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Eén doelpunt tekort...
Velsen-Zuid - Zondagmiddag rond twee uur spatte de droom uiteen. Geen �naleplek. Weg kans om na 
veertig jaar te promoveren naar het hoogste niveau. Telstar kwam in de tweeluik met De Graafschap één 
doelpunt tekort om met Almere FC te mogen strijden om een plek in de Eredivisie. Maar het prachtige 
voelbalfeest, op Hemelvaartsdag in het Rabobank IJmond Stadion en zondag in Doetinchem, neemt nie-
mand de fans van Telstar meer af. De teleurstelling over de uitschakeling maakte al snel plaats voor trots, 
want wat heeft Telstar een prachtig seizoen achter de rug! Witte Leeuwen, bedankt en tot volgend seizoen. 
(foto: 1963-pictures.nl)

Formatie Velsen vordert

Besloten is dat de maatschap-
pelijke opgaven en doelen in 
het raadsakkoord leidend zijn 
voor de uitwerking van het col-
legeprogramma. Zodra die be-
kend zijn zullen de kandidaat-
wethouders in duo’s de opga-
ven uitwerken in een globaal 
uitvoeringsprogramma.
Verder gaan de partijen via het 
burgerpanel onderzoeken hoe 
inwoners de komende jaren 
betrokken willen worden. Be-
drijfsleven en maatschappe-
lijke organisaties worden vlak 
na de installatie van het nieu-
we college uitgenodigd voor 

een rondetafelgesprek. De uit-
komsten van deze raadplegin-
gen zal het nieuwe college ge-
bruiken bij het completeren en 
eventueel aanpassen van het 
collegeprogramma. Daarna 
wordt het collegeprogramma 
vastgesteld.
Formateur Bram Diepstraten: 
,,We hebben weer in een uitste-
kende sfeer met elkaar gespro-
ken over inhoudelijke ambities 
en de portefeuilleverdeling. 
Dat heeft geleidt tot diepere 
inzichten in elkaars drijfveren. 
We hebben afspraken gemaakt 
over het schrijven van het colle-

geprogramma. Volgend op het 
eerste concept raadsakkoord 
zullen de kandidaat-wethou-
ders in duo’s de verschillende 
onderdelen uitwerken. We zul-
len uiteraard ook anticiperen 
op eventuele aanpassingen van 
het raadsakkoord. Zo werken 
we aan het teamgevoel. Het en-
thousiasme druipt ervan af.’’
Participatie, meer invloed van 
inwoners en initiatieven stimu-
leren zullen in ieder geval als 
rode draad door het college-
programma lopen.
,,Deze ambitie bindt de beoog-
de collegepartijen, naast ambi-
ties op het gebied van onder 
andere duurzaamheid, zorg, 
economie, bereikbaarheid en 
woningbouw. We hebben weer 
een mooie stap voorwaarts ge-
zet,’’ aldus Diepstraten.

Velsen - Hemelvaartsdag werd door de beoogde collegepartij-
en benut om te praten over een eerste opzet van het collegepro-
gramma en de beoogde portefeuilleverdeling. Leidraad in de col-
legevorming blijft daarbij het proces van het raadsakkoord en 
het rapport van de informateur.

Eerste sleutels uitgereikt
IJmuiden - Vorige week zijn de eerste 12 sleutels aan huurders van De Noostraat-Noord uitgereikt. De ko-
mende twee woensdagen volgen de overige huurders. Dan is het eerste blok helemaal verhuurd. De op-
levering van het tweede blok staat nog steeds gepland voor de bouwvak. Zodra de de�nitieve datum be-
kend is, krijgen de huurders daarvan bericht. De architect is CASA uit Amsterdam en aannemer KBK heeft 
de renovatie uitgevoerd. Alle appartementen zijn bedoeld voor de sociale verhuur. Er komen in totaal 81 
appartementen: 4 met 2 kamers, 52 met 3 kamers en 25 met 4 kamers. (foto: aangeleverd)

Winkelloods langer door
IJmuiden - Om een sterker en 
kansrijker winkelgebied te krijgen 
is sinds 15 februari 2017 Floor Tho-
masse van bureau Stad & Co actief 
als winkelloods in Velsen. De win-
kelloods wordt gezien als coach, 
sparringpartner en vraagbaak voor 
de ondernemers aan de Lange 
Nieuwstraat. Hoewel nog niet alle 
doelen zijn behaald, is er een solide 
basis gelegd om die binnen vijf jaar 
te behalen. Het voorstel is daarom 
om de winkelloods zeker nog drie 
jaar de kans te geven. Doelen zijn 

onder meer het oprichten van een 
BIZ in IJmuiden Centrum en moge-
lijk in Santpoort-Noord, waarbij on-
dernemers volgens afspraak gaan 
samenwerken op allerlei gebieden, 
bijvoorbeeld veiligheid. De winkel-
loods gaat nog het rapport Boter 
bij de Vis opleveren en het nieuwe 
communicatieplatform Chainels 
stimuleren bij de ondernemers en 
vastgoedeigenaren. Ook moet er 
meer worden ondernomen om 
leegstaande panden te verhuren of 
aan te kleden. 

Beverwijk - Agenten controleer-
den afgelopen zondag rond 01.50 
uur twee personen op een brom-
�ets. Dit gebeurde op de Beatrix-
laan in Beverwijk.In het contact 
stak een grote metalen schroef. 
Het tweetal had ook geen dui-
delijk verhaal over de herkomst 
van de brommer. De brom�ets is 
meer dan vermoedelijk van dief-
stal afkomstig. Hierop zijn de 
twee verdachten, van 15 en 16 
jaar uit Beverwijk, aangehouden. 
De jongens waren ook niet in het 
bezig van een rijbewijs. De politie 
stelt een onderzoek in.

Bijzondere 
‘sleutel’ in 
contactslot
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€12,10

p.p.All-in menu’s
	GRATIS bezorgd in NL & BE!
	Voor 12 uur besteld, morgen in huis!
	We nemen de afwas mee!
	Altijd vers en koel geleverd!

KIJK OP barbecue.nl Of bel 077 467 72 00

Je ziet hem overal!
Telefoon : 023 - 538 00 73
Mobiel : 06 - 515 983 90

Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)

Telefoon : 06 - 51598390

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver
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Pijn? Opvliegers? Wij helpen.
Geen wachtlijsten!

