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IJmuiden - Met een alles-
verwoestende brand lijkt 
zondagnacht in één klap 
een einde gekomen aan 
een horecatijdperk. Grand 
Café La Belle en de naast-
gelegen sportschool moe-
ten vermoedelijk als ver-
loren worden beschouwd. 
Maar dat alles is nu van 
ondergeschikt belang, 
want chef-kok Sidney van 
Leeuwen, die de zaak sa-
men met zijn zus Sheritey 
en zwager Marinus runde, 
raakte zwaargewond en 
ligt met ernstige brand-
wonden in het ziekenhuis. 
Zijn toestand is kritiek.

Na een bijzonder drukke 
dag - La Belle ontving zon-
dag ruim 500 deelnemers 
van de IJmondse Fietstocht 
- ging het ‘s nachts rond 
kwart voor twee heel erg 
mis. In het grand café werd 
een vreemde lucht gero-
ken. Terwijl de tientallen be-
zoekers naar buiten wer-
den geleid, ging Sidney op 
onderzoek uit. Hij werd ge-
troffen door een vuurexplo-
sie en liep ernstige derde-
graads brandwonden op aan 
zijn gelaat, borst, rug, armen 
en benen. Nadat hij door een 
buurman in bad was gezet, is 

hij in kritieke toestand naar 
het brandwondencentrum 
in Beverwijk gebracht. Daar 
vecht hij sinds maandagoch-
tend voor zijn leven.
Op sociale media zijn hon-
derden steunbetuigingen 
geplaatst voor de 36-jarige 
IJmuidenaar die door velen 
wordt gezien als één van de 
beste koks in het dorp. Sid-
ney zou later dit jaar met zijn 
vriendin Yvonne voorgoed 
naar het buitenland vertrek-
ken om culinaire zeilvakan-
ties te gaan organiseren. Die 
droom is nu uiteengespat.
De brand die na de explosie 
uitbrak greep razendsnel om 
zich heen. Toen de brand-

weer arriveerde sloegen de 
vlammen metershoog uit het 
dak. Zes omliggende wo-
ningen werden ontruimd en 
omwonenden kregen het 
advies om ramen en deuren 
gesloten te houden.
Het sein brandmeester klonk 
rond kwart voor vijf, maar 
het nablussen nam nog ve-
le uren in beslag. De Zee-
weg was een groot deel van 
de dag afgesloten.
Inmiddels staan er hekken 
rond het pand en is de fo-
rensische recherche begon-
nen met technisch onder-
zoek naar de oorzaak van 
de brand. (foto’s: Michel van 
Bergen en Friso Huizinga)

Dromen uiteengespat 
na verwoestende brand

IJmuiden - De afsluiting van de Velsertunnel gaat zoals ver-
wacht gepaard met extra reistijd, maar de afgelopen dagen 
bleven grote problemen uit. Over het algemeen lijken de om-
leidsingsroutes en verbindingsbogen op de A9 en A22 goed 
te werken. ,,Er staan extra fi les, vooral op de A9 en route N8, 
maar het is nog niet compleet uit de hand gelopen’’, aldus de 
VID dinsdagavond. De tunnel is negen maanden dicht van-
wege een grootschalige renovatie. (foto: Friso Huizinga)

Dorpsstraat 533, Assendelft
Tel. 075-6874392

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl

Reserveer tijdig, vol = vol

Sushi & Grill
Boss Restaurant

2 1/2 uur lang
onbeperkt eten/drinken

incl. Alle sooRTen BieR, fRisDRAnken, huiswijn, 
koffie/Thee (sterke drank uitgezonderd)

(legitimatie kan worden gevraagd)

Maandag t/m donderdag e 26,95  P.P.*
Vrijdag t/m zondag & feestdagen  e 28,95  P.P.*
Kinderen tussen 4 t/m 11 jaar  e 16,50 P.K.*
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In verband met 
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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
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop:
Sanne Crapts 
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874

Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef Redactie:
Friso Huizinga
Mobiel 06-53911726

Redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

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 BV

OPLAGE HOFGEEST: 15.250
OPLAGE JUTTER: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Maritieme vierdejaars 
zijn klaar voor examens
IJmuiden - Het zijn spannen-
de weken voor de vierdejaars 
maritieme vmbo-leerlingen. Ze 
zitten vlak voor de theorie-exa-
mens. Waar de een met een 
gerust hart de examens ingaat, 
moet de ander er nog even flink 
tegen aan. Dat ondervinden de 
leerlingen tijdens de examen-
trainingen die nu worden ge-
geven door zowel een externe 
partij, Lyceo, als door de mari-
tieme docenten.
De praktijkexamens zijn vo-
rige week afgenomen op het 
opleidingsschip de MS Maxi-
ma. Tristan Drost, vmbo-ka-
der leerling van 16 jaar: ,,Op 
het schip moesten we bij drie 
verschillende docenten prak-
tijkexamen doen. Zo moest ik 
aan dek laten zien of ik het an-
ker op de juiste manier kon la-
ten vallen en moest ik ontme-
ren en aanmeren. In de stuur-
hut moest ik laten zien of ik 
goed met het schip kon varen. 
Daarnaast werd erop gelet of ik 
goed de dieptemeter en radar 

in de gaten hield en of ik wist 
waar de noodbesturing zit. Na-
tuurlijk moet je goed opletten 
op het water en kijken de do-
centen naar hoe je omgaat met 
andere schepen op het water. 
Verder werd gekeken of ik de 
functie van alle knoppen ken-
de. In de machinekamer werd 
ook een examen afgenomen. 
Daar moet je voor de start van 
de motoren checken of er geen 
lekkage is, je brandstof contro-
leren, koelwater checken en 
kijken of er geen lekkages zijn. 
Ik denk wel dat ik mijn examen 
heb gehaald. Dat hoor ik deze 
week.”
Naast de praktijk doen de leer-
lingen nog examens in theo-
retische vakken zoals: Neder-
lands, Engels, wiskunde, na-
tuur- en scheikunde maar ook 
maatschappijleer en economie. 
De meeste leerlingen gaan voor 
een mooie carrière op het wa-
ter en stromen door naar Nova 
College Maritiem voor hun ver-
volgopleiding in het mbo.

Kinderen kunnen rouw 
en verlies vormgeven

Regio - Bij Memoria Uit-
vaartzorg wordt maar al te 
vaak opgemerkt dat ouders 
het moeilijk vinden hoe om te 
gaan met rouw en verlies bij 
kinderen. Memoria Uitvaart-
zorg wil graag bijdragen aan 
meer openheid over rouw en 
verdriet. Daarom roepen zij 
alle kinderen op die te maken 
hebben gehad met een af-
scheid of verlies. De kinderen 
geven uiting aan hun gevoel 
van gemis, rouw, verdriet of 
verlies met een tekening, ge-
dicht of ander mooi werkje. 
Stuur het werkje voor 12 mei 
op naar Memoria Uitvaart-
zorg, Plesmanweg 400, 1945 
WV te Beverwijk. Langsbren-
gen mag ook, dan eerst bel-
len: 0251-254135. Vermeld 

hierbij naam, leeftijd en te-
lefoonnummer en vertel iets 
over het werk. 
Op zondag 22 mei van 11.00 
tot 14.00 uur zullen al deze 
werkjes worden tentoonge-
steld bij Memoria Afscheids-
centrum en is iedereen wel-
kom om te komen kijken. De-
ze dag zal ook in het teken 
staan van kinderen en om-
gaan met rouw. Zo is er een 
deskundige aanwezig waar 
vragen aan gesteld kunnen 
worden, er kan gedanst wor-
den in een silent disco en er 
zullen mooie verhalen wor-
den voorgelezen. Zo wordt 
op een vriendelijke, laag-
drempelige maar ook leuke 
wijze met elkaar gesproken 
over rouw en verlies. 

Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vra-
gen over de renovatie van de Velsertunnel in 
2016. In deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en 
uitleg bij verschillende grote en kleine kwesties. 
Wilt u ook iets weten over de Velsertunnel, laat 
het ons weten via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw 
vraag via www.facebook.com/velsertunnel.

Hoe moet ik rijden 
nu de Velsertunnel dicht is?

Na een lange voorbereiding was het vrijdagavond 15 april om 
21.00 uur dan echt zover: de Velsertunnel ging dicht. Negen 
maanden kan het verkeer niet meer door de tunnel rijden. Met 
deze mijlpaal komen we bij de voorlopig laatste ‘tunnelkwestie’: 
hoe moet ik rijden nu de Velsertunnel dicht is? Langs de weg 
staan de omleidingsroutes aangegeven, hieronder staat een 
aantal tips. Ga in ieder geval goed voorbereid op weg.

Hoe kan ik rijden?
De A9/Wijkertunnel is de belangrijkste omleidingsroute. De weg 
van en naar de tunnel aan de zuidkant, de N208, is gewoon te 
gebruiken. Er zijn speciale verbindingswegen aangelegd, die u 
direct van en naar de A9 leiden. Zo hoeft u niet om te rijden via 
Heemskerk of Rottepolderplein. Wilt u weten hoe u precies moet 
rijden? Kijk dan op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel. Wilt u 
ervaren hoe de omleidingsroute er onderweg uitziet? Bekijk dan 
de 3D-simulaties op: bit.ly/omleidingsroutesvelsertunnel.

IJmondverkeer.nl en here.com
De navigatiesoftware in uw auto toont de tijdelijke verbindings-
wegen niet. Zet daarom uw navigatie uit en gebruik www.here.
com om uw route te bepalen (let op: niet via de app).

Wilt u weten hoe druk het is op de weg? 
Op www.ijmondverkeer.nl staan verschillende routes in de regio 
en de vertraging op dat moment in de IJmond.

Vermijd de drukte
De verkeershinder kan stevig zijn, vooral in de spits. 
Probeer daarom de ergste drukte te vermijden. Bijvoorbeeld 
door eerder of later te vertrekken, thuis te werken of de fiets en/
of het openbaar vervoer te pakken.

Ontvang sms-alert
Wilt u gratis waarschuwingen per sms ontvangen bij grote 
incidenten in de Wijkertunnel of op de A9? Sms dan ‘A9 aan’ 
naar telefoonnummer 3669.

Pont
Op werkdagen in de spits varen er in Velsen twee ponten over 
het Noordzeekanaal. De wachttijd is maximaal 10 minuten. De 
pont is gratis voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Bus 73 en 74
Connexxion laat bus 73 en 74 volgens een aangepaste route 
rijden. Bus 73 sluit aan op de trein (NS-station Santpoort-
Noord), bus 74 op de veerpont in Velsen. Vragen? Connexxion 
is bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 266 63 99 of ga naar 
www.connexxion.nl.

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, 
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel of 
Twitter: @Velsertunnelrws. 



BROEKENACTIE
ELKE 2e BROEK 

HALVE PRIJS
+ DIVERSE COLBERTS VAN € 199 voor € 159

Lange Nieuwstraat 787-789
1971 CG IJmuiden

0255 - 515 134
patrickvankeulen.nl

* met uitzondering van standaard broeken / laagst geprijsde broek voor de halve prijs
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Op zaterdag 23 april om 15.00 uur presenteert Laura 
van der Wijden uit Santpoort Zuid haar boek Buiten de 
kaart om in de Centrale Bibliotheek aan het Dudok-
plein in IJmuiden.
Dit literaire debuut, waarvoor Laura in 2010 de Haar-
lemse Debuutprijs ontving, draait om Maarten, die on-
danks zijn passie voor eten niet chef-kok maar leraar 
is geworden. Als Maarten erachter komt waarom zijn 
moeder die jongensdroom altijd heeft tegengewerkt, 
openbaart zich een familiegeheim en begint de zoek-
tocht naar zijn vader.

Deze zaterdag draagt Laura stukken voor en geeft zij 
antwoord op vragen uit het publiek. Het belooft een 
ontspannen en gezellige middag te worden! Schrijf je 
in via bibliotheekvelsen.nl.

Prima alternatief voor 
een pakketreis

Vanessa’s Reisbureau heeft voor het zomerseizoen veel Spanje, 
Portugal en Italië geboekt. De reizen naar Turkije en Griekenland 
namen fl ink af. Dat is niet vreemd vanwege de onrust in deze re-
gio. Wanneer je rekent op een Last Minute naar Spanje, dan zul 
je merken dat de prijzen torenhoog zijn. Dit geheel in tegenstel-
ling tot Turkije en Griekenland, want daar is nog voldoende plek.
Steeds meer Velsenaren zien het maken van een cruise als al-
ternatief voor een pakketreis naar de zon. Je bezoekt dan vaak 
meerdere landen, terwijl je vervoert wordt in je drijvende hotel 
op basis van all-inclusive. En cruises zijn vaak goedkoper dan 
je denkt.
Vanessa is al jaren de cruise-specialist van Velsen en weet wat 
het beste aansluit bij de wensen van haar klanten. Als geen an-
der weet ze dat Velsenaren zeer gedreven cruise-gangers zijn: 
,,Cruisen was altijd al populair, maar de laatste paar jaar zie 
je dat mensen afstappen van het idee dat dit alleen voor ou-
de mensen is. Het is ideaal als je met je gezin op vakantie gaat”.
Als je ook interesse hebt in een cruise, loop dan eens binnen bij 
Vanessa’s Reisbureau, Hoofdstraat 224 in Santpoort-Noord. Va-
nessa heeft een eigen cruise-gids en ze kan je alles over crui-
ses vertellen.

Goemans Versbakkerij opent in Velsen-Noord
Woensdag 13 april heeft 
Goemans Versbakkerij fees-
telijk zijn winkel geopend 
aan de Wijkerstraatweg. 
Het zevende fi liaal van het 
familiebedrijf Goemans mag 
met recht een aanwinst wor-
den genoemd voor Velsen-
Noord. Na een verbouwing 
van anderhalve week is er 
een compleet nieuwe win-
kel gerealiseerd. De warme 
Goemans sfeer en de verse 
producten geven de winkel 
een ambachtelijke uitstra-
ling. Ook is de winkel uitge-
rust met een oven waarin de 
gehele dag door verse pro-
ducten worden gebakken, 
zoals saucijzenbroodjes, 
croissants en meergranen-
puntjes. Daarnaast is er ook een uitgebreid as-
sortiment gebak, waaronder heerlijke petitfours in 
diverse smaken, tompouces, en elk weekend is er 
een heerlijke verrassingsschnitt in de aanbieding. 
Om de opening te vieren worden de aankomen-

de weken diverse acties gehouden. In de winkel, 
op Facebook en via folders wordt u hiervan op 
de hoogte gehouden. Goemans heet iedereen van 
harte welkom in de nieuwe winkel op de Wijker-
straatweg.

Schoenmaker wint zilver 
tijdens vakwedstrijd

De 20-jarige schoenmaker Wout Swier uit Ijmuiden heeft 10 april in 
Hotel Vianen tijdens een gala-avond een prachtige prestatie gele-
verd door zilver te winnen op een Europese vakwedstrijd, georgani-
seerd door de Nederlandse Schoemaker Vereniging (NVS).  Deelne-
mers tonen hun vakmanschap, technische kennis en de ambachte-
lijke vaardigheden. De ingestuurde schoenen werden op maar liefst 
10 criteria beoordeeld. De jury beoordeelde de deelname als hoog.
Wout Swier wist in de hoogste categorie van werkgevers en werk-
nemers met zijn gerepareerde schoenen de Nederlandse zeskoppi-
ge vakjury te imponeren met zijn vakmanschap en fi jne afwerking 
van zijn wedstrijdschoenen.
Zijn gemiddelde van 9,2 was zo hoog dat hij slechts eentiende punt 
verwijderd was van de gouden plak. Dus kan je terecht spreken van 
zilver met een gouden rand.
In een voorgaande editie wist Wout Swier goud te winnen wat 
veel zegt over zijn vakmanschap binnen dit ambachtelijk beroep.
Wout Swier is het repareren van schoenen niet vreemd want hij 
komt uit een echte schoenmakersfamilie die al vier generaties 
bestaat in IJmuiden. Een trotse vader Nol Swier: ,,Als je zo hoog 

scoort op een Europese wed-
strijd, op een relatief jonge leef-
tijd van 20 jaar, is dit echt meer 
dan een geweldige prestatie.
Wout Swier is momenteel werk-
zaam bij vakschoenmakerij Mar-
cel Speetjes in winkelcentrum 
Groenhof in Amstelveen. Mar-
cel Speetjes: ,,Wout is een topta-
lent en ik en ons team, zijn bij-
zonder trots op hem. Zijn wed-
strijdschoenen, beker en het zil-
ver staan hier te pronken op de 
toonbank en onze  klanten vin-
den het ook geweldig. Hij krijgt 
dagelijks bloemen van onze klan-
ten en hij straalt dan ook de hele 
dag. Geweldig toch?’’
Of Wout volgend jaar ook weer 
meedoet? ,,Ha, ha’’,  lacht Wout. 
,,Eerst even genieten, maar dit 
smaakt wel naar meer, dus wie 
weet?’’

Laura van der Wijden 
presenteert boek

Velsen houdt van cruisen



U kunt genieten van onze vernieuwde 
en uitgebreide faciliteiten.

0251 23 43 44   -   WWW.SAUNADEWATERAKKERS.NL

      sauna 
de Waterakkers

ELKE DAG GEOPEND VANAF 11.00 UUR

KERKWEG 217, 1964 KJ HEEMSKERK 

MAANDAG IS DAMESDAG

IN DE WEEKENDEN VAN APRIL 
DIVERSE “OPGIETSESSIES”

Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 109  www.kumarokozijnen.nl

Kumaro, 
kozijnen voor 
het leven

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
DEUREN
DAKKAPELLEN 
TERRASOVERKAPPINGEN  Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 109  www.kumarokozijnen.nl

Kumaro, 
kozijnen voor 
het leven

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
DEUREN
DAKKAPELLEN 
TERRASOVERKAPPINGEN  

Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 109  www.kumarokozijnen.nl

Kumaro, 
kozijnen voor 
het leven

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
DEUREN
DAKKAPELLEN 
TERRASOVERKAPPINGEN  

• Kunststof Kozijnen • Ramen en Deuren 
• Dakkapellen • Terrasoverkappingen • Beglazing

Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 109  www.kumarokozijnen.nl

Kumaro, 
kozijnen voor 
het leven

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
DEUREN
DAKKAPELLEN 
TERRASOVERKAPPINGEN  

Wij zijn pas klaar, als u tevreden bent.

Hoitinga diensten

ALLROUND KLUSSER 
HEEFT NOG TIJD OVER

06 - 244 36 815 
hoitingadiensten@gmail.com

✓Eerlijk uurtarief
✓Voor al uw klussen 
 in en om het huis 

Wij zijn pas klaar als u tevreden bent

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED

Reparatie was-, droog- en koelapparaten
Ook voor inbouwapparaten!
Dealer Bosch en Miele Tel. 023-5385478

www. ledubshir ts .n l

KOOP 2 LEDÛB OVERHEMDEN VOOR €109,95
EN MAAK KANS OP EEN CABRIOWEEKEND
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ONTVANG EEN FLYER MET UNIEKE CODE EN VUL DEZE IN OP WWW.LEDUB.NL/UNIEKE-CODE

KOSTUUMSvanaf €299,-
2de HALVE PRIJS

NU!
COMPLEET

€379,-
+ GRATIS 

KOSTUUMHOES!

