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

26 augustus 2017
Rommelmarkt, Kennemerplein (tegenover de Vomar) in IJmuiden. Van 
9.00 tot 17.00 uur.

Speciaal voor kinderen
- Op boerderij Zorgvrij in recreatiegebied Spaarnwoude worden voor 
kinderen tot en met 12 jaar in de schoolvakantie allerlei leuke activitei-
ten georganiseerd. Kijk voor meer informatie op www.informatieboer-
derijzorgvrij.nl
- Tot en met zondag 24 september 2017: iedere zondag meerijden op de 
miniatuurspoorbaan in Spaarnwoude (bij droog weer). Tussen 11.00 en 
16.00 uur.
- Prinsen-en prinsessenvertelmiddagen op landgoed Beeckestijn. Voor 
kinderen tussen 4 en 8 jaar. Tijdens de zomervakantie van dinsdag tot 
en met zondag van 14.00-16.00 uur. 
- Poppenkast ‘Poep en Troep’ op zondagmiddag 27 augustus om 13.00 
uur in het Pieter Vemeulen Museum. (vanaf 3 jaar)  

Kijk voor meer informatie en de volledige evenementenkalender op 
www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Krokodil te water
Zwemmen is gezond, verfrissend en voor de jeugd ook heel avontuurlijk! 
Want in de week van 26 augustus tot en met 3 september ligt er een grote kro-
kodil in het wedstrijdbad van het zwembad De Heerenduinen.  Durf jij tussen 
de tanden van deze krokodil te duiken en houd je van klimmen en klauteren? 
Kom dan naar het zwembad! Kijk voor de openingstijden op www.zwembad-
velsen.nl. (foto: Gemeente Velsen)

Oefen alvast de fi etsroute 
naar (nieuwe) school!
In het midden van het land zijn de 
scholen alweer begonnen. Onze 
regio volgt over ruim een week. 
Vooral leerlingen die voor het 
eerst naar de middelbare school 
gaan, krijgen te maken met an-
dere en langere routes dan ze 
gewend zijn. Oefen daarom al-
vast met uw kind de schoolroute!

Daar komt bij dat in Velsen som-
mige schoolroutes voor en tijdens 
de zomervakantie fl ink gewijzigd 
zijn. Bijvoorbeeld: de Lange Nieuw-
straat- Plein 1945, de rotondes bij 
de Waterloolaan, de busbaankrui-
singen, de route Groeneweg en Ver 
Loren van Themaatlaan en de fi ets-
route Driehuis langs de busbaan.
 
Opbrekingen
De komende weken wordt nog ge-
werkt op de route Zeeweg - Heeren-
duinweg (tussen Gijzenveltplant-
soen en Waterloolaan). Daar heb-
ben fi etsers nog te maken met om-
leidingen, die op de gele borden 
worden aangegeven. Er wordt druk 
gewerkt om ook het fi etsverkeer 
veiliger en comfortabeler te maken. 
Desondanks blijven sommige situ-
aties voor jonge kinderen moeilijk 
te begrijpen. Vooral kinderen, die 

niet gewend zijn regelmatig te fi et-
sen missen vaardigheid in het ver-
keer. Vanwege hun beperkte leng-
te zijn kinderen ook minder goed 
zichtbaar. Ze moeten dan ook goed 
opletten of ze gezien worden en 
voorrang krijgen. (Voorrang heb je 
pas als je het krijgt!) Ook is het van 
belang, dat ze goed aangeven welke 
kant ze op willen. Door goed te oefe-
nen raken ze vertrouwd met fi etsen 
en de verkeersregels. Zo maakt u 
de eerste schooldag voor uw zoon/
dochter en wellicht ook voor uzelf 
minder spannend. (foto: Fietsers-
bond)

Lange Nieuwstraat kleurt!
IJmuiden is rauw aan zee, maar op 
de Lange Nieuwstraat zorgen de 
zomerplanten en de heesters voor 
kleur en fl eur. Het is er weer als 
vanouds gezellig.