Bel 085-0479273 of kijk op
www.excellentcareclinics.nl
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COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. 
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Mobiel 06-33836478 
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga
Redactie
Karin Dekkers
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HOGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

De komende jaren zal in IJmui-
den aan Zee, aan de noordelij-
ke oever van het Kennemermeer 
bij de parkeerplaats, stap-voor-
stap een kustinformatie en –inno-
vatiecentrum met de naam ‘Brak! 
IJmuiden’ verrijzen. Het centrum 
zal jong en oud informatie bieden 
over het klimaat,  de klimaatver-
andering, de natuur, het water en 
de bedrijvigheid in de omgeving. 
Brak! IJmuiden is een initiatief van 
de gemeente Velsen. Het wordt 
gerealiseerd in samenwerking 
met het organisatiebureau op het 
gebied van sport-, adventure- en 
outdoor events PBN, Natuurmo-
numenten, het Pieter Vermeulen 
Museum, Kennemerstrand NV, 
het Search and Rescue Craft Cen-
ter (SARCC), het platform voor 
bestuurders van gemeenten met 
een belang bij de zee KIMO Ne-
derland, Marina Seaport IJmui-
den, de vastgoedprojectontwik-
kelaar Kondor Wessels en de Uni-
versiteit Leiden. In het centrum 
wordt de bezoeker op een laag-
drempelige manier geraakt, geïn-

formeerd en geactiveerd om zelf 
een positieve bijdrage te leveren 
aan een veranderende wereld, zo 
lezen we op de website van de 
gemeente over het project.
Het woord ‘brak’ in de naam is 
een verwijzing naar ‘brak water’. 
Bij IJmuiden ontmoeten het zou-
te water van de Noordzee en het 
zoete water van het Noordzeeka-
naal elkaar. Het resultaat van het 
samenkomen van deze twee ui-
tersten is een mengsel van zout 
en zoet water, brak water dus. 
Bij Brak! wil men de bezoeker de 
kracht laten ervaren van het sa-
menkomen van uitersten, zoals 
oud en nieuw, natuur en tech-
niek, en land en zee. Het cen-
trum ligt straks ook op het kruis-
punt van twee uitersten: de na-
tuur enerzijds en de bedrijvigheid 
rond de havens anderzijds.
Anderhalve week geleden kon 
het publiek kennismaken met 
Brak! IJmuiden. Op de stralende 
en warme zondag 6 mei organi-
seerde Brak! zijn eerste evene-
ment op het strand aan het Ken-

nemermeer, bij paviljoen Nova 
Zembla en de markante klimto-
ren. Onder het motto ‘Ga mee op 
klimaatavontuur!’ waren er de he-
le dag allerlei kraampjes en acti-
viteiten om iedereen, van jong 
tot oud, te informeren over het 
veranderende klimaat en hoe we 
ons moeten aanpassen aan de kli-
maatverandering. Op de foto zien 
we de bekende tv-boswachter 
Arjan Postma boeiende verhalen 
vertellen over onder meer mie-
ren, muizen, wolven en vissen. In 
zijn verhalen koppelde Postma de 
natuur aan ons dagelijks leven. 
Als o�cieel moment werd, na 
een welkomstwoord door direc-
teur Maarten de Wol� van Brak! 
IJmuiden en een toespraak door 
wethouder Annette Baerveldt, 
de vlag van Brak! gehesen in de 
klimtoren. De bezoekers konden 
zich verder vermaken met een 
strandexcursie, wandelingen on-
der leiding van natuurkenners, 
een ‘blote voeten pad’, knutselen 
met gejut afval en een watertafel 
over wateroverlast. Echte durfals 
mochten onder begeleiding van 
de geroutineerde instructeurs de 
klimtoren beklimmen.
Met Brak! zal IJmuiden over enke-
le jaren een informatieve en on-
derhoudende attractie rijker zijn!

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor Brak! IJmuiden.

X²O Cruquius

1.800 m² badkamerinspiratie!

De gloednieuwe winkel op woon-
boulevard Cruquius is verspreid 
over twee verdiepingen. Bezoe-
kers kunnen er 75 verschillende 
realistische badkameropstellin-
gen bezichtigen, advies krijgen 
van badkameradviseurs en inspi-
ratie opdoen voor hun nieuwe 
badkamer. Van budgetvriendelij-
ke kwaliteitsproducten tot tijdlo-
ze ontwerpen en high-end totaal-
oplossingen: de badkamerspecia-
list wil zijn klanten een zo volledig 
mogelijk overzicht geven van de 
badkamermarkt anno 2018.
X²O biedt de meest uitgebreide 
keuze aan badkamerinrichting, 
zowel in prijs als in materialen, af-
metingen en kleuren. Het ruime 
assortiment omvat sanitair, bad-
kamerproducten en –accessoires. 
X²O beheert zelf zijn productont-
wikkeling en speelt zo sneller in op 
nieuwe trends en vragen, je vindt 
er dus een uniek assortiment, ner-
gens anders verkrijgbaar. 
Dankzij een uitgebreide service tij-
dens de aankoop maar ook erna ( 
snelle levering, soepele dienst na 

verkoop en uitgebreide garantie) 
kunnen X²O klanten snel en voor 
vele jaren genieten van hun nieu-
we badkamer.
X²O biedt alle producten aan de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding 
aan. Je kunt er nog tot en met zon-
dag 27 mei pro�teren van de lo-
pende Lentekorting (kortingen tot 

50%). X²O Cruquius is gesloten op 
Eerste Pinksterdag, maar geopend 
op Tweede Pinksterdag (van 12.00 
tot 17.00 uur)
X²O is CBW-erkend (deelname aan 
de Stichting Erkenning Woning-
branche en Stichting Garantiere-
gelingen CBW). Hiermee bieden 
zij de klant de beste garantie voor 
veilig aankopen. X²O Cruquius 
is gevestigd aan de Spaarneweg 
16K in Cruquius, telefoon 023-
7200940. (foto: aangeleverd)

Cruquius - X²O opende recent zijn nieuwste showroom in Cruqui-
us. Je kunt er terecht voor maar liefst 1.800 m² badkamerinspira-
tie voor elk budget en advies op maat.

Santpoort-Noord - Zaterdag was een dag met extra betekenis 
voor De Zandhaas. Het nieuwe wiekenkruis van de korenmolen 
werd o�cieel in gebruik genomen. En dat ook nog op de Natio-
nale Molendag!

Nieuwe wieken voor 
Korenmolen De Zandhaas

Namens het college van burge-
meester en wethouders was wet-
houder Annette Baerveldt aanwe-
zig om de openingshandelingen 
te verrichten. ,,Wat een mooi mo-
ment  is dit’’, zei Baerveldt in haar 
toespraak. ,,De molen is een jaar in 
de rouw geweest vanwege het lan-
delijke wiekendrama waarvan mo-
lenaar Jos Kors heeft gebaald als 
een stekker. Maar gelukkig is dit nu 
voorbij en kan er met het nieuwe 
wiekenkruis weer volop gemaald 
worden.’’
Na het verwijderen van een gro-
te poster op de deur met de tekst 
‘Draaiverbod’ kon de klim naar bo-
ven beginnen waar zij onder toe-
zicht en met hulp van de molenaar 
begon met ‘het lichten van de vang’. 
De vang is een remconstructie die 
om het aswiel grijpt om het wieken-
kruis stil te zetten. Ook tijdens stil-
stand moet de vang ervoor zorgen 
dat de molen zelfs bij zware storm 
niet uit zichzelf gaat draaien. Als 
dank voor haar inspanningen ont-
ving zij van het bestuur een pakket-
je met wiekenbier, dat speciaal voor 
deze dag was gebrouwen.