*Vraag naar de voorwaarden in winkel. Geldig van 7 t/m 16 april ‘16

Gevraagd:
Bandrecorder/tapedeck 
met de grote 26 cm spoe-
len, akai, teac, Philips, pio-
neer, revox, sony, mag de-
fect zijn. Tel. 06-48344508
Gevraagd:
Wie gaat er op de vrijmarkt 
met lp,s en 45 toeren gram-
mofoon plaatjes staan uit 
de jaren 50 en 60 bel me 
even. Tel. 06-12946730
Te koop:
Giant herenfiets, 275,- en 
koga miyata damesfiets, 
125,-, beide in zeer goe-
de staat. Tel. 023-5392732
Gevraagd:
Sieradenpoppetje slank. Voor-
heen bij action. Wie heeft deze, 
ik zoek er 1 a 2. Tel. 023-5370144
Te koop:
Mooie amberkleurige sta op 
stoel- elektrisch fitform met re-
laxfunctie. 375,-, kan worden 
bezorgd. Tel. 06-86447840
Te koop:
80 dvd’s 8,- en 3 tassen rommel-
marktspullen voor vrijmarkt 27 
april gratis. Tel. 0255-752524
Te koop:
Complete twinny load fietsen-
drager voor 2 fietsen, in goede 
staat, 50 euro. Tel. 0251-226245
Te koop:
Wie heeft er nog artis-
zegels nodig, 1 euro per 
stuk. Tel. 06-37465592
Gevonden:
Ezydog honden halsband in dui-
nen Zeewijk. Tel: 0255-532440
Te koop:
Damesfiets Pointer 60,-
. Tel: 06-34148902
Te koop:
Goed uitziende e-bike, vr. 
pr. 375,-. Tel: 06-43441475
Te koop:
Zonnescherm, br. 2.92 met 
stang, kl. beige + gr. 75,-
. Tel: 0255-5536895
Te koop:
Zwarte, halfronde, holen-
haard 50,-. Tel: 0251-249250
Te koop:
1-Pers. bedspiraal Auping vlak, 
z.g.a.n. 50,-. Tel: 06-13717916
Te koop:
Opknapfietsje, rood, 12” 5,-
, Loekie, 16” v. 10,-, 60 boeken 
Het Aanzien... 25,-, nintendo-
spel d5 15,-. Tel: 023-5328585
Te koop:
Boeken Boerenstreek romans, 
Arendsoog. Tel: 0255-578944
Te koop:
Buitenboordmotor, 5 pk, vas-
te prijs 300,-. Tel: 06-10703579
Gevraagd:
Ik ben opzoek naar 3 ef-
telingspaarkaarten van 
AH. Wie wil ons hel-
pen? Tel. 06-57023755
Aangeboden:
Boek hart van kennemer-
land voor maar 10 euro of rui-
len voor een hoogoven bonbon-
schaaltje. Tel. 0251-241593
Te koop:
Maxi cosi rodi autokin-
derstoel. In goede staat en 
schoon. 28,-. Tel. 0255-53024

Te koop:
Gmg voorkind. zitje m. scherm. 
20,- kunststof babyschom-
mel €7,50. Tel. 06-12331331

Te koop:
Vouwfiets wegens overcom-
pleet. Incl. verlichting en Axa 
slot, prijs 40,-. Tel. 0255-522491
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Rick de Kikker 
geeft startsein voor 
spaaractie Vomar

IJmond - Tot en met 4 ju-
ni kun je bij Vomar Voordeel-
markt meedoen aan een spec-
taculaire spaaractie. Klanten 
kunnen namelijk wekelijks ze-
gels sparen voor gratis toe-
gangskaarten voor Attractie-
park Duinrell in Wassenaar.
Op maandag 18 april werd het 
startsein voor de spaaractie 
gegeven door niemand min-
der dan de goedlachse mas-
cotte van Duinrell, Rick de 
Kikker. In één van de winkels 
van Vomar aan de Stephen-
sonstraat in Haarlem reikte hij 
de allereerste Duinrell-zegel 
uit aan de eerste enthousias-
te klanten.
De Duinrell-spaarzegels wor-
den elke week uitgegeven bij 
een groot aantal aanbiedin-
gen van Vomar. Iedere volle 
spaarkaart is een gratis toe-
gangskaart voor het attrac-
tiepark ter waarde van maar 
liefst 22,50 euro. Klanten kun-
nen zoveel kaarten sparen als 
ze maar willen en zo bijvoor-

beeld met hun hele gezin ge-
nieten van een dagje Duinrell. 
En met ruim 40 attracties voor 
jong en oud beleeft iedereen 
gegarandeerd een dag vol ac-
tie en plezier! Zo heeft Duinrell 
onlangs de nieuwe spannen-
de attractie ‘Wild Wings’ ge-
opend, waarin je je een ech-
te piloot waant.
Naast de spaaractie heeft Vo-
mar ook nog een leuke kleur-
wedstrijd voor de kinderen. 
De mooiste kleurplaten ma-
ken zelfs kans op een week-
endarrangement voor 6 perso-
nen in één van de Duingalows 
op het park.
Vomar Voordeelmarkt is een 
supermarktorganisatie met 63 
voordeelmarkten, in de provin-
cies Noord-Holland, Zuid-Hol-
land, Flevoland en Utrecht. De 
jaaromzet bedraagt ruim 500 
miljoen euro. Er werken ruim 
5000 medewerkers. Vomar 
Voordeelmarkt is de voordelig-
ste supermarkt in haar markt-
gebied. (foto: Pascal Fielmich)

Rick de Kikker Rick de Kikker 
Super Summer Stock 

Sale Bij Bo en Jacky Hart
IJmuiden - Het voorjaarssei-
zoen is in volle gang en de 
‘hoogzomer-collectie’ staat 
op binnenkomen bij Jacky 
Hart Mode en Bij Bo. ,,Er is 
altijd wel wat voorraad over 
van vorige seizoenen en de-
ze moeten plaats maken voor 
nieuwe spullen’’, aldus Jaco-
mien Stokman.
Als je je garderobe nog een 
boost wilt geven met leu-
ke zomer-items voor een 
wel heel aantrekkelijke prijs 
loop dan één dezer dagen 
even binnen bij Jacky Hart en 
Bij Bo. Tot en met zaterdag 
wordt er een Super Summer 

Stock Sale gehouden. Zo vlak 
voor de meivakantie is de ti-
ming perfect om nu al leuke 
artikelen met korting te sco-
ren. Denk aan t-shirts, blou-
ses, jurkjes, zomervesten en 
broeken, er is nog van alles 
wat. Ook kleurrijke accessoi-
res zoals kettingen, tasjes en 
schoenen gaan voor interes-
sante prijzen de deur uit. 
Hou de FB-pagina’s in de ga-
ten waarop voorbeelden van 
de sale te zien zijn.
Jacky Hart en Bij Bo zijn ge-
vestigd aan de Kennemerlaan 
94-96 in IJmuiden en hebben 
ieder donderdag koopavond. 

Eerste kofferbakmarkt 
op Plein 1945

IJmuiden - Zaterdag 23 april 
is de eerste kofferbakmarkt 
op Plein 1945. Organisator 
Harry is van rommelmarkt 
overgestapt naar kofferbak-
markt om een goede reden.
,,Voor een standplaats op de 
kofferbakmarkt vragen wij al-
leen een borg van 10 euro per 
auto en als je het plein netjes 
achterlaat krijg je je borg te-
rug, dus maak je geen kosten. 
Dat is bij een rommelmarkt 
met kraamverhuur anders.’’
Wat ook anders is, is het feit 
dat er geen plaats kan wor-
den besproken. De markt be-
gint om 9.00 uur, Harry ver-
wacht om 6 uur ‘s ochtends 
de eerste auto’s al. ,,We kun-

nen denk ik 80 auto’s plaat-
sen op Plein 1945 en als je la-
ter komt kan het zijn dat er 
geen plek meer is, dus wie 
vroeg komt heeft zeker een 
plek. Er is al belangstelling uit 
het hele land, dus het kan wel 
eens druk worden.’’
De kofferbakmarkt op zater-
dag 23 april is de eerste in 
een reeks. De volgende zijn 
op 28 mei, 18 juni, 16 juli, 13 
augustus en 17 september. 
De markt is te bezoeken van 
9.00 tot 16.00 uur. 
Voor vragen kan men Harry 
bereiken via 0255-533233 of 
06-10475023. Harry organi-
seert ook de markten op het 
Kennemerplein.

The Battle
of IJmuiden

IJmuiden -Zaterdag 23 april om 
14.30 uur is de derby v.v. IJmui-
den- Stormvogels waar meer 
dan alleen de eer op het spel 
staat. IJmuiden wilde bij de eer-
ste zes komen maar het liep an-
ders. Zij staan op de 11de plek 
met 18 punten uit 22 wedstrij-
den. Stormvogels een plaats la-
ger met 17 uit 22. Beide teams 
vechten nu tegen directe de-
gradatie of via de nacompeti-
tie naar de 4e klasse. IJmuiden 
verloor de derby bij Stormvogels 
met 4-3 en zal zich daarvoor za-
terdag willen revancheren. Het 
team dat zaterdag wint heeft 
nog een kleine kans degrada-
tie of nacompetitie te ontlo-
pen. Bij een gelijkspel wordt het 
voor beide teams heel moeilijk. 
IJmuiden trainer/coach Rick van 
Amersfoort: ,,Mijn team heeft 
een mindere periode achter de 
rug en een aantal tegenslagen 
te verduren gekregen. Storm-
vogels heeft een goede serie 
neergezet. Beide teams heb-
ben niet veel individuele klas-
se zoals Jos Watergraafsmeer, 
Blauw Wit/Beursbengels en an-
dere ploegen in deze competi-
tie en ik denk dat het best geor-
ganiseerde team zal winnen. In 
de uitwedstrijd stonden wij goed 
tot de 0-1 en daarna viel het weg 
en kreeg Stormvogels de over-
hand in de tweede helft. Wij zul-
len het zaterdag dan ook 90 mi-
nuten moeten volhouden. Ieder-
een van mijn team en de tech-
nische staf is zich ervan bewust 
dat een goed resultaat een ver-
eiste is om niet in nog grote-
re problemen te komen na een 
matig seizoen. Ik verwacht veel 
toeschouwers wat het een bij-
zondere middag zal maken. Ik 
vind dat wij met zijn allen ver-
plicht zijn onze stinkende best te 
doen voor de mensen die IJmui-
den een warm hart toedragen 
en ons zaterdag zullen steunen. 
Iedereen heeft er in ieder geval 
erg veel zin in.’’ Rick van Amers-
foort is net zoals zijn collega 
Marco Adema van Stormvogels 
van mening dat het niveau in de 
3e klasse B erg verschilt van de 
3e klasse A. Ploegen als Kadoe-
len en DZS spelen nu gewoon 
voor het kampioenschap ter-
wijl beide ploegen vorig seizoen 
nacompetitie voor degradatie 
speelden. Rond deze wedstrijd, 
die om 14.30 uur begint, zal het 
nodige georganiseerd worden. 
Om 12.30 uur spelen teams van 
oud spelers en teams van F-ju-
nioren van beide ploegen. Ui-
teraard is er muzikale omlijs-
ting maar ook een secondenlo-
terij. Daarnaast zijn er sponsors 
voor de Wedstrijdbal, Doelpun-
ten, Wissels, Corners, Gele kaar-
ten en Rode kaarten en er zal 
bij beide teams een Man van de 
Wedstrijd gekozen worden. 

Werkbedrijf mikt op 
meer garantiebanen
Regio – Gemeenten in Zuid-
Kennemerland en IJmond 
werken samen met UWV, 
werkgevers- en werkne-
mersorganisaties in het 
Werkbedrijf aan garantieba-
nen. Garantiebanen zijn be-
doeld voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Bedrijven 
die garantiebanen aanbie-
den krijgen loonkostensubsi-
die van de gemeente of loon-
dispensatie van het UWV. De 
doelstelling voor 2016 is om 
440 garantiebanen te creë-
ren. In het Marktbewerkings-
plan wordt echter geschre-
ven dat het Werkbedrijf kan-
sen ziet voor 25 procent ex-
tra garantiebanen waardoor 
nog meer mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 
kansen op werk wordt gebo-
den. 
Het Werkbedrijf baseert die 
extra garantiebanen op het 
feit dat in deze regio veel re-
latief kleine bedrijven zijn 
met minder dan 25 werkne-
mers. Deze bedrijven zouden 

fl exibel genoeg moeten zijn 
om ruimte te maken voor de 
doelgroep. Daarnaast voert 
het Werkbedrijf een actief 
beleid om ondernemers over 
te halen tot ‘ínclusief werk-
geverschap’, dat wil zeg-
gen ondernemers die maat-
schappelijk betrokken zijn. 
De aanpakvan het plan richt 
zich op vier pijlers: door be-
tere beeldvorming van de 
groep wil men ondernemers 
stimuleren tot garantieba-
nen; het regionale aanbod 
transparanter maken; opti-
male matching van vraag en 
aanbod via de Werkgevers-
servicepunten en tenslotte 
het monitoren van de reali-
satie van de banen. 
Verschillende partners advi-
seren bij het verder uitwer-
ken van de aanpak. De eer-
ste zeven proefplaatsingen 
zijn inmiddels gerealiseerd 
bij gemeenten in de IJmond. 
Als het werk wederzijds be-
valt kan er een garantiebaan 
uit voort komen. 
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Voor uw urn en gedenksieraden
 Standaard urn
 Sieraad naar eigen ontwerp
 Vermaken van bestaande sieraden
 As urn of een vingerafdruk

Het is allemaal mogelijk

Kom gerust eens binnen voor informatie, 
een kopje koffi e staat voor u klaar.

Wij kunnen eventueel ook vrijblijvend bij u thuis komen.

IJMUIDEN
Robin Juweliers

Planetenweg 28, IJmuiden, tel. 0255-521599
www.robinjuweliers.nl

ZONDAG 5 JUNI 
10.30 - 16.00 UUR
U BENT VAN HARTE WELKOM

BEGRAAFPLAATS 
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

kunst
natuur
ambacht
livemuziek
toneel
imker
valkenier
kinder-
activiteiten

WESTERVELDWESTERVELD
FAIR
WESTERVELD

KUNST &
NATUUR

Ervaar het 
gedenkpark in 
een gemoedelijke sfeer

www.bc-westerveld.nl

DE KAASMARKT
KENNEMERLAAN 42 IJMUIDEN - TEL. 0255-530890

 
Jonge kaas uit de 

Beemster
Kilo     €9.95

37 jaar  
kaasspecia

alzaak

Bij aankoop van 200 gram 

roombrie gratis potje rode 

druivenpasta

Bij aankoop van 100 gram

Fricandeau
bakje Vitello Tonatosaus gratis

Versgebrande noten

250 gram  pinda’s + 
250 gram  Cashewnoten

Samen                     €4.95

Belgische Boerenbeenham

Heerlijk voor bij de asperges 

en natuurlijk voor op brood

150 gram                       €2.95

Gaat u op vakantie?

Neem een lekker stuk kaas 

mee en onze versgebrande 

noten!
Het wordt door ons gratis 

vacuum verpakt!

Een heerlijke 
Belgische pastei 
met verse look

150 gram    €2.50

Asperge-Hamsalade

Boordevol asperges en 

boerenham
150 gram                       €1.95

D
EK

B
ED

D
EN

G
O

R
D

IJN
EN

www.slen.nl, tel. 023 5377611
Narcissenstraat 4, Santpoort-N
Raadhuisstraat 36, Heemstede

vermist: sinds donder-
dag 14 april onze kater 
teun. Teun heeft GEEN 
staart en valt daardoor op. 
Beloning van €50,- voor 
de persoon die Teun weer 
bij ons terug kan brengen. 
We missen hem.
Tel. 06-30370395

EEN
 VO

LLE
 SPA

ARK
AART

 

=

EEN
 GRATI

S TO
EGANGSKAART

 

T.W
.V. 

€ 22,50

VOOR EEN

GRATIS DAGJE
DUINRELL

GRATIS

GRATIS
DUINRELL

GRATIS GENIETEN IN DUINRELL

GRATIS DAGJE
DUINRELL

GRATIS

SPAAR MEE!

*Gevraagd:
Diepvriezers, koelkasten, gas-
fornuizen, wasmachine’s, tv’s, 
loop- en sloopfietsen. Ik haal 
het gratis op. Tel: 06-46724282
* Gevraagd:
Gasfornuizen, koelkasten, 
wasmachine’s, oude gereed-
schappen, computer, laptop, 
loop- en sloofietsen, tv’s, diep-
vriezers. Wij halen het gra-
tis op. Tel: 06-57448948
*te koop:
Mooi z.g.a.n. kinderwa-
gen, incl. wandelwagenbak, 
merk Queeny, 60,-. Mooie 
box incl. kleed en div. speeld-
jes 20,-. Tel: 06-14276388

*te koop:
 2 x Autostoeltje Maxi Co-
si 15,-. Tel: 0255-518142
te koop:
Skottel brai in hoes weinig ge-
bruikt, 30,-. Tel. 0255-520028
aangeboden:
Kledingrekje. 130 hoog, 
100 breed, wit. Gra-
tis. Tel. 0255-522939

te koop:
Burda uit 1994 met patro-
nen voor het maken van pop-
pekleren (25-83 cm) / bar-
biekleding en dergelij-
ke. 3,50. Tel. 06-37341974
Gevraagd:
Hoge prijs geboden voor 
uw antieke stoommachi-
ne. Tel. 06-22885528
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Donderdag 
21 april

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffi eochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Dino’s’ voor 
iedereen vanaf 4 jaar. Lezing 
Cees Verkerk ‘Dieren in de 
Tuin’. Aanvang 19.00 uur. Re-
serveren gewenst. Museum-
week: meer informatie kunt 
u vinden op www.museum-
middag.nl.
Inloophuis Kennemerland 
houdt een informatieavond 
voor mensen met of na kan-
ker die weer terug aan het 
werk willen. Aanvang 19.30 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Santpoortse Krystl sluit con-
certtour af. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Film ‘99 
Homes’. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 
22 april

Kermis op de Kennemerlaan 
t/o de Vomar IJmuiden. De 
kermis staat tot en met Ko-
ningsdag.7 
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Dino’s’ voor 
iedereen vanaf 4 jaar. Mu-
seumweek: meer informatie 
kunt u vinden op www.mu-
seummiddag.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film: ‘Room’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
23 april

Kofferbakmarkt op Plein 
1945 van 09.00 tot 16.00 uur.
Spirituele beurs bij Nic-
ky’s Place, Van Oosten de 
Bruynstraat 60 in Haarlem. 
Van 11.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
ties ‘In Schepen’ verkoop-
expositie van Fred Boom en 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Echt en/of Kunst’.
Boekpresentatie ‘Buiten de 
kaart om’ van Laura van der 
Wijden in bibliotheek Velsen, 
Dudokplein IJmuiden. Aan-
vang 15.00 uur.
Koppelklaverjassen bij 

Stormvogels, Zuiderkruis-
straat IJmuiden. Aanvang 
18.00 uur, vanaf 17.00 uur is 
de kantine geopend.

Zondag
24 april

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Dino’s’ voor 
iedereen vanaf 4 jaar. Mu-
seumweek: meer informatie 
kunt u vinden op www.mu-
seummiddag.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Prentenboekjesfestival voor 
peuters en kleuters. Voor 
programma zie www.stads-
schouwburgvelsen.nl/alge-
mene-informatie/prenten-
boekjesfestival
Rondrit met fotostop over 
het Tata Staal bedrijf. Vertrek 
station Velserbosch 10.45 
uur. Bij grote belangstelling 
wordt besloten een twee-
de rit te maken. Zie www.
csy.nl of www.hoogovens-
stoomijmuiden.
Spirituele beurs bij Nic-
ky’s Place, Van Oosten de 
Bruynstraat 60 in Haarlem. 
Van 11.00 tot 17.00 uur.
Bigband Soli, The Swing-
masters van Tata Steel en 
Seabreeze van de IJH in het 
Soli-gebouw in Santpoort-
Noord. Aanvang 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
ties ‘In Schepen’ verkoop-
expositie van Fred Boom en 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Echt en/of Kunst’.

Maandag
25 april

Biljarttoernooi van start in 
het woonzorgcomplex De 
Hofstede, A. Jacobsstraat 
Velserbroek.
Postzegelavond in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 Sant-
poort-Noord.

Dinsdag
26 april

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 

tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Dino’s’ voor 
iedereen vanaf 4 jaar. Knut-
selen van 13.30j tot 15.30 uur 
kosten 1,50 boveop de entree-
prijs.
Inloopspreekuur van Ko-
ninklijke Visio voor informa-
tie en advies over slecht-
ziend- en blindheid in biblio-
theek Velserbroek. Van 14.00 
tot 16.00 uur.
Jazz in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 
201 Santpoort-Zuid. Van 
20.00 tot 22.00 uur. Zie ook 
ww.santpoortsbelang.nl.

Woensdag
27 april

Koningsdag. Zie program-
ma elders in deze krant.
OIG winkeltje, Indu-
striestraat 66 in IJmuiden. 
Geopend van 09.00 tot 12.00 
uur. Verkoop van kleding en 
huisraad.
Pieter Vermeulen Muse-
um gesloten i.v.m. Konings-
dag.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
ties ‘In Schepen’ verkoop-
expositie van Fred Boom en 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Echt en/of Kunst’.

Donderdag 
28 april

Stadsschouwburg Velsen: 
Musical ‘Pumps en Penal-
ties’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Film: 
‘Brooklyn’. Aanvang 20.30 
uur.

Omgeving Stadsschouwburg op de schop
IJmuiden – Tijdens voorstellin-
gen in Stadsschouwburg Vel-
sen hebben omwonenden veel 
last van een overmaat aan ge-
parkeerde auto’s. Dat is een 
van de redenen om de omge-
ving rond het theater opnieuw 
in te richten. Dat gebeurt niet 
alleen op verzoek van Wijk-
platform IJmuiden-Zuid. Ook 

de gemeente wil de openbare 
ruimte opnieuw inrichten, van-
wege de komst van de HOV-
bus. Het plan is om het deel van 
de Groeneweg en Meeuwen-
laan langs het voorterrein van 
de stadsschouwburg te ver-
smallen en in te richten als pla-
teau. Omdat het de bedoeling 
is dat bezoekers van het thea-

ter gebruik maken van het par-
keerterrein aan de Minister van 
Houtenlaan, zal er een extra in-
rit worden gemaakt aan de zij-
kant van het parkeerterrein. 
Ook is er veel aandacht be-
steed aan groenvoorzieningen. 
Wie gebruik wil maken van zijn 
recht op inspraak kan de plan-
nen bekijken op het stadhuis.