Een bonte verzameling van vaste 
planten in diverse kleuren maakt van 
‘De Lange Nieuw’ weer een hoofd-
slagader, waar Velsenaren graag zijn, 
winkelen en doorheen rijden. Na-

dat de straat helemaal is opgeknapt 
en opnieuw is ingedeeld, was ook het 
voetgangersgebied aan de beurt. Be-
planting is aangebracht in sierlijke 
bakken, die zorgen voor een speelse 
inrichting. Zo ook het nieuwe  straat-
meubilair en de speel-en sporttoe-
stellen. Veel mensen maken hier ge-
bruik van. Ze rusten even uit, eten een 
broodje of genieten van het moment 
van de dag. (foto’s: Gemeente Velsen)
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Wegwerkzaamheden Zeeweg en Heerenduinweg
Met man en macht wordt er ge-
werkt aan de verbetering van de 
verkeersveiligheid aan de Zee-
weg en een stukje van de Heeren-
duinweg in IJmuiden. Deze we-
gen zijn tot half september 2017 
niet toegankelijk voor het auto-
verkeer.

Afsluiting
Vanaf maandag 21 augustus wordt 
er gewerkt aan het gedeelte Zeeweg, 
vanaf de Slingerduinlaan tot en met 
de kruising Zeeweg hoek Heeren-
duinweg. Ook zijn er werkzaamhe-
den aan de Heerenduinweg tot en 
met fi etserskruising Velserduinweg. 
Doorgaand verkeer op het gedeelte 
Zeeweg vanaf Waterloolaan is dan 
niet mogelijk. Het doorgaande ver-
keer van en naar IJmuiden wordt 
omgeleid via de Lange Nieuwstraat, 
Plein 1945, De Noostraat en de Mi-
nister van Houtenlaan. Alle omlei-
dingen worden met omleidingsbor-
den aangegeven. Brom- en fi etsver-
keer wordt omgeleid vanaf de Wa-
terloolaan via de Leeuweriklaan, 
Merellaan, Nachtegaallaan en Zee-
weg. 

Bussen
Tijdens de werkzaamheden rijdt 
buslijn 3 van Connexxion anders. 
Informatie over omleidingen en tij-
delijke bushaltes kunt u vinden op 
www.connexxion.nl of www.con-
nexxion.com. 
Bereikbaarheid begraafplaatsen
Begraafplaats Duinhof is bereikbaar 
vanaf IJmuiden via Plein 1945, De 
Noostraat, Minister Van Houten-
laan en rechtsaf Zeeweg/Slinger-
duinlaan. Crematorium Westerveld 
is vanaf 20 augustus weer bereik-
baar via de normale routes.

Welke maatregelen precies?
Op de drukke route tussen de Minis-
ter van Houtenlaan en zwembad de 
Heerenduinen worden de fi ets-en 
voetpaden vernieuwd. Waar moge-
lijk worden deze op één niveau aan-
gebracht ter voorkoming van on-
gevallen als gevolg van verhoogde 
stoepbanden. Ook komen er bij het 
T-kruispunt Zeeweg-Heerenduin-
weg verkeersdrempels om de snel-
heid uit het verkeer te halen. Ver-
der wordt het zebrapad halverwege 
de Heerenduinweg vervangen door 
een oversteek met midden eiland. 
Hierdoor kan de weg veilig in twee 
keer worden overgestoken. Een an-
dere wijziging is het weghalen van 
de doorsteken voor bromfi etsers 
aan het begin van de Heerenduin-
weg. De bromfi etsers moeten voort-

aan gebruik maken van de rijbaan in 
plaats van de fi etspaden. Dit zal ook 
met nieuwe bebording worden aan-
gegeven.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

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

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 12 
augustus 2017 tot en met 18 au-
gustus 2017 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Lijsterlaan 7, uitbreiden woning en 
verplaatsen garage (16/08/2017) 
22179-2017;  
Zeeweg 319, oprichten woning 
(17/08/2017) 22253-2017.   

Driehuis
Van den Vondellaan 37, kappen boom 
(16/08/2017) 22071-2017. 

Velsen-Zuid
Van Tuylweg 28, plaatsen dakkapel 
(17/08/2017) 22222-2017.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 12, kappen 
boom (12/08/2017) 21842-2017.  
 
Velserbroek
Wieringer Aak 69, plaatsen dakkapel 
(16/08/2017) 22121-2017.   

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:

IJmuiden
Zwaanstraat 18, plaatsen van een er-

ker (17/08/2017) 17644-2017.   