Dit was tevens het moment dat de 
bezoekers en de kinderen een kijkje 
konden nemen bij de vele activitei-
ten die gedurende de dag rond de 
molen waren georganiseerd. Er wa-
ren onder meer een modelspoor-
baan, een weefgetouw, gratis pof-
fertjes, een schminktafel voor de 
kinderen, een drukkerij waar ze hun 
eigen kaartje konden drukken en 
een kraam waar ze zelf papier kon-
den maken. Dus genoeg te doen 
en te ontdekken op deze stralende 
dag. Zie ook www.molendezand-
haas.nl. (foto’s Joop Waijenberg)
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(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Het huisdier van de-
ze week is T Bone. T Bone is een 
jongvolwassen gecastreerde ka-
ter en als vondeling binnen ge-
komen. T Bone is een aanhanke-
lijke kerel maar moet even wen-
nen voordat hij dat laat zien. Hij 
kan prima in een gezin met oude-

re kinderen. T bone is een vrij do-
minante kater en deelt zijn huis 
liever niet met andere katten; hij 
jaagt ze de deur uit. T Bone wil 
wel graag naar buiten kunnen. 
Hij heeft dieetvoer in verband 
met blaasgruis. Voor meer infor-
matie over T Bone en alle andere 
dieren die een nieuw baasje zoe-
ken bel met het Kerbert Dieren-
tehuis aan de Heerenduinweg: 
0255-515744. Het asiel is open 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 en13.00 uur en tus-
sen 14.00 en 16.00 uur en op za-
terdag van 10.00 tot 13.00 uur. Of 
kijk op www.dierenbescherming.
nl, twitter:@dierenbescherming 
en Facebook.com/dedierenbe-
scherming.

Ruud Koks Velserbroek
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Reparatie & onderhoud 
van  alle merken, 

ook voor 
uw lease auto

Op zoek naar een occasion, dakkoffer 
of fi etsendrager? Zie www.ruudkoks.nl
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Uit het college

• In april 2018 heeft het college de verkoop 
van het perceel aan Kanaalstraat 257 uit-
gesteld om een bodemonderzoek uit te 
laten voeren. Dit onderzoek is inmiddels 
gedaan. Er is op n plek bodemverontrei-
niging aangetro  en, maar die is niet van 
invloed op het gebruik van het pand en de 

verkoop. Het onderzoeksrapport wordt 
toegevoegd aan de verkoopdocumentatie.

Meer informatie op www.velsen.nl/be-
stuur-organisatie/gemeenteraad/raadska-
lender/collegeberichten

Dit zorgt voor 1850 tot 2100 banen in 
de toeristische sector. Dat zijn de uit-
komsten van een onderzoek over het 
jaar 2016.

In 2016 waren er maar liefst 4,8 miljoen 
dagjesmensen. Zij bezochten vooral het 
strand en musea. Ook weten veel mensen 
Velsen te vinden voor sportieve en recre-
atieve activiteiten en evenementen. Veel 
van de bezoekers komen uit de regio en 
uit oord-Holland. Buitenlandse bezoe-
kers weten Velsen nog niet zo goed te vin-
den. 

Opvallend is dat er steeds meer mensen 
langere tijd  in Velsen  verblijven. Het aan-
tal hotelovernachtingen is dan ook sterk 
gestegen in vergelijking met een eerder 
onderzoek uit 2010. Ongeveer de helft van 
de toeristen die overnachten komen  van 
buiten de provincie oord-Holland.

Velsen wordt vooral bezocht als het mooi 
weer is.  Met de realisatie van Brak  IJmui-
den  en de ontwikkeling van de Kustvisie 
en het Havenkwartier wordt onder meer  
ingespeeld op de vraag naar slecht weer 
voorzieningen .

Wist u dat...
toeristen in Velsen jaarlijks 
circa 100 miljoen euro besteden?

De ondernemers Jolanda Cheng en echt-
genoot Jireh Lim van snackbar lunch-
room De Driehoek aan de Galle Prome-
nade in Velserbroek, hebben eerder dit 
jaar voor het eerst subsidie ontvangen 
uit het Winkelfonds Velsen. Deze sub-
sidie hebben zij gebruikt voor gevelre-
novatie. Daarnaast hebben zij zelf geïn-
vesteerd in een interne verbouwing van 
hun zaak. Wethouder Arjen Verkaik van 
Economische Zaken is verheugd over het 
eindresultaat: “Een zaak met een duurza-
me, frisse en moderne uitstraling werkt 
positief voor het hele winkelcentrum”.

Met de subsidie zijn de houten gevels en 
luifels met enkel glas (zie foto onder) ver-
vangen door gevels en luifels van alumi-
nium met duurzaam dubbel glas (foto bo-
ven). Daarnaast is door de ondernemers 
zelf ge nvesteerd in een nieuw, modern en 
hip interieur. Door de gevelrenovatie en de 

interne verbouwing heeft De Driehoek een 
duurzame, frisse en moderne uitstraling 
gekregen. Wethouder Arjen Verkaik, Eco-
nomische Zaken, feliciteerde het echtpaar 
persoonlijk  We zijn blij met het mooie 
eindresultaat en jullie bereidheid om ook 
zelf te investeren in jullie zaak. Als gemeen-
te willen we graag meer ondernemers hel-
pen met subsidie uit het Winkelfonds Vel-
sen. Dit fonds bestaat uit een subsidie voor 
verhuizing naar kansrijke winkelcentra en 
een subsidie voor het opknappen van win-
kelgevels. We nodigen alle ondernemers 
met zulke plannen uit om contact met ons 
op te nemen

Meer informatie over de subsidieregeling 
Winkelfonds Velsen  www.velsen.nl.  kunt 
ook contact opnemen met de winkelloods 
van Velsen, loor Thomasse  oor staden-
co.nl of met het ondernemersloket velsen.
nl. (foto s  Reinder Weidijk)

Snackbar Lunchroom De Driehoek
Subsidie voor gevelrenovatie

Afgelopen maandag 14 mei werd de 
nieuwe tulp ‘Staalmeester’ gedoopt 
door de burgemeesters van de IJmond-
gemeenten Velsen, Heemskerk en Be-
verwijk. Het gaat om een rood-oranje 
tulp, een geschenk voor Tata Steel dat 
in september zijn honderdjarig bestaan 
viert. De kleur is bewust gekozen: deze 
verbeeldt het vuur bij het maken van 
staal

ederland is een van de belangrijkste e -

portlanden van de tulp. In de IJmond wor-
den al sinds de 17e eeuw tulpen gekweekt. 
In 1918 vestigde de Hoogovens (nu Tata 
Steel) zich op bollengrond. Er worden nog 
steeds tulpen gekweekt in de IJmond. En 
met internationale allure  et als staal in 
de IJmond. 

De tulp is gekweekt door bollenkweker 
Jos Beentjes. Het heeft maar liefst 12 jaar 
geduurd om deze nieuwe tulp te kweken. 
(bron foto  gemeente Beverwijk)

Voor 100 jarig Tata Steel
Tulp ‘Staalmeester’ gedoopt

Op Tweede Pinksterdag, 21 mei, haalt 
HVC geen afval op. Ook de afvalbrengsta-
tions zijn gesloten. Wanneer uw inzamel-
dag op 21 mei valt, wordt uw afval op een 
andere dag opgehaald. Kijk op de digitale 
afvalkalender via www.hvcgroep.nl of de 
vernieuwde HVC afval-app wanneer dit 
is. (illustratie  HVC)

Afvalinzameling met Pinksteren
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Op zondag 20 mei (Eerste Pinksterdag) 
gaan vanaf 11.30 uur de schapen weer met 
de billen bloot op de kinderboerderij in 
Velserbeek. Er worden ongeveer 40 scha-
pen geschoren. Je bent van harte welkom 
op de boerderij aan de Parkweg in Velsen-
Zuid!