Velsen - Het project van de 
gemeente Velsen Pionieren 
in IJmuiden is aangekomen 
in de volgende fase. Bijna al-
le kavels zijn in opties geno-
men en nu zullen de optiene-
mers plannen moeten gaan 
maken. HHBK is direct na de 
infodag in het stadhuis, ge-
start met het eerste project. 
De koper van de kavel wil-
de niet verdwalen tussen de 
diverse architecten, bouwers 
en onderaannemers en scha-
kelde HHBK in. ,,Ik heb hele-
maal geen verstand van het 
bouwproces en dan mag ik 
straks tijdens de bouw mijn 
knip trekken, omdat alles 
weer anders wordt’’, aldus de 
koper. ,,Dan heb ik liever ie-
mand gedurende het project 
aan mijn zijde die mij op elk 
moment kan adviseren.’’
,,Dat is helemaal juist’’, ver-
telt Leon Janmaat van HHBK. 
Leon is bouwkostendeskun-
dige. ,,Wij communiceren in 
elk stadium met de betrokke-
ne partijen. Allemaal met als 
doel het beste eindresultaat. 
Ook wij zien, net als kopers, 
dat er partijen op internet zijn 

die voor een prachtige prijs 
een woning aanbieden. Maar 
net als op Marktplaats, moet 
je twee keer nadenken als de 
prijs te mooi is om waar te 
zijn. En dat geldt zeker voor 
de aankoop van een woning. 
Wij staan er weleens versteld 
van dat men weken bezig 
kan zijn met de aankoop van 
een nieuwe televisie, terwijl 
een woning vanuit een bro-
chure zomaar wordt aange-
kocht of een aannemer ak-
koord krijgt op de eerste de 
beste offerte.’’
HHBK biedt hulp, want zij 
zien het veel te vaak fout 
gaan tijdens het project;  met 
juridische problemen aan het 
eind tot gevolg. En dat wil je 
niet als je net je droomhuis 
gebouwd hebt. Maar dit is 
ook van toepassing op elke 
andere soort van verbouwing 
of nieuwbouw.
Laat je dus helpen. HHBK 
verzorgt de vergunning, con-
structies, kostenramingen, 
tekeningen en bestek voor 
een goede prijs. En die kos-
ten verdien je zeker terug! 
Zie ook www.hhbk.nl.

Workshop 
‘Zomerpaneel’ maken

Santpoort-Noord - Het 
voorjaar is begonnen. Om 
dat gevoel zomerse gevoel in 
huis te halen kun je meedoen 
aan deze workshop. We ma-
ken een paneel van 30 x 30 
cm waarop 9 kleine minia-
tuurtjes geplakt worden met 
als thema schelpen. Deze mi-
niatuurtjes maak je zelf met 
de materialen die in het pak-
ket zitten. De workshop wordt 
gegeven op in het Dorpshuis 
Het Terras op woensdag 11 
mei om 19.15 uur. De kos-
ten van de workshop bedra-
gen 25 euro per persoon in-
clusief materiaalkosten. Dit 
kan bij aanvang van de work-
shop met de docent worden 
afgerekend. De  workshop 
begint om 19.15 uur, duurt 
circa 3 uur en wordt gehou-
den bij Het Terras, onderdeel 

van Stichting Welzijn, Dink-
grevelaan 1. Wanneer je be-
langstelling hebt om mee 
te doen neem dan contact 
op met Stichting Welzijn via 
www.welzijnvelsen.nl onder 
het kopje cursus en mocht dit 
niet lukken dan kunt u ook 
via mail naar daniellavan-
delft@welzijnvelsen.nl een 
inschrijfformulier aanvragen.

Marcel 
bedankt.
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Wonen in een historische 
en dynamische omgeving

42 Woningen DOK 06
oudijmuiden.nl

VER
KOOP

GES
TA

RT

Bon & Breed Makelaardij
(023) 538 84 55
info@bon.nl

Van Waalwijk van Doorn Makelaars
(0255) 51 91 09 
ijmuiden@wado.nl

INFORMATIE EN VERKOOPEEN ONTWIKKELING VAN

Interesse? 

Ga naar de website.

De inschrijving sluit 
op maandag 2 mei 
om 12.00 uur! 

Koopsom vanaf € 129.000,- v.o.n.

Oud IJmuiden wordt steeds meer een dynamische wijk waar wonen, werken en 

recreëren samen gaan. De keuze voor de afwisselende, historische architectuur van 

de woningen past bij de authentieke bestaande bebouwing zoals het Thalia Theater 

in het hart van de wijk.

 Karaktervolle, afwisselende architectuur passend bĳ  de bestaande bouw

  Keuze uit eengezinswoningen met tuin, terraswoningen en stadswoningen

  Elke woning beschikt over een parkeerplaats

 Wonen nabĳ  het Thaliaplein, de haven, de sluizen en het Noordzeekanaal



Monuta Jonker & Rengers
T: 0255 – 729100
E: info@monutajonkerenrengers.nl
I: www.monutajonkerenrengers.nl
 
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Jonker & Rengers

Astrid Rengers

Afscheid nemen 
zoals iemand was.
Met zorg en 
aandacht voor u.

De verslagenheid is groot na het overlijden van mijn grote vriend, 
inspirator en radio-collega

Marcel Out 
Erik Beekman

Op dinsdag 12 april 2016 ging de energievoorziening langzaam ach-
teruit, het signaal en de kracht van de zender werd gedurende de dag 
steeds zwakker, de modulatie was al weggevallen en tot slot viel de 
zender helemaal uit, het signaal vervaagde en wat resteerde was al-
leen nog ruis.

Wat blijft is een draaggolf van heel veel mooie herinneringen aan alles 
wat we met elkaar hebben mogen meemaken in de vele jaren dat we 
samen hebben opgetrokken.

In de beginperiode van jouw ziekte gingen we na de ingrijpende ope-
ratie uit van een goed herstel. Voor ons vertaalden we dat in moeilijke 
periodes in muziek van Chicago met “Feeling stronger everyday”. We 
wisten zonder het te zeggen wat we met het draaien van dat nummer 
bedoelden. 

Het liep uiteindelijk allemaal anders dan we ook maar konden beden-
ken. Emoties als verdriet en boosheid hierover vechten nog immer om 
voorrang. Mijn gevoelens worden het best verwoord in een nummer 
dat bij ons beiden iedere keer een bepaalde emotie opriep als we dat 
op de radio draaiden, namelijk The Cats met “Without your love”. 

Dankbaar voor het feit dat ik je vriend mocht zijn en voor alles wat we 
samen hebben meegemaakt. Dit is voor mij bijzonder mooi bezongen 
door Chi Coltrane in 

“You were my friend”

Bob Evers

Heel bijzonder.
Heel gewoon.

Gewoon een heel bijzondere man.

Veel te vroeg, nog vol plannen en idealen en 
ondanks zijn wil om te blijven leven, heb-
ben we met veel verdriet afscheid moeten 
nemen van mijn energieke man, mijn lieve 
vader, mijn zorgzame zoon, broertje, zwager 
en oom

Marcel Out
“ Erik Beekman “

Velsen,   Santpoort-Noord, 
26 september 1962   12 april 2016               

  Ellis en Tamar

  Tiny Stals

  Rob en Marja
      Tim en Vera
      Manon en Rutger

Contactadres: 
Uitvaartverzorging IJmond, Waalstraat 101, 
1972 WR  IJmuiden.

De begrafenis heeft in besloten kring plaats-
gevonden.

12 april j.l. kreeg ik het droevige bericht 
dat mijn grote vriend en radio-collega is 
overleden.

Marcel Out
(Erik Beekman)

Ik wil je bedanken voor 
al je leuke radioprogramma’s

Bedankt voor de mooie muziek

Bedankt voor je humor

Bedankt voor je enthousiasme

Bedankt voor je adviezen

Bedankt voor de originele Zeezenderdagen

Bedankt voor je gezelligheid

Bedankt voor je vriendschap

Bedankt voor de leuke tijd

Bedankt voor alle leuke momenten

Bedankt vriend, 
ik ga je ontzettend missen

Peter Starreburg



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

n  06 300 93 482 
n  info@pattyduijn.nl  n  www.pattyduijn.nl

M F C

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

n  06 300 93 482 
n  info@pattyduijn.nl  n  www.pattyduijn.nl

M F C

In liefde losgelaten…

Geschokt omdat het zo snel ging en intens 
verdrietig door dit grote verlies, delen wij u 
mede dat is overleden onze lieve

Engel Gustav van der Plas
28 december 1935 9 april 2016

  Uit aller naam:
  

  Kees en Yvonne

Correspondentieadres:
C. van der Plas
Sint Elisabethstraat 32
1613 JR  Grootebroek

Naar de wens van Engel heeft de crema-
tieplechtigheid in besloten kring plaatsge-
vonden.

Na een periode van afnemende gezondheid 
is rustig ingeslapen mijn lieve man, 

onze vader, schoonvader en opa

Jacob van der Graaff
Jaap

* Velsen † Castricum
11 oktober 1942 16 april 2016
          
   Wil van der Graaff-Offerman

   Ingrid en Albert
    Wesley,  Sharon

   Monique en Frank
    Nick

   Francisca
    Caitlin, Matthew

Correspondentieadres:
p.a. Postbus 274
1850 AG Heiloo

De begrafenis heeft in besloten kring plaats-
gevonden.

Familieberichten nu ook online
www.jutter.nl 

www.hofgeest.nl
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PROGRAMMA KONINGSDAG
Driehuis
Aagtenvonklaan
10.00  Koffi e met gebak 
10.00  Inschrijven Bosloop 
10.30  Aubade en vlag hijsen 
11.00  Start Bosloop  
11.00  Rommelmarkt voor kinderen (tot 14.00 uur) 
11.30  Kindervoorstelling
12.00  Inschrijven kinderspelen 
12.15  Kinderspelen (tot 13.45 uur) 
14.00  Prijsuitreiking kinderspelen 
14.15  Open podium (tot 16.15 uur) 
17.30  Muziek: The Local Boyzz
20.30 Einde

Velsen-Zuid 
Van Tuyllplein
10.30 Verzamelen
11.00 Opening
          • Zingen van het Wilhelmus
         • Vlag hijsen
         • Ecoballonnen oplaten
         • Limonade / versnapering
         • Koffi e / oranjebitter
11.45 Start kinderspelen (tot 13.45 uur)
14.00 Programma voor mannen met (spier)ballen
15.00 Muziek: YESZ!
20.30 Einde

Santpoort-Zuid, 
‘t Brederode Huys
11.00 Vlag hijsen, Wilhelmus en oranjebitter

Santpoort-Noord, 
Landje van Scholz
09.00 Luiden van de Santpoortse kerkklokken
10.00 Olympische Optocht (vanaf de Naaldkerk) 
10.45 Vlag hijsen 
11.00 Sportieve opening
11.30 Start activiteiten / kinderboerderij
13.30 Dorpsspel
15.45 Prijsuitreiking Dorpsspel
16.00 Olympisch spijkerbroekhangen
16.00 Muziek: Leff

IJmuiden
Kennemerlaan
10.00 Kermis
13.00 Muziek: 100% Pret Band & DJ Miss Behave
19.00 Afterparty in Mojo’s en Cheers

Franks Naereboutstraat/Trompstraat
13.00 Muziek: Leon, Crazy & Old en DJ Jack 
 (bij slecht weer binnen)
20.00 Afterparty in Griffi oen

Kanaalstraat (De Brulboei)
13.00 Kinderspelen

Willem Barendszstraat
17.00 Muziek: Mike & Richard

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg/Stratingplantsoen
14.00 Diverse activiteiten 

IJmuiden - Vrijdag 22 april begint op het Kennemerplein weer de jaarlijkse ker-
mis van IJmuiden. De kermis, die tot en met Koningsdag duurt, biedt weer een 
keur van attracties. Nieuw dit jaar is de Cake Walk, een grote attractie met lopen-
de banden, bewegende bruggen enzovoort. Voor de kleinste bezoekertjes staat er 
de draaimolen en de buggy’s. Voor de oudere jeugd de botsauto’s, Partybank, Spin 
en diverse spelen. In deze krant staan diverse kortingsbonnen voor een voorde-
lig kermisbezoekje.

Kermis 
Kennemerplein 



Botsauto’s
bij inlevering van deze bon

6 penningen voor e 5,-

of 14 penningen voor e 10,-
✄ ✄ ✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄ ✄ ✄

spin
bij inlevering van deze bon

4 ritten voor e 5,-

Cake Walk
bij inlevering van deze bon

10 kaartjes 
voor e 10,-

snoepkraam
bij inlevering van deze bon

4 kaneel/zuurstokken 
e 1,50 p.st. 4 voor e 5,-

draaimolen
bij inlevering van deze bon

4 kaartjes 
voor e 5,-

luCky duCk
bij besteding van e 6,- 

e 0,50 korting met deze bon

Niet geldig op Koningsdag

luCky Crane
u kunt hier winnen en pinnen

10 speelpenningen e 5,-
22 speelpenningen e 10,-

luCky saloon
bij deelname 
vanaf e 3,-

e 0,50 korting 
bij inlevering van deze bon

✄ ✄ ✄ ✄ ✄

suikerspin
bij inlevering van deze bon

e 0,50 korting op een 
middelgrote suikerspin

kortingsBonnen kermis
Kennemerlaan IJmuIden van vrIJdag 

22 aprIl t/m woensdag 27 aprIl

Buggy
bij inlevering van deze bon

4 ritten voor e 5,00

party
bij inlevering van deze bon

4 ritten voor e 5,00

lijntrek - 
Bussensport

bij besteding van e 6,- 
e 1,- korting met deze bon

CAFÉ IJMUIDEN
W. Barendszstraat 21
1972 PR IJmuiden
Tel. 0255-516295

KONINGSNACHT
DJ JACK BLOK
TEVENS ARTIESTEN:

FRED POST
YILL & YANNI 

LEMOINE
KONINGSDAG
ZANGERS 

MIKE & RICHARD 
VANAF 17.00 UUR

30 APRIL
DJ’S 

GERMAIN & FREDDY
TEVENS EEN 

DRANKLOTERIJ 
VANAF 21.00 UUR

Koningsdag 
Mojo´s en Cheers

presenteren

en dj Miss Behave
VAN 13.00 uur t-m 19.00 uur

vanaf 19.00 gaan we binnen verder!!!

2016

KONINGSDAG 27 APRIL 2016
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www.kwekerijsap.nl

Openingstijden:
ma t/m vrij: 9:00 t/m 18:00 uur
zat: 8:00 t/m 17:00 uur

Noorddorperweg 12b, Heemskerk, 0251 - 234 984

KONINGSDAG OPEN!
van 8.00 tot 16.00 uur

Regels voor vrijmarkten

Halkade 27
IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796
info@waasdorp.nl 

www.waasdorp.nl

GEBAKKEN KIBBELING 
OP SCHAAL 
KILO! Incl. saus. Normaal € 17,50 
OP KONINGSDAG € 15,00

VERSE
NOORDZEE 
SLIPTONG

Kilo € 14,99

2 kilo 
€ 24,99

VERSE
NOORDZEE 

KABELJAUW
FILETS

Kilo € 14,99

2 kilo 
€ 24,99

VERSE
NOORDZEE 

SCHOLFILETS

Kilo € 14,99

2 kilo 
€ 24,99

GEROOKTE
MAKREEL
& SPEK-

BOKKING

samen  
€ 4,50

VERSEVERSE VERSEVERSE VERSEVERSE GEROOKTEGEROOKTE

Super aanbiedingen PROFITEER!!

KONINGSDAG GEHELE DAG GEOPEND!
ALLEEN OP KONINGSDAG:
HOLLANDSE MAATJESHARING
PER STUK 1 GULDEN!
Dus heeft u nog guldens lever ze nu in!

Vers van het m
es!

Bij Koningsdag horen vrijmarkten, 
ook in Velsen. In het centrum van 
IJmuiden en Velserbroek bieden kin-
deren en volwassenen hun spulle-
tjes aan. De gemeente stelt daar een 
aantal voorwaarden aan om ervoor 
te zorgen dat er geen brandgevaar-
lijke en onveilige situaties ontstaan 
en dat ook de hulpdiensten goed 
hun werk kunnen doen. Ook aan 
de belangen van ondernemers die 

hun winkels willen openen wordt 
gedacht. De vrijmarkt tijdens Ko-
ningsdag is bedoeld voor kinderen 
en volwassenen en niet bestemd 
voor commerciële doeleinden. Daar-
om heeft de gemeente een aantal 
voorwaarden opgesteld, zodat de 
vrijmarkt voor iedereen een leuke 
belevenis wordt. 
Deze zijn te vinden op de Infopagina 
en op www.velsen.nl.

Koningsdag is de nationale feestdag waarop de verjaardag van de 
Koning wordt gevierd. In 2016 wordt Koningsdag op woensdag 27 
april gevierd.

Koningsdag niet op zondag
Koning Willem-Alexander is op 27 april jarig. Valt 27 april op een zondag, 
dan wordt Koningsdag een dag eerder gevierd.

Koningin Wilhelmina en koningin Juliana vierden Koninginnedag op hun 
verjaardag, respectievelijk 31 augustus en 30 april. Koningin Beatrix vierde 
deze dag niet op haar verjaardag (31 januari) maar op 30 april, de verjaar-
dag van haar moeder, koningin Juliana.

Koninklijke familie bezoekt gemeente tijdens Koningsdag
Tijdens Koningsdag bezoekt koning Willem-Alexander, samen met andere 
leden van de koninklijke familie, de festiviteiten in een gemeente. In 2016 
is dat de gemeente Zwolle.

Koninginnedag: geschiedenis
Op 31 augustus 1885 werd voor het eerst Prinsessedag gevierd. Dat was de 
verjaardag van prinses Wilhelmina. Prinsessedag is de voorloper van Ko-
ninginnedag. De eerste echte Koninginnedag werd gevierd na het over-
lijden van koning Willem III in 1890. Koninginnedag was toen vooral een 
feestdag voor kinderen, omdat het ook de laatste dag van de schoolvakan-
tie was. Later kregen steeds meer mensen een vrije dag op Koninginnedag 
en groeide het uit tot een nationale feestdag.

Wat is Koningsdag?
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HET TEAM

JUTTER-HOFGEEST

WENST

IEDEREEN EEN

GEZELLIG

KONINGSFEEST

KONINGSDAG 27 APRIL 2016

Vorig jaar stond Full Count tijdens 
Koningsdag nog in de feesttent, nu 
speelt het gezelschap uit Velsen en 
Haarlem de avond ervoor in café 
Bartje. Het blijft dus wel in de Hoofd-
straat van Santpoort-Noord. Op dins-
dag 26 april luiden de tien muzikan-
ten in het bekende dorpscafé van-
af 20 uur op feestelijke wijze de Ko-
ningsnacht in, de toegang is uiter-
aard gratis. Full Count brengt op dy-
namische wijze soul-, funk- en rock-
repertoire, dat zowel uit klassiekers 
als modern werk bestaat. Naast de 
kenmerkende vierkoppige blazers-
sectie, worden zangeres Natascha 
Klobedanz en zanger Edwin van Vliet 
stevig en swingend ondersteund 
door twee gitaren, toetsen, drums, 
bas en veel bijzang. 

