingen in de
wetgeving.

Het Energiepositief-project startte eerder
al op bedrijventerrein Kagerweg/Wijkermeer. Voor ondernemers op bedrijventerrein De Pijp is het vanaf nu ook mogelijk aan
te sluiten bij het project, in dit geval De Pijp
Energiepositief.
Onderzoek
De Pijp Energiepositief zorgt voor resultaten door een slimme combinatie van energiebesparing en opwekking van duurzame
energie. Bij deelname aan het project is de
eerste stap het afnemen van een energieonderzoek.
Wetgeving
Uit het energieonderzoek volgen adviezen
voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Door deze adviezen op te volgen, voldoen ondernemers aan de verplichtingen

van de overheid die staan in de lijst van Erkende Maatregelen. Deze lijst met energiebesparende maatregelen is opgesteld voor
19 bedrijfstakken naar aanleiding van het
landelijk Energieakkoord voor Duurzame
Groei (2013).
Vanaf volgend jaar moeten ondernemers
melden welke duurzaamheidsmaatregelen
ze hebben getroffen. Door mee te doen aan
het project De Pijp Energiepositief, staat de
meeste informatie hiervoor al op een rij.
Deelname
Voor de start van het project is het van groot
belang dat minimaal 30 ondernemers deelnemen. Aanmelden voor de ontbijtbijeenkomsten kan via www.greenbizijmond.nl/
aanmelden-energiepositief. Meer informatie vindt u op www.greenbizijmond.nl/depijpenergiepositief. (foto: OD IJmond)

Zwembad De Heerenduinen biedt het enige echte Zwem-ABC
In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit
is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas
niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm
Zwemveiligheid.

Zwembad De Heerenduinen heeft echter de
Licentie Nationale Zwemdiploma’s en wordt
elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. Zo weet
je als ouder zeker dat de zwemlessen en het
zwemdiploma voldoen aan de meest recente
kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een
leven lang zwemplezier en –veiligheid.
Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:
√ Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat.
Zo werken de zwemonderwijzers volgens
de Gedragscode Zwembranche, hebben
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en
blijven bijgeschoold.
√ Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het
Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind
aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.
Deze officiële diploma’s worden bijvoor-

beeld erkend door brandweer, politie en
sportopleidingen voor de uitoefening van
verschillende beroepen.
√ De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je
kunt bepalen welke aanbieder het beste bij
jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt
je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
√ Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke
jaarlijkse controle en toetsmomenten bij
het diplomazwemmen.
Bij zwembad De Heerenduinen kunnen kinderen vanaf 4 jaar al starten met het volgen
van zwemlessen. De Heerenduinen biedt
zwemles op maat met veel persoonlijke aandacht. Ieder kind lest op zijn eigen niveau.
Maandelijks is er afzwemmen voor het A-, B-,
en C-diploma. De ervaring leert dat het belangrijk is om veel te oefenen naast de zwemlessen. Op vertoon van een geldige leskaart
mogen kinderen gratis komen oefenen (onder
begeleiding van een betalende volwassene)
op woensdagmiddag, zaterdag- en zondagochtend tijdens de uren recreatief zwemmen!
Kijk op www.zwembadvelsen.nl voor meer
informatie over de zwemlessen.
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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 18 augustus tot en met 24
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
Jan Pieterszoon Coenstraat 67, plaatsen
dakkapel (voorzijde) (21/08/2018) 116212018

Zwaanstraat
37,
plaatsen
dakkapel
(23/08/2018) 11787-2018
Kennemerstrand 174, uitbreiden strandpaviljoen en terras (24/08/2018) 11889-2018
Velsen-Noord
Breesaperhof 33, bestemmingswijziging
begane grond naar wonen (24/08/2018)
11834-2018
Reyndersweg
7,
verplaatsen
hek
(24/08/2018) 11886-2018
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 61,

kappen

1

boom

(17/08/2018) 11577-2018
Velserbroek
Dammersboog 102, plaatsen berging voorzijde (14/08/2018) 11482-2018
Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 5, plaatsen dakkapel
(24/08/2018) 11883-2018
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking heb-

ben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 47, wijzigen toegang
(trappenhuis) en splitsen bestaande bovenwoning in 2 zelfstandige appartementen
(27/08/2018) 7731-2018.

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.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
Reaumurstraat 3, wijzigen bedrijfspand
naar woning (21/08/2018) 5857-2018
Warmenhovenstraat 2, splitsen woning in 2
appartementen (23/08/2018) 9200-2018
Velsen-Zuid
Meervlietstraat 135, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (24/08/2018) 7325-2018
Santpoort-Zuid

Weiland ten zuiden Van Dalenlaan en ten
oosten van Bloemendaalsestraatweg 4
verbreden bestaand pad en aanleggen extra
stuk pad (toegangspad nieuwe bedrijfslocatie) (23/08/2018) 9367-2018
Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17
Santpoort-Noord
IJmuiden Kust Trail op 29 september 2018
van 09.00 tot 17.00 uur, locatie: atletiekvereniging Suomi en Nationaal Park Zuid-Kennemerland 8587-2018 (23/08/2018)
Jubileum Café Bartje 2 daagse op 31 augustus van 19.00 tot 23.00 uur en 1 september
2018 van 17.00 tot 23.00 uur, locatie: Hoofdstraat 150 (27/08/2018) 10033-2018

IJmuiden
Jubileumfeest Iskes 50 jaar op 6 september
2018 van 16.00 tot 23.00 uur, locatie: Loggerstraat (27/08/2018) 9988-2018
Pierloop, op 9 september 2018 van 10.00 tot
13.30 uur, locatie: start: Briniostraat en finish: Plein 1945 (30/08/2018) 27400-2017
Velserbroek
1e Velsener Oldtimerdag op 9 september
2018 van 09.00 tot 19.00 uur, locatie: Vestingplein (27/08/2018) 10237-2018
Velsen-Zuid
Vliegende Vrienden van Amstel Live op 15
september 2018 van 11.30 tot 23.00 uur, locatie: benedenveld recreatiegebied Spaarnwoude (30/08/2018) 4355-2018.

Bomenkap
Straat
Begraafplaats Duinhof
Wüstelaan/Spaarnberglaan
Langemaad (t.o.) nr. 33

Pand in
Loggerstraat
overvallen
IJmuiden - Een pand aan de Loggerstraat is woensdagochtend
overvallen. Dat laat de politie weten.
Op het adres in het IJmuidense
havengebied waren in het verleden diverse seksclubs gevestigd.
De politie doet onderzoek en
heeft een deel van de straat afgezet. Er is ook een speurhond ingezet.
Het is niet bekend of er bij de
overval mensen gewond zijn geraakt en of er iets buit is gemaakt.
(foto: Michel van Bergen)

Plaats
IJmuiden
Santpoort
Velserbroek

Soort
2 eiken
1 kastanje
1 linde

Reden
dood
dood
dood

Tegen vangrail op A9

Velsen - Een automobilist is dinsdagavond rond 22.00 uur met zijn
voertuig tegen de vangrail tot
stilstand gekomen. Dat gebeurde op de A9 ter hoogte van Velsen-Zuid.
Meerdere hulpdiensten kwamen
ter plaatse om het slachtoffer te
helpen. Na de eerste zorg in de
ambulance hoefde hij niet mee
naar het ziekenhuis en kon hij
zijn weg weer met zijn eigen auto vervolgen. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen
gebeuren. De rechter rijbaan was
tijdelijk afgesloten voor verkeer.
(foto: Michel van Bergen)
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Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
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Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Hervonden verleden

Velsen - Op vrijdag 31 augustus wordt de tentoonstelling ‘Hervonden verleden’ geopend. Deze tentoonstelling wordt gehouden in het huidige Hoogovensmuseum en zal lopen tot en met
zondag 28 oktober. Te zien is hoe de opgravingresultaten op
het uitbreidingsterrein van KNHS uit de 60-er jaren van de vorige eeuw als eerste een plaats kregen in het speciaal daarvoor geopende Bedrijfsmuseum in 1969. Het bedrijfsmuseum zat gekoppeld aan het Ontvangstcentrum.

Na de herinrichting (ca 1980)
van het gebouw waarin het Bedrijfsmuseum gevestigd was,
werd een deel van de objecten
overgebracht naar dat deel van
het Ontvangstcentrum, waar speciale groepen werden ontvangen. De locatie bleef gelegen aan
de Staalhaven. In 1993 werden alle objecten, waaronder een bijna compleet opgegraven menselijk skelet, verhuisd naar Landgoed Beeckestijn en verloren de
Hoogovenmedewerkers dat materiaal uit het oog. Na de opening van het Hoogovensmuseum in 2009 kwam soms de vraag
van bezoekers waar die objecten
gebleven waren. Een korte zoektocht leverde resultaat op, er waren nog steeds leden van de Archeologische Werkgroep Hoogovens te vinden, die ook voor veel
informatie zorgden en gebruikt
materiaal in het voormalige bedrijfsmuseum wilden uitlenen.
Een aantal jaar later kwamen de

voorbereidingen voor de viering
van 100 jaar staal in de IJmond
op gang. Ook kwam er intensief
contact met het Huis van Hilde
en het Noord-Hollands Archeologisch depot en kon een mooie informatieve tentoonstelling worden opgezet.
Het Hoogovensmuseum is geopend op dinsdag, woensdag en
donderdag van 10.00 tot 16.00
uur. In de maand september ook
op vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
De toegangsprijs voor het museum is 3 euro inclusief koffie of
thee. Pinbetaling is ook mogelijk.
Voor kinderen tot 16 jaar en donateurs is de toegang gratis. Het
museum is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Gratis parkeren
kan aan de Buizenweg of Staalhavenweg (links voor de Kesslerbrug) Volg vanaf daar de aanwijzingen naar het Hoogovenmuseum, navigatiecode 1951 JZ. Kijk
op www.hoogovensmuseum.nl
voor meer informatie.