Behalve die van de kinderboerderij, worden 
ook schapen van hobbyboeren geschoren. 
Diverse schapenrassen zijn te zien zijn zo-
als Zwartbles, Swifters, Coburger Fuchs en 
Hampshire Down. Maar ook het Ouessant-
schaap, dat gerekend wordt tot de kleinste 
soort onder de schapen.

Schapen drijven
Evenals vorig jaar is Velserbroeker Chris van 
Reeuwijk bereid om demonstraties schapen 
drijven te geven. Niet lang geleden had hij 
zich nog gekwalifi ceerd voor het wereldkam-

pioenschap, dat in Schotland werd gehou-
den. Border Collies worden al sinds mensen-
heugenis gebruikt voor het schapendrijven. 
Vooral Britse en Ierse boeren en herders ge-
bruiken deze honden. Border Collies hebben 
door hun instinct, intelligentie, snelheid en 
uithoudingsvermogen overwicht op schapen 
en zijn een onmisbare hulp voor herders.

Kinderactiviteiten 
Stagiaires van verschillende scholen komen 
deze dag meehelpen om samen met de vrij-
willigers van de kinderboerderij kinderacti-
viteiten te organiseren. Zo is er is in de stal 
een aparte ruimte, waar de kinderen onder 
begeleiding een konijntje of cavia kunnen 
aaien of een kuikentje mogen vasthouden.

Tip: Kom op de fi ets naar het park, want er 
is beperkte parkeergelegenheid voor auto’s. 
(foto: gemeente Velsen)

Het bushokje op de hoek Hagelinger-
weg/Burgemeester Weertsplantsoen 
wordt eind mei verplaatst. Dit wordt 
gedaan naar aanleiding van het tech-
nisch onderzoek naar de verkeerssitu-
atie daar. 

De bus blijft op dezelfde plek stoppen. 
Alleen het bushokje en het informatie-
scherm worden tegen het fl atgebouw ge-
plaatst, dus ten westen van het fi etspad. 
Verder komt er een derde fi etsenstalling.  

Daarmee wordt tegemoet gekomen aan 
de wens van omwonenden, die zich erge-
ren aan rondslingerende fi etsen.
 
De werkzaamheden beginnen op 22 mei, 
en zullen naar verwachting ongeveer 
twee weken duren. Tijdens de werkzaam-
heden zal er enige overlast zijn voor het 
verkeer. Dit is helaas niet te voorkomen. 
De halte blijft tijdens de werkzaamheden 
wel gewoon in gebruik. (foto: gemeente 
Velsen)

Verplaatsing bushokje halte 
Hagelingerweg in Santpoort

Vrijdag 25 mei wordt het discoseizoen 
van zwembad De Heerenduinen tradi-
tiegetrouw afgesloten met de Beach-
party.

Tijdens de Beachparty is het recreatie-
bad en het buitenbad tussen 18.00-21.00 
uur open en verzorgt de DJ zowel binnen 
als buiten de muziek. Evenals  vorig jaar 
wordt er weer groots uitgepakt. Wat we 
gaan organiseren is nog een verrassing, 
houd daarom www.zwembadvelsen.nl  in 
de gaten. De Beachparty is voor jeugd t/m 
14 jaar. De entree is 6,10 euro.  (foto: ge-
meente velsen)

Beachparty in De Heerenduinen

gRoF aFvAl?
gEbRuiK Een gRatIS bOeDelBAk!

Voor alle inwoners van gemeente Beverwijk, Heemskerk & Velsen 

Iedereen houdt van een schone buurt. Het wegbrengen van grof 
afval wordt nu nog makkelijker met onze gratis aanhangerservice. 

Op een dag en tijdstip dat het u schikt en het afvalbrengstation  
is geopend. Meer informatie: www.hvcgroep.nl/aanhanger

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

Kom op de fi ets!
Schapen scheren op 
kinderboerderij Velserbeek

Sportloket Velsen is momenteel druk bezig om alle vaste verhuur van de gemeentelijke 
sporthallen en gymzalen in te roosteren voor komend seizoen. Heeft u interesse in het hu-
ren van een sportaccommodatie voor een geheel seizoen? Neem dan contact op met Sportlo-
ket Velsen 0255 567666 of kijk op www.sportloketvelsen.nl. (foto: Badminton Club IJmond)

Verhuur sportaccommodaties
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare ruim-
te, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. 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 inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, 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 na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester 
en wethouders van Velsen besloten om van-
af 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er 
ook gepubliceerd op de Infopagina van de ge-
meente in de huis-aan-huisbladen de Jutter 
en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl. Informa-
tie over de gemeenteraad van Velsen en de 
vergaderingen van het Raadsplein is te vin-
den op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 28 april 2018 tot en met 
11 mei 2018 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Rondweg 18, legaliseren interne verbou-
wing (29/04/2018) 5553-2018;       
Pruimenboomplein 60, plaatsen balkonbe-
glazing (02/05/2018) 5792-2018;  
Pruimenboomplein 85, plaatsen balkonbe-
glazing (02/05/2018) 5793-2018;  
Gjertsenstraat 7, plaatsen betongaas op 
schutting (03/05/2018) 5860-2018;  
nabij Kennemermeer, tijdelijk bouwen pad 
en tijdelijk afwijken bestemmingsplan t.b.v. 
paviljoens (03/05/2018) 5859-2018;
nabij Kennemermeer, aanleggen van pad 
(7/05/2018) 6032-2018;
Reamurstraat 3, wijzigen bedrijfsruim-
te naar appartement (03/05/2018) 5857-
2018;  
Kennemerstrand 802, bouwen tijdelijk 
wind- en watersport paviljoen (04/05/2018) 
5879-2018;
Kennemerlaan 123, vervangen dakkapel 
(06/05/2018) 5962-2018;  
Zwarte Mierenvlak 1, wijzigen gevel 
(07/05/2018) 5997-2018; 
Torricellistraat 2, legaliseren verbouwing 
(08/05/2018) 6088-2018.  

Velsen-Zuid
Rijksweg 130, (Beeckestijn), kappen 5 bo-
men (03/05/2018) 5850-2018.  

Velsen-Noord
Reyndersweg 2, plaatsen 4 palen voor 2 vol-
leybalvelden (04/05/2018) 5909-2018;
Pontweg 1 D, plaatsen oplaadstation 
(07/05/2018) 5998-2018;  
Lijndenweg 34, wijzigen gevel (9/05/2018) 
6152-2018. 

Santpoort-Noord
Burgemeester Weertsplantsoen 9, plaatsen 
dakkapel (06/05/2018) 5965-2018;
J.T. Cremerlaan 59, plaatsen 3 dakkapel-
len op het voor-, achter- en zijgeveldak 
(07/05/2018) 5980-2018; 
Paramaribostraat 56, realiseren uitbouw op 
begane grond en 1e verdieping en vervangen 
erker(11/05/2018) 6205-2018.