Begin dit jaar op Valentijnsdag 
speelde Full Count ook al achter het 
biljart van café Bartje. De setlijst van 
komende dinsdag zal echter fl ink 
verschillen van die van ruim twee 
maanden geleden. Dit keer zal de 
nadruk wat meer liggen op beken-
de soul- en disconummers, waarop 
door de liefhebbers lekker gedanst 
kan worden.
Daaronder bevindt zich voor Full 
Count nieuw repertoire, zoals Get 
Down On It van Kool & the Gang en 
Car Wash van Rose Royce. Uiter-
aard speelt de band daarnaast ook 
een aantal van ‘haar’ beproefde hits. 
Want zonder Dansen op de Vulkaan 
van De Dijk en Night Boat to Cairo 
van Madness kan niemand met goed 
fatsoen naar huis. (foto: Ron Pichel)

Koningsnacht met 
Full Count in café Bartje
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IJmuiden Meisjes 
E1 kampioen

IJmuiden - Zaterdagmor-
gen op Schoonenberg. Drei-
gende bewolking. Een fi k-
se, frisse voorjaarswind. Op 
ÈÈn van de pupillenvelden 
staat aanmerkelijk meer pu-
bliek dan doorgaans op een 
zaterdagmorgen bij de pupil-
len. Er heerst een opgewon-
den sfeer. Dan klinkt applaus 
en een stadiontoeter. Achter 
scheidsrechter Klaas stap-
pen de meiden van de ME1 
zij aan zij met de meiden van 
de ME2 van SVIJ het veld op.
Zaterdag ging het ergens om. 
De nummers een, twee en 
drie van 2e klasse 02 Voor-
jaar (IJmuiden, SVIJ en DSS) 
maakten alle drie kans op 
het kampioenschap, waar-
bij IJmuiden en SVIJ de bes-
te kaarten in handen had-
den. Maar er moest gewon-
nen worden.
Direct na het startsignaal 
nam IJmuiden het heft in 
handen. Beide teams lie-
ten prima voetbal zien maar 
IJmuiden had overwicht en 

terwijl de regen uit de lucht 
viel wist VV IJmuiden te sco-
ren.
Na de rust werd het iets beter 
weer en ging SVIJ meer druk 
zetten. VV IJmuiden liet zich 
niet van de wijs brengen en 
opnieuw wisten ze te scoren. 
SVIJ liet het er niet bij zit-
ten en maakte het VV IJMui-
den nog lastig toen het 2 ñ 1 
werd. Maar daar bleef het bij 
en VV IJmuiden mocht zich 
kampioen noemen.
SVIJ ging echter niet hele-
maal met lege handen naar 
huis. De meiden werden ver-
rast met een voetbaltaart-
met-lollyís met het SVIJ-lo-
go dat ze uit handen van de 
ME1 kregen. Toch was er ver-
lies voor ze te verwerken ter-
wijl de ME1 het feest nog 
even voortzette in de kantine.
Daar spraken de zeer trot-
se coaches hun pupillen nog 
even toe. De meiden hebben 
hard gewerkt en hun plezier 
in het voetbal maakten ze tot 
kampioenen!

50 Jaar vrijwilliger bij Rode Kruis
Velsen – Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Margriet der 
Nederlanden heeft donder-
dag 14 april in veiligheidsmu-
seum PIT in Almere het eer-
ste exemplaar in ontvangst ge-
nomen van ‘Een Gouden Hart 
voor het Rode Kruis.’ Zij ont-
ving dit boek én het specia-
le Rode Kruis jubileumspeldje 
uit handen van Inge Brakman, 
voorzitter van het Rode Kruis. 
Vierendertig vrijwilligers, waar-
onder Helen Beekman van de 
afdeling Velsen van het Neder-
landse Rode Kruis, vieren dit 
jaar hun 50-jarig jubileum bij 
het Rode Kruis. Zesentwintig 
van deze vrijwilligers werkten 
mee aan het boek, waarin zij 
vertellen over hun ervaringen 
bij het Rode Kruis.
Helen Beekman groeit op in 
een zeer sociaal gezin in de 
Joodse Buurt in Amsterdam. 
Op haar 27ste kwam zij bij het 
Rode Kruis terecht om een zie-
kelijke buurvrouw bij te kun-
nen staan.  ,,Ik ben toen sa-
men met een andere buur-
vrouw EHBO gaan doen. Je 
moest van alles leren, dat vond 
ik ontzettend leuk.” Daarna 
volgde zij nog vele cursussen, 
van Eerste Hulp bij Rampen 
tot Radiotechniek. Zo uiteen-
lopend als de cursussen die 
Helen volgde, zijn ook de ta-
ken die ze in 50 jaar uitvoerde 
voor het Rode Kruis. Zo vaar-
de Helen vele jaren mee op het 

vakantieschip de J. Henry Du-
nant. Ze hielp mee met de ver-
zorging van de passagiers. Na 
de tsunami in 2004 werd He-
len opgeroepen om verzamel-
de hulpgoederen te sorteren. 
De vakantiedag naar Salzburg 
met Prinses Margriet zal He-
len nooit vergeten. ,,Het was 
een eer dat ik samen met Prin-
ses Margriet en andere vrijwil-
ligers een eendaagse vakantie 
voor gehandicapten mogelijk 
mocht maken.” Helen is niet al-
leen druk voor het Rode Kruis. 
Het verzorgen zit bij haar in het 
bloed. ,,Iedereen kent mij hier 
in de buurt. Als iemand met z’n 
fi ets is gevallen, dan komen ze 
naar mij toe. Ik zie het als er er-
gens iets mis is en dan kom ik 
graag helpen.” Naast haar vele 
tochten op de J. Henry Dunant, 
vaart ze ook vaak mee op het 
schip van de Zonnebloem. Ze 
zet zich in met cabaretgroep 
Zeezion om mensen in bejaar-
dentehuizen en ziekenhuizen 
een leuke dag te bezorgen. Ze 
werkt als stervensbegeleider 
voor de zieke medemensen en 
scholingsbegeleider voor kin-
deren die moeilijk meekomen. 
Helen zit nooit stil. 
Toen haar eigen kleinkind van 
drie in het ziekenhuis kwam 
met leukemie, merkte zij dat 
een aantal andere kinderen 
vrijwel geen bezoek kregen. 
Daar sprong ze met haar man 
Eugene op in door vaak langs 

te gaan om met de kinderen te 
spelen. 
Voor al haar inzet in verzorging 
en begeleiding  voor mensen 
die het nodig hebben, is He-
len geridderd in de orde van 
Oranje Nassau. ,,Een bijzon-
der moment. Ik kreeg enorme 
waardering voor iets wat voor 
mij heel gewoon is. Het verzor-
gende hoort gewoon bij mij.”
Een auto-ongeluk heeft er 
voor gezorgd dat ze Helen 
haar aanwezigheid bij het Ro-
de Kruis heeft moeten terug-
schroeven: ,,Door het ongeluk 
kan ik moeilijk lopen en ben 
ik erg afhankelijk, maar ik vind 
het zo leuk om te blijven le-
ren.” Helen heeft nu nog om de 
veertien dagen dienst. Dit had 
ze een paar jaar geleden niet 
voorzien. Bij haar 40-jarig jubi-
leum zei ze nog dat ze hoop-
te nog een jaar of twee mee te 
draaien en dat ze haar 50-ja-
rig  jubileum niet meer mee 
zou maken. Niets bleek geluk-
kig minder waar. 

Vellesan College wint fi nale Artcadia

IJmuiden - Het Vellesan Col-
lege uit IJmuiden heeft woens-
dagavond de kunst- en tech-
niekwedstrijd Artcadia gewon-
nen. Het winnende ontwerp 
is het luchtbad; een oplossing 
die waterbesparing en comfort 
combineert. Na een maanden 
durende wedstrijd gaven twaalf 
verschillende scholen hun kijk 
op de toekomst gepresenteerd 
in het Evoluon in Eindhoven. 
Innovatieve en creatieve idee-
en varieerden van een oplos-
sing voor het vluchtelingenpro-

bleem en het duurzaam gebruik 
van water in diverse vormen tot 
het opwekken van energie met 
vliegtuigen en treinen.
Gert Kroon, algemeen directeur 
van Arcadis in Nederland over 
de winnaar: ,,Het luchtbad is een 
sterke combinatie van waterbe-
sparing en comfort. Met de op-
lossing van het luchtbad wordt 
het bad gevuld met een silico-
nendeken. Dit vormt zich naar 
je lichaam en blijft lekker warm. 
Hierdoor is minder water nodig 
en minder energie om het bad 

warm te houden. Een creatief en 
haalbaar idee dat op een kunst-
zinnige manier werd gepresen-
teerd.”  
Met het idee voor het luchtbad 
heeft het Vellesan College de 
hoofdprijs in de wacht gesleept: 
een bezoek met tien leerlingen 
en twee docenten naar bijzon-
dere locaties en mooie, tech-
nisch interessante projecten 
in Berlijn. Daar nemen we ook 
een kijkje ‘achter de schermen’. 
De 2e prijs, een Ultimaker 3D 
printer, ging naar de Heilig Graf 
school uit het Belgische Turn-
hout met hun Vierweg thermos-
taat kraan.
De wedstrijd is georganiseerd 
door ontwerp- en consultancy-
bedrijf Arcadis, de ideële organi-
satie Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij (KNHM) en 
leverancier van digitale printsy-
stemen Canon Business Servi-
ces om middelbare scholieren te 
laten zien en ervaren hoe boei-
end de wereld van techniek is. 
Artcadia is voor de achtste keer 
gehouden. Het is een techniek- 
en kunstproject voor leerlingen 
van havo/vwo 2. Een recordaan-
tal van 112 scholen deed dit jaar 
mee aan de wedstrijd.

Waterloo G2 kampioen
Driehuis - De blijdschap is groot bij Waterloo Zaterdag G2, 
want de mannen en enkele vrouwen, zijn kampioen in hun 
klasse geworden. Dat werd zaterdag groots gevierd in de 
kantine, je wordt tenslotte niet elke week kampioen. In het 
team spelen Jeroen Schoonakker, John van der Meulen, Jurg, 
Jim Franker, Dylan Schiphorst, Marvin Maas, Lorenzo Ker-
sens, coach Joop Kersens, Cherlyn, Martijn Zwaay, Melissa 
Idema en Gonni Kersens. Goed gedaan!
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DCIJ-nieuws
Kees Pippel nog

altijd sterke dammer
IJmuiden - Al ettelijke ke-
ren is Kees Pippel clubkam-
pioen geweest. Jarenlang 
was hij schier onverslaan-
baar bij DCIJ. Hoewel hij alle 
onderdelen van het damspel 
beheerst gaat zijn voorliefde 
uit naar het eindspel. Op dat 
moeilijk te doorgronden ter-
rein was en is hij een autori-
teit Minimaal voordeel zet hij 
vaak om in winst en nadelige 
standen worden met kennis 
van zaken naar remise afge-
wikkeld. De laatste jaren be-
zoekt hij de clubavonden niet 
meer zo frequent zodat hij te 
weinig wedstrijden speelt om 
voor de clubtitel in aanmer-
king te komen. Maar nog al-
tijd heeft hij de met 1314 
punten de hoogste rating. 
Het was Willem Winter die de 
speelkracht van Pippel moest 
ondervinden. Met een dui-
delijk strategisch plan werd 

Winter in het defensief ge-
dwongen. Na 44 zetten was 
het karwei gekaard. Lijstaan-
voerder Martin van Dijk stuit-
te op heftig verzet van de im-
mer strijdbare Nicole Schou-
ten. Eerst in het eindspel na 
een fraaie oppositie truck 
kon Van Dijk de punten bin-
nenhalen. Piet Kok verras-
te tegenstander Jan Maarten 
Koorn met een pittige dam-
zet. Het bleek net niet vol-
doende voor de winst. Koorn 
slaagde erin de dam met ge-
lijkspel af te nemen en daar-
na ontstond er nog een fel-
le strijd om de winst. Na 57 
zetten werden de punten ge-
deeld. Bram van Bakel werd 
door Jack van Buuren hard-
handig aangepakt. Eerst ver-
loor Van Bakel een schijf en 
slaagde er daarna niet meer 
in te herstellen. Voor Van 
Buuren een mooie winst.

Velsen-Zuid – Zaterdag 16 
april was er PK gooien voor 
negen klootschieters van
s.v. Full Speed. Het weer was 
goed, op een spatje na. En 
ook was het rustig op het 
parcours. Nico won deze af-
levering met 20 schoten en 
103 meter. Tweede werd Dirk 
met 21–52. Derde werd Jan 
St. met 24–6. Zondag 17 april 
was het  Astrid en Ingrid van 
Gerven open klootschiettoer-
nooi met zo’n 30 mensen 
goed bezocht. De route rond 
Beeckestijn was druk met ou-
de  auto’s. Net op tijd konden 
de klootschieters er langs, 
maar het gaf wel wat verwar-
ring. Na afl oop van het toer-

nooi was er een koud buffet 
en ook het stokbrodenmand-
je van Willem Bastmeijer viel 
in goede smaak. Daarna was 
er de loterij met mooie prij-
zen. Het was heel gezellig en 
toen ook  nog drie mensen 
lid wilden worden was dat 
een pluim op dit feest. Ook 
andere nieuwe leden zijn van 
harte welkom bij het kloot-
schieten. Kosten zijn 27,50 
euro per seizoen, van sep-
tember tot juni. Voor info bel 
Ton Boot  via 0255-510058  of 
mail naar snelboot@planet.
nl   Op de foto de winnaars 
van 2016, vanaf links: Willem 
Bastmeijer, Sonja Verdoes en 
Dirk Sieraad.

SVIJ E1 nu al kampioen
IJmuiden - Iedere dinsdag- 
en donderdagavond wordt 
erbj SVIJ hard getraind door 
negen meisjes onder de be-
zielende begeleiding van trai-
ners Ron Gouda en Marco 
de Nijs. Dit team doet het zo 
goed dat ze, de tweede helft 
van dit seizoen, mee mocht 
doen in de hoofdklasse. 
0Met nog twee wedstrijden 
te gaan werd Meisjes E1 zelfs 
afgelopen zaterdag al kampi-
oen. Vroeg in de ochtend werd 
er verzameld bij de club om af 
te reizen naar Aalsmeer. Daar 
werd een prachtige wedstrijd 
gespeeld die gewonnen werd 
met 1-3. Na de wedstrijd trok-
ken de kampioenen terug 
naar het clubhuis om daar ge-
huldigd te worden. 
Na een douchebeurt met 
clubtenue aan en muziek in 
de kleedkamer was het tijd 
voor de huldiging. De meiden 

mochten één voor één de trap 
op om een medaille en een 
prachtige beker in ontvangst 
te nemen. En het einde is nog 
niet in zicht want ook zijn de 
meiden nog in de race om de 
Zwaluw jeugdbeker. Ze zit-
ten inmiddels bij de laatste 14 
teams van de regio. 
Helaas heeft SVIJ de laat-
ste tijd regelmatig met van-
dalisme te kampen. Inbraak, 
vernieling van trainingsma-
teriaal en beschadiging van 
goals zijn enkele voorbeelden. 
Vanuit het ‘Schiphol is jarig’-
fonds is dan ook een aan-
vraag gedaan voor subsidie 
voor mobiele goals, die na ge-
bruik veilig opgeborgen kun-
nen worden. Via een stem-
ronde op de website van het 
fonds kan men door te klik-
ken op SVIJ (hier vermeld als 
Sport Vereent IJmuiden) dit 
goede doel steunen.

Iedereen 
geslaagd 

bij Ter Horst
IJmuiden – Het afdansen 
blijft toch altijd een schitte-
rende avond bij Danscentrum 
ter Horst. Nerveuze leerlin-
gen die laten zien wat ze 
het afgelopen seizoen heb-
ben geleerd. En dat deden ze 
uitstekend. Iedereen is ge-
slaagd met prachtige cijfers. 
Het laagste cijfer was een 7, 
het hoogste cijfer was een 
9,5. Alle afdansers gefelici-
teerd met dit mooie resultaat. 
Cor Valk bedankt voor het ju-
reren en de mooie cijfers. De 
dames van LaBlast hebben in 
hun eerste  demonstratie, ze 
waren best gespannen, la-
ten zien hoe leuk deze vorm 
van dansen is en dat je er al 
snel conditie mee opbouwt. 
En dan was er nog de verras-
sing. Mary ter Horst mocht 
diploma’s uitreiken. Netan-
ja Hillege is geslaagd voor 
haar opleiding voor dans-
leraar (eerste deel) en voor 
de opleiding LaBlast (eerste 
en tweede deel). Pascal de 
Vries is geslaagd voor de op-
leiding assistent dansleraar. 
Alsnog gefeliciteerd hiermee. 
Zo kwam er weer een einde 
aan een mooie avond met al-
lemaal vrolijke gezichten. 

Driehuis - In de Meiva-
kantie zijn er weer gezel-
lige knutsel-workshops 
voor de bezoekers aan de 
spannende tentoonstelling 
Dino’s die nog tot na de 
zomervakantie in het mu-
seum te zien is! Tijdens de 
workshops gaan we aan 
de slag met verschillende 
materialen om allerlei di-
no’s te maken: een dino-
fossiel in klei, een dino-
skelet, een spaghetti-dino 
van klei of een glitter-dino 
van papier. 
De knutsel-workshops in 
de meivakantie zijn op: di 
26 april, do 28 april, vrij 29 
april en di 3 mei, woe 4 mei 
en vrij 6 mei van 13.30 tot  
15.30 uur. Kosten: 1,50 eu-
ro bovenop de toegangs-
prijs voor de tentoonstel-
ling Dino’s. Tijdens de 
workshop is een vrijwillig-
ster aanwezig om de kin-
deren te begeleiden. Aan-
melden is niet nodig want 
het geheel heeft een in-
loopkarakter: wie komt 
kan meteen aan de slag. 
Zie ook www.pieter-ver-
meulen-museum.nl.

Dino’s 
knutselen

Registreer je AED op 
hartveiligwonen.nl

Velsen – Per jaar krijgen in 
Nederland zo’n 16.000 men-
sen (1 op de 1000) een hart-
stilstand. Bij de meeste 
slachtoffers gebeurt dat thuis 
(70 tot 80%). Bij een hartstil-
stand telt elke seconde, want 
(goede) overlevingskansen 
nemen na 6 minuten met el-
ke minuut 10% af. De gemid-
delde aanrijtijd van een am-
bulance is ongeveer 10 mi-
nuten. Dat tekort kan opge-
vangen worden door vrijwil-
lige burgerhulpverleners die 
met een AED gaan reanime-
ren.
Gemeente Velsen heeft be-
sloten om in de wijken de 
zogenaamde 6-minutenzo-
nes in te richten. Dit wordt 
gedaan door een werkgroep 
van Hartveilig Wonen. Een 
6-minutenzone is een gebied 
waarin burgerhulpverleners 
binnen 6 minuten met een 
AED bij het slachtoffer van 
een hartstilstand kunnen zijn. 
In  de gemeente Velsen wor-
den 28 zones met een AED 
ingericht.
De werkgroep inventariseert 
waar AED’s zijn. Die zijn on-
der andere te vinden bij de 
wat grotere bedrijven, verzor-

gingstehuizen, sportscholen, 
maar ook bij supermarkten, 
huisartsen en soms tand-
artsen en fysiotherapeuten. 
Naast een AED is het van be-
lang om voldoende burger-
hulpverleners te hebben. De-
ze kunnen reanimeren en 
hebben zich als vrijwilliger 
geregistreerd in het oproep-
systeem en wonen dichtbij de 
slachtoffers. Bij een 112-mel-
ding worden burgerhulpver-
leners via de ambulance-
meldkamer middels een sms 
of via een app opgeroepen 
om met een AED te reani-
meren, waarbij het hart met 
een elektrische schok weer 
in een ritme kan komen. Met 
een reanimatie door (burger)
hulpverleners en een AED 
heeft het slachtoffer een gro-
te kans op overleving.
Om het project te doen sla-
gen, wordt aan alle bezitters 
van een AED gevraagd hun 
AED te registreren bij www.
HartveiligWonen.nl en via on-
derstaand mailadres de AED 
op te geven voor een bui-
tenkast. Hun AED wordt dan 
kosteloos onderhouden in-
clusief de periodieke vervan-
ging van accu en pads.

Klootschieten
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Verdachte 
overval 

opgepakt in 
IJmuiden

Helmond - In het onderzoek 
naar de dodelijke overval op de 
hoogbejaarde mevrouw Mien 
Graveland uit Helmond heeft 
de politie maandagochtend een 
28-jarige man uit Helmond aan-
gehouden. Hij werd rond 6.30 
uur gearresteerd in een woning 
in IJmuiden op verdenking van 
betrokkenheid bij de zaak en 
is in verzekering gesteld voor 
verder onderzoek. De 86-jarige 
weduwe werd vrijdag 29 augus-
tus 2014 tussen 10.30 en 13.30 
uur in haar woning aan de Be-
stevaer in Helmond overvallen 
door onbekende mannen. De-
ze deden zich vermoedelijk voor 
als medewerkers van een ener-
giebedrijf. Het slachtoffer raakte 
bij de overval zwaargewond. Ze 
werd opgenomen in het zieken-
huis en overleed daar diezelfde 
avond. De dodelijke overval had 
en heeft veel impact op de na-
bestaanden en de inwoners van 
de wijk waarin de hoogbejaarde 
vrouw woonde. Het onderzoek 
gaat volop door, waarbij meer 
aanhoudingen niet uitgesloten 
kunnen worden.

Big bands bij Soli
Santpoort-Noord - Op zon-
dag 24 april om 12.00 uur ko-
men de drie Big Bands die 
Velsen rijk is bij elkaar in het 
Soli-gebouw nabij het stati-
on in Driehuis. De Velser Ge-
meenschap maakt het mo-
gelijk dat de muzikanten 
van Bigband Soli onder lei-
ding van Werner Janssen, 
The Swingmasters van Tata 
Steel met dirigent André El-

ders en Seabreeze van de IJH 
o.l.v. Sebastian Ohm elkaar 
muzikaal uitdagen. Ieder or-
kest laat het beste horen en 
als afsluiting van het concert 
spelen de solisten van de drie 
Bigbands. 
Het belooft een heerlijk mu-
ziekfestijn te worden. Komt 
u ook? De toegang is gratis. 
Zie ook www.soli.nl/koffi e-
concert-met-3-bigbands.