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga
Redactie
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
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
toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL
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De Freules, een begrip
in Santpoort-Noord!
Santpoort-Noord - De gezellige
winkel van De Freules op de hoek
van de Hoofdstraat en de Terrasweg is inmiddels een begrip in
Santpoort-Noord. Gezien het veelzijdige aanbod voor jong en oud
met dameskleding in alle maten,
is een bezoekje zeker de moeite waard. De fraaie etalages laten
altijd een mooi beeld zien van de
collectie met trendy, zakelijke en
vintage tweedehands kleding,
schoenen en accessoires. Deze
collectie merkkleding zorgt sa-

men met het altijd eerlijke advies
van de beide eigenaressen Saskia en Margot, dat een compleet
outfit voor een aantrekkelijke prijs
snel gevonden is.
Met ingang van deze week is het
mogelijk uw najaarskleding in te
brengen tijdens de openingstijden (van woensdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 18.00 en op zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur). Zie ook
www.defreules.nl of like de Freules op Facebook. (foto: aangeleverd)

Door Erik Baalbergen

Mecano bouwdozen, portemonnees of theeserviezen? U vindt
het allemaal in Hoogerduijn’s Warenhuis voor lage prijzen op het
adres Kanaalstraat C26 en C26a!
De zaken lopen blijkbaar goed
want in augustus 1923 opent
durende de eerste jaren vanuit Hoogerduijn een filiaal in Nieuwde ramen aan de Kanaalstraatzij- IJmuiden, in de Huygensstraat.
de had. De panden er tegenover Rond 1926 vindt een hernummezijn immers pas in en na 1895 ge- ring van de panden in de Kanaalbouwd.
straat plaats. Hoogerduijn’s pand
In 1895 koopt de scheepsmake- krijgt hierbij de nummers 50 en
laar K.C. van Vliet het hoekpand. 50rood. In 1927 wordt de zaak
Hij voegt meteen het naastge- aan de Kanaalstraat grondig verlegen pakhuisje aan de Visse- bouwd. In de jaren dertig wordt
ringstraat aan zijn bezitting toe. het filiaal aan de Huygensstraat
Dit pakhuisje is in 1878 door Jan verplaatst naar de Kalverstraat in
Heshof gebouwd bij de panden IJmuiden-Oost. Medio 1936 gaat
Kanaalstraat 52 en 54.
Hoogerduijn failliet. In septemIn 1905 koopt de winkelier J. Hoo- ber 1936 komen het pand aan de
gerduijn D’Uitkijk en het pakhuis- Kanaalstraat en het pakhuis aan
je. Hij laat de IJmuidense aanne- de Visseringstraat in de verkoop.
mer D. Bais Jnz. het woonhuis ver- Hoogerduijn opent begin 1937
bouwen tot twee winkelhuizen een nieuw warenhuis aan de Kenmet bijbehorende woningen en nemerlaan. Deze heeft daar tot
een aparte bovenwoning. Aan de zeker eind jaren 50 gezeten.
Kanaalstraat komen winkelpuien. In 1948 wordt d’Uitkijk verbouwd
Hoogerduijn laat in 1917 de twee tot kantoor en magazijn. De winwinkels samenvoegen tot één kelvensters en de deur in de afgewinkelruimte voor ‘Hoogerduijn’s schuinde hoek worden gedeelteWarenhuis’. Het warenhuis ver- lijk dichtgemetseld. In het voorkoopt galanterieën (snuisterijen malige winkelpand komt het
en sieraden), huishoudelijke arti- scheepvaartkantoor van R.F.J. Viskelen en speelgoed. Op zoek naar ser. Het pakhuis aan de Visseringprima zware waschmachines, straat wordt een entrepot voor
Amerikaanse wringers, kinder- gedestilleerd. In de loop der verwagens, opvouwbare wagentjes, dere jaren biedt D’Uitkijk onderspiegels, schilderijen, lampen, Sa- dak aan verschillende bedrijfjes
lamanderkachels, kolenbakken, en bewoners.

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 D’Uitkijk aan de Kanaalstraat.
Het hoekpand D’Uitkijk op de
hoek van de Kanaalstraat en Visseringstraat valt op door de grotendeels dichtgemetselde ramen
op de begane grond en de blinde ramen op de eerste verdieping aan de Visseringstraat. Op
een sierlijke gevelsteen boven
de deur in de afgeschuinde hoek
prijkt de naam. Het pand is een
gemeentelijk monument.
Het pand wordt in 1879, in de beginjaren van IJmuiden, door de
Amsterdamse makelaar en aannemer Jan Heshof gebouwd aan
de Kanaalstraat als woonhuis, in
opdracht van de Amsterdamse
arts P. Harttenroth en zijn compagnon C. van Notten. Deze compagnons hebben verschillende
percelen en blokken in het jonge IJmuiden opgekocht met de
bedoeling deze - bebouwd of onbebouwd - door te verkopen. Zo
ook een blok aan de Kanaalstraat
waar Jan Heshof in de jaren 1877
-1879 diverse panden met de tegenwoordige huisnummers 50
t/m 58rd bouwt. In dit blok staat
D’Uitkijk met huisnummers 5050rd. De naam verwijst ongetwijfeld naar het vrije uitzicht over de
sluizen en het kanaal dat men ge-

Boekpresentatie Piet Schol

bespeelt diverse instrumenten
en hij is vele jaren koordirigent
geweest bij de Oud Katholieke
Kerk.
Vanaf heden is zijn naslagwerk,
exclusief, te koop bij de balie van
het Zee- en Havenmuseum. De
prijs van dit fraai geïllustreerde
Bij de overhandiging van het eer- hemzelf getekend, elk op een boek bedraagt 17,50 euro. De reste exemplaar licht Piet Schol toe A4’tje, die bij drukkerij Van Rixel guliere openingstijden van het
wat de reden is, dat hij tot het uiteindelijk in boekvorm zijn ver- museum zijn op woensdag-, zaschrijven van dit boek is geko- werkt. Afgezien van zijn teken- terdag- en zondagmiddag van
men waar hij zo’n vijf jaar over vaardigheid heeft Piet nog an- 13.00 tot 17.00 uur. (Joop Waheeft gedaan. ,,Ik las een stuk- dere talenten: hij is muzikaal, ijenberg)
je in de krant van Ton Haasnoot
derop al worden aangehouden. dat hij toen onder het kopje ‘VisEen tweede verdachte, die uit een serslatijn’ heeft geschreven. Het
steeg bij de woning kwam ren- ging over de hektrawler Egmond
nen, had meer gelukt. Ondanks die in 1986, met nog een aantal
de inzet van een politiehond, hektrawlers, naar Peru was verwerd de man niet teruggevon- trokken voor een ontwikkelingsproject. Dat project kwam heden.
De aangehouden man bleek au- laas niet van de grond waarna de
tosleutels bij zich te hebben. Toen trawlers werden gesloopt. Daarde politie het knopje op de sleu- mee ging een stuk geschiedenis
tel indrukte, ging de verlichting verloren wat voor mij aanleiding
van een geparkeerd staande au- is geweest om die draad op te
to branden. In de auto bleek nog pakken en om mij in de geschieeen man te zitten. Ook hij werd denis van de vissersvloot te verdiepen’’.
aangehouden.
Bij de eerste verdachte werden Dit naslagwerk is niet alleen
sieraden aangetroffen die ver- prachtig geïllustreerd met heel
moedelijk van deze inbraak af- veel tekeningen van de vissersboten, maar Piet heeft dit ook
komstig waren.
De politie heeft een onderzoek aangevuld met, per schip, een
ingesteld naar de identiteit van stukje achtergrond en geschiedenis. Alle schepen zijn door
de ontsnapte verdachte.

Twee verdachten van
inbraak aangehouden
Velserbroek - Vorige week vrijdagochtend heeft de politie twee
mannen aangehouden op verdenking van een inbraak in een
woning aan de Zwanenbloembocht in Velserbroek. Het gaat om
een 26-jarige Amsterdammer en
een 29-jarige man met onbekend
adres. Een derde verdachte was in
het weekend nog voortvluchtig.
Omstreeks 04.50 uur kreeg de politie melding van een getuige die
vanuit zijn woning geluiden had
gehoord vanuit een andere woning in de buurt. Ook zag hij licht
in die woning, waarvan hij wist
dat de bewoners op vakantie waren.
De gewaarschuwde politie zag bij
aankomt een man uit een raam
klimmen. Hoewel de man meteen wegrende, kon hij even ver-
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IJmuiden - Vrijdagmiddag was het een gezellige drukte in het
Zee- en Havenmuseum waar Piet Schol het eerste exemplaar van
zijn boek over de IJmuidense vissersvloot ‘Eens een vloot van betekenis, waar bijna niets van over is’ overhandigde aan Cor Oudendijk, bestuursvoorzitter van het museum. Piet schetst in zijn
boek de teloorgang van de, destijds, grote vissersvloot vanaf
1945 tot heden.
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Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Resonance’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

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.
FleurigVliegerFestijn. Workshop
vlieger maken voor kinderen van
alle leeftijden o.l.v. een professionele kunstenaar. Aanmelden kan
en ‘100 jaar staaltransport in de via kunstcentrumdekolk@gmail.
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ com. Deelname 7,50, incl. materivan Arie van der Veer. 3 Speur- aal. Zie ook www.kunstcentrumtochten voor kinderen van kleu- dekolk.nl
ter tot puber.
Film ‘Zicht op water’ bij SHIP (bereikbaar via de noordzijde van
het Noordzeekanaal. Aanvang
15.30 uur, zaal open vanaf 15.00
uur. Aanmelden kan via 0255516254 of www.ship-info.nl

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

(foto: aangeleverd)
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.

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

1 SEPTEMBER
(foto: aangeleverd)
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.

31 AUGUSTUS

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

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

3 SEPTEMBER
(foto: aangeleverd)
Forteiland geopend voor publiek. Afvaart met de Kon. Emma
om 10.45, 12.45 en 15.10 uur. Retour naar keuze om 13.00, 15.15
of 17.15 uur.
Rommelmarkt bij VTV Wijkeroog, Wijkermeerweg 5 in VelsenNoord. Van 11.00 tot 16.00 uur.

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

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Resonance’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro. Maandelijkse
rondleiding door huis en tuinen.
Aanvang 14.00 uur. Deelname 7
euro. Aanmelden via info@buitenplaatsbeeckestijn.nl

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

Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen. Start 10.00
uur vanaf dorpshuis Het Terras,
Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Wandeling duurt ± 45 minuten in een rustig tempo. Na de
wandeling koffie/thee en een geheugenspelletje. Voor interesse als deelnemer of begeleider,
Janneke Cluistra, telefoon 0233031228.

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

(foto: aangeleverd)
Openingstoernooi DartCafé Nol
in Sporthal Zeewijk, Planetenweg 301 IJmuiden. Inschrijven
kan vanaf 19.30 uur, rond 20.00
uur wordt gestart met darten. Elke dinsdagavond kunnen liefhebbers vanaf 20.00 uur komen darten.

Expositie ‘Veel fins’ in ‘t Brederode
Huys, Bloemendaalsestraatweg
201 Santpoort-Zuid. Tot 27 okto- (foto: aangeleverd)
Open dag Boskinderen.nl, inforber te zien.
matie over survival- en natuuropleiding voor kinderen (7-12 jaar)
van PWN, 15.00-16.00 uur in Bezoekerscentrum De Hoep. www.
boskinderen.nl.

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

(foto: aangeleverd)
Zondagconcert muziekgroep Dinanga op de Ruïne van Brederode. Van 11.30 tot 13.00 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. Poppenkastvoorstelling ‘druppels grote reis’.
Vanaf 3 jaar. Aanvang 13.30 uur.
(foto: aangeleverd)
Toegang gratis voor museumbeG-Disco in De Koe in Velserbroek. zoekers.
Van 19.30 tot 22.00 uur. Zie ook
www.stichting-ookvoorjou.nl

2 SEPTEMBER

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
Legpuzzelruilbeurs in wijkcentrum voor senioren in IJmuidenZeewijk. Van 10.00 tot 11.00 uur.
Repair café in de Spil, Frans Halsstraat Ijmuiden. Van 13.30 tot
16.00 uur.
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.

5 SEPTEMBER

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

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

6 SEPTEMBER

Koffieochtend in Bibliotheek VelOIG tweedehandswinkel open serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: Koffieochtend in Bibliotheek Vel0255-522330.
sen, Dudokplein IJmuiden. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Rouwspreekuur in de rouwhuiskamer Alice Loeters persoonlijke
uitvaartzorg, Frans Netscherlaan
12 Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Nicoline Snaas Trio in de Stompe
Toren, Kerkweg in Spaarnwoude.
Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis met collecte na afloop.

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

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

4 SEPTEMBER

Telstar - Jong FC Utrecht. Aanvang 20.00 uur.