Driehuis
Hofdijklaan 23, oprichten berging 
(28/04/2018) 5542-2018;
Driehuizerkerkweg 119, verbouwen kap-
berg tot woning (30/04/2018) 5649-
2018; 
Driehuizerkerkweg 119, legaliseren hek-
werk (30/04/2018) 5650-2018;   
Driehuizerkerkweg 57, plaatsen aanbouw 
(05/05/2018) 5952-2018.  

Velserbroek
Kaasmakerstraat 1, plaatsen reclamedoek 

aan gevel (02/05/2018) 5723-2018;   
Liniepad 53, vervangen schuur (08/05/2018) 
6095-2018.  

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Lange Nieuwstraat ong. (KPN locatie), re-
aliseren 57 appartementen en supermarkt 
met parkeerdek (08/05/2018) 33090-2017.

Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, afwijken regels bestemmings-
plan voor 3 sportevenementen (Strong Vi-
king) (03/05/2018) 3142-2018.  

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 118, verplaatsen 
erfafscheiding en bouwen fi etsenberging 
(08/05/2018) 3609-2018. 

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken van bestemmings-
plan voor evenement op 2 en 3 juni 2018 
(Back 2 Hippie Market) en parkeren in wei-
land (08/05/2018) 2603-2018;
Westlaan 41, afwijken van bestemmings-

plan voor evenement op 6 juli 2018 (voet-
bal award show) en parkeren in weiland 
(09/05/2018) 2604-2018. 

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Circus in de zorg (besloten voorstellingen) 
op 26 juni 2018 van 11.00 tot 16.30 uur, Lo-
catie: parkeerterrein Heerenduinweg 6 
(02/07/2018) 5829-2018;
Summer Event, op 30 juni 2018 van 12.00 tot 
16.00 uur, locatie: Plein 1945, Lange Nieuw-
straat, Marktplein (4/07/2018) 6047-2018.

Santpoort-Zuid
Riddertoernooi Der Lage Landen, op 30 juni 
en 1 juli 2018 van 11.00 tot 17.00 uur, locatie: 
weiland grenzend aan Ruïne van Brederode, 
(9/07-2018) 6169-2018 

Santpoort-Noord
Avondvierdaagse basisschool Parnassia, op 
26 t/m 29 juni 2018 van19.30 tot 20.00 uur, 
locatie: rondom school,   (30/04/2018) 
5614-2018;
Dorpsfeest Santpoort 2018, op 28 juli t/m 
4 augustus 2018 van 9.00 tot 1.00 uur, loca-
tie: Santpoort en omstreken (07/05/2018) 
5993-2018;  
Dorpsfeest Santpoort, op  28 juli t/m 4 au-
gustus 2018 van 9.00 tot 1.00 uur, locatie: 
Hoofdstraat, (9/05/2018) 6114-2018.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Kanaalstraat 48, renoveren gemeentelijk 
monument (02/05/2018) 2079-2018;  
Kennemerstrand ong., tijdelijk (10 jaar) 
uitbreiden periode voor overnachten in 
strandhuisjes van april t/m september 
(03/05/2018) 2166-2018;
Alexander Bellstraat 25, plaatsen dakop-
bouw (04/05/2018) 4072-2018;
Peperkers 35, plaatsen balkonbeglazing 
(04/04/2018) 4406-2018;
Velserduinweg 338-9000, tijdelijk (1 
jaar) plaatsen verkoopwagen voor vis 
(08/05/2018) 4784-2018;
Loggerstraat 100, uitbreiden bedrijfspand 
en  wijzigen gevels (08/05/2018) 3467-2018;
 
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, legaliseren toegangspoort 
(30/04/2018) 2839-2018 (Rijksmonument);
Kerkweg 29, vervangen dakpannen, pan-
nenlatten en dakramen (30/04/2018) 3053-
2018 (Gemeentelijk monument);
Duin- en Kruidbergerweg 89, tijdelij-
ke gebruik van weiland als parkeerplaats 
(04/05/2018) 2819-2018;
Wüstelaan 100, plaatsen 3 dakkapellen 
(voor-, zij- en achtergevel) (04/05/2018) 
1392-2018;
Rijksweg 332, plaatsen dakopbouw 
(04/05/2018) 4121-2018.   

Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 8, plaatsen dakkapel 
(04/05/2018) 5025-2018.

Velsen-Noord
Platformweg 3, aanpassen van fundering en 
plaatsen van silo (30/04/2018) 3548-2018;
Wijkerstraatweg 195 RD,  afwijken van het 
bestemmingsplan voor logiesfunctie boven-
woning (04/05/2018) 2519-2018;
nabij Reyndersweg ong., legaliseren kunst-
object (04/05/2018) 4379-2018;
Reyndersweg 1, legaliseren overkapping en 
veranda (08/05/2018) 556-2018.  

Driehuis
Driehuizerkerkweg 12, veranderen kleur 
van het houtwerk (30/04/2018) 4781-2018 
(Gemeentelijk monument); 
Driehuizerkerkweg 46, afwijken bestem-
mingsplan voor lichte horeca in bakkers-
winkel (03/05/2018) 2505-2018.

Velserbroek
De Zeiler 116, bouwen schuur (30/04/2018) 
3465-2018;
De Zeiler 160, plaatsen stenen schuur 
(02/05/2018) 3425-2018;
De Zeiler 156, plaatsen stenen berging 
(03/05/2018) 3372-2018;
De Zeiler 118, plaatsen stenen berging 

(04/05/2018) 3830-2018.  

Geweigerde omgevingsvergunning 

IJmuiden
Julianakade 18, wijzigen begane grond 
in 2 onzelfstandige wooneenheden 
(03/05/2018) 1289-2018.

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17
 
Santpoort-Noord
Pinksterjaarmarkt, op 21 mei 2018 van 11.00 
tot 17.00 uur, locatie: Duin- en Kruidberger-
weg 60 (03/05/2018) 735-2018.
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Herinrichting omgeving KPN locatie
Het riool in de Spaarnestraat en de Mer-
wedestraat moet vervangen worden. Om-
dat de straten worden opengebroken is 
dit een goed moment om de straten op-
nieuw in te richten. Het college heeft het 
voorlopig ontwerp ‘’Herinrichting omge-
ving KPN locatie’’ vrijgegeven voor in-
spraak.

Informatiebijeenkomst
Wij nodigen belangstellenden uit voor de 
inloopbijeenkomst op woensdag 30 mei a.s. 
tussen 17.00 en 19.00 uur in het gemeente-
huis, ingang burgerzaal aan Plein 1945 te 
IJmuiden. Hier wordt u in de gelegenheid 
gesteld het ontwerp in te zien, vragen te 
stellen en opmerkingen te geven. 

Inspraak
Het voorlopig ontwerp is vrijgegeven voor 
inspraak. U kunt het ontwerp inzien aan de 
balie in het gemeentehuis of op de website: 
www.velsen.nl/omgevingkpn. Schriftelijke 
reacties kunnen tot en met 2 juli 2018 wor-
den gestuurd naar het college van burge-
meester en wethouders, postbus 465, 1970 

AL IJmuiden of per e-mail via info@velsen.
nl o.v.v. inspraak ‘Herinrichting omgeving 
KPN locatie’.

Kapmelding
Twee sierappels aan het Hazevlak 86 in IJmuiden vanwege slechte vitaliteit.