IJmuiden - Twee IJmuiden-
se schoonheden zijn doorge-
drongen tot de Noord-Hol-
landse fi nale van Miss-Beau-
ty Netherlands. Het gaat om 
Sanne Halderman en haar 
vriendin Roos Riedeman. De 
twee zijn deelnemers in ver-
schillende categorieën. De 
19-jarige Sanne doet mee 
voor Miss Teen en de 20-ka-
rige Roos in Miss Beauty. 
Sanne heeft een tussenjaar 
genomen om haar ‘bucket-
list’ uit te voeren. Tussen haar 
werk bij Zilt aan Zee door 
doet zij allerlei leuke dingen. 
De Miss-verkiezing is er een 
van. ,,Andere mensen zeiden 
wel eens dat ik aan zoiets 
mee zou moeten doen,’’ lacht 
Sanne. ,,En het kwam enkele 
weken geleden op mijn pad. 
We moesten ons voor de ju-

ry presenteren in bikini en in 
een cocktailjurk. Er was ook 
een ronde waarbij wij in het 
Engels vragen moesten be-
antwoorden. Ik vond het alle-
maal heel leuk. Je wordt na-
tuurlijk wel als poppetje be-
schouwd, maar de sfeer tus-
sen de meisjes onderling was 
op de casting-day heel ge-
zellig. Omdat we nu door zijn 
voor de fi nale gaan we met 
andere fi nalisten allemaal 
leuke dingen doen, zoals een 
bootcamp en een make-up 
cursus. Ook zijn de fi nalisten 
bezig met sponsoring voor 
Stichting Haarwens.’’
De fi nale van Noord-Holland 
is op 21 mei. Beide meisjes 
kunnen nog wel wat stem-
men gebruiken. Zie www.
missbeautynetherlands.com/
noord-holland.

Lezing over meer 
dieren in uw tuin

Driehuis – Donderdag 21 
april is van 19.00 tot 20.45 uur 
een leuke lezing met work-
shop in het Pieter Vermeulen 
Museum. Soms kan geluk je 
overvallen. Een zingende vo-
gel in je tuin(tje) of op het 
balkon? Een vlinder of hom-
mel die gaat van bloem naar 
bloem? Een scharrelende 
egel met haar jongen? Ne-
derland heeft ongeveer 5 mil-
joen tuinen, meer groen op-
pervlakte dan we aan natuur-
gebieden hebben!  Steeds 
meer tuinen worden onder-
houdsvriendelijk gemaakt. 
,,Valt er in onze tuinen nog 
wel iets te verheugen, te ver-
bazen of te verwonderen?”, 
vraagt Cees Verkerke zich 
hardop af.
IVN-natuurgids Cees Ver-
kerke, bekend om zijn grote 
landschappelijke natuurtuin 
in Heerhugowaard, neemt u 
graag mee door zijn tuin met 
een aanstekelijk en humor-
vol verhaal. Zijn prachtige fo-
to’s laten zien waarom dieren 
daar graag komen en hoe ze 
wonen om u te inspireren uw 
eigen tuin nog aantrekkelij-
ker te maken voor vogels, in-
secten en anderen dieren. 
‘Kijk eens als een vogel naar 
uw tuin… Zou je daar graag 

willen zijn? Je eten kunnen 
vinden? Er kunnen schuilen 
voor je vijanden? Veilig een 
nest kunnen bouwen en voor 
je kinderen zorgen?’
Na afl oop van de lezing is er 
de mogelijkheid om een pak-
ketje met nestmateriaal te 
maken voor de vogels in en 
rond uw tuin of balkon. De 
avond is interessant en aan-
trekkelijk voor zowel volwas-
senen als kinderen. 
De entree is gratis met pas-
se-partout van de museum-
week en anders geldt de nor-
male toegangsprijs. In ver-
band met beperkte zitplaat-
sen, graag vooraf aanmelden 
op: info@pieter-vermeulen-
museum.nl of 0255-536726.

Biljarttoernooi met 
topspelers uit Velsen
Velserbroek - Maandag 25 
april begint in Woonzorgcom-
plex De Hofstede het jaarlijk-
se biljarttoernooi om het ka-
derkampioenschap van Vel-
sen. Hierbij komen veel top-
biljarters uit de regio aan ta-
fel.
Het toernooi wordt verspeeld 
op twee tafels tussen de ka-
derspelers die de gemeen-
te rijk is. Kader 38/2 bete-
kent bij het biljarten een han-
dicap, waarbij het biljartla-
ken in (9) vakken van 38 cm 
breed is verdeeld. Elke keer 
dat de speler twee punten (de 
twee van 38/2) achter elkaar 
scoort, dient er één bal (niet 
de speelbal) uit het vak ge-
speeld te worden, die er dan 
wél weer in terug mag keren. 
De wedstrijdleiding is in han-
den van Cor Hoogland, oud-
voorzitter van het districts-
bestuur. Gediplomeerde dis-
trictsarbiters zorgen voor de 
arbitrage.

In poule 1 spelen uit Velser-
broek Hein Smit (170 caram-
boles), Dick Pruis uit Driehuis 
(130). Nico ’t Hart (120) en 
nieuwkomer Jeroen Heere-
mans (110) zijn uit IJmuiden. 
In poule 2 spelen de IJmui-
denaren Richard Wolthuizen 
(160) en organisator Martin 
Gravemaker (130), titelver-
dediger Ad Ketels (120) uit 
Driehuis en Santpoorter Joep 
Duits (90), die wederom een 
wildcard heeft gekregen.
Het toernooi wordt geopend 
door wethouder Floor Bal op 
maandag 25 april, de wed-
strijden beginnen om 19.30 
uur. Op vrijdag 29 april zullen 
vanaf 19.30 uur de poulewed-
strijden worden afgemaakt. 
Op de slotdag zaterdag 30 
april, volgen vanaf 10.00 uur 
de slot- en de fi nalerondes. 
Het toernooi wordt onder-
steund door de Gemeente 
Velsen, Gall & Gall van Setten 
en  Ovenbouw Holland BV.

Verdachte 
aangehouden 

dankzij noteren 
kenteken

IJmuiden - De politie kreeg za-
terdagavond een melding bin-
nen dat er bij de sporthal aan het 
Tiberiusplein iemand was mis-
handeld. De politie trof meerde-
re getuigen aan en een 22-jari-
ge IJmonder, die letsel had aan 
zijn gezicht. Hij werd door de 
ambulance naar het ziekenhuis 
gebracht voor controle. De man 
zou zijn geslagen door een man 
die al was weggereden in een 
auto. Alerte omstanders had-
den het kenteken en de ken-
merken van deze auto geno-
teerd, waardoor de politie kon 
uitkijken naar deze auto. Al snel 
zag de politie de auto rijden op 
de A9 richting Amsterdam. De-
ze auto met meerdere inzitten-
den, werd door de politie aan de 
kant gezet nabij Badhoevedorp. 
Omdat er van de verdachte een 
foto was gemaakt en kleding en 
uiterlijk overeen kwamen, werd 
de verdachte, een 21-jarige Am-
sterdammer om 20.40 uur uit de 
auto gehaald, aangehouden en 
overgebracht naar het politiebu-
reau in Haarlem. De politie heeft 
meerdere getuigen gehoord. De 
IJmonder mocht na behandeling 
het ziekenhuis verlaten.

www. .nl

www. .nl
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Kruitenstraat 1-3 IJmuiden 
(nabij Halkade), Tel. 0255 - 540 690 

www.perronzee.nl
info@perronzee.nl

Tapas bij
perron 

Tevens is er de mogelijkheid om 
à la carte te dineren.

7 dagen per week geopend 
vanaf 17.00 uure 24,50 p.p

“Heerlijk genieten”
Wüstelaan 73-75, 2082 AB Santpoort-Zuid

Tel.: 023 - 538 22 33

Jubileum Menu
Amuse
~~~

Broodje met kruidenboter 
~~~

Beenham met asperges 
of

Gerookte zalm met asperges
 ~~~

Pangasiusfilet Piccasso
of

Varkenshaasje gevuld met mozzarella en tomaat 
met een balsamico portsaus

 ~~~
2 bolletjes ijs met slagroom

of
Strawberry cheesecake

€ 20,00
Wij serveren dit menu vanaf 

vrijdag 8 april t/m zondag 8 mei
Maandag en dinsdag zijn wij gesloten

De Heeren van Velsen
restaurant     proeverij

Meervlietstraat 62  Velsen-Zuid. Restaurant: Tel. 0255-531717

Valeriuslaan 86 
(hoek Driehuizerkerkweg)
1985 EX Driehuis, 
tel. 0255 - 520 086
www.grandcafevalerius.nl
Grand Café Valerius is 
7 dagen per week geopend!

Vangst Van 
de week:

Zeeduivelfilet
met Hollandse 
asperges, krieltjes 
en hollandaise 
saus.

Kruitenstraat 1-3 IJmuiden (nabij Halkade)
Tel. 0255 - 540 690 • info@grandcafekruiten.nl

www.grandcafekruiten.nl
Grand Café Kruiten is 7 dagen per week geopend!

Gespecialiseerd in diverse vissoorten, maar 
ook voor de vleeseters is er een ruime keuze

fantastische lokatie voor het houden van een:
bruiloft, jubileum, familiebijeenkomst, verjaardag,

bedrijfsfeest, receptie, vergadering en bedrijfsborrel

Vangst Van de week:
Tarbot met rode biet en gekookte 
kriel en een dressing van ansjovis, 
citroen en rozemarijn.
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.
 
Afgelopen zondag konden 
we tijdens de museummid-
dag ‘Proef de Velsense Mu-
sea’ op een laagdrempeli-
ge manier kennis maken met 
vier musea die Velsen rijk is. 
Het Bunker Museum IJmui-
den aan de Badweg was een 
van de deelnemers en trok 
veel bezoekers.
Het bunkermuseum startte in 
2004 met één bunker. In de 
jaren daarna werden meer 
bunkers toegevoegd; de vijf-
de volgde in 2014. De bun-
kers behoren tot het voorma-
lige Duitse bunkercomplex 
‘Marine Kustbatterij Heeren-
duin’. 
De bunkers zijn deels inge-
richt als diorama om de be-
zoeker een indruk geven van 
hoe het er vroeger in zo’n 
bunker uitzag. In een van 
de bunkers zijn nog door de 
Duitsers gemaakte muurte-
keningen te bezichtigen.
In 2009 is het museum uitge-
breid met reconstructies van 
Duitse loopgraven, die de 
museumbunkers deels met 
elkaar verbinden. Hierdoor 
is het museum tevens open-
luchtmuseum geworden. Een 
recente uitbreiding is de on-
dergrondse expositieruimte 
met het wrak van een 12-me-

ter lange miniduikboot, een 
‘Seehund’. Deze miniduikbo-
ten hadden IJmuiden als uit-
valsbasis. De tentoongestel-
de Seehund verliet IJmuiden 
begin 1945 en strandde uit-
eindelijk bij Egmond op de 
kust om in 2002 uitgegraven 
te worden en bijna 70 jaar la-
ter als wrak terug te keren 
op de ‘basis’. Vorige week is 
de collectie nog uitgebreid 
met een 13-ton zwaar kanon, 
dat voorbestemd was om in 
de hoogovens te verdwijnen. 
Soortgelijke kanonnen heb-
ben vóór 1940 de monding 
van het Noordzeekanaal be-
waakt.
Het Bunker Museum is opge-
zet en wordt geheel gerund 
door vrijwilligers. Het is ge-
durende de zomermaanden 
elke eerste en derde zondag 
geopend. Naast de collectie, 
diorama’s en exposities biedt 
het museum rondleidingen 
over het museumterrein en 
langs de ten zuiden van de 
Badweg gelegen bunkers. 
Hoewel IJmuidenaren ge-
wend zijn aan de betonnen 
kolossen in de omgeving en 
ongetwijfeld al dan niet stie-
kem wel ‘ns een bunker in 
het duin hebben betreden, 
is een bezoek aan dit mu-
seum de moeite waard. Het 
museum biedt met zijn bin-
nen- en buitencollectie, de 
rondleidingen en vooral de 
verhalen van de rondleiders 
een indrukwekkend overzicht 
van het reilen en zeilen in 
het bunkercomplex en rond 
IJmuiden in de Tweede We-
reldoorlog.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Velserbroek – Het college van 
Velsen heeft een omgevingsver-
gunning voor de ligplaats van 
een woonboot aan Linie 2a in 
Velserbroek geweigerd, omdat 
zij vinden dat het niet voldoet 
aan een goede ruimtelijke or-
dening. Dat gebeurde eind au-
gustus 2014. De eigenaar van 
de woonark is tegen deze be-
slissing in beroep gegaan bij de 
rechtbank. In september 2015 
gaf de rechter de eigenaar ge-
lijk. Vanwege gebreken in de 
motivering werd het besluit 
van augustus 2014 vernietigd. 
De gemeente Velsen moet nu 
een nieuw besluit over de aan-
vraag voor de ligplaats nemen. 
Velsen heeft echter opnieuw 
de omgevingsaanvraag afge-
wezen, vanwege dezelfde re-
denen maar wel met een bete-
re motivering. De aanvraag voor 
de omgevingsvergunning da-
teert van 2011. Gemeente Vel-
sen heeft aangegeven dat van-
wege de zorgvuldigheid lang is 
gedaan over behandeling van 
de aanvraag. Het is aan Velsen 
om duidelijk te maken waarom 
de betreffende eigenaar geen 
legale ligplaats krijgt terwijl aan 
hetzelfde kanaal wel ligplaatsen 
zijn gelegaliseerd. Velsen ver-
wijst naar bestemmingsplan-
nen en zegt dat een aantal lig-
plaatsen in 1997 zijn gelegali-
seerd, maar dat geldt niet voor 
de woonboot aan Linie 2a. Het 
maakt het er niet gemakkelijker 
op dat Rijkswaterstaat de lig-
plaats heeft aangeboden aan de 
eiser en dat deze bewoner geld 
aan RWS heeft betaald voor be-
paalde voorzieningen. De aan-
vrager betaalt gewoon WOZ-
belasting aan Velsen. Een van 
de andere redenen om de om-
gevingsvergunning te weige-
ren is volgens Velsen de onvei-
lige situatie, die te maken heeft 
met een beperkte vluchtweg in 
geval van brand en moeilijke be-
reikbaarheid voor hulpdiensten.

Rechtszaak
om ligplaats

IJmuiden - De afgelopen 
week stond het W.F. Visser-
huis aan de Houtmanstraat 
in IJmuiden in het teken van 
vele festiviteiten ter gelegen-
heid van het 60-jarig jubile-
um. Om de bewoners te in-
formeren over alle activiteiten 
kregen zij een heus Jubile-
umblad uitgereikt met daar-
in een overzicht van diver-
se optredens en een speciaal 
weekmenu met onder ande-
re pannenkoeken, stamppot, 
poffertjes en rijstebrij. Vrij-
dagmiddag werd de feest-
week afgesloten met een re-
ceptie voor bewoners en ‘s 
avonds volgde nog een jubi-
leumfeest voor werknemers 
en vrijwilligers.
,,Momenteel hebben we 137 
bewoners  in ons zorgcen-
trum’’, vertelt locatiemanager 
Laurens Van Eekelen.  ,,Hier-
van zijn er zo’n 60 bewoners 
die aan een vorm van de-
mentie lijden. 
Speciaal bij deze groep, maar 
ook bij ouderen in het al-
gemeen, merken we vaak 
dat de gangbare activiteiten 
toch lastig zijn. Bij veel acti-
viteiten worden deze men-
sen zich bewust van wat ze 
niet meer kunnen. Omdat ze 
het niet begrijpen, de regels 
steeds vergeten of omdat de 
motoriek niet meer is wat het 
is geweest. 
Maar nu hebben we de ‘To-
vertafel’ tijdelijk in huis die 
speciaal ontwikkeld is om de-
ze mensen mee te laten doen 
en te laten bewegen. Het kan 

hiermee niet fout gaan, ie-
dereen kan meedoen en er 
is sociale interactie waar-
bij meerdere bewoners rond 
de tafel tegelijkertijd kunnen 
spelen. Deze  tovertafel pro-
jecteert beelden op tafel en 
reageert op hand- en armbe-
wegingen van de deelnemers 
en stimuleert ouderen zowel 
in fysieke activiteit als sociale 
interactie. Dit apparaat kost 
echter 6.600 euro en dat heb 
ik niet in mijn portemonnee. 
Daarom is W.F.Visserhuis een 
crowdfunding gestart in de 
hoop zo het bedrag bij el-
kaar te krijgen. Want die tafel 
moet er beslist komen!’’, be-
nadrukt Van Eekelen. 
Wie mee wil financieren 
aan de tovertafel kan dit 
doen via: activecues.com/
crowdfunding/w-f-visserhuis  
Maar bellen (0255-549549)
kan natuurlijk ook met Lau-
rens van Eekelen of met ac-
tiviteitenbegeleidster Mascha  
Schiltmeijer.

Nieuwe interim 
Woningbedrijf

IJmuiden - Bob van Zijll is be-
gonnen als interim directeur 
en beoogd interim bestuurder 
van Woningbedrijf Velsen. Van 
Zijll heeft ruime ervaring in de 
volkshuisvesting en is bekend 
met deze regio. Tot 1 februa-
ri was hij werkzaam als direc-
teur/bestuurder bij Pré Wonen. 
De selectieprocedure voor een 
nieuwe directeur/bestuurder is 
in gang gezet. De aanstelling 
van Van Zijll is van tijdelijke 
aard en duurt tot deze proce-
dure een geschikte kandidaat 
oplevert. Hij werkt vooralsnog 
drie dagen per week voor Wo-
ningbedrijf Velsen.

Velsen – Tot en met 23 april 
is de jaarlijkse Hartweek van  
de Hartstichting. U wordt ge-
vraagd om een bijdrage voor 
de strijd tegen hart- en vaat-
ziekten. Er wordt in de he-
le gemeente gecollecteerd, 
maar ook zijn er buurtacties. 
Met de donaties wordt nieuw 
onderzoek naar hart- en vaat-
ziekten gefinancierd. Loopt u 
de collectant mis, dan kunt u 

online doneren via hartstich-
ting.nl of via de online collec-
tebus op Facebook. Iedere 
Facebook-gebruiker kan een 
eigen collectebus aanmaken 
en zijn of haar netwerk op-
roepen te doneren. De bus 
houdt bij hoeveel de collec-
tant online heeft ingezameld. 
Zie hartstichting.nl/hartweek 
voor meer informatie over ac-
ties in de buurten.



Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:                 
Onderhoud - Timmerwerk - Keukens                        
Badkamers - Renovatie - Dakkapel
Nu ook voor CV ketel vervangingOok uw zonne-energie specialist

Klein onderhoud met 
gratis APK v.a. E99,-

• Reparatie en onderhoud alle merken
• Uitleesapparatuur alle merken
• In- en verkoop (altijd 45 occasions op voorraad)
• Airco vullen e75,- incl. btw

Egmondstraat 18-20, 1976 BR IJmuiden, tel. 0255 - 524 886, 
fax 0255 - 524 665, info@autoservice-ijmuiden.nl

www.autoservice-ijmuiden.nl

File of 
fietsen...
...hoe ga jij vandaag
naar je werk?

www.ijmondbereikbaar.nlIJmond Bereikbaar. Goed op weg!
Op de fi ets naar het werk is gezond, beter voor het milieu 

én goed voor uw portemonnee. Een woonwerkafstand tot 

8 kilometer is prima te doen op een gewone fi ets. Op een e-bike

zijn afstanden tot 15 kilometer zelfs goed te overbruggen. 

Bovendien staat er nu een leuke fi nanciële beloning van IJmond 

Bereikbaar tegenover. Wacht niet langer: stap op de fi ets!

Doe mee!
Ga voor meer informatie en aanmelden naar  

www.ijmondbereikbaar.nl 

www.ijmondbereikbaar.nl
Onbetwist de 

zonweringsspeciali
st

10%
korting
op nieuw 

doek voor uw 
markies 

(geldig t/m 30 april 2016)

Tel. 06 - 53 94 10 95
- Wij komen vrijblijvend bij u langs -

gratis
meten en monteren

Zonwering?