(foto: aangeleverd)
BioMarkt op het voorterrein van
de Haarlemmer Kweektuin, ingang Kleverlaan 9. Van 10.00 tot
(foto: Johan Bos/TIU.nl)
15.00 uur.
Informatiedag PWN over het naBuitenplaats Beeckestijn: Ten- tuurbeheer in en rond bezoetoonstelling ‘Resonance’. Ge- kerscentrum Kennemerduinen
opend van 11.00 tot 16.00 uur. bij Overveen. Van 10.00 tot 17.00
uur.
Toegang 4 euro.

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

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

(foto: aangeleverd)
Roofvogelexcursie op de fiets
in Spaarnwoude door IVN ZuidKennemerland.Verzamelen om
11.00 uur bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg 50 VelsenZuid. Deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig.

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

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

dekolk.nl

FleurigVliegerFestijn. Workshop
vlieger maken voor kinderen
van alle leeftijden o.l.v. een professionele kunstenaar. Om 15.30
uur worden de vliegers tentoongesteld in de muziektent op het
plein om vervolgens in optocht
met de vlieters naar Nova Zembla te gaan waar de vliegers worden opgelaten.Aanmelden kan
via kunstcentrumdekolk@gmail.
com. Deelname 7,50, incl. materiaal. Zie ook www.kunstcentrum-

(foto: aangeleverd)
Streekmarkt in Bakkum, 11.0016.00 uur, iedere woensdag.
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 gesloten in verband met opbouw nieuwe tentoonstelling ‘De Afval-experience’.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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Chauffeur
gezocht
Plus-Wijzer
IJmuiden - Stichting OIG-IHD is
op zoek naar een nieuwe vrijwilliger, die als chauffeur aan de slag
wil gaan. Het gaat om een taak
die op maandagochtend dient
te worden uitgevoerd, mogelijk
in de nabije toekomst uit te breiden met een tweede ochtend in
de week. De chauffeur rijdt wekelijks langs de gemeentelijke kledingbakken om de daarin gedeponeerde kleding op te halen en
af te voeren.
De stichting verzorgt al meer dan

vijftig jaar sociaal-culturele activiteiten voor inwoners van de gemeente Velsen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Ook het vervoer wordt voor
deze mensen verzorgd, de stichting heeft hiervoor een aantal rolstoelbussen ter beschikking. Het
geld, dat nodig is voor het bekostigen van dit alles, wordt voornamelijk bijeengebracht door de
ingezamelde kleding, maar bijvoorbeeld ook huisraad en elektrische apparatuur, te verkopen.

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Jaap
Waasdorp met
Ondernemerstheater
IJmuiden - ‘Uniek in Nederland’,
zegt ondernemer Jaap Waasdorp.
Hij komt met een Ondernemerstheater, een avond vol inspiratie
en vermaak. De rode draad van
de avond is de beleving van het
ondernemerschap.
Bezoekers worden mee op reis
genomen door het leven van een
ondernemer. Dat gebeurt met
een lach en soms met een traan.
Tijdens het Ondernemerstheater komt er een gastspreker met
prachtige verhalen uit het dagelijks bedrijfsleven. Jaap Waasdorp
presenteert en organiseert het
Ondernemerstheater, op dinsdagen 18 en 25 september, van
20.00 uur, inloop 19.30 uur. Halkade 25 in IJmuiden wordt voor
die speciale gelegenheid omgetoverd tot theaterzaal. De entree
bedraagt 40 euro per persoon
maar daarvoor wordt men de
hele avond voorzien van koffie,
thee, drankjes en lekkere hapjes.
Meer weten of reserveren? Mail
naar visspecialistdedolfijn@planet.nl. (foto: aangeleverd)

Plus-Wijzer
Wie helpt Jacky en zijn vriendjes?

De stichting heeft aan de Industriestraat 66 in IJmuiden een eigen winkel, waarin de goederen worden verkocht. Deze winkel is elke woensdagochtend van
09.00 tot 12.00 uur geopend. De
hele organisatie bestaat uit vrijwilligers. Belangstellenden voor
het vrijwilligerswerk kunnen contact opnemen met winkelbeheerder Jan Weber. Hij is zowel telefonisch (06 44900892) als per email (j.weber41@quicknet.nl) bereikbaar.

WWW.LIJFENGEZOND
Nieuw op Zorgvrij

Boerenjongens
Hoge kosten voor zieke honden en meidenclub
WWW.50PLUSWIJZER.NL

bij Kerbert Dierentehuis
IJmuiden - Op dit moment zijn
er in Kerbert Dierentehuis twee
langzitters en één nog geen
langzitter met medische problemen die geholpen moeten worden. Het betreft de honden Archie, Diezel en Jacky (foto).
Archie is een prachtige driekleur stafford. Hij heeft last van
zijn kruisbanden. Er zijn inmiddels foto’s gemaakt en gelukkig
zijn ze nog niet gescheurd. Archie heeft nu medicijnen en rust
nodig en moet over twee maanden voor controlefoto’s terug om
te kijken of hij geopereerd moet
worden.
Diezel liep opeens behoorlijk
mank. Er zijn foto’s gemaakt en
onlangs heeft hij een ct scan gehad. Men denkt LPC aan eén of
beide ellebogen. De uitslag was
echter nog niet bekend. De kosten zijn tussen de 900 en 1500
euro.
De knappe old english bulldog

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

4 X PER
JAAR IN
ONZE
KRANTEN!

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

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

Velsen-Zuid - Lid worden van
een club die leuke dingen doet?
Dat kan vanaf 19 september,
want dan start op informatieboerderij Zorgvrij in recreatiegebied Spaarnwoude de Boerenjongens en Meidenclub voor jongens en meiden tussen de 7 en 10
jaar. De club komt iedere derde
woensdagmiddag van de maand
bijeen van 14.00 tot 16.00 uur.
De onderwerpen hebben altijd
wat te maken met de boerderij, zoals uilenballen zoeken en
uitpluizen, kippen, schapen en
hun wol, eten uit de natuur, vlinders, winterwandeling en zuur-

kool maken. Na afloop mogen de
kinderen de boer helpen met het
voeren van de kalfjes. In het voorjaar als de lammetjes er zijn, kunnen die gevoerd worden
Ook zullen we in de club iets creatiefs doen. Bijvoorbeeld knutselen, strokrans maken, mozaïeken,
vogelkastje timmeren of een memobord maken met vlinders.
Er zijn tien bijeenkomsten. Om lid
te worden betaal je 50 euro. Opgeven kan via zorgvrij@spaarnwoude.nl.
Er zijn nog maar enkele plaatsen
beschikbaar, dus wees er snel bij!
(foto: aangeleverd)
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Stadsschouwburg Velsen

Bekroonde Hans Croiset
in Bejubelde toneelhit
dochter en schoonzoon en leidt
voor zijn gevoel een normaal eigen leven. Maar geleidelijk ontdekt de toeschouwer dat de man
toch al langzaam wegglijdt in een
mistige wolk waarin de wereld
van de hemel. Voor zijn glansrol zich van hem vervreemdt.
werd hij inmiddels bekroond met Dankzij een paar geweldige rede Louis d’Or, de hoogste Neder- gievondsten wordt het Alzheilandse toneelprijs. Het Neder- mer-proces op aandoenlijke wijlandse toneelpubliek en de pers ze zichtbaar en voelbaar gezijn unaniem laaiend enthou- maakt. Croiset en zijn cast, waarsiast. Het succes was vorig sei- in ook een geweldige rol vervuld
zoen zó groot dat de hoogbejaar- wordt door Johanna ter Steede topacteur kon worden overge- ge, spelen bij volle zalen de trahaald tot een korte reprisetour- nen in de ogen. Terwijl de voornee langs een beperkt aantal the- stelling naast de prachtige emoaters. Een buitenkansje voor de tie óók veel originele en verzachtoneelliefhebbers in Velsen en de tende humor bevat.
regio.
Prijs: € 32,50, incl. pauzedrankje.
In ‘De Vader’ ziet het publiek de Meer informatie en reserveren:
verwarring van een hoogbejaar- www.stadsschouwburgvelsen.nl
de man met Alzheimer door zijn en tel. 0900-1505. (foto: Mark Enéigen ogen. Hij woont in bij zijn gelen)

Velsen - ,,Anderhalf uur lang geklúísterd aan geweldige Croiset”, schreef de Volkskrant na het zien van het indrukwekkende toneelstuk ‘De Vader’ waarin theatercoryfee Hans Croiset met
Johanna ter Steege op zaterdag 15 september (20.15 uur) in de
Stadsschouwburg Velsen te zien is.
‘De Vader’ is een aangrijpende
maar ook humorvolle voorstelling over de verwarring van iemand die Alzheimer heeft. Het
stuk van de Franse toneelschrijver Florian Zeller baarde eerst
groot opzien in Parijs, won daar
de hoogste toneelprijzen en veroverde daarna Londen en New
York. Nu is het een toneelhit over
de hele wereld en wordt het al in
meer dan 25 landen gespeeld. In
de Nederlandse versie kreeg het
stuk de mooist denkbare bezetting in de persoon van hoofdrolspeler Hans Croiset. De inmiddels
bijna 83-jarige steracteur haalt alles uit de kast en speelt de sterren

Met yogamat en Coldplaymuziek op schouwburgpodium
Velsen - Jan Kuiper is niet alleen een topgitarist en bedenker van de fameuze concertserie The Five Great Guitars, maar
óók een charismatische yogaleraar. Speciaal voor de theaters ontwikkelde hij de formule ‘Yoga in Concert’, waarin hij
de toneelvloer van grote theaters omtovert tot een yogastudio, waarin zijn deelnemers
(ieder op zijn eigen mat) hun
les krijgen op live-uitgevoerde muziek. ‘Yoga in Concert’ is
dus een yogales én concert ineen. Op zondag 16 september
(11.00 uur!) kunnen zo’n 80 yo-

ga-cursisten hun matje op toneelvloer van de Stadsschouwburg Velsen uitrollen.
‘Yoga in Concert’ is een bijzondere beleving van yoga en muziek. Yogahoudingen, klank en
meditatie komen samen. En alles is mogelijk: actief meedoen
op de eigen yoga mat, ontspannen achterover leunen en luisteren naar mooie muziek of een
combinatie van beiden. De yoga-sessie duurt in totaal 90 minuten. Het maakt voor ‘Yoga in
Concert’ niet uit of deelnemers
ervaren beoefenaars of beginners zijn: de Yoga in Concert-

series zijn geschikt voor alle niveaus.
In het ‘Yoga in Concert’ op 16
september a.s. vindt de flow
van beweging, adem en ontspanning plaats op de bekendste songs van Coldplay. Dat alles gecombineerd met meditaties op de adem, de stilte en
een serie bijzondere yogahoudingen.
Prijs: € 22,50, excl. pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of tel. 0900 – 1505. (foto: Saskia van Osnabrugge)
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TELSTAR ✩ NIEUWS
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20.00uur
uurTelstar
Telstar- -Jong
JongFC
AJAX
Volgende
thuiswedstrijd:
vrijdag
31 augustus
Utrecht