Onthe�  ng Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten op grond 
van artikel 5:42, derde lid van de Algeme-
ne plaatselijke verordening onthe�  ng te 
verlenen aan:

•  De heer B. Meester, kenteken, PR-GZ-37, 
Landcruiser, voor het rijden op strand 
Noordpier zone 3 van 24 april 2018 t/m 
31 oktober 2018;

•  Strandvereniging S.V.IJ.S.; en een door 
het bestuur aangewezen bestuurder, voor 
het rijden op het kleine strand van IJmui-
den van 1 april t/m 1 oktober 2018 met 
een tractor; 

•  IJmuiden Vis Online, Mercedes Vito VP-
742-Z,  voor het rijden op het Cornelis 
Vreeswijkpad, IJmuiden aan  Zee van 25 
april 2018 t/m 31 december 2018 ;

•  Adrichem Containers B.V, Afvalinzamel-
trucks, 91-BJT-5 en BV-RS-41, voor het 
rijden achter de strandpaviljoens op het 
strand van IJmuiden aan Zee van 18 april 
2018 t/m 31 december 2018 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 

besluit elektronisch is bekend gemaakt, 
schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmui-
den) dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Verkeersmaatregelen
x Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen hebben besloten:

I. Realisatie tweerichting fi etspaden 
Zeeweg/ parallel aan de HOV-busbaan
a. Door middel van het plaatsen van borden 

G13 van bijlage 1 van het RVV 1990 ten 
oosten van de HOV-busbaan een onver-
plicht fi etspad in te stellen tussen de Zee-
weg en de Duin en Kruidbergerweg;

b. Door middel van het plaatsen van borden 
G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en 
onderborden OB502 en OB505 (waaruit 
blijkt dat fi etsers in tweerichtingen rij-
den) – een tweerichtingen verplicht fi ets-
pad aan te wijzen aan de zuidzijde van 
Zeeweg tussen de aansluiting Leeuwerik-
laan en de rotonde Minister van Houten-
laan.

c. Door middel van het plaatsen van borden 
D4 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de 
Zeeweg ter hoogte van aansluiting Leeu-
weriklaan een gebod in te stellen tot het 
volgen van de rijrichting die het bord aan-
geeft (rechtdoor);

II. Aanpassingen fi etsoversteek Zee-
weg t.h.v Leeuweriklaan
a. Door middel van het plaatsen van borden 

D4 van bijlage 1 van RVV 1990 op de Zee-
weg ter hoogte van de fi etsoversteek Leeu-
weriklaan een gebod tot het volgen van de 
rijrichting die het bord aangeeft (recht-
door) in te stellen;

b. Door middel van het plaatsen van borden 
B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het 
aanbrengen van haaientanden als bedoeld 
in artikel 80 van het RVV 1990 de voor-
rang middels verkeerstekens te regelen 
zodat bestuurders op de Leeuweriklaan 
voorrang dienen te verlenen aan bestuur-
ders die op de Zeeweg rijden;

c. Door middel van het plaatsen van borden 
G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en 
onderborden OB505 (waaruit blijkt dat 
fi etsers in tweerichtingen rijden) – een 
tweerichtingen verplicht fi etspad aan te 
wijzen op Leeuweriklaan tussen de uitweg 
van Zeeweg 345 en de aansluiting van de 
Leeuweriklaan – Zeeweg;

d. Door middel van het verwijderen van bord 
C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 
– en de onderborden OB54 (waaruit blijkt 
dat (brom)fi etsers uitgezonderd zijn) – de 

bestaande eenrichtingsweg op de Leeu-
weriklaan op te he� en;

e. Door middel van het verwijderen van bord 
C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 
– en de onderborden OB54 (waaruit blijkt 
dat (brom)fi etsers uitgezonderd zijn) – de 
bestaande eenrichtingsweg op de Zeeweg, 
tussen huisnummer 282 en 292, op te hef-
fen;

f. Door middel van het plaatsen van borden 
C2 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de 
Zeeweg, noordzijde direct ten oosten van 
de fi etsoversteek ter hoogte van de Leeu-
weriklaan en op de Zeeweg, zuidzijde di-
rect ten westen van de fi etsoversteek ter 
hoogte van de Leeuweriklaan een een-
richtingsweg, in deze richting gesloten 
voor voertuigen, ruiters en geleiders van 
rij- of trekdieren of vee in te stellen, aan 
de noordzijde in oostelijke richting en aan 
de zuidzijde in westelijke richting.

III. Realisatie rotonde Minister 
van Houtenlaan - Zeeweg / Waterlool-
aan
a. Door middel van het plaatsen van borden 

D1 van bijlage 1 van RVV 1990 op Minis-
ter van Houtenlaan – Zeeweg/ Waterlool-
aan een Rotonde, verplichte rijrichting in 
te stellen;

b. Door middel van het plaatsen/ verwijde-
ren van borden B6 van bijlage 1 van het 
RVV 1990 – en het aanbrengen van haai-
entanden als bedoeld in artikel 80 van het 
RVV 1990 – de voorrangssituatie voor fi et-
sers aan te passen aan het ontwerp van de 
rotonde;

c. Door middel van het aanbrengen van ze-
bramarkering een voetgangersoversteek-
plaats zoals bedoeld in artikel 49, lid 2 van 
het RVV 1990 in te stellen direct ten oos-
ten van de rotonde welke kruist over de 
Waterloolaan;

d. Door middel van het aanbrengen en ver-
wijderen van zebramarkering een voet-
gangersoversteekplaats zoals bedoeld in 
artikel 49, lid 2 van het RVV 1990 te ver-
schuiven over een afstand van 10 meter in 
noordelijke richting op Minister van Hou-
tenlaan direct ten noorden van de roton-
de;

e. Door middel van het verwijderen van bord 
G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en 
het verwijderen van onderborden OB505 

(waaruit blijkt dat fi etsers in tweerichtin-
gen toegestaan zijn) – een verplicht fi ets-
pad in te stellen voor fi etsers in zuidelijke 
richting aan de westzijde van de Minister 
van Houtenlaan.

IV. Realisatie middenberm op de Water-
loolaan t.h.v. Kriemhildestraat
a. Door middel van het plaatsen/ verwijde-

ren van borden B6 van bijlage 1 van het 
RVV 1990 – en het aanbrengen van haai-
entanden als bedoeld in artikel 80 van 
het RVV 1990 – de voorrangssituatie voor 
fi etsers op de fi etsoversteek over de Wa-
terloolaan ter hoogte van de Kriemhil-
destraat aan te passen aan het ontwerp 
met de doorgetrokken middenberm;

b. Door middel van het plaatsen van borden 
D5(r) van bijlage 1 van het RVV 1990 – en 
de onderborden OB54 (waaruit blijkt dat 
(brom)fi etsers zijn uitgezonderd) – op de 
Waterloolaan ter hoogte van de aanslui-
ting Kriemhildestraat – en overzijde – een 
gebod in te stellen tot het volgen van de 
rijrichting die het bord aangeeft (rechts-
af );

c. Door middel van het verwijderen van bor-
den D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 op 
de Waterloolaan ter hoogte van Kriemhil-
destraat het gebod tot het volgen van de 
zijde die het bord aangeeft (rechts) te ver-
wijderen.