- Markiezen
- Zonneschermen
- Screens
- Rolluiken

Te koop: Nieuw Bobike maxi 
fietszitje achter, atb beu-
gel en regenhoes, leeftijd tot 
6 jr. 55,-. Tel. 023-5254462
Gevonden:
Hangertje met steentje. Sant-
poort-noord. Tel. 06-19877282
Te koop:
Gele ijsselsteentjes, ± 80 stuks. 
Prijs 20,-. Tel. 023-5373055
Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor 
mijn hobby verzameling geen in 
en verkoop. Tel. 0255-755557

Gezocht:
Wie helpt mijn verzame-
ling medailles van toertoch-
ten op de schaats complete-
ren? Ook stempelkaarten zijn 
welkom Tel. 0346-241819
Te koop:
Mooie jongens fiets kl oran-
je-grijs-blauw 4-6j 35 eu-
ro. Wandkastje 70x70x13 
cm 3 vakjes 7 open vak-
jes 45,-. Tel. 0251-258096

Gevraagd:
Alles uit de Tweede Wereld-
oorlog, zoals helmen, me-
dailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoe-
ding). Tel. 06-25384205
Te koop:
Kinderfietsje voor 4 tot 5 
jaar, 12 inch, stevig merk 
Loekie Urban met stan-
daard+ voorrem + terugtrap-
rem 30,-. Tel. 023-5372427

Te koop:
Boeken div.  auteurs Konsalik, 
Catherine Cookson, Virginia 
Andrews, Mart Smeets, Maar-
ten ‘t Hart en Leon de Winter, 
3 stuks 1,-. Tel. 06-39021243
Te koop:
Wegens verhuizing naar 
een klein appartement, 
dus ruimtegebrek, bie-
den wij u een crosstrainer 
aan. 90,-. Tel. 06-46224551
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Ichthus omgetoverd
tot sprookjeskasteel
Driehuis - Op 21 april vindt 
voor de vijfde keer de natio-
nale Dag van de Duitse taal 
plaats. Het doel van de Dag 
van de Duitse taal is om jon-
geren enthousiast te maken 
voor het leren van de Duitse 
taal. Initiatiefnemer is de Ac-
tiegroep Duits, een samen-
werking van de Duits-Ne-
derlandse Handelskamer, het 
Goethe-Instituut Amsterdam, 
de Duitse Ambassade in Den 
Haag en het Duitsland Insti-
tuut Amsterdam.
Ook het Ichthus Lyceum in 
Driehuis doet weer mee met 
een spectaculaire actie. In 
plaats van reguliere lessen 
staan vandaag vier beken-
de sprookjes op het lesplan 
van alle derde klassen havo 
en vwo. De school heeft voor 
deze dag het thema ‘Gebroe-
ders Grimm – Duitse Sprook-
jes, maar dan net iets anders’ 
gekozen. De leerlingen gaan 
‘s middags in het ‘sprook-
jesbos’ Beeckestijn, op zoek 
naar de dader van de moord 
op Assepoester. In het bos 
zullen docenten, verkleed als 
sprookjesfiguur en mogelijke 
dader van de moord op Asse-
poester, met ‘ja’ of ‘nein’ ant-
woorden op de in het Duits 

gestelde vragen van de leer-
lingen.
Om de dader te kunnen ont-
dekken kunnen ze in de och-
tend aanwijzingen verdie-
nen middels de verschillen-
de escape-rooms, die inge-
richt zijn naar het thema van 
de vier sprookjesprinses-
sen Assepoester, Rapunzel, 
Sneeuwwitje en Doornroos-
je. In die escape-rooms gaan 
de leerlingen allemaal ver-
schillende Duitse opdrachten 
doen, waarmee ze de aanwij-
zing kunnen verdienen.
De dag belooft weer een 
groot taalfeest te worden. 
Niet alleen op het Ichthus Ly-
ceum, maar ook met tallo-
ze acties in heel Nederland. 
Meer dan 150 scholen, uni-
versiteiten en bedrijven in het 
hele land doen mee. Iedereen 
wordt opgeroepen om tijdens 
deze dag, die geheel in het 
teken staat van de meest ge-
sproken taal in de EU, origi-
nele acties uit te voeren. De 
Duitse taal is niet alleen van 
cultureel belang maar heeft 
ook een economische waar-
de voor de goede betrekkin-
gen tussen Nederland en zijn 
belangrijkste handelspartner 
Duitsland. 

Ruim 1000 
bezoekers 
Velsense 

Museummiddag
Velsen - De Velsense 
Museummiddag 2016, 
afgelopen zondag, was 
een enorm groot suc-
ces. Meer dan 1000 be-
zoekers bezochten spe-
ciaal deze dag één of 
meer Velsense musea. 
Een geweldig resultaat 
maar Velsen heeft dan 
ook heel wat te bieden.

In Beeckestijn maakte men 
kennis met de familie Bo-
reel. Bij het Bunker Muse-
um waren veteranen aan-
wezig die het bezoek aan 
de bunkers extra speciaal 
maakte. Het Zee- en Ha-
venmuseum wist bezoe-
kers vooral met de mooie 
boten op de buitenplaats 
te boeien. Het Pieter Ver-
meulen Museum had bom-
volle poppenkastuitvoe-
ringen en prepareerwork-
shops maar was vooral te-
vreden dat zij bij zoveel 
mensen het alternatief voor 
het milieubelastende vlees 
eten kon introduceren, na-
melijk het insecten eten.
De musea zijn de he-
le week nog te bezoeken 
met de passe-partouts van 
de museummiddag. Maar 
ook zonder passe-partouts 
is iedereen welkom om te 
genieten van extra activi-
teiten. Donderdagavond is 
er in het Pieter Vermeulen 
Museum een leuke work-
shop en lezing over nesten 
van dieren in de eigen tuin. 
Woensdag, vrijdag en zon-
dagmiddag zijn er in dat-
zelfde museum ook pop-
penkastvoorstellingen.
Wie in een van de musea 
een foto maakt kan de-
ze tot en met 24 april op 
de Facebook-pagina van 
de Velsense musea plaat-
sen of sturen naar muse-
ummiddag@outlook.com 
om kans te maken op leu-
ke prijzen. 

Bekende radiomaker 
Marcel Out overleden
IJmuiden - Vorige week is 
de vaste RTV Seaport-me-
dewerker Marcel Out op 
53-jarige leeftijd overleden. 
De bekende IJmuidenaar 
was op de radio ook bekend 
onder de naam Erik Beek-
man, een pseudoniem dat 
hij hanteerde sinds zijn pe-
riode bij de voormalige pira-
tenzender Radio Monique.
Radio maken was in zijn 
ogen ook geen beroep, maar 
een passie waar hij prach-
tig over wist te vertellen. Het 
begon voor hem al in de ja-
ren tachtig als vrijwilliger bij 
de ROS, de Regionale Om-
roep Stichting die voor Vel-
sen, Beverwijk, Heemskerk, 
Castricum en Uitgeest radio- 
en tv-programma’s maakte.
In de jaren negentig heet-
te het Radio Plus en in 2002 
werd het de Velser Om-

roep Stichting, waar Mar-
cel initiatiefnemer, mede-
oprichter, programmalei-
der- en maker en presenta-
tor was. Met veel enthousi-
asme maakte hij radiopro-
gramma’s over en voor Vel-
sen voor Seaport FM, het 
huidige RTV Seaport. Als ra-
dioman was hij niet alleen in 
Velsen maar ook voor Alk-
maar, Europoort Radio Rot-
terdam en zelfs voor Belgi-
sche zenders actief.
Het organiseren en plannen 
van en voor radio-uitzendin-
gen zat in zijn genen. Zelfs 
de acquisitie en zorgdra-
gen voor de inkomsten ging 
hij niet uit de weg. Presen-
teren leek hem met de pap-
lepel ingegeven en als voi-
ce-over voor documentaires 
zullen velen zijn stemgeluid 
nog lang herinneren.

Volop keus bij Sap

Omdat er geen tussenhan-
del is, zijn de prijzen al-
tijd laag. De planten worden 
rechtstreeks uit de kas ver-
kocht. Daarbij heeft Kweke-
rij Sap het breedste assorti-
ment van Noord-Holland wat 
de zomerbloeiers betreft; een 
enorme kleurpallet aan stek-
geraniums, hanggeraniums, 
surfinia’s, petunia’s, million 
bells, begonia’s, hangverbe-
na’s, vlijtige lies, enzovoort. 
Ook vaste planten, zoals hor-
tensia’s, rozen, buxus, en 
fruitbomen zijn er volop.
De kassen zijn al even open, 
maar voorzichtigheid is ge-
boden! De nachten kunnen 
nog koud zijn en er kan zelfs 
nachtvorst optreden. Daarom 
wordt geadviseerd bij kou-
de nachten de vorstgevoe-
lige planten (perkplanten) 

‘s nachts binnen te halen of 
zelfs nog even te wachten 
met de aankoop ervan. Mei is 
eigenlijk de meest geschik-
te maand om over te gaan tot 
aanschaf van de perkplanten. 
De vaste planten, struiken en 
rozen kunnen nu al wel zon-
der problemen geplant wor-
den. Zomerbloeiers, terras-
planten, balkonplanten, perk-
planten, vaste planten, kuip-
planten, hanging baskets en 
hangpotten, ze zijn er alle-
maal volop. Uiteraard is ook 
tuinaarde en potgrond ver-
krijgbaar. Nieuw is de biolo-
gische potgrond, die bij uit-
stek geschikt is voor het op-
potten van kruiden en groen-
ten die geschikt zijn voor 
consumptie. Er is een nieu-
we collectie potten, man-
den, kunststof, voor zowel 
tuin als balkon. De felle kleu-
ren zijn nog steeds in, maar 
in de nieuwe collectie zijn 
veel pasteltinten te zien. Ook 
is er een uitgebreid assorti-
ment zaden en kruiden voor 
de moestuin. Kwekerij Sap is 
gevestigd aan de Noorddor-
perweg 12b te Heemskerk. 
Kijk op www.kwekerijsap.nl 
voor meer informatie of bel 
0251-234984.

Heemskerk - Kwekerij Sap 
is gespecialiseerd in het 
kweken van zomerbloei-
ers, perkgoed, kuipplan-
ten en vaste planten. Er 
wordt volgens een langza-
me teelt gekweekt, waar-
door de planten goed ge-
worteld en afgehard zijn 
en dus van uitstekende 
kwaliteit! 

Rabobank IJmond
Nieuw onderzoek naar 
Kracht van de IJmond

IJmond - In navolging van 
het Kracht van de IJmond-
onderzoek in 2012 heeft Ra-
bobank IJmond het initiatief 
genomen om samen met in-
woners en ondernemers te 
werken aan projecten om de 
regio in de toekomst sterker 
en vitaler te maken. Er is veel 
potentie in de IJmond en de 
uitdaging is deze kansen te 
benutten.
Waar het onderzoek van 
vier jaar geleden zich pri-
mair richtte op de economi-
sche kracht van de IJmond, 
wordt dit keer ook gekeken 
naar sociaal-maatschappe-
lijke thema’s. Wat speelt er 
in de IJmond op het gebied 
van wonen en leefbaarheid, 
zorg en welzijn? En wat zijn 
de mogelijkheden om de re-
gio verder te versterken? 
In het hele traject wordt 
nauw samengewerkt met on-
dernemers, overheden, ken-
nisinstellingen, zorg- en 
welzijnsorganisaties en het 
maatschappelijke midden-
veld. Rabobank IJmond voert 
ook een enquête uit onder de 
leden van de bank en gaat in 

dialoogsessies, workshops 
en lokale ledencafés in ge-
sprek met belanghebbenden 
uit de verschillende IJmond-
gemeenten.
Het traject moet leiden tot 
nieuwe economische en so-
ciaal-maatschappelijke ini-
tiatieven of verbinding van 
bestaande initiatieven om 
de regio economisch en so-
ciaal-maatschappelijk ver-
der te helpen. Inwoners en 
ondernemers zijn straks de 
kartrekkers van deze initia-
tieven. Dit doen zij in project-
teams. 
Ook niet-leden van Rabo-
bank IJmond zijn van harte 
uitgenodigd de enquête in te 
vullen. De antwoorden wor-
den geanalyseerd door het 
bureau BeBright en anoniem 
aan de bank teruggekoppeld. 
De enquête is te vinden op 
www.rabobank.nl/ijmond. In-
vullen kan tot en met woens-
dag 27 april 2016.
Het verloop van het Kracht 
van de IJmond-onderzoek is 
te volgen via de website en 
sociale media van Rabobank 
IJmond.



MOEDERDAG
Verras je moeder dit jaar met een

origineel high tea / high wine

combiarrangement € 27,50 p.p.

Inclusief gratis fotoshoot 

          Shoppinghoekje

MOEDERDAG
zondag 8 mei

VERSIER 

JE  EIGEN 

CUPCAKE VOOR 

MAMA!

Moederdagbrunch
Sssst... 

niet tegen 
mama zeggen!

Zondag 8 mei 2016 aanvang 11.30 uur
Moederdag, de dag waarop alle moeders extra in het 
zonnetje worden gezet. Laat mama weten dat zij de 
allerliefste is en verras haar op 8 mei met een heerlijke 
Moederdagbrunch!

Reserveer snel en bezorg mama een droomdag!

P.P.€2250

Meer informatie of reserveren? Ga naar www.fl etcher.nl/moederdag 
Bel 023 - 537 05 48 of mail naar info@hotelresortspaarnwoude.nl

Oostbroekerweg 17 | 1981 LR | Velsen-Zuid | www.hotelresortspaarnwoude.nl

* Kinderen t/m 3 jaar eten gratis mee, kinderen van 4 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting. Moederdag
Er is in het jaar maar één zo`n dag, die dag dat is vandaag,
die dag noemen wij `Moederdag`, dat vieren wij zo graag.

Want er is niemand in het land, die zoveel voor mij doet,
die iedere dag eten kookt, en pudding, lekker zoet.

Zij is het die mijn kleertjes wast, mij knuffelt als ik eens huil,
zij stopt mij lekker in het bad, van het spelen word ik vuil.

Wat moest ik toch beginnen zeg, als ik u eens niet had,
ik zeg vandaag op Moederdag:

‘U bent mijn grootste schat!’
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’s Gravenlust 37b,
1981 AE  Velsen-Zuid
0255 - 527 222

www.autobedrijfschweitzer.nl

APK v.a. e 35,- incl. BTW
Onderhoud - Reparatie - Verkoop

VAn Alle meRKen AuTO’s

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

‚s Gravenlust 37b
1981 AE  Velsen-Zuid

KvK inschrijfnr. 52451437

Tel. 0255 527 222
Fax 0255 527 065
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Op al onze leveranties zijn de algemene Bovagvoorwaarden van toepassing, deze zijn op te vragen in ons bedrijf.
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Onderdeel van de Bosch groep

bibliotheekvelsen.nl 

Moederdag 2016
Geef dit jaar een bijzonder cadeau
Maak jouw moeder deze Moederdag blij met de Proefabonnement 
cadeaubon van Bibliotheek Velsen! Hiermee kan zij 3 maanden 
lang lenen bij Bibliotheek Velsen onder dezelfde voorwaarden als 
het uitgebreide Eindeloos Genieten abonnement. 

De Proefabonnement cadeaubon kost slechts € 15,-. Haal de bon  
dus snel in de Centrale Bibliotheek of Bibliotheek Velserbroek! 

Gratis koffie of thee!
Bezoek het vernieuwde Leescafé
Het Leescafé in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden is vernieuwd! 
De menukaart is uitgebreid en we bieden nu elke maand een 
ander verrassend broodje: de Dudok Special. 
 
Om dit te vieren krijg je op vertoon van deze advertentie tot en 
met 30 april 2016 een kop koffie of thee in ons Leescafé cadeau. 
Kom langs en geniet!

Centrale Bibliotheek IJmuiden | ma t/m za: 11:00 - 16:00 uur | actie geldig t/m 30 april

Kom jij ons versterken?
De bieb zoekt vrijwilligers!
Bibliotheek Velsen is op zoek naar een vrijwillige gastvrouw of 
gastheer die bezoekers ontvangt tijdens de self-service uren in 
de vestiging Velserbroek. 

Ook zoeken we vrijwillige docenten die ons komen helpen met  
de cursus ‘Werken met de e-overheid’ van Digisterker in de  
Centrale Bibliotheek in IJmuiden.

Kijk op onze website voor meer informatie of stuur bij interesse 
een mail naar secretariaat@bibliotheekvelsen.nl.
 

Een leuk 
cadeau voor 
maar €15,-

Bibliotheek Velsen

IS MOGELIJK

16

19-04-2016. Onze kanjer

Sebastiaan

Van harte gefeliciteerd
Papa, Mama, Thijs en Coen

16
Deze dame wordt

60
jaar
Gefeliciteerd

Oma, kinderen en kleinkinderen

Gefeliciteerd
Pa & Ma, broer en zus, zwager

Niemand mag
het weten,

dat waren wij 
vergeten.

Hebben jullie het 
al gehoord?

25 April geven
Claus & Judith hun JA-woord

Lieve Neil
Na 30 jaar kunnen we 
nog steeds geen nee 

tegen je zeggen!
Liefs papa en mamaHoera

Lieve Quincy
2 jaar

Dikke kus,
papa, mama en Eloy

Het is echt waar

Geboren
Evi Kiki Schippers 14 april 2016
Boaz Julius Venne 16 april 2016

Gevraagd:
Wie heeft er voor mij (gratis) 
4 stoeptegels? Ik zou er heel 
blij mee zijn. Tel. 0255-53646

Te koop:
Technics platenspeler ty-
pe sl b21. Als nieuw automa-
tic. 50,-. Tel. 06-42602062
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in de regioOp zoek naar werk jobin de regioOp zoek naar werk job

Bel Martin van Ooyen: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 55+ van harte welkom

VERSPREIDNET

Omgeving Anna van Saksenlaan/
Anna van Burenlaan 

en Louise de Colignylaan 
in Santpoort-Zuid

Omgeving Anna van Saksenlaan/Omgeving Anna van Saksenlaan/

BEZORGERS
GEVRAAGD!

Restaurant 
De Meierij

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
AfWAshulp

voor de zaterdagavond!
Restaurant de Meierij 06-22549621

Vraagt 

parttime 
medewerk(st)er 
voor bediening, minimaal 17 jaar.

Ervaring is een prŽ .

Tevens vragen wij een 

Interieurverzorg(st)er
voor schoonmaakwerkzaamheden 
in de ochtend. Minimaal 21 jaar.

Je sollicitatiebrief en CV kun je mailen 
naar info@meerplaats.nl

Trawlerkade 80, 1976 CC IJmuiden
0255 - 510 806 www.meerplaats.nl

Vraagt een 

afwasser
die van aanpakken weet

minimaal 16 jaar

Je sollicitatiebrief en CV kun je mailen 
naar info@meerplaats.nl

Trawlerkade 80, 1976 CC IJmuiden
0255 - 510 806 www.meerplaats.nl

Trawlerkade 80     1976 CC IJmuiden     Tel. 0255-510806     www.meerplaats.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag vanaf 12.00 uur • Zaterdag vanaf 16:00 uur. Zondag vanaf 12:00 uur
Ruime gratis parkeermogelijkheden voor de deur!

Tijdens de lunch (tussen 12.00-16.00 uur) is bovenstaand menu inclusief 
een gratis kopje ko�  e per persoon. Op zaterdag is er geen lunch.

Visrestaurant De Meerplaats
Het visrestaurant in de regio, waar u 7 dagen in de week van 

verse vis - rechtstreeks van de afslag - kunt genieten.

De sliptongen zijn nu op z’n mooist en daarom is het bij ons: 

SEPTEMBER SLIPTONGEN MAAND
Bij uw aperitief:

een amuse en stokbrood met room- en kruidenboter

Hoofdgerecht:
3 gebakken sliptongen uiteraard geserveerd met salade, gebakken aardappelen, 

huisgemaakte frites en verse compote.

€17,50*
*aanbieding geldig van 1 tot 30 september 2013 / reserveren gewenst

Autosloperij Treffers
Inkoop loop-, sloop- en

schadeautoʼs, motorfietsen
Verkoop van onderdelen

Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
Tel. 023-5325211, Hendrik Figeeweg 35

Haarlem-Waarderpolder

Op zoek naar personeel?
Plaats hier uw vacature.