Wedstrijd Jong
Ajax bijna
uitverkocht

Riwald Recycling nieuwe
shirt- en hoofdsponsor Telstar
Telstar en Riwald Recycling hebben overeenstemming bereikt
over het shirt- en hoofdsponsorschap van de Witte Leeuwen. Het
bedrijf is een van de grotere spelers op het gebied van metaalrecycling in Nederland. Riwald is gespecialiseerd in het verwerken
van schroot en non-ferro metalen en heeft drie vestigingen in Nederland.
,,Tijdens de play-offs van het afgelopen seizoen stond het mooie logo van Riwald Recycling al op het
shirt’’, aldus commercieel directeur Steef Hammerstein.
,,Het bleek een mooie aanzet te
zijn voor een langere samenwerking. Als commercieel directeur
kan ik alleen maar enorm trots zijn
dat een naam zoals die van Riwald
Recycling op ons shirt staat.
Samen met Ewald zijn wij in gesprek om de samenwerking ook
na deze periode te continueren. Wij zien uit naar een lange,

vruchtbare samenwerking.’’
Ook Ewald Huzink, algemeen directeur van Riwald Recycling, ziet
de samenwerking positief tegemoet. ,,Met Telstar hebben wij een
club die mooi aansluit bij onze
waarden en het geeft ons de mogelijkheid onze naamsbekendheid te vergroten.
Een van onze vestigingen is in Beverwijk gevestigd waarmee wij
dus geen onbekende zijn in de regio. Wij kijken er naar uit om samen tot successen te komen.’’ (foto: Ron Pichel)

Clinic voor kwetsbare kinderen

Velsen-Zuid - Vrijdag speelt
Telstar in de Jupiler League
een belangrijke thuiswedstrijd
tegen Jong Ajax. De kaarten
zijn bijna uitverkocht. De westtribune en de oostribune zitten al vol. Voor de zuidtribune,
doorgaans bestemd voor de
supporters van de tegenpartij, waren woensdag nog enkele kaarten beschikbaar. Mogelijk zijn alle kaarten bij het verschijnen van deze krant echter
toch al verkocht. Dat betekent
dat alle 3.200 plaatsen in het
Rabobank IJmond Stadion bezet zullen zijn. De laatste keer
dat het zo’n volle bak was bij
Telstar was op 29 oktober 2015
in de bekerwedstrijd tegen AZ,
die eindigde in 0-1.
Het succes van Telstar betekent dat de kaarten voor de
wedstrijden als warme broodjes gaan. Telstar verloor vorig 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!

Telstar huurt talentvolle keeper
Jeroen Houwen (22) van Vitesse
Regio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnisbak. Maar nu heb ik echt mijn eigen!” Randy, 7 jaar was een van
de deelnemers van een voetbalclinic van Het Vergeten Kind. Deze organisatie hield op 31 januari voetbalclinics voor kwetsbare
kinderen in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League
clubs, waaronder S.C. Telstar. De kinderen leerden deze dag voetbalskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden
een onvergetelijke dag met hun idolen.
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liefd 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)

Tweede 1-0 nederlaag komt niet uit de lucht vallen

Ook MVV laat achilleshiel
vernieuwd Telstar zien

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
eenteleurstellend
gezellige ontmoetingsNa een
resultaat willen sporters graag zoeken naar
plaats
is voor deOf
buurtbewoners,
relativeringen.
rand- en bijzaken waarnaar verwezen kan worde
om elektrische
den.gelegenheid
In de catacomben
van het Rabobank IJmond Stadion werd
apparaten,
klokken,
horloges,
dat afgelopen
vrijdagavond
veelvuldig gedaan, na de tweede 1-0
meubeltjes,
speelgoed,
compunederlaag van het seizoen voor Telstar.
ters, mobiele telefoons, fietsen,
enz.
reparatie aan te bieden.
,,De ter
weersomstandigheden
za- ge amateurvereniging, met Club
In
gebeurt mee
dit gratis,
tenprincipe
niet bepaald
om een
ons West als ultieme uitvalsbasis.
vrijwillige
bijdrage
is
welkom.
spelletje te spelen.’’ ,,In de afron- Voor sommige bezoekers lijkt de
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pogingen kwam, moet dit elftal
moeite doen om ze überhaupt te
creëren. De aanvalsopzetten tonen zeker potentie, maar in de
cruciale laatste fase schort het.
Zo wisten Ryan Seager, Jordie
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spectief hardhandig een einde, door na een misverstand van
Telstar-doelman Sven van der
Maaten in een leeg doel binnen
te schuiven. „De jongens moeten
nog aan elkaar wennen”, sprak
technisch directeur Piet Buter afgelopen week in NH Radio Sportcafé. In combinatie met de aanwezige potentie en het relatief
makkelijke komende programma, zijn dat hoopgevende uitspraken om de nu nog bestaande achilleshielen definitief weg
te werken. (Douwe de Vries, foto:
1963-pictures.nl)

Warme Truiendag in PVM
veel stroom een gloei-, spaar-, halogeen-, en led-lamp verbruiken:
daarbij kwam de led-lamp natuurlijk als winnaar uit de bus. Ze
bekeken op welke manier, onder
andere door isolatie, je de warmte van een modelhuisje maximaal
binnen kunt houden en testten
hoe je zonnewarmte kunt gebruiken. Als klap op de vuurpijl knutselden de kinderen een Picosol in
elkaar: een zonnebloem die werkt
op een zonnecel.
Een mooie afsluiting van een superleuke en leerzame Warme Truien-middag in het Pieter Vermeulen Museum. (foto: aangeleverd)
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het genot van een hapje en een
drankje de onder-linge contacten verder te verstevigen.
Al met al reden voor het bestuur
om volgend jaar weer een Hofstede
biljarttoernooi
organide
vakman.
Iets laten te
repareren
(foto:
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isseren.
gratis,
maar
neem wel zelf de
nieuwe materialen mee. Als het
u uit komt kunt u een kleine bijdrage doen in de pot waarvan de
kosten betaald kunnen worden.
Bezoekers worden opgevangen
door gastvrouw Marleen. Buurtcentrum de Spil staat in de Frans
Halsstraat in IJmuiden.

IJmuiden - Het IJmuider Zee- en
Havenmuseum is voor de nieuwe tentoonstelling ‘100 jaar staaltransport in de IJmond’, te zien
vanaf zaterdag 25 februari, op
zoek naar mensen met verhalen
over de logistiek van het staalbedrijf.
De aanvoer van grondstoffen en
de afvoer van materialen van en
naar verre oorden vereist een geweldige organisatie en inzet. Van
planning op kantoor tot afhandeling in de havens. Iedere schakel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt

of bent u nog werkzaam bij Tata Steel en heeft u een bijzonder
verhaal, of wilt u graag iets vertellen over uw werkzaamheden, dan
kunt u zich melden bij het museum.
Het is de bedoeling dat een aantal verhalen wordt opgenomen
zodat bezoekers van de tentoonstelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretariaat museum via 0255-538007 of
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u
wordt teruggebeld.

Repair café in de Spil

Wie kan vertellen over
100 jaar staaltransport?

Open dag Kuba moskee
Koert Heilig Toernooi
in teken van sportiviteit

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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vervult de moskee een belang- en omstreken zullen nog veel
steunpilaren uit het verleden. Dat het succes van het KHT-toerrijke functie voor de moslims uit mensen zijn die de Kuba mosnooi ver buiten de gemeentegrenzen naam begint te krijgen beVelsen en omstreken. De eerste kee nooit van binnen hebben gewijst de deelname van AFC Quick 1890 uit Amersfoort, Kolping
Turken kwamen eind jaren 60 zien. Die kans krijgen ze tijdens
Boys uit Alkmaar, Kagia uit Lisserbroek en RKAV Volendam. Aannaar Nederland om bij de toen- de open dag op 18 februari. De
gevuld met regionale teams van De Kennemers, DEM, EDO, Geelmalige Hoogovens en in de vis- open dag begint om 10.00 uur en
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Muziek, mode en kennis delen in RaboWeek IJmond

IJmond - De RaboWeek IJmond staat weer voor de deur. Van 1 tot
en met 5 oktober organiseert de Rabobank voor het vierde achtereenvolgende jaar een reeks inspirerende activiteiten voor
jong en oud. Dat gebeurt in samenwerking met lokale ondernemers, vrijwilligers en de ledenraad. De week wordt op vrijdag 5
oktober afgesloten met Rabobank IJmond Live!, een spetterend
stadionconcert met optredens van Waylon, Berget Lewis, Candy
Dulfer en Edsilia Rombley. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.rabobank.nl/ijmond.
,,Met de RaboWeek willen wij zo
veel mogelijk inwoners van de
IJmond met elkaar verbinden’’,
aldus Jakob Klompien, directievoorzitter van Rabobank IJmond.
,,Wij willen hiermee laten zien
wat de meerwaarde is van een
bank met coöperatieve wortels.
Het is onze ambitie om bij te
dragen aan een krachtige regio
waarin men prettig kan wonen,
werken en recreëren. Daarom
steunen wij impactvolle projecten en organiseren wij eenmaal
per jaar de RaboWeek IJmond.’’
,,Er is veel om naar uit te kijken’’, vertelt Klompien. ,,Uiteraard staan de populairste activi-

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

robots en geavanceerde technie- voor de activiteiten in de Rabo- Food en Rabobank IJmond Live! activiteiten is gratis. De seniorenken die sectoren als de maakin- Week kan via www.rabobank.nl/ kosten respectievelijk 10 en 20 avonden zitten inmiddels vol. (fodustrie en de zorg ingrijpend zul- ijmond. Tickets voor Fashion & euro. Deelname aan de overige to: aangeleverd)
len veranderen. Gastheer is Tata
Steel, dat momenteel zijn 100-jarig bestaan viert en fors investeert in innovatie en duurzaamheid.
De A9 Studios in Uitgeest vormen op dinsdag 2 oktober het
decor voor het Fashion & Food
Event. De combinatie van een
modeshow en foodmarket waar
lokale ondernemers zich presenteren, staat opnieuw garant voor
een compleet avondje uit.
De presentatie is dit jaar in handen van de bekende stylist Maik
de Boer, die na afloop van de modeshow persoonlijk stijladvies
geeft.
De jeugd heeft de toekomst. Deze groep wordt daarom zeker
niet vergeten. Met een voetbalclinic bij Telstar en een hockeyclinic bij BHC Overbos kiest Rabobank IJmond dit jaar voor een
sportieve insteek. Aanmelden

Leo Wijnker gaat verbouwen,
verkoop tijdelijk in Grahamstraat

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

,,Na inspanning nemen wij ruim
de tijd voor ontspanning’’, sprak
één van de deelneemsters van
het eerste uur. Deze dame van 65
traint ondertussen twee keer per
week met GezondOUD en naast
dat ze zich heerlijk fit voelt, heeft
ze ook echt een paar hele leuke
nieuwe mensen leren kennen. De
sfeer is opperbest.
Constance Schuller, één van
de oprichtsters, vertelde dat zij
graag nog veel meer 60-plus-