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning

IJmuiden
Kompasstraat 61, aan huis gebonden 
beroep (17/08/2017) 16642-2017;  
Lijsterlaan 7, uitbreiden woning 
(22/08/2017) 18714-2017;
Lijsterlaan 7,herstel en uitbreiden 
garage (22/08/2017) 18719-2017.  

Velserbroek
Fregat 76, oprichten schuur 
(22/08/2017) 18106-2017.

Aanvragen

Diefstal door ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor
Diefstal door een ‘babbeltruc’ 
komt steeds vaker voor: onbeken-
den bellen  aan en gebruiken een 
mooie smoes om binnen te ko-
men. Wees bedacht op deze zo-
geheten babbeltrucs. In sommige 
gevallen gebeurt dit in combina-
tie met bedreiging en/of geweld.

Meteropnemer
Dieven doen zich soms ook voor als 
meteropnemer of reparateur. Of ze 
vragen om een glas water of een pen, 
terwijl een handlanger het huis bin-
nenglipt. Wees hierop bedacht, want 
de dieven zijn zeer slim. Lees hier-
onder nog wat tips om te voorkomen 
dat u slachto� er wordt.

Tips
- Kijk eerst door het raam, deurspi-

on of gebruik de intercom voordat 
u de deur open doet.

- Monteer en kierstandhouder op 
uw deur en gebruik deze kierstand 
als er iemand voor de deur staat die 
u niet kent.

- Vraag wie de persoon is en wat de-
ze komt doen. Vraag bij twijfel om 
een legitimatie. Indien u nog twij-
felt is het verstandig om, voordat 
u de persoon binnenlaat, ter con-
trole te bellen naar het betre� ende 
bedrijf of instantie.

- Aan onverwacht bezoek van bij-
voorbeeld een elektriciteitsbedrijf 
kunt u ook vragen om op een ander 
tijdstip terug te komen. Zorg dat er 
dan meerdere mensen in huis zijn.

- Laat een collectant buiten wach-
ten en doe de deur dicht terwijl u 
geld haalt. Een collectant is trou-

wens verplicht een legitimatiebe-
wijs en een afschrift van de ver-
gunning van de gemeente of col-
lecterende instantie bij zich te dra-
gen.

- Geef nooit uw bankpas en/of pin-
code af.

- Als u iets in uw buurt ziet wat u 
verdacht vindt of niet vertrouwt 
bel dan de politie.
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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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-

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

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden

Koningin Wilhelminakade 
227, plaatsen erfafscheiding 
(21/08/2017) 17463-2017.  

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 30, oprichten 
stapmolen, aanleggen drie rijbakken 
(21/08/2017) 6967-2017.  

Santpoort-Noord
Molenstraat 11, plaatsen zonnepa-
nelen (17/08/2017) 17881-2017.   

Driehuis
Hofdijklaan 37, wijzigen dakkapel 
(17/08/2017) 15517-2017;
Hofdijklaan 39, wijzigen dakkapel 
(17/08/2017) 15518-2017.  

Verleende evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:17 

IJmuiden
Honden op het strand,15 okto-
ber van 11.00 tot 16.00 uur, locatie: 
IJmuiderslag, strand bij Beach Inn, 
(16/08/2017) 18811-2017
 
Braderie, 9 september 2017 van 
10.00 tot 17.00 uur locatie: win-
kelgedeelte Lange Nieuwstraat 
(18/08/2017) 2074-2017
 
Allerzielen Velsen Verlicht, op 31 
oktober 2017 van 18.30 tot 21.30,lo-
catie: Westerbegraafplaats, Fulton-
straat 2 (18/08/2017) 15722-2017.

Beslissingen Wet basisregistratie personen
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat na uitvoerig onder-
zoek is gebleken dat onderstaan-
de personen niet meer woonachtig 
zijn, op het adres waar zij in de Ba-
sisregistratie Personen van de ge-
meente Velsen staan ingeschreven.