Voor informatie mail
verkoop@jutter.nl

of bel 0255-533900

Gezocht:
Wij zoeken als verzamelaar 
nog steeds de hoogovenbon-
bonschaaltjes staal/emaille 
div. kleuren. Tel. 06-15213947
Te koop:
Omafiets + aanhangfiets mi-
ni on me 150,-, meisjesfiets 24 
inch terugtraprem 50,-, jaren ‘60 
opafiets 90,-. Tel. 06-37581515
Te koop:
Herentransport 28 inch fiets, 
kratje voorop, Cortina 44 terug-
traprem 150,-, stationfiets 20,-
, alustepje 5,-. Tel. 06-37151521
Te koop:
Ikea meegroei kinder-
bed, grenen met 3 hoesla-
kens en 2 dekbedhoezen, 
127 cm. tot 200 cm. verstel-
baar 15,-. Tel. 023-5270927
Te koop:
Herenfiets Giant hybride 70,-, 
omafiets terugtraprem met rek 
70,-, Toyota Prius 15 inch vel-
gen 100,-. Tel. 06-37582442
Te koop:
Blank eiken telefoonkast-
je 10,-. Donker eiken te-
lefoonkastje 10,-. In goe-
de staat. Tel. 0255-514135
Te koop:
Goede damesfiets, Gazel-
le met slot en mandje 45,-
. Zwarte boodschappenkar-
retje 5,-. Tel. 0255-578827
Te koop:
1paar enkellaarsjes maat 40 
zandkleurig 20,- 1paar su-
ède enkellaarsjes maat 40 
zwart 15,-. Tel. 06-24469466

Gevraagd:
Wie heeft er nog Artiszegels 
van de Dekemarkt wij zullen 
er gelukkig mee zijn, bij voor-
baat dank! Tel. 0255-517732
Te koop:
Golfballen op merk gesor-
teerd 100 stuks 30,-, div. kleu-
ren 100 stuks 20,-. Worden be-
zorgd. Tel. 023-5386575
Gevraagd:
Artiszegels van de Deka-
markt om een groep men-
sen met een rugzakje naar ar-
tis te kunnen laten gaan. Geen 
handel. Tel. 06-37010414
Te koop gevraagd:
Eenzame oma zoekt klein 
(blijvend) hondje, eigen 
hondje overleden, ik kan 
niet tegen deze eenzaam-
heid! Tel. 023-5389737
Te koop: 
Postzegels Nederland van 3,50 
t/m 20 euro. Tel: 0251-311560

Te koop:
Spiksplinternieuwe Nicer Di-
cer voor 15,-. Nu bij Blok-
ker in de aanbieding voor 
39,50. Tel. 06-46224551
Te koop:
Wegens beïndiging van ver-
zamelen 3 verschillen-
de stropdassen van nzh. 5,- 
per stuk. Tel. 06-46224551
Te koop:
Digitenne voor tv op de laptop 
of computer, alleen npo1, 2, 3 
en regionaal, in verzegelde ver-
pakking. 20,-. Tel. 06-43424100
Te koop:
Volle Artis kaart en 7 los-
se zegels van Deka voor 
10,-. Tel. 0255-520972
Te koop:
Houten buitenren voor ca-
via/konijn 150x63x53 in 
v’broek. Nieuwpr 79,- ge-
kocht Engelhart IJmuiden 
nu 25,-. Tel. 06-42937880

Te koop:
Z.g.a.n. 1overgordijn230l:135 
br:+1 messing roe+ringen
+haakjes+steunen+kopei
nden+trekstang compleet 
155,-. Tel. 06-21921738
Gevraagd:
Bruikbare spullen voor de rom-
melmarkt. Wordt bij u op-
gehaald (gem. Velsen). Op-
brengst is voor het goe-
de doel.  Tel. 06-83690260
Te koop:
Een giant herenfiets  275,- 
en een koga damesfiets  
125,- beide in zeer goe-
de staat. Tel. 023-5392732
Te koop:
Z.g.a.n. 2x luxaflex kl. licht 
zalm br.45cm.1=115+1=95cm 
€ 55 en  45,-.  Nw.4 rvs raam 
grendels . Tel. 06-21921738
Te koop:
Dagboek van een muts di-
verse delen 12,50 p/s, le-
ven van een loser 12,50 
p/s. Tel. 0255-536996
Te koop:
Panasonic t.v.  Lcd/hd zilver-
kleurige lijst doorsnee 80 cm. 
Breedtte 79 cm. Hoogte 49 
cm. 125,-. Tel. 023-5365905
Gevraagd:
Wie heeft er nog een paar Artis 
zegeltjes van de Deka. Melis-
sa heeft er nog 8 nodig. Worden 
opgehaald. Tel. 06-33008533
Gevraagd:
Betrouwbare hobbyist op zoek 
naar defecte laptops en note-
books. Tel. 06-84613045

Gevraagd:
Ik heb nog 10 Artis zegel-
tjes nodig voor een vol-
le spaarkaart van de Deka-
markt, wie kan me hieraan 
helpen? Tel. 06-42744839
Te koop:
Fietszitje Bobike voor, wind-
scherm, bev., leeftijd kind 9 
mnd tot 3 jr., goedgekeurd zit-
je 30,-. Tel. 023-5254462
Gezocht:
Verzamelaar zoekt pastel ser-
vies van Petrus Regout, in de 
kleur roze, groen, blauw of geel 
prijs n.O.T.K. . Tel. 06-22158579
Te koop:
Vouwfiets, merk Super-
star met verlichting en de-
fenderslot. Wordt niet meer 
door ons gebruikt. Prijs: 
40,-. Tel. 0255-522491
Te koop:
Bobike fietsstoeltje voor + 
scherm 20,-. Grenen kinderle-
dikant 71br x 135 l x 82hg 15,-
. 4 Michelin banden met vel-
gen 185/65/r15 voor Peu-
geot/Citroën profiel 2x3mm + 
2x5mm  50,-. Tel. 0255-521374
Te koop:
Z.g.a.n. wand-glas hou-
ten frame schemerlamp 10 
euro. Tel. 06-21921738
Te koop: Giant heren sport-
fiets, is racefiets geweest. 
Met derailleur. Frame 65 c, 
prijs 50,-. Tel. 0251-233157
Te koop:
Dames Union fiets, 
frame 55 cm, prijs 50 eu-
ro. Tel. 0251-233157

Te koop:
1 kuub schoon metselzand 
en 32 betontegels 50/50/5 
samen voor 50,-. Zelf af-
halen. Tel. 06-53282063
Te koop:
Grote waterplaybak met veel 
toebehoren 20,-. Wave skate-
board 40,-. Hamsterkooi met 
toebehoren. Tel. 023-5384683
Gevraagd:
Heeft er iemand nog een 
paar Artis zegels over? Wij 
missen er nog een aantal. 
We willen graag heen. Be-
dankt . Tel. 06-48766802
Gezocht: Gooi niet weg wij 
halen als verzamelaar graag 
oude hoogovenspullen bij 
u op. Tel. 0251-241593
Te koop:
Racefiets: Koga Miyata, gent’s 
racer, 58 cm, Shimano onderde-
len, zilver/groen, incl. zadeltas. 
Vr.pr. 150,-. Tel. 023-7430016
Gevraagd:
Tbv Kika plastic schroefdoppen. 
Geen kroonkurken of metalen 
deksels. Zwanebloembocht 227, 
Velserbroek. Tel. 023-5372349
Te koop:
Vlag met stok voor 8,-  Fla-
vor Wave turbo, een keer ge-
bruikt voor 15,-, boekjes er-
bij. Tel. 06-50953845
Gevraagd:
Artiszegels van de Deka-
markt om een groep men-
sen met een rugzakje naar ar-
tis te kunnen laten gaan. Geen 
handel. Tel. 06-37010414
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Nieuws van Stichting Welzijn Velse
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •

VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Colofon

n

Vrijwilligers Terras 
leren reanimeren

In alle centra van Stichting 
Welzijn Velsen is een AED 
(Automatische Externe De-
fi brillator) aanwezig. Door 
goed gebruik van dit appa-
raat kunnen er, als dat nodig 
is, levens gered worden. Hoe 
sneller er iemand aanwezig 
is met de AED hoe groter de 
kans is dat iemand een hart-
stilstand overleeft. Een aantal 
vaste medewerkers van SWV 
volgt jaarlijks een BHV-cur-
sus, waarin deze instructies 
ook gegeven worden. Het is 
belangrijk dat zoveel mogelijk 
medewerkers in het centrum 
weten hoe deze AED werkt. 
Daarom volgden elf vrijwilli-
gers de afgelopen twee we-
ken een cursus reanimeren 
en AED in Dorpshuis het Ter-
ras in Santpoort-Noord. Twee 
woensdagochtenden wa-
ren zij in Het Terras aanwezig 
om van de heer Beukenkamp 
van EHBO Santpoort uit-
leg te krijgen over reanime-
ren en de AED. EHBO Sant-
poort is een trouwe gebrui-
ker van Het Terras. Natuur-
lijk moest er op de cursus 
ook veel geoefend worden, 

om zo de handelingen goed 
onder de knie te krijgen. Er 
werd hard gewerkt maar er 
was ook tijd voor een grap-
je tussendoor. Op woensdag 
13 april om 12.30 uur was de 
cursus afgelopen en gingen 
de deelnemers tevreden naar 
huis. Ze kregen van de in-
structeur een Certifi caat Re-
animatie waarop hun deelna-
me, volgens de richtlijnen van 

de Nederlandse Reanima-
tie Raad, vermeld staat. Na-
tuurlijk hopen we de AED en 
het reanimeren niet vaak no-
dig te hebben maar er zijn nu 
in ieder geval genoeg men-
sen in Het Terras aanwezig 
die bij een hartstilstand iets 
kunnen doen. Stichting Wel-
zijn Velsen is erg blij met de 
inzet van deze vrijwilligers-
groep van Het Terras.

De Brulboei - De gezelligste 
fi lmavond van IJmuiden beleeft 
u op donderdag 28 april, als het 
seizoen afgesloten wordt met 
‘Maersk Interceptor’, het groot-
ste olieboorplatform ooit ge-
bouwd. Na de pauze met een 
drankje en hapjes aangeboden 
door De Brulboei, de verloting. 
Tot slot ziet u de fi lms ‘Elektrisch 
vissen op het Uitgeester meer’ 
en een interview met Max Me-
nist, een begrip in IJmuiden. De 
eerste fi lm begint om 20.00 uur. 
Kaarten à 2,50 euro zijn vanaf 
maandag 18 april verkrijgbaar 
aan de balie van uw buurthuis 
en op de avond zelf aan de zaal. 
Meer weten? Bel 0255-510652 
en zie ook www.buurthuisde-
brulboei.nl

IJmuiden wat 
vertel je me...

De Stek - Op zaterdag 23 
april organiseert Wijkcen-
trum de Stek in Velsen-Noord 
weer een gezellige dans-
avond. Er wordt Ballroom, La-
tin en Line gedanst. De zaal 
gaat om 19.30 uur open, het 
dansen begint om 20.00 uur. 
De entree bedraagt 3 euro 
per persoon. Meer weten? 
Bel 0251-226445.

KONINGSDAG
Buurthuis de Brulboei

13.00 tot 17.00 uur
Op 27 april organiseren 
wij weer een gezellig en 
kleinschalig oranjefeest-

je met luchtkussen en wat 
leuke kinderspelletjes. 

We starten om 13.00 uur. 
Kosten 1,50 euro per 

strippenkaart.

Dansavond

De Spil - Van maandag 
tot donderdag zijn er in 
Buurtcentrum de Spil bij 
Kansen&Zo allerlei activi-
teiten waaraan u kunt mee 
doen. U betaalt alleen kosten 
voor materialen of voor de 
maaltijd bij het samen eten. 
Bij de inloopactiviteiten zoals 
breicafé of de wandelgroep 
of creatief kunt u gewoon 
langskomen. Wilt u meedoen 
aan één van de groepsac-
tiviteiten dan is er eerst een 
kennismakingsgesprek no-
dig met Yvonne Roozekrans 
en/of Dirk Goedhart. Samen 
kunt u bespreken welke ac-
tiviteiten bij u passen zoals 
bijvoorbeeld: meehelpen met 
koken; vrijwilligerswerk doen 
in een zorgcentrum; crea-
tief met textiel of tekenen of 
mozaïek e.d.; zwerfvuil en 
groenonderhoud; Wegwijs in 
Velsen. De activiteiten voor 
Kansen&Zo zijn voor ieder-
een in Velsen, maar met na-
me voor mensen die al lan-
ger geen werk hebben en/of 
vrijetijdsbesteding, die ont-
moeting zoeken met buurt-
genoten en meer mensen 
willen leren kennen. Meer 
weten? Bel 06-23802814 of 
kom gewoon een keer langs.

Meedoen
in de Spil

Workshop risico’s 
in en om huis
De Brulboei - Mensen kun-
nen in een noodsituatie (klein- 
of grootschalig) voor zich-
zelf en anderen meer beteke-
nen als ze beschikken over de 
juiste kennis en vaardigheden 
en een goed netwerk. 
Om ervoor te zorgen dat u er 
in tijden van nood niet alleen 
voor staat, organiseert het 
Rode Kruis afdeling Velsen in 
samenwerking met Stichting 
Welzijn Velsen een workshop 
‘risico’s in en om huis’ en in-
formeert u over het project ‘de 
sleutel van de buren’. Tijdens 
de workshop wil het Rode 
Kruis de deelnemers op een 

interactieve manier meer ver-
trouwen geven om veiligheid 
voor zichzelf en voor anderen 
te bieden en het veilig hande-
len te vergroten. Dit doen we 
door middel van het bespre-
ken van voorbeelden, ervarin-
gen uitwisselen, oplossingen 
bedenken om goed te hande-
len en uw huis en omgeving 
zo veilig mogelijk te maken. 
De workshop wordt gegeven 
op maandag 9 mei aanstaan-
de van 13.30 tot 15.00 uur in 
Buurtcentrum de Brulboei in 
IJmuiden, tel. 0255-510652. U 
kunt zich zowel mondeling als 
telefonisch opgeven.

Buurtsport - Buurtsport 
voor een gezonde geest en 
een gezond lichaam! Er is 
nog plek in Buurtcentrum de 
Spil bij het darten op dins-
dagmiddag van 13.00 tot 
15.00 uur en bij tafeltennis 
op donderdag van 14.00 tot 
16.00 uur.  Actief sporten is 
gezond maar voor een ge-
zond brein is denksport net 
zo belangrijk. Daarom kunt 
u klaverjassen in de Spil 
op donderdag van 14.00 tot 
16.00 uur. Nieuw in de Spil: 
‘Keezen’! Dit is een bordspel 
dat iets heeft van klaverjas-
sen en van mens-erger-je-
nieten. Op maandagmid-
dag starten we een nieuwe 
groep, van 13.30 tot 15.30 
uur. Meer weten? Bel 0255-
510186 (de buurtsport-
coach).

Sportieve 
activiteiten

Buurtsport - Voor verschil-
lende (denk)sportactiviteiten 
zijn we nog op zoek naar vrij-
willigers. Vind je het leuk om 
te bewegen en een groep-
je te begeleiden dan kun je 
contact opnemen met de  
buurtsportcoach voor vol-
wassenen op 0255-510186 of 
buurtsport@welzijnvelsen.nl. 

Het Terras – Op donderdag 
28 april is er weer een gezel-
lige bingo in Dorpshuis het 
Terras in Santpoort-Noord. 
Er zijn ook deze keer weer 
mooie prijzen te winnen. De 
bingo begint om 14.00 uur. 
De entree is 2 euro, hiervoor 
krijg je eerste kaart en een 
kopje koffi e of thee. Kom ge-
zellig langs en doe mee! Meer 
weten? Bel 023-3031228.

Zeewijk - Er is altijd iets te 
doen in het Seniorencentrum 
Zeewijk. Elke eerste maan-
dag in de oneven maanden 
kunt u puzzels ruilen. De 
eerstvolgende keer is dat op 
2 mei van 10.00 tot 11.00 uur. 
De heer en mevrouw Doh-
me zullen u daarbij assiste-
ren. Meer weten? Bel 0255-
520650.

Vrijwilligers

Bingo in 
Het Terras

Puzzelbeurs

Fit met Tennis
Buurtsport – Wilt u 21 we-
ken sporten bij LTC de Hee-
renduinen onder begeleiding 
van een fysiotherapeut en een 
tennisleraar? Voor 45+ers met 
een minimum-inkomen zijn er 

nog 6 plekken in de volgende 
(tevens laatste) groep. Kosten 
voor het totale pakket inclu-
sief tennisracket zijn 40 eu-
ro.  Meer weten? Bel 0255-
510186 (de buurtsportcoach).
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Bij Koningsdag horen vrijmark-
ten, dus ook in Velsen. Op aller-
lei plekken bieden kinderen en 
volwassenen spontaan hun spul-
letjes aan. De gemeente stelt wel 
een aantal voorwaarden aan dit 
jaarlijkse, Koninklijke gebeuren.

Velsen wil hiermee voorkomen dat 
er brandgevaarlijke en onveilige si-
tuaties ontstaan. Maar bovenal is 
het van belang, dat de hulpdiensten 
goed hun werk kunnen doen. Verder 
dienen de voorwaarden de belangen 
van de ondernemers die hun win-
kel willen openen. De vrijmarkt tij-
dens Koningsdag is ervoor iedereen, 
maar niet bedoeld voor commercië-

le doeleinden. Op deze manier blijft 
de Velsense vrijmarkt een veilig en 
gezellig trefpunt van aanbieders en 
kooplustigen en nieuwsgierige voor-
bijgangers. De voorwaarden staan 
allemaal op www.velsen.nl en op de 
mededelingenpagina verder in de-
ze krant. 

Tape
De gemeente vraagt speciale aan-
dacht voor de tape, die voor marke-
ring van de verkooplocaties wordt 
gebruikt.  Dringend verzoek om de 
tape na afl oop van de vrijmarkt weer 
weg te halen. Dat geldt uiteraard ook 
voor het restant van de niet verkoch-
te spullen. 

Veilig en gezellig voor iedereen

Vrijmarkten Koningsdag

Zanger en liedschrijver Cornelis 
Vreeswijk is in 1987  al overleden, 
maar zijn liedjes zijn nog altijd 
even geliefd.  Zaterdag 16 april 
werd in de burgerzaal van het ge-
meentehuis zijn nieuwste CD ge-
presenteerd.

Het schij� e bevat  elf Nederland-
se liedjes, waarmee de Vreeswijk de 
klassieke Zweedse troubadour Bell-
man eer bewijst. Journaliste Loes 
de Fauwe kreeg de opnames via haar 
vader in handen, die ze vervolgens 
doorgaf aan de zus van de in IJmui-
den opgegroeide zanger. Tonny 
Vreeswijk speelde de liedjes op haar 

beurt door aan het Cornelis Vrees-
wijk Genootschap. Het heeft enke-
le jaren geduurd tot het nodige geld 
was gevonden om de liedteksten uit 
te geven. Maar nu ligt ‘Cornelis zingt 
Bellman’ op de toonbank. Tot groot 
genoegen van velen. Cornelis wordt, 
zo zei wethouder Robert te Beest in 
zijn speech, beschouwd als cultureel 
erfgoed van IJmuiden.

Op de foto (Peter Herweijer Foto-
service IJmond) v.l.n.r.: Marlies 
Philippa,  voorzitter van het Corne-
lis Vreeswijk Genootschap, Loes de 
Fauwe, zus Tonny Vreeswijk en wet-
houder Te Beest.

CD met liedjes Cornelis 
Vreeswijk gepresenteerd

Frank Dales geïnstalleerd 
als burgemeester Velsen
Dinsdagavond 19 april is de heer F.C. Dales geïnstalleerd als nieuwe burge-
meester van de gemeente Velsen. Commissaris van de Koning van de pro-
vincie Noord-Holland Johan Remkes heeft hem beëdigd, loco-burgemees-
ter Annette Baerveldt hing hem de ambtsketen om. (foto: Reinder Weidijk)

Tijdens feestdagen april en mei

Gemeentehuis gesloten
In april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is 
dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Woensdag 27 april  Koningsdag
Donderdag 5 mei  Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag
Vrijdag 6 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 16 mei   Tweede Pinksterdag

Avondopenstelling gewijzigd
Het gemeentehuis is dinsdag 3 mei ’s avonds open. Deze avondopenstel-
ling komt in de plaats van donderdag 5 mei, waarop het gemeentehuis is 
gesloten. U kunt tussen 18.00 uur en 20.00 uur terecht op afspraak bij 
Burgerzaken. Graag afspraak maken via telefoonnummer: 0255-567200 
of 140255.
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Op Koningsdag en Hemel-
vaart geen afvalinzameling

Opgeruimd staat netjes
Het voorjaar is aangebroken; 
vaak het moment waarop hui-
zen en tuinen worden opge-
ruimd. Met deze grote schoon-
maak komt u altijd dingen tegen 
die u niet meer gebruikt. Zoals: 
oud tuinmeubilair, tuingereed-
schap of kapotte elektrische ap-
paraten. Breng dit grof afval naar 
het afvalbrengstation bij u in de 
buurt!

Van deze afgedankte goederen kun-
nen nieuwe producten worden ge-
maakt. Is uw grof afval herbruik-
baar? Denk dan eens aan een kring-
loopwinkel. Zo krijgt uw afval een 
nieuwe bestemming.

Afvalbrengstation
Inwoners van gemeente Velsen 

kunnen met hun afvalpas gebruik 
maken van het afvalbrengstation 
(ABS) aan de Amsterdamseweg 10 
in Velsen-zuid, dat geopend is van 
maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 
17.00 uur en op zaterdag  van 09.00 
uur tot 15.00 uur. 