Regio - IJmuiden - Bakker Leo gaat op vrijdag 28 september
Wijnker gaat verbouwen. Na 35 open. Het adres is Kennemerjaar wordt de winkel aan de Kennemerlaan helemaal leeggehaald en er komt een nieuw interieur in. ,,We willen graag dat
u zich prettig voelt in onze winkel en daarom is het belangrijk
om met de tijd mee te gaan’’, aldus de bakker. ,,Uiteraard blijven
wij uw trouwe gezicht en kijken
er enorm naar uit om u in onze
nieuwe winkel welkom te heten.’’
Om u niet zonder uw dagelijkse brood te laten zitten, wordt
er tijdens de verbouwing een tijdelijke winkel ingericht om de
hoek in de Grahamstraat. De verbouwing duurt van maandag 3
september tot en met donderdag 27 september. De tijdelijke winkel is geopend van 07.00
tot 14.00 uur. De nieuwe winkel

sers in Zuid-Kennemerland kennis wil laten maken met dit nieuwe concept. Daarom organiseren
zij in de week van 3 tot en met 7
september een kennismakingsweek. Een week waarin je vrijblijvend kennis mag komen maken.
Verderop in deze krant is hiervoor
een tegoedbon beschikbaar.
Meer weten? Mail naar info@ge- Haarlem - Op zaterdag 1 septemzondoud.com of kijk op www.Ge- ber vindt aan de Veerplas het openluchtconcert van 2Generations
zondOUD.nl. (foto: aangeleverd)
in Haarlem plaats. Een uniek concert als afsluiter van de zomervakantie! Het zonnig feest wordt aangevoerd door de populaire Edwin
Evers Band, naast andere bekende
artiesten en DJ’s. Kortom, een muzikaal spektakel voor iedereen. Naast
Edwin Evers en zijn Band staat Nederlands bekendste remixer Ben Liebrand geprogrammeerd. Voor velen
een bekende naam ook al doet hij
sinds zijn emigratie naar Canada bijaan een programma vol varia- na geen optredens meer in Nedertie, waarbij klassieke religieu- land. Ook Pete Philly keert na een
ze muziek wordt afgewisseld periode van afwezigheid terug op
met eigentijdse kerkelijke com- het podium. Hij is vastbesloten om
posities. Bijzonder is dat en- het Haarlemse publiek omver te blakele composities op het orgel zen met zijn nieuwe sound. Daarbegeleid worden door de ma- naast staan Dj’s Amir Charles en Barker en arrangeur van de liede- ry Brand op de line-up en wordt de
ren, Marco den Toom. Verder avond spectaculair afgesloten.
werken mee de mezzosopraan De laatste tickets zijn te koop via
Annelies van der Vlies, de te- www.2generations.nl. (foto: aangenor Gerrit van der Heide, terwijl Peter Bontje op piano en
Lyda den Boer op dwarsfluit te
horen zijn. De artistieke leiding
is in handen van Ary Rijke, dirigent van het Chr. Mannenkoor
IJmuiden. De toegangsprijs is
12,50 euro, inclusief een consumptie na afloop van het programma. Toegangskaarten kunt
u vooraf kopen bij de leden van
het mannenkoor of via 0235373281/0255-518685.
Het adres van de Petrakerk is
Merwedestraat in IJmuiden. Het
concert begint om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur zijn de deuren
open. (foto: aangeleverd)

laan 50 in IJmuiden. (foto: aangeleverd)

Edwin Evers, Ben Liebrand en
Pete Philly op 2Generations
leverd)

Lustrumconcert 65 jaar
Chr. Mannenkoor IJmuiden

IJmuiden - Op vrijdagavond 14
september verzorgt Chr. Mannenkoor IJmuiden een bijzonder concert ter gelegenheid
van het 65-jarig bestaan. Het
wordt een feestelijke muzika-

le avond met veel zang van het
mannenkoor, al dan niet tezamen met professionele solisten
en muzikanten.
De koorleden hebben de afgelopen periode hard gewerkt

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

tie over Billie en alle andere dieren
die een nieuw baasje zoeken, bel
met het Kerbert Dierentehuis aan de
Heerenduinweg: tel. 0255-515744.
Het asiel is open van maandag tot en
met vrijdag tussen 10.00 en13.00 uur
en tussen 14.00 en 16.00 uur en op
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Of
kijk op www.dierenbescherming.nl,
twitter:@dierenbescherming en Facebook.com/dedierenbescherming.
(foto: aangeleverd)
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Ilse Moerkerk doet mee aan Ride for the Roses

‘Dit is stilstaan bij wat kanker met je doet’
niet voor onze zomervakantie, uit me heen en ze niet alleen te beangst voor eenzelfde situatie als danken maar ook opnieuw te vravorig jaar.”
gen of ze naast me blijven staan,
want hier houdt het niet op.”
,,Ik heb geen medische begeleiding gehad vanuit het zieken- ,,De Ride voor mij is stilstaan bij
huis, anders dan de begeleiding wat kanker met je doet. Hoewel
van mijn arts. Na de eerste hefti- het bij de eerste editie een fysieke
ge diagnose heb ik wel een on- uitdaging voor me was, doet het
cologische psycholoog ingescha- aantal kilometers dat je fietst er
keld. Dat heeft mij erg geholpen. nu eigenlijk niet meer toe. Het is
Daarnaast kom ik ook geregeld ons steentje dat we bijdragen in
bij een inloophuis in de buurt. de strijd tegen kanker door geld
Zo’n huis is ontzettend belangrijk op te halen voor meer onderzoek
voor mensen die moeten leven naar deze verschrikkelijke ziekte.
met kanker. Daarom ben ik blij Dit evenement is zo’n belevenis.
dat een deel van de opbrengst Bij het afspelen van ‘The Rose’ van
van de Ride naar een inloophuis Bette Midler vloeien de tranen en
in de regio gaat.’’
komt de emotie los. Daarna fietsen we met en voor elkaar. We
Afgelopen zomer kreeg Ilse voor
de tweede keer te horen dat ze Ilse krijgt veel steun en hulp van maken er een gezellig uitje van
ziek was. ,,De tumor in mijn heup haar familie en vrienden. Een en maken veel plezier. Hier en
was terug. Deze slechte uitslag luisterend oor, gezellige uitjes, daar een stop voor koffie en wat
hoorde ik in de zomer van 2017, maar ook praktische hulp bij het lekkers en bij de finish een welnet voordat we met ons gezin huishouden en de hond uitla- verdiend wijntje! Maar niet alleen
de reis van onze dromen gingen ten. Haar jeugdvriendin Inge be- op de dag zelf ben ik met de Ride
maken naar Tanzania. Het was zo schrijft haar hele traject in de for the Roses bezig. Ik leef er eidubbel. Enerzijds was het heel vorm van brieven. ,,Zonder de- genlijk het hele jaar naar toe. De
fijn om juist nu daar met z’n vie- ze mensen had ik de afgelopen Roos speelt sinds mijn deelname
ren te zijn. Anderzijds hadden we jaren niet kunnen doorstaan. Ik een belangrijke rol in mijn leven.
schap en medici ver genoeg zijn se nadat ze van haar arts de uit- deze bijzondere reis graag onder ben iedereen ontzettend dank- De finishroos hangt gedroogd op
om haar te blijven behandelen. slag van het onderzoek kreeg. andere omstandigheden willen baar. En bovenal mijn ‘Angels’, de het toilet, ik heb een prachtig fogroep waarmee ik deelneem aan toalbum van onze eerste deelnaEen mogelijke beenamputatie Ze werd doorgestuurd naar het maken.’’
de Ride for the Roses.’’
hangt als het zwaard van Damo- LUMC (Leids Universitair Meme, rooskaarsen en de speldjes
cles boven haar hoofd.
disch Centrum). Leek de progno- Het duurde even voordat het bedie we krijgen bij het evenement
se in eerste instantie nog posi- handelplan rond was, door de In aanloop naar haar deelname in bewaar ik allemaal. Het prach,,Toen in 2014 bleek dat ik kanker tief, bleek dit na de onderzoeken complexiteit van de locatie van 2015 in Aalsmeer vroeg Ilse haar tige sieraad met de roos van Rihad, wilde ik me heel graag in- die ze moest ondergaan toch niet de tumor. Uiteindelijk werd er in beste vriendinnen, haar doch- de goudsmid Miriam Klaassen,
zetten voor meer onderzoek. Zelf het geval. Ik had een zeer zeldza- overleg met de artsen gekozen ter en zus of ze haar wilden steu- draag ik dagelijks. De Ride is eieen bijdrage leveren aan mijn me bottumor in mijn heup. ,,Het voor een been besparende ope- nen in haar uitdaging. Daar werd genlijk mijn houvast.’’
toekomst. Ik kende het event was klap op klap. Dit is het ein- ratie met aansluitend een proto- volmondig ja opgezegd. Elk jaar
vanuit mijn werk bij de Rabo- de, dacht ik op een gegeven mo- nenbestralingen in Heidelberg. haalt de groep een prachtig be- Ilse is in afwachting van haar volbank. Lopen was lastig na de eer- ment. Het is lastig om alle medi- Gelukkig bleek na deze operatie drag op om meer onderzoek naar gende controle. Hieruit moet blijste operatie, maar fietsen kon ik sche inhoud in je op te nemen en dat Ilse toch bestraald kon wor- kanker mogelijk te maken. ,,Op ken of de kanker onder controwel. Ik stelde mezelf ten doel de heel complex om beslissingen te den in het AVL en dat was in al- de dag zelf draag ik een gedicht le is, of dat een volgende ingrij25 km te fietsen van de Ride for nemen die zo bepalend zijn voor le opzichten veel beter. ,,Ik prent- voor en heb ik voor iedereen een pende operatie toch noodzakethe Roses. Een uitdagend revali- de rest van je leven. Al helemaal te me in voordat ik onder narcose klein cadeautje als dank voor hun lijk is. Kijk voor meer informatie
datie project met een heel goed door de emotionele toestand ging dat ik dezelfde uitslag als na steun. Het is fijn om op zo’n dag over Ilse op www.ridefortheroses.
doel. Hoe mooi is dat!’’
waarin je verkeert. Gelukkig had mijn eerste operatie zou krijgen: even stil te staan bij mijn ziekte nl > mijn ride > deelnemer > Ilse
ik een arts die me goed meenam de operatie is gelukt, we hebben met de mensen die ik lief heb om Moerkerk. (foto’s: aangeleverd)
,,In 2014 is bij mij de diagnose in het proces.”
de tumor volledig weggehaald,
botkanker gesteld. Ik had veel
inclusief een marge”, vertelt Ilse.
pijn in mijn been, waarbij ik dacht Bij de eerste operatie in 2014 is Hoe groot haar hoop ook was, ze
aan een sportblessure. Ik had een een deel van het heup en bek- kreeg niet de uitslag die ze wensactief leven en sportte veel. Toen ken verwijderd en is er een spe- te te krijgen. Er waren twee tuhet tijdens de zomervakantie zo ciaal ontworpen prothese ge- moren ontdekt en deze konden Op zondag 9 september vindt de 21ste editie van de Ride for the Roerg was dat het bijna ondraaglijk plaatst. ,,Ik kreeg het vooruit- niet geheel worden verwijderd ses plaats. Op deze dag fietsen duizenden deelnemers tegen kanwerd, stuurde mijn manueel the- zicht van een ‘seniorenleven’ wat omdat deze vast zaten aan de is- ker door geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Dit bijzonderapeut me bij terugkomst direct betreft mijn fysieke mogelijkhe- chias. Hoewel er geen uitzaaiin- re fietsevenement kent een pelotonstocht van 100 kilometer over afnaar de huisarts. Door een ver- den. Dat was even slikken, maar gen leken te zijn, was de kans dat gezette wegen en drie toertochten van 25, 50 en 80 kilometer. Deelkeerd beoordeelde scan in 2013, daar kon ik goed mee leven. Al- uiteindelijk haar been zou moe- nemers kunnen deze editie genieten van de prachtige Haarlemmerwaar al een plekje in de heup les om maar wel bij mijn gezin ten worden geofferd erg groot. meer. De start- en finishlocatie is Expo Haarlemmermeer. Samen fiette zien was, werd ik nu meteen te kunnen zijn en nog dingen te ,,In oktober vorig jaar werd ik be- sen met collega’s, vrienden of familie langs deels afgezette routes
doorgestuurd voor verder onder- kunnen ondernemen om mijn le- straald in het Antoni van Leeu- door veelal prachtige landelijke streken. Genieten van het feest onzoek. Helaas bleek het mis.
venslust mee te bevredigen.” Il- wenhoekziekenhuis. De scan af- derweg en op de unieke vertrek- en aankomstlocatie. Met elkaar herse’s drang om te vertellen dat ze gelopen februari dit jaar was ge- denken, beleven en vieren van het leven met en van de dierbaren om
‘Botkanker?’ ‘Ik ga dood.’ Dat wa- graag alles uit haar leven haalt, lukkig goed. Deze maand heb ik ons heen. Met voor iedere deelnemer aan de finish een roos. De roos
ren de eerste gedachten van Il- spat uit haar ogen. Een lange re- weer een controle. Dat wilde ik staat symbool voor een morgen voor iedereen.
validatie volgt waarbij ze alles opnieuw moet leren. Ze focust zich
op één doel, meedoen aan de Ride for the Roses in Aalsmeer. Vijfentwintig kilometer fietsen. Op
dat moment fysiek en in tijd nog
mijlenver weg. Ze bijt zich vast en
door keihard te trainen lukt het
haar om met haar team ‘Ilse’s Angels’ op 7 september aan de start
te verschijnen. ,,Na deze lichamelijke revalidatie kwam de mentale klap”, vertelt Ilse verder. ,,Geestelijk was het bijna nog zwaarder.
Mijn angst op een uitzaaiing of
recidief was en is groot. Ik vond
het heel moeilijk om hier mee om
te gaan.”