 
V. Aanpassingen Waterloolaan tussen 
Kriemhildestraat en rotonde Driehui-
zerkerkweg
a. Door middel van het verwijderen van bor-

den L3b van bijlage 1 van het RVV 1990 de 
bushaltes ter hoogte van de Waterloolaan 
18 op te he� en;

b. Door middel van het verwijderen van 
bord E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 
het parkeerverbod op de parallelweg van 
de Waterloolaan tussen de aansluiting 
Kriemhildestraat en Waterloolaan 36 op 
te he� en.

VI. Aanpassing rotonde Driehui-
zerkerkweg – Van den Vondellaan/ Wa-
terloolaan
a. Door middel van het plaatsen/ verwijde-

ren van borden B6 van bijlage 1 van het 
RVV 1990 – en het aanbrengen van haai-
entanden als bedoeld in artikel 80 van het 

RVV 1990 – de voorrangssituatie voor fi et-
sers aan te passen aan het ontwerp van de 
rotonde;

b. Door middel van het verwijderen van 
borden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 
– en het verwijderen van haaientanden als 
bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 – 
de voorrangssituatie op de Driehuizer-
kerkweg ter hoogte van de rotonde Water-
loolaan/ Van den Vondellaan aan te passen 
aan het ontwerp met inritconstructies zo-
dat de regels als beschreven in artikel 54 
van het RVV 1990 van kracht wordt;

c. Door middel van het plaatsen van borden 
L3b van bijlage 1 van het RVV 1990 – en 
het aanbrengen van blokmarkering zoals 
bedoeld onder artikel 23, lid 1 onder e – 
een bushalte aan te wijzen op de:

• Waterloolaan – direct ten noordwesten 
van de rotonde Driehuizerkerkweg;

• Van den Vondellaan – direct ten zuidoos-
ten van de rotonde Driehuizerkerkweg.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 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 gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 
vindt formele publicatie van verkeersbe-
sluiten plaats in de digitale Staatscourant.
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Telstar strijdend ten onder in 
al e finale piler pla o

In Doetinchem stond zondag-
middag na 75 minuten dezelfde 
score op het bord zoals na 90 mi-
nuten in de heenwedstrijd in Vel-
sen: 3-2. Iedereen in het stadion 
maakte zich op voor een bloed-
stollende verlenging, maar daar 
dacht notabene ex-Telstarspe-
ler Van Mieghem anders over. 
Zijn inzet leek bedoeld als voor-
zet op de ingevallen spits Van 
den Hurk. Maar tot ieders verba-
zing zeilde de boog- en curvebal 
achter keeper Rody de Boer. Het 
betekende een enigszins droe-
vig slotstuk van een fantastisch 
voetbaljaar voor de Witte Leeu-
wen. Anderzijds zat in deze 4-2 
wedstrijd alles wat Telstar weer 
zo mooi heeft gemaakt het afge-
lopen jaar. 
Toen een paar weken geleden 
duidelijk werd dat het uiteinde-
lijk De Graafschap zou zijn dat 
uit de koker zou rollen in de hal-
ve �nales, was iedere Telstar-fan 
tevreden. Stuk voor stuk lever-
den tre�en met de bevriende 
club uit Doetinchem spektakel-
stukken op. Dat was niet anders 
in de 180 minuten die uit moes-
ten gaan maken wie naar de �na-
le van de Jupiler play-o�s door 
zou stoten. In de eerste wedstrijd 

in het Raboban IJmond Stadi-
on op Hemelvaartsdag leken de 
Witte Leeuwen al de genadeklap 
uit te kunnen gaan delen. Na de 
makkelijk gegeven tweede ge-
le kaart voor De Graafschap-ver-
dediger Sven Nieuwpoort en de 
snelle goal van Novakovich na 
rust, leek een monsterscore in 
het verschiet. 
Maar dat gebeurde verre van: 
met twee uitgoals in de zak gin-
gen de Superboeren gunstig de 
tweede wedstrijd in. Op de Vij-
verberg bracht de ploeg van 
Henk de Jong het spel simpel-
weg tot andere proporties. Na 
een kwartier had het al 3-0 kun-
nen staan: alleen de gelukkige 
schuiver van Lars Nieuwpoort 
trof doel. Even leek Telstar naar 
adem te kunnen happen, maar 
volledig vrijstaand kon in de 22e 
minuut aanvallende middenvel-
der El Jebli raak ‘boogkoppen’ uit 
een perfect aangesneden corner. 
Mike Snoei besefte dat de opga-
ve nóg zwaarder zou gaan wor-
den in de tweede helft. 
De eerste van de twee goals die 
de Witte Leeuwen nodig hadden 
viel letterlijk en �guurlijk als een 
donderslag bij heldere hemel. 
Weer wist Mohammed Hamda-

oui met zijn handelsmerk, een 
zeilende vrije trap, De Graaf-
schap-doelman Bednarek te pas-
seren. Dat de eerste Telstar-goal 
uit een standaardsituatie kwam, 
was eigenlijk meer dan logisch: 
de Witte Leeuwen hadden daar 
voor slechts één poging op doel 
ondernomen. Maar net zoals in 
de eerste wedstijd hadden de 
Velsense centrale verdedigers 
geen antwoord op de behendig- 
en doortastendheid van Fabian 
Serrarens. De boomlange ex-Tel-
starspits wist opnieuw op wel-
ke perfecte plek hij moest staan 
om binnen te kunnen schuiven, 
na een rag�jne lage voorzet van 
Van Mieghem. 
Geheel in de lijn van dit knots-
gekke tweeluik was de strijd ech-
ter nog lang niet gestreden. Na 
een naïeve en vooral onnodige 
overtreding van doelman Bed-
narek op Hamdaoui kon Novako-
vich de stand weer volledig ge-
lijktrekken vanaf de stip: 3-2. De 
krachten waren simpelweg op 
om, na die o zo gelukkige tre�er 
van Van Mieghem, tot een nieu-
we veerkrachtsdaad te komen. 
Snoei en zijn stuntploeg blijven 
de complimenten ontvangen, 
maar iedereen bij Telstar beseft 
zich terdege dat het sprookje 
nog twee wedstrijden had kun-
nen voortduren. (Douwe de 
Vries, foto: 1963-pictures.nl)

Velsen/Doetinchem - Telstar is er in het tweeluik met De Graaf-
schap niet in geslaagd door te stoten naar de �nale van de Jupi-
ler play-o�s. 