Van afval tot nieuw product
Meer dan 70% van het afval dat bij 
het afvalbrengstation wordt ge-
bracht, wordt hergebruikt en vormt 
de basis voor nieuwe producten. 
Zo kan van een kapotte tuinset 
een nieuw raamkozijn worden ge-
maakt, terwijl uw kapotte winterjas 
grondstof kan leveren voor dekens, 
garen of geluidsisolatie. Meer in-
formatie over het afvalbrengstation 
en het scheiden van afval vindt u op 
www.indegoeiebak.nl.

Dodenherdenking 4 mei
Het gemeentebestuur Velsen en het Comité 4 en 5 mei Velsen roe-
pen iedereen op om deel te nemen aan het herdenkingsprogramma 
van 4 mei en vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok uit 
te hangen als een eerbetoon aan hen, die hun leven gaven voor on-
ze vrijheid.

11.00 uur Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost  
 Burgemeester Dales legt samen met wethouder Annette 

Baerveldt en het Comité 4 en 5 mei Velsen een bloemstuk bij 
het Indië-monument en een krans bij het herdenkingsmonu-
ment.  

17.45 uur Ontvangst in de burgerzaal van het stadhuis

18.00 uur Herdenking in het stadhuis met toespraken en muzikale 
 intermezzo’s

18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945
 Bloemen en kransen kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur in het 

stadhuis worden afgegeven. 

19.00 uur Herdenkingstocht vanaf  Plein 1945 naar Begraafplaats 
 Westerveld in Driehuis

19.30 uur Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats 
 Westerveld

19.35 uur Muzikale bijdrage door Felison Brass 

20.00 uur Twee minuten stilte, aangekondigd door de Taptoe

20.02 uur Zang; alle aanwezigen zingen het eerste en zesde couplet van 
het ‘Wilhelmus’

20.05 uur Kranslegging en aanvang defi lé langs het Herdenkingsmonu-
ment, gelegenheid tot individuele bloemlegging.

20.15 uur Einde programma

Handhavers in pak

Op woensdag 27 april en donder-
dag 5 mei is het afvalbrengstati-
on van HVC gesloten en wordt er 
geen afval ingezameld.

Op www.inzamelkalender.hvcgroep.
nl vindt u online de zogeheten af-
valkalender. Met uw postcode en 
huisnummer krijgt u een persoon-

lijk overzicht van de inzamelda-
gen. Ook kunt u de gratis HVC afval-
app downloaden. U krijgt dan op uw 
smartphone de melding welke afval-
soort die dag wordt opgehaald. 

De HVC Afval-app is te vinden in de 
App Store (iOS) en in Google Play 
(Android).

Handhaven is een vak om trots 
op te zijn. Per 1 mei gaan onze 
handhavers hun taak uitoefenen 
in het modeluniform voor de bui-
tengewoon opsporingsambte-
naar (boa) openbare ruimte.

Het zogeheten ‘boa-uniform’ is een 
overwegend blauw uniform, dat ook 
landelijk wordt gebruikt. De bedoe-
ling is dat straks de handhavers op 
straat beter worden herkend. Deze 
handhavers (toezichthouders) heb-
ben de taak om de lee¤ aarheid in de 
wijk te vergroten. 

Zij zien onder andere toe op het op 
juiste wijze aanbieden (scheiden) 
van afval, parkeergedrag, veilig-
heid rondom scholen, hangjongeren 
en houden zich bezig met de nale-
ving van het hondenbeleid.(foto: ge-
meente Velsen)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 9 
april 2016 tot en met 8 april 2016 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Breskensstraat 2, plaatsen 2 kozij-
nen zijgevel (14/04/2016) 6826-
2016 ;
Cruiseboulevard 10, wijziging ge-
bruik Felison Terminal voor open-
bare niet-reguliere publieksevene-
menten (14/04/2016) 6837-2016;

Gerard Doustraat 47, plaatsen dak-
opbouw (09/04/2016) 6427-2016.

Driehuis 
P.C. Hooftlaan ong., kappen 6 monu-
mentale bomen (11/04/2016) 6537-
2016.

Santpoort-Noord
Rijksweg 282, kappen boom 
(09/04/2016) 6426-2016.

Velsen-Zuid
Park Velserbeek, kappen 4 bomen 
(11/04/2016) 6544-2016.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Vromaadweg 109, plaatsen dakop-
bouw (15/04/2016) 6905-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 

3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Driehuis
Wol�  en Dekenlaan ong., plaatsen 
mast  t.b.v. mobiele telecommunica-
tie (18/04/2016) 1968-2016.

Velsen-Noord
Corverslaan 2, verplaatsen en aan-
passen overkapping (18/04/2016) 
3613-2016.

Santpoort-Noord
Kerkweg 21, vergroten 2e verdieping 
(18/04/2016) 2969-2016.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 

gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Geen mededelingen.

Driehuis
Waterloolaan 20, vergroten 1ste ver-
dieping, oprichten berging en kap-
pen boom (19/04/2016) 3378-2016.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Rijksweg 130, plaatsen reclame 
spandoek (14/04/2016) 3029-2016.

Velsen-Noord
Duinvlietstraat 14, plaatsen dakop-
bouw (19/04/2016) 3601-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

IJmuiden
Geleenstraat 19, veranderen voorge-
vel (19/04/2016) 4593-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Avondvierdaagse Brederode Dal-
tonschool op 24 mei t/m 27 mei 
2016, start- en fi nishlocatie Bre-
derode Daltonschool, Willem de 
Zwijgerlaan 110 Santpoort-Zuid 
(12/04/2016) 3054-2016;
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Besluiten (vervolg)
Gebruiksvergunning en onthe�  ng 
kamperen voor overnachting terrein 
zwembad de Heerenduinen, Hee-
renduinweg 6 IJmuiden op 25 en 26 
juni 2016 (12/04/2016) 4507-2016;
Koningsspelen, strand IJmuiden 
aan Zee voor Paviljoen Zeezicht, 22 
april 2016 (12/04/2016) 4630-2016;
Internationaal modelbootevene-

ment, modelbootvijver aan de Ven in 
Spaarnwoude te Velsen-Zuid, 14 t/m 
16 mei 2016 (14/04/2016) 19762-
2015;
Koningsdagviering op 27 april 2016, 
grasveld Van Aagtevonklaan Drie-
huis, 27 april 2016 (15/04/2016) 
3511-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Standplaatsvergunning Verkoop 
kip en pluimveeproducten van 3 
april 2016 t/m 25 december 2016 
op zondagen,  Kennemerplein 
Noordzijde t.o. de Vomar te IJmui-
den(14/04/2016) 5301-2016.

APV artikel 5:5 Werkzaamheden 
buiten reguliere werktijden
renovatie Velsertunnel, onthe�  ng 
werkzaamheden buiten ma t/m za 
07:00-19:00 uur van 15 april 2016 
t/m 17 januari 2017 (13/04/2016) 
u16.002213.

Vergadering IJmondcommissie op 26 april 2016
Plaats: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd: 19.30 uur

Voorzitter: Mw. H. Kat

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
Beknopt overzicht IJmondcommissie 22 maart 2016 
3 Opdrachtformulering Evaluatie Samenwerking IJmond
4 Regionale Detailhandelsvisie IJmond 
(behandeling eerste instantie)
5 Schorsing tot 10 mei 2016 
6 Einde

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt 
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering mel-
den bij de regiogri�  er Arjen Overbeek: gri�  e@regioijmond.nl

Vervolg Vergadering IJmondcommissie op 10 mei 2016

Plaats: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd: 19.30 uur

Voorzitter: Mw. H. Kat

7 Opening en mededelingen
8 Regionale Detailhandelsvisie IJmond
 (behandeling tweede instantie)
9 Informatievisie 2016 – 2020 IJmond gemeenten 
10 Verordening cliëntparticipatie Participatiewet 2016 
11 Sluiting

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt 
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering mel-
den bij de regiogri�  er Arjen Overbeek: gri�  e@regioijmond.nl.

Gehandicaptenparkeerplaats 
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Rijnstraat 47, 1972 VB  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, 

schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van Burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het stadhuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders 
hebben op 12 april 2016 besloten 
om een aantal openbare ruimtes 
in te trekken, te wijzigen en vast 
te stellen, conform de bij het be-
sluit behorende kaarten. Het be-
tre� en het Broekbergenpad, de 
Broekbergenlaan, de Hoofdstraat, 
de Rijksweg, de Slaperdijk, het 

Vlielantpad en de Vlielantweg 
(HOV Broekbergenlaan e.o.)

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 

1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaar-
ten kunt u inzien bij de afdeling In-
formatiemanagement van de ge-
meente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. U kunt hiervoor een af-
spraak maken bij de receptiebalie, of 
via telefoonnummer 0255 567352.



Infopagina

21 april 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Vrijmarkt Koningsdag 2016
Tijdens Koningsdag is het gebrui-
kelijk dat in de Gemeente Velsen 
vrijmarkten worden gehouden.

Gelet op de brandveiligheid en de 
belangen van ondernemers die hun 
winkels willen openen, heeft het col-
lege van Burgemeester en Wethou-
ders voor de vrijmarkten in IJmui-
den en Velserbroek een aantal voor-
waarden opgesteld. In andere dorps-
kernen zijn vrijmarkten ook toege-
staan mits dezelfde voorwaarden in 
acht genomen worden. Op deze ma-
nier hoopt de gemeente Velsen dat 
alle inwoners en ondernemers veel 
plezier beleven aan de vrijmarkten. 

In IJmuiden en Velserbroek is de 
vrijmarkt toegestaan op de volgen-
de locaties:

IJmuiden (zoals aangegeven op 
het kaartje)
• Plein 1945. Let op: parkeren op 

Plein 1945 is niet toegestaan. De 
inrit van de Noostraat naar Plein 
1945 wordt afgesloten voor ver-
keer op 26 april vanaf 21.00 uur tot 
27 april 19.00 uur.

• Op de Lange Nieuwstraat, (het ge-
deelte vanaf hoek Plein 1945 tot 
en met het gedeelte C&A). Let op: 
een gedeelte van de K. Zegelstraat 
en Velserduinweg wordt afgeslo-
ten voor verkeer op 27 april vanaf 
06.30 uur tot 19.00 uur.

• Marktplein 

Velserbroek
• In het voetgangersgebied van het 

winkelcentrum Velserbroek 

Deelname aan een vrijmarkt is 
toegestaan onder de volgende 
voorwaarden
1. U dient geluidsoverlast te vermij-

den. Houdt u rekening met omwo-
nenden en winkeliers. 

2. Verkoop is niet toegestaan voor 
de ingang van winkels, horecaza-
ken en andere bedrijven die een 

duidelijk zichtbare poster hebben 
opgehangen met de tekst: “Op Ko-
ningsdag hier geen vrijmarkt, wij 
gaan open!”.Winkeliers en betrok-
kenen kunnen deze poster ver-
krijgen in het stadhuis bij de re-
ceptiebalie van het Klant Contact 
Centrum, Dudokplein 1 in IJmui-
den.

3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet 
toegestaan. Plaatsen mogen in-
genomen worden vanaf 5 meter 
vanaf de openbare weg.

4. Aan de voorzijde van de ingeno-
men plaats dient altijd voldoende 
ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij 
te blijven voor het doorlaten van 
politie, brandweer en ambulan-
ce. Bij van luifels e.d. geldt de vrije 
breedte tussen de uitgeklapte lui-
fels.

5. In verband met de brandveilig-
heid mogen geen goederen, dozen 
e.d. tegen gevels, voor deuren en/
of op brandkranen worden neer-
gezet.

6. Eventuele materialen die over de 
weg worden opgehangen, dienen 
op een hoogte van minimaal 4,2 
meter te worden gespannen.

7. Commerciële verkoop door de-
tailhandelaren is verboden. Al-
leen verkoop van gebruikte arti-
kelen door particulieren is toege-
staan. 

8. Er mogen geen alcoholhoudende 
dranken ter verkoop worden aan-
geboden.

9. Er mag niet worden gebakken en 
gebraden door middel van open 
vuur.

10. Er mogen geen tenten, partyten-

ten, kramen, bouwwerken, afdak-
jes e.d. worden geplaatst.

11. Er mogen geen vuurkorven, 
BBQ’s of fakkels worden gebruikt.

12. Er mogen geen kansspelen wor-
den gespeeld.

13. Iedere deelnemer dient na afl oop 
de overgebleven spullen mee te 
nemen of in de daarvoor bestem-
de containers (in IJmuiden) weg 
te werpen en de ingenomen plaats 
weer schoon achter te laten.

14. Alle door de gemeente, politie en/
of brandweer gegeven aanwijzin-
gen moeten direct worden opge-
volgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen 
controles gehouden worden met be-
trekking tot de opgelegde voorwaar-
den.
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Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
besloten:

- door middel van het verplaatsen 
van de verkeersborden A1 (30, zo-
nale toepassing) en A2 (30, zona-
le toepassing) van bijlage 1 van het 
RVV 1990 de 30 km per uur zone 
grens ter hoogte van het kruispunt 
Rijksweg – Broekbergenlaan in 
zuidelijke richting te verplaatsen 
over een afstand van circa 10 me-
ter;

- door middel van het plaatsen van 
de verkeersborden D2 van bijla-
ge 1 van het RVV 1990 een gebod 
in te stellen voor alle bestuurders 
om het bord voorbij te gaan aan de 
zijde die de pijl aangeeft ter hoog-
te van de middengeleider op de 
Broekbergenlaan ter hoogte van 
het kruispunt met de Rijksweg en 
de Huis ten Biltstraat;

- door middel van het verplaatsen 
van de haaientanden op de aan-
sluiting van het tankstation op 
de Broekbergenlaan de door mid-
del van verkeerstekens geregelde 
voorrangsregeling te verplaatsen 
in oostelijke richting over een af-
stand van circa 10 meter;

- door middel van het verplaatsen 
van de verkeersborden E6 van bij-
lage 1 van het RVV 1990 de alge-
mene en de gereserveerde gehan-
dicaptenparkeerplaats ter hoog-
te van de Hoofdstraat 226 te ver-
plaatsen;

- door middel van het verwijderen 
van de verkeersborden G11 van 
bijlage 1 van het RVV 1990 de ver-
plichte fi etspaden langs de Hoofd-
straat ten noorden van de aanslui-
ting met de Wüstelaan op te hef-
fen;

- door middel van het verplaatsen 
van het verkeersbord E4 van bijla-
ge 1 van het RVV 1990 met onder-
bord met de tekst ‘alleen om elek-
trische voertuigen op te laden’ en 
onderbord OB504 de parkeergele-
genheid voor elektrische voertui-
gen ter hoogte van de Hoofdstraat 
230 te verplaatsen;

- door middel van het verplaatsen 
van de verkeersborden A1 (30, zo-
nale toepassing) en A2 (30, zona-
le toepassing) van bijlage 1 van het 

RVV 1990 de 30 km per uur zone 
grens ter hoogte van de Hoofd-
straat 230 in zuidelijke richting 
te verplaatsen naar een locatie di-
rect ten noorden van de aanslui-
ting van de Hoofdstraat met de 
Wüstelaan;

- door middel van het verplaatsen 
van het verkeersbord C2 van bij-
lage 1 van het RVV 1990 met on-
derbord OB54 de eenrichtings-
weg uitgezonderd (brom)fi etsers 
ter hoogte van de Hoofdstraat 230 
in zuidelijke richting te verplaat-
sen naar een locatie direct ten 
noorden van de aansluiting van de 
Hoofdstraat met de Wüstelaan;

- door middel van het verwijderen 
van de verkeersborden D2 van bij-
lage 1 van het RVV 1990 de gebo-
den om de borden voorbij te gaan 
aan de rechterzijde op de Hoofd-
straat direct ten noorden van de 
aansluiting met de Wüstelaan op 
te he� en;

- door middel van het verwijderen 
van de verkeersborden G11 van 
bijlage 1 van het RVV 1990 met 
onderborden het verplichte fi ets-
pad op de Slaperdijk tussen de 
aansluitingen met de Hoofdstraat 
en het Vlielantpad op te he� en;

- door middel van het verwijderen 
van de verkeersborden B6 van bij-
lage 1 van het RVV 1990 inclusief 
haaientanden op de aansluiting 
van de Slaperdijk op de Hoofd-
straat de door middel van ver-
keerstekens geregelde voorrangs-
regeling op te he� en;

- door middel van het plaatsen van 
de verkeersborden G11 van bijlage 
1 van het RVV 1990 met onderbor-
den OB505 en OB502 het Broek-
bergenpad aan te wijzen als ver-
plicht fi etspad in twee richtingen;

- door middel van het plaatsen van 
de verkeersborden B6 van bijlage 1 
van het RVV 1990 met haaientan-
den zoals bedoeld in artikel 80 van 
het RVV 1990 een voorrangsre-
geling door middel van verkeers-
tekens in te stellen waarbij be-
stuurders die zich bevinden op het 
Broekbergenpad voorrang moeten 
verlenen aan bestuurders die zich 
bevinden op de Hoofdstraat, het 
Vlielantpad en de Broekbergen-
laan;

- door middel van het plaatsen van 
de verkeersborden D1 en B6 van 
bijlage 1 van het RVV 1990 inclu-
sief haaientanden zoals bedoeld 
in artikel 80 van het RVV 1990 een 
nieuwe aansluiting van de Broek-
bergenlaan te realiseren op de ro-
tonde met de Wüstelaan, waar-
bij bestuurders die zich bevinden 
op de Broekbergenlaan voorrang 
moeten verlenen aan bestuurders 
die zich bevinden op de rotonde 
Wüstelaan;

- door middel van het plaatsen van 
het verkeersbord C14 van bijla-
ge 1 van het RVV 1990 een geslo-
tenverklaring voor fi etsen en voor 
gehandicaptenvoertuigen zonder 
motor in te stellen op de Broek-
bergenlaan tussen de Wüsterlaan 
en de Vlielantweg;

- door middel van het plaatsen van 
de verkeersborden B1 en B6 van 
bijlage 1 van het RVV 1990 inclu-
sief haaientanden een voorrangs-
regeling door middel van ver-
keerstekens in te stellen waar-
bij bestuurders die zich bevinden 
op de Broekbergenlaan (komen-
de vanuit richting Wüstelaan) 
voorrang moeten verlenen aan be-
stuurders die zich bevinden op de 
Vlielantweg;

- door middel van het plaatsen van 
het verkeersbord D2 van bijlage 1 
van het RVV 1990 een gebod in te 
stellen voor alle bestuurders om 
het bord voorbij te gaan aan de zij-
de die de pijl aangeeft op de mid-
dengeleider ter hoogte van het 
kruispunt van de Broekbergen-
laan met de Vlielantweg;

- door middel van het aanbrengen 
van de tekst ‘LIJNBUS’ op het met 
doorgetrokken strepen gemar-
keerd weggedeelte een busstrook 
voor lijnbussen aan te wijzen over 
een afstand van circa 30 meter op 
de Broekbergenlaan ten noorden 
van de aansluiting met de Vlie-
lantweg;

- door middel van het plaatsen van 
het verkeersbord D5 (links) van 
bijlage 1 van het RVV 1990 een ge-
bod tot het volgen van de rijrich-
ting die op het bord is aangege-
ven in te stellen op de Broekber-
genlaan voor voertuigen komende 
vanaf de rotonde Wüstelaan;

- door middel van het plaatsen van 
het verkeersbord D5 (rechts) van 
bijlage 1 van het RVV 1990 met 
onderbord OB104 een gebod tot 
het volgen van de rijrichting die 
op het bord is aangegeven in te 
stellen op de Broekbergenlaan ten 
noorden van de aansluiting met de 
Vlielantweg;

- door middel van het verwijderen 
van het verkeersbord G11 van bij-
lage 1 van het RVV het verplich-
te fi etspad aan de oostzijde van de 
Hoofdstraat tussen de aansluitin-
gen met de Vlielantweg en de Jo-
han van Beemlaan op te he� en;

- door middel van het plaatsen van 
de verkeersborden G11 van bijlage 
1 van het RVV 1990 met onderbor-
den een verplicht fi etspad in twee 
richtingen aan de westzijde van de 
Hoofdstraat tussen de aansluitin-
gen met de Vlielantweg en de Jo-
han van Beemlaan aan te wijzen;

-  door middel van het plaatsen van 
het verkeersbord B6 van bijlage 1 
van het RVV 1990 met haaientan-
den een voorrangsregeling door 
middel van verkeerstekens in te 
stellen, waarbij bestuurders die 
zich bevinden op de Vlielantweg 
voorrang moeten verlenen aan be-
stuurders die zich bevinden op de 
Hoofdstraat.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elek-
tronisch is bekend gemaakt in de 
digitale Staatscourant, schriftelijk 
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant.