Zo onverwacht, zo’n slecht
nieuws...
Heen en weer geslingerd tussen leven en dood.
Hoop en wanhoop.
Bezorgde gezichten, verdrietige
ogen.
Verslagenheid alom..
Woede en onbegrip...
Is dit een boze droom of realiteit?
Zo begint Ilse´s gedicht dat ze op
haar Mijn ride-pagina heeft geplaatst, de persoonlijke actiepagina van de Ride for the Roses
om geld op te halen voor meer
kankeronderzoek. ,,Dat geld is zó
hard nodig. Deze verschrikkelijke ziekte moeten we samen verslaan. Ik heb nog zoveel om voor
te leven.’’
Ilse, achtenveertig jaar, moeder
van Sven en Lynn getrouwd met
Frank en woonachtig in Haarlem. Ze is aan het re-integreren
bij haar werkgever Rabobank,
ook lokaal sponsor van deze editie van de Ride for the Roses. Voor
me zit een levendige, prachtige,
strijdlustige vrouw. Vol passie en
emotie vertelt ze haar verhaal.
Helaas is het geen verhaal waar
je gezellig een lekker bakje thee
bij drinkt. Nee, verre van dat. Hopelijk is het wel een verhaal met
een goed einde. De toekomst zal
moeten uitwijzen of de weten-

Ride for the Roses
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Cornelis Vrolijk neemt
Kegge Garnalenhandel over

breiding van de verkoopactiviteiten: ,,Door deze uitbreiding krijgen wij de mogelijkheid om een
Noordzeegarnaal toe te voegen
aan ons assortiment.
Voor ons een waardevolle toevoeging van een duurzaam gevangen en gezonde garnaal.” (foDe verkoopactiviteiten van Kegge Seafood Parlevliet over de uit- to: Keggegarnalen.nl)
zullen ondergebracht worden bij
Cornelis Vrolijk dochter Seafood
Parlevliet. De klanten van Kegge
zijn inmiddels op de hoogte gebracht van deze wijziging.
Directeur Annerieke Vrolijk is verheugd met het meerderheidsbelang: ,,De machinaal gepelde garVelsen-Zuid - Natuurgidsen met jonge aanwas aanwezig. Bo- nalen van Kegge zijn een kwalitavan IVN Zuid-Kennemerland ge- vendien is er kans op roofvogel- tief hoogstaand product. De garven op zondag 2 september een soorten die op doortrek zijn van- nalen worden duurzaam en ook
fietsexcursie over roofvogels in uit noordelijke streken.
met de eigen vloot gevangen en
Spaarnwoude.
Om 11.00 uur verzamelen bij In- vervolgens via dochteronderneHet recreatieschap is een uitste- formatieboerderij Zorgvrij aan de ming Seafood Parlevliet verkocht.
kend gebied om op zoek te gaan Genieweg 50. De excursie duurt Dit is een mooie uitbreiding van
naar roofvogels. De landschappe- ongeveer vier uur. Vooraf aan- onze schip naar schap strategie.”
lijke variatie en de vergezichten melden is niet nodig. Deelna- Mike Parlevliet, directeur van
staan garant voor diverse soor- me is gratis. Zie ook www.ivn.nl/
ten. In september zijn er meerde- zuidkennemerland. (foto: aangere stand- en broedvogelsoorten leverd)
IJmuiden - Cornelis Vrolijk en Vishandel Tel hebben overeenstemming bereikt over een overname van de aandelen van Kegge Garnalenhandel B.V. Dit bedrijf pelt en verpakt Noordzeegarnalen
met ultramoderne pelmachines in IJmuiden. Hiermee wil men
het vakmanschap op een duurzame manier toekomst geven in
Nederland én gaat men terug naar de natuurlijke smaak van de
Noordzeegarnaal.

Roofvogelexcursie
op de fiets

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

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

Expositie ‘Veel fins’
Santpoort-Zuid - Van 3 september tot 27 oktober zijn er in ’t Brederode Huys schilderijen te zien
van Kirsi van Rijn-Nikkinen. Geboren in Helsinki, Finland verhuisde
zij na haar huwelijk naar Nederland. Hier studeerde zij geneeskunde en werd specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast heeft zij zich tot psychoanalytica opgeleid. Vanaf haar

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

Velsen doet mee met
Startup in Residence

Informatiedag
PWN
Overveen - Zodra de zomerperiode eindigt, start natuurbeheerder PWN met werkzaamheden in het duingebied. Vanaf september worden exoten
verwijderd, bossen gedund en
duingraslanden gemaaid. PWN
geeft zondag 2 september in
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland uitleg over de aanpak.

De beheerwerkzaamheden in het
duingebied staan de laatste jaren
nadrukkelijker in de belangstelling bij natuurliefhebbers en bezoekers. Steeds vaker krijgen boswachters vragen over de activiteiten in het gebied. Natuur- en vogelwerkgroepen volgen de activiVelsen - De inschrijving voor de eerste regionale editie van ‘Star- en worden begeleid door er- teiten op de voet. Daarnaast wiltup in Residence’, hét startup-programma voor de overheid, is ge- varen mentoren. De gemeen- len steeds meer vrijwilligers de
opend.
ten stellen werkruimtes voor de handen uit de mouwen steken
startups beschikbaar, bieden om de natuur schoon en gezond
Negen gemeenten uit de Metro- stuk. Kijk voor een overzicht van de mogelijkheid om pilots te te houden. PWN streeft ernaar
poolregio Amsterdam, waaron- alle vraagstukken op: www.star- doen en de oplossingen te tes- om de geïnteresseerden goed op
der Velsen, gaan samen op zoek tupinresidence.com/ama*.
ten in de regio. De intentie van de hoogte te houden. Er staat innaar slimme en innovatieve op- Op 20 september vindt er een de gemeente(n) is om ‘launching formatie op de website pwn.nl, in
lossingen voor vraagstukken als informatieavond plaats waar ge- customer’ of partner te worden de bezoekerscentra zijn digitale
eenzaamheid in de regio, het sti- interesseerden vragen kunnen bij de deelnemende startups.
schermen aanwezig en er zijn vermuleren van een leven lang ont- stellen over de vraagstukken, Een startup die eerder mee- schillende folders waarin PWN de
wikkelen, het tegengaan van het het programma en de inschrij- deed is Global Guide Systems, werkzaamheden beschrijft. Ook
verzakken van huizen en het ver- vingsprocedure. Met het Startup die een slimme oplossing be- gaat PWN regelmatig in gesprek
beteren van de aansluiting van in Residence Programma bie- dacht om drukte op het water met vertegenwoordigers van beonderwijs op de arbeidsmarkt. den de deelnemende gemeen- tegen te gaan: ,,Wij hebben on- langengroepen. Klantenpanels
Startups, scale-ups, sociaal on- ten een uitgebreid trainingspro- gelofelijk veel geleerd over hoe worden benaderd met vragen
dernemers en innovatief MKB gramma van 6 maanden voor de gemeente werkt. We heb- over het natuurbeheer van PWN.
worden uitgedaagd om met startups, scale-ups, innovatief ben veel moeten overleggen en Om aan de toenemende vraag
slimme oplossingen te komen.
MKB en sociaal ondernemers die er zijn vele kleine aanpassingen naar informatie tegemoet te koNa drie succesvolle program- maximaal 5 jaar staan ingeschre- gemaakt, maar het leidde uit- men, houdt PWN op 2 septemma’s in Amsterdam is het nu tijd ven bij de KvK.
eindelijk tot een langdurige en ber een informatiedag over het
voor een programma voor de De deelnemers krijgen toegang waardevolle samenwerking.” (fo- natuurbeheer. In en rond bezoehele Metropoolregio. Het voor- tot een grote pool van kennis to: Pixabay)
kerscentrum Kennemerduinen bij
deel van een regionaal programOverveen kan men alles te weten
ma is dat de innovatieve oploskomen over de aanpak in het Nasingen die in de ene gemeente
tionaal Park. Er is digitale informagetest worden vervolgens ook
tie beschikbaar, er zijn folders en
in een andere gemeente kunnen
filmpjes en om 14.30 uur kan men
worden toegepast. De deelnemet een boswachter mee het
mende gemeenten zijn: Almere,
duin in. Voor de kinderen zijn er
Amsterdam, Diemen, Haarlem,
eveneens diverse activiteiten. Het
Haarlemmermeer, Lelystad, Purbezoekerscentrum is geopend
merend, Velsen en Zaanstad. De
van 10.00 tot 17.00 uur. Aanmelinschrijving sluit op 14 oktober
den voor de excursie kan via pwn.
2018 om middernacht.
nl. (foto: Johan Bos/TIU.nl)
Naast de vraag naar oplossingen
voor vastgestelde vraagstukken
is er ook deze editie weer de zogenoemde ‘wildcard challenge’.
Hiervoor kan worden ingeschreven met een oplossing voor een
niet vooraf opgestelde vraagSantpoort-Zuid - Op zaterdag 8
september organiseert de Vereniging Santpoorts Belang in ’t Brederode Huys weer een repair café.
Vrijwilligers verrichten gratis kleine reparaties aan elektrische apparaten, meubeltjes, kleding en
fietsen. In Santpoort-Zuid is ook
den”. Deze omvatte het kustfort,
deskundigheid in huis om sietwee batterijen gericht op de haraden of klokken en horloges te
venmond en er werden rondom
restaureren, maar ook kunt u met
IJmuiden diverse mitrailleuropproblemen met uw laptop, (mostellingen,
kanonopstellingen,
biele) telefoon of (wifi) modem
loopgraven en prikkeldraadverterecht. Niet alles zal altijd geresperringen ingericht.
pareerd kunnen worden, maar
Tijdens de bezetting werd het foreen advies, of het de nog moeiteiland een belangrijk steunpunt
te waard is om naar een profesbinnen de Festung IJmuiden.
sionele reparateur te gaan, is ook
Op het eiland kwamen bunkers
nuttig. Het repair café duurt van
voor kustgeschut, landgeschut
13.30 tot 16.00 uur. Zie ook www.
en luchtdoelgeschut. Het oude
santpoortsbelang.nl.
fort deed daarbij dienst als manschappenverblijf en opslag voor
munitie en voorraden. In 1963
werd het fort opgeheven als vestingwerk en verlaten waardoor
IJmuiden - De eerstvolgende leghet in verval raakte. Door zijn gepuzzelruilbeurs is op dinsdag 04
isoleerde ligging hing rond het
september. In het wijkcentrum
forteiland altijd een mysterieuze
voor senioren in IJmuiden-Zeesfeer. De restauratie van het fort
wijk staan de vrijwilligers tussen
en de nieuwe functie is een ga10.00 en 11.00 uur klaar voor ierantie voor het behoud van dit
dereen die wil komen ruilen.
erfgoed. (foto: aangeleverd)