Hun persoonslijst zal daarom worden 
opgeschort met als reden: verblijf-
plaats onbekend. Dit betekent dat zij 
daardoor formeel niet meer in Neder-

land woonachtig zullen zijn. Het be-
treft de volgende personen:

Cyizero, A geb.17-06-1981 
Mokirala, S.C.R. geb.03-04-1991
Deurzen, van C.P.. geb.11-01-1966 
Nikolova, S.P. geb.18-07-1988
Dovlatidi, N. geb.22-07-1996 
Nobbe, R.J. geb.12-09-1985
Halfman, M.D, geb.29-08-1986 
Pluta, H. geb.13-01-1957
Haust, P.N. geb.19-04-1971 

Ooms, M.R. geb.17-06-1966
Helden, van, P.. geb.20-08-1962 
Overmars, M. geb.16-09-1967
Ingabire, F. geb.23-02-1983 
Tadaion, V. geb.17-01-1991
Kaale, A.W.P.. geb.26-06-1967 
Zhu, L. geb.05-10-1991

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publiekszaken, werkeenheid Burger-
zaken, tel. (0255) 567200.

Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendge-
maakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders.

Intrekkingsbesluit
De burgemeester van de gemeen-
te Velsen, overwegende dat:

- de dreiging van gevaar voor de vei-
ligheid van personen in verband met 
het gebruik van modelvliegtuigen 
en drones tijdens de evenementen 

Dance Valley, Dutch Valley en Latin 
Village op 12, 19 en 20 augustus 2017 
is opgeheven; 
- dat hierdoor de noodzaak tot het 
geven van algemene voorschriften 
in verband met de algemene veilig-
heid en het voorkomen en bestrij-

den van wanordelijkheden is komen 
te vervallen; gelet op artikel 176 lid 6 
Gemeentewet,

besluit de algemeen verbindende 
voorschriften in de zin van artikel 
176 Gemeentewet zoals gegeven op 

11 augustus 2017 met onmiddellijke 
ingang in te trekken.

Velsen, 21 augustus 2017
De burgemeester van Velsen,

F.C. Dales

Kapmelding
In het kader van het vervangen van 
laanbomen worden diverse bomen 
gekapt in de  Antillenstraat, Aru-
bastraat en Kruidbergerweg in Sant-
poort-Noord. In Velserbroek zal dit 

gebeuren aan de  Broerskamp. In De 
Savornin Lohmanlaan, Dr. Kuyper-
laan en Velserdijk in Velsen-zuid 
zullen eveneens bomen moeten wij-
ken voor nieuwe aanplant. De bewo-

ners van de specifi eke straten zijn 
hiervan per brief op de hoogte ge-
steld. 

Verder zal er in het gazon aan de 

Schulpweg/Grote Hout-of Konings-
weg in Velsen-Noord een iep worden 
gekapt. De boom levert vanwege het 
inrotten van de stamvoet een gevaar 
op voor de omgeving.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- samenkomende delen van de Ce-
derstraat, Meeuwenlaan en Wil-
genstraat in IJmuiden aan te wij-
zen als parkeerverbodszone door 
middel van het plaatsen van de 
borden E1 (‘zone begin’) en E1 (‘zo-

ne eind’), zoals bedoeld in bijlage 1 
van het RVV 1990 en hieraan een 
zonale werking toe te kennen als 
bedoeld in artikel 66 van het RVV 
1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 

de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-

ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij het Klant Contact 
Centrum (KCC) in het  gemeen-
tehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.
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Oranje zal overwinnen
IJmuiden - Tijdens de be-
zetting van Nederland werd 
deze kreet door de bevol-
king, afgekort als OZO, op 
muren geschilderd als te-
ken van verzet. Alleen al het 
schilderen van deze kreten 
werd door de Wehrmacht ge-
rekend tot een verzetsdaad. 
Werd je betrapt, dan had dat 
zeker gevolgen.
Zondag 3 september staat in 
het Bunker Museum IJmui-
den het verzet gedurende de 
oorlogsjaren 1940-1945 cen-
traal. Tijdens de openstel-
ling van het bunkermuseum 
wordt in het kort uitgelegd 
hoe in Nederland het verzet 
tot stand is gekomen en wat 
de verschillen zijn tussen ge-
wapend en ongewapend ver-
zet. 
Wist u bijvoorbeeld dat de 
eerste geheime agent die 
vanuit Londen naar het be-
zette thuisland gezonden 
werd een officier was van de 
Nederlandse marine? Deze 
officier was tijdens de meida-
gen (1940) gelegerd in IJmui-
den en bereikte via Duinker-
ken uiteindelijk Engeland.
Emil Rühl was de SD’er die 
verzetsheldin Hannie Schaft 
vanuit Haarlem naar het Huis 
van Bewaring aan de Am-
stelveenseweg te Amsterdam 
heeft gebracht. Het pistool 