Repair café
Santpoort-Zuid

Publieksdag Forteiland
IJmuiden - Op zondag 2 september is er weer een publieksdag op
het Forteiland. De overtocht wordt verzorgd door de Koningin
Emma, een passagiersschip met een vaste ligplaats aan de Kop
van de Haven. De vertrektijden zijn 10.45, 12.45 en 15.10 uur. Retourvaart naar keuze om 13.00, 15.15 of 17.15 uur.
Na de overtocht wordt u aan de
steiger ontvangen door gidsen
van de Vereniging Forteiland
IJmuiden. De rondleiding door
de gids is bij de prijs inbegrepen.
Men kan in de Koepelzaal van het
fort of op het aangrenzende buitenterras genieten van een hapje
en een drankje. Er kan helaas niet
worden gepind. Mindervaliden
moeten er rekening mee houden
dat het fort niet overal makkelijk
begaanbaar is. Toegangskaarten
voor overtocht en rondleiding
kosten 12,50 euro per persoon.
Bestellen kan via www.ijmuidenserondvaart.nl of 0255-511676.
Ook aan boord van de Koningin
Emma kunnen kaarten worden

gekocht.
Na het gereedkomen van het
Noordzeekanaal en de daarbij
horende sluizen van Amsterdam
en IJmuiden in 1876, werd er vijf
jaar later in de duinen op de noordoever van het kanaal begonnen
met de bouw van het drie verdiepingen tellende fort bij IJmuiden.
Het in 1888 voltooide fort beschikte in totaal over elf kanonnen van verschillend kaliber en
dertien mitrailleurs. Gezien het
grote belang van de zeesluizen,
zowel voor de scheepvaart als
voor de inundaties voor de inmiddels aangelegde forten van
de Stelling van Amsterdam, ontstond in 1910 de “Positie IJmui-

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

Gieteling Open Gemengd

ronden gespeeld. Men begint
om 19.30 uur en de laatste ronde
wordt rond 22.30 gespeeld.
Naast vijf competitierondes van
elk 6 of 7 zittingen worden in de
loop van het jaar een aantal bijzondere drives georganiseerd:
de kerst drive, de strijd om de Nel
Klein bokaal en een einddrive. De
wedstrijdkalender is te vinden op
www.nbbclubsites.nl/club/6035.
De contributie bedraagt 85 euro (inclusief lidmaatschap NBB)
per kalenderjaar of 76 euro als u
ook lid bent van een andere bij de
NBB aangesloten vereniging.
Aanmelden kan bij R. Muetstege,
telefoon 0251-252211 of bvvel- Santpoort-Zuid - Op 2 september van 11.30 tot 13.00 uur is er
sen1@gmail.com.
weer het maandelijkse zondagconcert op de Ruïne van Brederode. Deze keer met de muziekgroep Dinanga (‘liefde’).
De in Congo geboren zangeres
rustige dorp aan de belangrijkste Rebecca Wakuteka zingt en begewaterweg van Nederland kwam leid zichzelf met akoestisch gitaar,
te liggen. Internationaal scheep- bijgestaan door de Ier Ed O Sullivaartverkeer van en naar Amster- van: zang/ukelele en Eric van Drudam passeerde het dorp. Dat ver- nen Littel zang/bas. De Afrikaankeer nam sterk toe door de ver- se liedjes worden afgewisseld
bredingen van het kanaal en de door traditionele Ierse folkliedjes
groei van de Amsterdamse ha- gezongen door Ed O’Sullivan. Een
ven. Het grote aantal cruisesche- afwisselend repertoire dus.
pen met veel internationale pas- Rebecca Wakuteka komt uit een
sagiers naar Amsterdam passeert grote en muzikale familie waar
het dorp en trekt nogal wat be- veel gezongen werd. Ze leerde
gitaar spelen en op jonge leefkijks op de oevers in het dorp.
De rondleiding start om 11.00 uur tijd schreef ze al eigen liedjes. Dat
bij de toren van de Engelmundus- ging haar vrij gemakkelijk af en
kerk. Deelname is gratis en aan ze nam later vele liedjes op met
het eind van de wandeling is het een cassetterecorder. Ze schrijft
magazine ‘Slechte tijden, goede liedjes met een boodschap. Het
tijden’ te koop, dat ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
de stichting Het Dorp Velsen is
gemaakt met de gelijknamige fototententoonstelling.
In het dorp zijn tijdens Monumentendag ook de Engelmunduskerk, IJmuiden - Opnieuw slaan dihet Raadhuis voor de Kunst in het verse sportverenigingen de
voormalige gemeentehuis en het handen ineen om een open
gebouw van de Vrijmetselaars in sportdag te organiseren in
het voormalige diaconiehuis aan sporthal Zeewijk. Onder het
de Torenstraat geopend en toe- motto ‘Zeewijk in beweging’
gankelijk voor bezoekers. Zie ook hoopt men op zondag 9 september het succes van de vowww.dorpvelsen.nl.
rig jaar gehouden open sportdag te kunnen evenaren. Alle bewoners van de gemeente
Velsen worden uitgedaagd om
deel te nemen aan een groot
der dat geen vrouw hetzelfde is, aantal sporten.
maar dat ze allemaal magisch zijn.
Het magische heb ik in deze wer- Badmintonclub BC Velsen, volleyken trachten vast te leggen.’’
balclub Smashing Velsen, korfMet deze nieuwe expositie pro- balclub DKV en sportcafé Nol zijn
beert Anouk het publiek te verlei- bij de organisatie van dit eveneden, te verrassen en uit te dagen. ment betrokken. Tussen 13.00 en
Geïnspireerd door de schoonheid 16.00 uur zullen door deze clubs
en de kracht van de vrouw in al bij toerbeurt demonstraties worhaar vormen en verschijningen. Te
bezichtigen in het theater van de
bibliotheek van IJmuiden tijdens
openingsuren. (foto: aangeleverd)

Zondagconcert op ruïne

Wandeling door Oud-Velsen
Velsen-Zuid - Ter gelegenheid
van Monumentendag 2018 organiseert de stichting Het Dorp Velsen op zaterdag 8 september een
wandeling.
Zoals ieder jaar doet de stichting
Het Dorp Velsen mee aan het landelijke
Monumentenweekend
dat dit jaar plaatsvindt in het kader van het Europees jaar van
het Cultureel Erfgoed. Op allerlei plekken in Europa wordt aandacht geschonken aan monumentale panden, steden en dorpen.
In de lange geschiedenis van het
dorp zijn er op verschillende momenten invloeden uit andere Europese landen geweest. Uit opgravingen is gebleken dat Velsen
aan de noordgrens van het Romeinse rijk lag, later zijn hier Franken en Spanjaarden gevestigd.
Van hun aanwezigheid is echter
niets meer te herkennen.
Met het graven van het Noordzeekanaal werd dat wel anders.
Engelse ingenieurs en arbeiders
die betrokken waren bij het graven van het Noordzeekanaal verbleven in het dorp en, belangrijker, zorgen ervoor dat het eens zo

Zeewijk In beweging

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

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

den verzorgd. Tevens kan iedereen, jong of oud, diverse sporten
zelf uitproberen. Daarmee is de
open sportdag de ideale manier
om te ontdekken hoe leuk sporten is. Alle materialen zijn aanwezig, bezoekers hoeven alleen
hun sportschoenen mee te nemen. Om ook met andere sporten kennis te maken, zullen deze
middag ook Wesley4motion (free
running), dansschool Feel Good
Moves, judovereniging Jos Kops,
Dartsvereniging Kennemerland
(jeugd) en fietscrossclub Wijkeroog aanwezig zijn. Als extra uitdaging zal er een parcours uitgezet zijn langs de verschillende
sportclubs, iedereen die dit parcours volbrengt en alle stempels
verzamelt, krijgt in sportcafé Nol
een lekkere traktatie.

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

twee volledig gewonnen sets gespeeld worden. In een eventuele derde set wordt er dus een volledige set gespeeld. En dat allemaal voor een inschrijjfgeld van
tien euro. Schrijf je wel tijdig in via
toernooi.nl, want de belangstelling is weer groter dan vorig jaar.
Het is altijd gezellig bij de Gieteling. Live-optredens, proeverijen,
pubquiz en een barbecue; doordeweeks en in het weekend zijn
er leuke evenementen. Uiteraard
zorgen de gastvrouwen voor lekkere hapjes tijdens en na de wedstrijden.
Zie ook www.tennisclubdegieteling.nl.

DCIJ-nieuws

Plusscore voor Bos
bij World Cup in Polen
IJmuiden - Terwijl aanstaande vrijdag 31 augustus het nieuwe seizoen van Damclub IJmuiden (DCIJ)
van start gaat met het ook voor nietleden toegankelijke Kerst de Jong
toernooi, heeft een aantal DCIJ’ers
niet stilgezeten tijdens de zomerstop.
Voorzitter Jesse Bos (foto) nam afgelopen week deel aan het Polish
Open in Szczyrk, dat onderdeel uitmaakt van de World Cup cyclus.
Tussen de 68 deelnemers, waaronder 21 grootmeesters en 6 meesters, hield Bos zich goed staande.
In negen wedstrijden, waaronder
een aantal tegen de wereldtop bij
de jeugd, moest hij slechts één nederlaag toestaan. Daarentegen had
hij ook moeite om zijn eigen kansen te benutten, met twee overwinningen en zes remises als resultaat.
Hiermee eindigde hij op een keurige 28ste plaats. In het daarna gespeelde sneldamtoernooi maakte
hij nog meer indruk door met een
zesde plaats een aantal grootmees-

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

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

Alain Clark gast in
uitzending RTV Seaport

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

af 4 september is er elke maand
Zing Nederlands met me. Uit onderzoek blijkt dat via zang een
nieuwe taal veel beter leert. Het
is makkelijker onthouden en natuurlijk ook heel erg leuk! Voor
iedereen die de taal beter wil leren, graag nieuwe mensen ontmoet en natuurlijk veel van zingen houdt!
Onder leiding van Marlie Durge is er op de eerste dinsdag van
de maand van 10.30 tot 11.30 uur
een gezellig uurtje samen zingen.
Inloop vanaf 10.15 uur. (foto: aangeleverd)

Nicoline Snaas Trio
in de Stompe Toren
Spaarnwoude - Zondag 2 september treedt in de serie Zomerconcerten het Nicoline Snaas Trio
op in de Stompe Toren. Dit trio
bestaat uit Sebastiaan van Delft
op piano, Marjolein Kempen op
fluit en Nicoline Snaas op zang.
Deze drie ervaren muzikanten
bundelen hun rijke muzikale achtergrond (tango, jazz, soul en Improvisatie) sinds een jaar. De composities van marjolein en Nicoline
worden afgewisseld met bekende en onbekende, ontroerende

en vurige jazzstandards. Pianist
Sebastiaan brengt een verrassende sturende binding. Met muzikale uitdaging vult hij de twee
zachtaardige, soms in vulkanische erupties uitbarstende vrouwen spelenderwijs aan. Improvisaties afgewisseld met bloedmooie arrangementen.
Aanvang: 14.00 uur. Toegang: gratis met collecte na afloop. Locatie:
Stompe Toren, Kerkweg, Spaarnwoude. Zie ook www.stompetoren.nl. (foto: aangeleverd)

In gedachten...
Rouwverwerking heeft aandacht nodig
Rouw is persoonlijk, ga na wat u zelf nodig heeft. Een
tijdje niks doen kan prima, maar uiteindelijk toch het leven weer oppakken zal ook moeten. Dat kan heel geleidelijk door eerst weer eens boodschappen te doen en daarna bijvoorbeeld weer te gaan werken. In het begin zal dat
nog niet goed voelen, maar uiteindelijk zal het weer fijn
zijn om het leven weer ‘te leven’.
Afleiding zoeken is niet
verkeerd, maar rouwverwerking heeft ook aandacht nodig. Stop het
daarom niet weg, om te
voorkomen dat u erin blijft
hangen. Ontspanning is
ook erg belangrijk, zoek
een vorm die bij u past.
Dat kan een eenvoudig
middagslaapje zijn of een
stuk fietsen.
Als u behoefte heeft aan rituelen, kan dat zeker helpen. Het is wel belangrijk
om er iets positiefs van te
maken. Bijvoorbeeld een
gebakje eten met elkaar op
de dag dat uw partner ja-

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

sen alles precies laten zoals het was, met bijvoorbeeld de schoenen van de
partner nog onder de kapstok. Maar voor rouwverwerking moeten dingen
wel veranderen, omdat u
anders niet kunt loslaten.
Praten met lotgenoten
kan troost en steun geven. Voor anderen om u
heen gaat het leven weer
verder, waardoor het lastiger kan zijn om met hen
uw verhaal te delen. Lotgenoten begrijpen wat u bedoelt en hoe verdriet kan
voelen. En heeft u geen behoefte aan een praatgroep,
dan zijn er tegenwoordig
veel mogelijkheden om digitaal contact met lotgenoten te hebben.
Daarnaast kunt u ook altijd uw gevoelens zelf op
papier uiten. U kunt dan
ook eventueel opschrijven

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

waarom u zich even wél
prettig voelde op die dag,

omdat iemand bijvoorbeeld iets aardigs tegen u

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

Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal
Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid in staat is een
maximale kwaliteit te bieden tegen een vriendelijke prijs.
Martin Uitendaal en zijn medewerkers, jarenlange ervaring,
persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!
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meldnummer
bij overlijden 06 300 93 482
info@pattyduijn.nl
info@pattyduijn.nl
www.pattyduijn.nl
www.pattyduijn.nl
meldnummer bij overlijden 06 300 93 482

MFC

Specialist in luisteren en vertalen van wensen
Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
Expert in gespreksvoering terminale situaties
Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg
Alweer 15 jaar dichtbij
Voor een betaalbare uitvaart..

Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
023 - 532 44 86, info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem

www.luvu.nl
023 - 5 371 375
06 - 25 077 451

Indien u wilt, kan ik uw wensen vooraf met
u bespreken. Ongeacht uw verzekering, kan
en mag ik de uitvaart voor u regelen.
Dag en nacht bereikbaar: 023-5 272 272
Bloemendaalseweg 245-B, 2051 GC Overveen

Samen naar een waardig afscheid..
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‘Leonardo da Vinci’ en ‘Frans Hals en de Modernen’

Haarlem is culturele hotspot dit najaar
met twee must-see tentoonstellingen
Regio - Meer dan 150 meesterwerken van grootmeesters uit
de kunstgeschiedenis zijn dit najaar te bewonderen in Haarlem.
De twee Haarlemse musea Frans
Hals Museum en Teylers Museum
programmeren gelijktijdig een
zogenaamde
‘blockbustertentoonstelling’.
De uniciteit van beide tentoonstellingen is aanleiding voor een
intensievere samenwerking tussen beide musea wat resulteert
in een voordelig combiticket voor
bezoekers die beide tentoonstellingen wensen te bezoeken.
De kaartverkoop hiervoor is gestart via www.franshals-leonardodavinci.nl.

Frans Hals en de Modernen
De tentoonstelling Frans Hals en
de Modernen. Hals ontmoet Manet,
Singer Sargent, Van Gogh toont de
enorme impact van Hals op deze en andere moderne schilders.
Hals werd door de moderne schilders 150 jaar na zijn dood als grote inspiratiebron ervaren. De tentoonstellingen toont met 120
unieke meesterwerken uit (inter)
nationale musea en privécollecties de invloeden van Hals op de
moderne schilderkunst. De tentoonstelling opent op 13 oktober en loopt tot en met 24 februari 2019.

2019 is Teylers Museum het tijdelijke onderkomen van meer dan
30 originele tekeningen van Leonardo da Vinci. Met bruiklenen uit
vooraanstaande musea uit de hele wereld presenteert het museum een once-in-a-lifetime mogelijkheid om deze bijzondere werken in Nederland te zien. Naast de
Leonardo tekeningen zijn er tientallen navolgers en tijdgenoten
te bezichtigen, en wordt een replica van Het Laatste Avondmaal
op ware grootte gepresenteerd in
de Tweede Schilderijenzaal.

Leonardo da Vinci
Van 5 oktober tot en met 6 januari

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

Miljoenste bezoeker in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen
Leonardo da Vinci, Hoofd en schou- Regio - Het bezoekerscentrum
ders van een jonge vrouw, ca. 1490, van het Nationaal Park Zuid-KenTurijn, Biblioteca Reale
nemerland in Overveen heeft
donderdag 23 augustus de miljoenste bezoeker ontvangen. De
Haarlem viert cultuur
gelukkige was Bram Versprille uit
In het najaar van 2019 is Haar- Overveen die deze dag samen
lem dé culturele hotspot van Ne- met zijn vrouw Gees en kleinkinderland. Niet alleen zijn er twee deren Jasmin en Isaak een kijkje
toptentoonstellingen te zien; ook nam in het centrum. Ze zijn hier
de Toneelschuur (50 jaar) en de niet voor het eerst, als de kleinSchouwburg (100 jaar) presen- kinderen komen logeren, dan beteren bijzondere programma’s in zoeken Bram en Gees het bezoehet kader van hun jubilea. Talloze kerscentrum en het Nationaal
grote en kleine initiatieven ont- Park. Vandaag gaat de familie opstaan om het cultuurjaar te vieren.
Een volledig activiteitenoverzicht
is te vinden op www.haarlemviertcultuur.nl. Speciaal voor deze feestmaanden zullen zelfs de
straten in het hart van Haarlem
bezoekers en bewoners trakteren
op artistieke magie.

zoek naar vlinders in het duin. De
miljoenste bezoeker werd door
de medewerkers van De Kennemerduinen in het zonnetje gezet.
Er was koffie met gebak, er waren bloemen en ook nog een presentje.
Het bezoekerscentrum, een samenwerking tussen de natuurbeheerders PWN, Staatsbosbeheer
en Natuurmonumenten, kende de afgelopen jaren een groeiende belangstelling. Na de ingebruikname van het gebouw aan
de Zeeweg, vijf jaar geleden, be-

zochten al snel meer dan 200.000
mensen per jaar de locatie. Dat
aantal groeit nog steeds.
In het centrum krijgen bezoekers informatie over het Nationaal Park, de natuur en de dieren
die er leven. Bijzondere aandacht
is er voor het wisentenproject. Op
het Kraansveld in het park leven
momenteel 26 wisenten waarvan vier pasgeboren kalfjes. Vanuit het bezoekerscentrum worden allerlei activiteiten en excursies georganiseerd. (Foto: aangeleverd)

Nieuwe expositie in Museum Kennemerland

De invloed van honderd jaar
Hoogovens/Tata buiten de poorten
Regio - Tot en met 27 januari
2019 presenteert Museum Kennemerland ‘100 Jaar Staal in
de IJmond | WERKEN | WONEN
|ONDERNEMEN’. Een tentoonstelling over de invloed van
honderd jaar Hoogovens/Tata
buiten de poorten. Ontdek hoe
jouw wijk de afgelopen eeuw is
veranderd. In het museum kan
de bezoeker zelf inzoomen op
zijn eigen wijk en terugkijken
in de tijd.
De oprichting en opmars van
staalbedrijf Hoogovens heeft
grote gevolgen gehad voor de
IJmond. Zo verrezen in rap tempo woningen voor de duizenden werknemers. Daarnaast gaf
het staalconcern vleugels aan lieden met ondernemersbloed in de
aderen. De tentoonstelling is het
tweede deel van ‘Buiten de poort’
over de effecten van honderd jaar
Hoogovens/Tata op de omgeving. Waar het eerste deel de nadruk legde op landschap en samenleving gaat het tweede deel
over wonen en het ondernemersklimaat. Voor beide thema’s is de
aanwezigheid van Hoogovens
bepalend geweest.
Elke gemeente ging op zijn manier met de roep om woningen
om. Velsen, Beverwijk en Heemskerk groeiden, maar de beoogde ‘staalstad’ kwam er niet. Velsen herbouwde allereerst de wijken die in de oorlog waren verwoest. Beverwijk had grootse
plannen voor een nieuw stadshart rond de Wijkerbaan. Heemskerk, jarenlang de snelst groeien-

de gemeente in het land, wilde
zijn dorpse karakter behouden en
bouwde rond het oude centrum
de ene na de andere woonwijk
(slakkenhuismodel). Het museum pakt opnieuw uit met verbluffende luchtfoto’s en verhelderende kaarten die de ontwikkelingen
haarfijn in beeld brengen.
De aanwezigheid van Hoogovens
stimuleerde ook het ondernemerschap. Inventiviteit en hoogwaardige producten kenmerken
het ondernemersklimaat. In het
kielzog begonnen velen een eigen bedrijf. Hun durf, inzicht en
vakmanschap leidde veelal tot
hoogstaande producten en diensten. Filmmakers Pauline van Vliet
en Marieke Rodenburg hebben
voor speciaal voor de tentoonstelling drie korte, boeiende portretten gemaakt van drie verschillende ondernemers: Loek Schol-

ten (Nilo), Wim Strijk (IJmond
Transport Groep) en Nico Bleijendaal (Danieli Corus).
Tijdens de opening op 1 september nemen Piet Paree, Frank
Edam en Huub van der Laan bezoekers om 15.00 uur honderd
jaar mee terug naar de tijd van
Henri Wenckebach, bezig met de
oprichting van Hoogovens in de
première van de nieuwe muzikale vertelvoorstelling ‘In vuur en
vlam’ door.
Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a, Beverwijk (hoek
Westerhoutplein). Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Toegangsprijs 5 euro. Zie voor het
laatste nieuws en activiteiten
rondom de tentoonstelling www.
museumkennemerland.nl en/of
de facebookpagina van het museum. (Foto: aangeleverd)

Cindy Peress & the Blues Heretics (foto: aangeleverd)

Zaterdag 1 september

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

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

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