van de beruchte Emil Rühl 
bevindt zich in de wapencol-
lectie van het bunkermuse-
um en is deze dag te zien.
Verschillende experts vertel-
len over het verzet en hun 
daden. In passende kledij uit 
de jaren ‘40-’45 zullen de-
ze experts u graag laten zien 
hoe het verzet opereerde en 
met welke sabotagemidde-
len de verzetslieden uitgerust 
waren. De uitdaging voor u is 
natuurlijk goed van kwaad te 
onderscheiden. Durft u het 
aan? Het bunkermuseum is 
iedere eerste en derde zon-
dag van de maand geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zie 
ook www.bunkermuseum.nl. 
(foto: Stichting WN2000)

Maak kennis met Footgolf
Velsen-Zuid - Zaterdag 2 sep-
tember wordt in Spaarnwoude 
het FootGolf Open Shoe toer-
nooi gehouden. Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij. FootGolf is 
een combinatie van voetbal en 
golf. Bij dit toernooi kun je hier-
mee kennismaken met als extra 
een portie gezelligheid, prijzen 
en voor de winnaars een mooie 
wisselbeker. Het toernooi wordt 
gespeeld op de enige 18 holes 
FootGolf baan in Nederland van 
Golfresort Spaarnwoude. De 
prijsuitreiking is bij de Vuurlinie 
in Beverwijk met een hapje en 

een drankje en een dansje en 
dat voor 32,50 euro. Heb je zin 
om mee te doen: meld je aan 
via www.footgolfopenshoe.nl. 
Deze editie kunnen de deelne-
mers voor het goede doel golf-
ballen slaan vanaf de kant van 
het terras naar het ervoor gele-
gen eiland. Wie de mand weet 
te bereiken dingt mee naar een 
spectaculaire, luchtige prijs. De 
balletjes kosten 2 euro per stuk, 
drie voor 5 euro en zes voor 10 
euro. De opbrengst is bestemd 
voor het CF Fonds (Cystic Fibro-
sis oftewel taaislijmziekte).

IJmuiden - Op maandag-
ochtend rond 11 uur kregen 
de vrijwillige bemannings-
leden van KNRM een alarm 
voor een vaartuig met stuur/ 
motorproblemen. Het betrof 
een sportvisboot uit Wierin-
gen van 10 meter die pro-
blemen had met de koppe-
ling. De schipper was de eni-
ge opvarende aan boord. De 
sportvisboot was door een 
nieuwe Ierse eigenaar aan-
gekocht en van Den Oever 
onderweg naar Nieuwpoort 
met als uiteindelijke bestem-
ming Ierland. Reddingboot 
Nh1816 voer met zeven be-
manningsleden naar de be-
treffende positie, 12 mijl in 
westelijke richting, waar 
twee opstappers werden 
overgezet op de visboot. Bij 
het inventariseren bleek dat 
de koppeling was gaan slip-
pen en daardoor de koppe-
lingsplaten verbrand waren. 
De reparatie hiervan kon niet 
op zee gebeuren, dus werd 
de sportvisboot op sleep 
meegenomen naar Seaport 
Marina. 

KNRM rukt 
uit voor pech 

onderweg

Lekker relaxen op 
Parksessie Velserbeek

Velsen-Zuid - De eer-
ste Parksessie in Velsen, 
op woensdagavond 16 au-
gustus, vond plaats op een 
prachtige zomeravond. Op 
initiatief van Milka de Waart, 
via de Facebookpagina Vel-
sen op Koers, ontstond de-
ze Parksessie naar het voor-
beeld van de Parksessies in 
de Haarlemmerhout.
Met een kleedje, wat kus-
sens, een goed gevulde pick-
nickmand en gezellige men-
sen rond de muziektent in 
Velserbeek kon de avond  

niet meer stuk. Samen met 
Daniëlle Beek en Jorien Wij-
ker als vrijwilligers werd de 
avond georganiseerd rond de 
muziektent.
Alleen onversterkte mu-
ziek werd toegestaan. Op 
zijn 40ste sterfdag stond El-
vis live op de eerste Parkses-
sie Velserbeek. Het evene-
ment werd zo’n succes dat er 
wordt gewerkt aan een ver-
volg. Het is nog niet bekend 
of dat in september of vol-
gend jaar wordt. (foto: Ton 
van Steijn)