an o din  na 
e tpartij op eewe

IJmuiden - De politie heeft vori-
ge week donderdagmiddag rond 
17.00 uur een 32-jarige man uit 
IJmuiden aangehouden. Hij wordt 
ervan verdacht betrokken te zijn 
geweest bij een steekincident 
dat eerder die middag op de Zee-
weg plaatsvond tijdens een gro-
te vechtpartij tussen voetbalsup-
porters. 
De vechtpartij ontstond na de 
voetbalwedstrijd tussen Telstar en 
De Graafschap. Bij het steekinci-
dent raakte een supporter van De 
Graafschap gewond aan zijn nek. 
Vermoedelijk is hij met glas gesto-
ken.  Het slachto�er kon het zie-
kenhuis de volgende ochtend ver-
laten. 
Een andere supporter van de Doe-
tinchemse voetbalclub raakte ge-

wond aan zijn gezicht. Hij is ter 
plaatse nagekeken door ambulan-
cepersoneel. Er raakten ook enke-
le Telstar-supporters gewond. 
De vechtpartij zou zijn uitge-
broken omdat iemand een Fey-
enoord-tattoo toonde. De poli-
tie wil graag getuigen spreken die 
meer informatie hebben. Zij kun-
nen contact opnemen met 0900-
8844 (lokaal tarief). Blijft u liever 
anoniem? Bel dan met Meld Mis-
daad Anoniem op 0800-7000.
Door de ongeregeldheden moes-
ten supporters van Telstar zondag 
alsnog met een verplichte bus-
combi naar Doetinchem. De poli-
tie heeft meerdere IJmuidenaren 
teruggestuurd die toch met eigen 
vervoer naar de Achterhoek waren 
gereisd. (foto: Friso Huizinga)

nterie r  ontworpen 
door Thereca
IJmuiden - Al meer dan 25.000 
mensen bezochten dit jaar Infor-
matiecentrum SHIP, waar jong en 
oud  een interessant kijkje krij-
gen op het Noordzeekanaal en de 
bouw van de grootste zeesluis ter 
wereld. Bezoekerscentrum SHIP is 
gevestigd bij de sluizen en gratis 
toegankelijk. In het expogedeel-
te is veel leuks te doen, maar ook 
het horecagedeelte op de boven-
ste verdieping is het aanzien meer 
dan waard. 
Thereca is niet alleen producent 
van meubelen en accessoires maar 
ook de inrichter van het horeca-
gedeelte en de kantoren van SHIP.  
Projectmanager Martin Adema van 
Thereca vertelt: ,,SHIP zal maar vijf 
jaar bestaan en daarom was er een 
beperkt budget. Dankzij Telstar en 
een eigen bijdrage van Thereca, 
konden wij dit belangrijke, maat-

schappelijke project toch prachtig 
aankleden. Wij willen altijd iets bij-
zonders maken. En dus is met de 
kleuren van het logo gespeeld en 
hebben wij een maritieme sfeer ge-
creëerd. Het horecadeel is veelzij-
dig geworden vanwege de inklap-
bare tafels en stoelen, zodat het 
ook voor vergaderingen of groe-
pen gebruikt kan worden. Maar 
ook is er een loungedeel met lage 
zitjes, waardoor je het idee van een 
skybox krijgt. Mede dankzij de gro-
te ramen die uitkijken op het ter-
ras en de sluizen. En met de stam-
tafel in het midden hebben wij op 
een beperkte ruimte veel zitoplos-
singen geboden. We hebben weer 
iets moois achtergelaten.’’ Thereca 
ontzorgt met het creëren van inte-
rieurs voor kantoor, horeca, onder-
wijs, zorg en diverse andere zakelij-
ke projecten. (foto: Thereca)

Velsen - Een onderzoek naar het 
gebruik van �itsvergunningen voor 
een bepaald type dakkapel is posi-
tief uitgevallen. Vergunningvragers 
zijn heel tevreden over de snelle 
aanvraag en de betere dienstverle-
ning. Een belangrijk advies was om 
het �itsconcept breder toe te pas-
sen. De gemeente neemt dit ad-
vies over en dus zullen binnenkort 
meer vergunningen op deze wijze 
te regelen zijn. Tijdens de proefpe-
riode, die liep van november 2015 
tot april 2016 zijn er zeven �itsver-
gunningen aangevraagd en toege-
kend. Klanten kregen de vergun-
ning binnen twee dagen. Het ging 
dan om aanvragen die niet in strijd 
waren met het bestemmingsplan.

a apel
in een it

Bibliotheek 
verandert mee
Velsen - In haar nieuwe beleids-
plan 2017-2020 beschrijft Biblio-
theek Velsen hoe zij zich aanpast 
aan de nieuwe eisen van de tijd. 
De digitalisering en bezuinigingen 
maakten het nodig te veranderen. 
Tegelijkertijd zijn er minder abon-
nees, maar wel meer aanmeldin-
gen voor activiteiten. Omdat ie-
dereen zelfredzaam moet zijn wil 
de bibliotheek zich toeleggen op 
ondersteuning van mensen op 
digitaal en leesgebied. De biblio-
theek zal daarom doorgroeien van 
een klassieke bibliotheek naar een 
maatschappelijke en educatie-
ve bibliotheek, waar veel (plaatse-
lijke) informatie te vinden is. Ook 
moest er op veel vlakken �ink wor-
den bezuinigd, wat e�ect had op 
de algehele organisatie. Wat de 
bibliotheek de volgende jaren wil 
bereiken is desondanks groots: 
het lezen weer terugbrengen bij 
de mensen, jong en oud, vanwe-
ge ontwikkeling en plezier. Infor-
matie en participatie in samenwer-
king met andere organisaties. Mul-
tifunctioneel gebruik met meer-
dere partners op het gebied van 
huisvesting. 24/7 bereikbaarheid 
via digitale diensten. Er is al een in-
formatie- en kenniscentrum voor 
laaggeletterdheid. Educatie voor 
de jeugd. Scholing voor mede-
werkers. Een e�ciënte toekomst-
bestendige organisatie. De bibli-
otheek heeft het �nancieel zwaar. 
Ondanks alle maatregelen was er 
in 2017 nog steeds een tekort van 
ruim 550.000 euro. Dit komt mede 
door de gevolgen van het afbou-
wen van het personeelsbestand, 
want er was wel een positief ope-
rationeel bedrag. Vanaf 2020 ver-
wacht men een totaal positieve 
balans.

B antijn  annen oor 
in Naald er  antpoort

Santpoort-Noord - Op zondag 
3 juni verzorgt het Byzantijns 
mannenkoor de zang tijdens de 
Eucharistieviering in de Naald-
kerk. Dit koor heeft de afgelo-
pen jaren in veel kerken een mu-
zikale bijdrage geleverd tijdens 
Liturgische vieringen, woord-
diensten, of andere bijzonde-
re hoogtepunten. De viering in 
Santpoort begint om 10.30 uur.
Het Noord-Hollands Byzantijns 
Mannenkoor werd op 1 april 
1993 opgericht, telt 17 leden en 

staat onder de deskundige lei-
ding van Sergé Latychev.  Het re-
pertoire bestaat uit liturgische 
gezangen uit de traditie van 
de Russisch orthodoxe kerk en 
volksliederen uit Rusland en de 
Oekraïne.
Sinds 1995 zingen ze op ver-
schillende podia waaronder het 
Prinsengracht concert in Am-
sterdam, concertreizen naar on-
der andere Rusland en verzor-
gen ze de muzikale ondersteu-
ning bij bijzondere vieringen en 

diensten. Het koor heeft aan een 
aantal radioprogramma’s mee-
gewerkt en heeft vier cd’s opge-
nomen.
Overigens heeft het koor jaren 
een kindertehuis gesteund nabij 
Sint-Petersburg en ook de bouw 
van een kindertehuis in het 
Noordwesten van de Oekraïne.
Op dit moment doneren ze een 
deel van de concertopbrengs-
ten aan War Child. Aan het einde 
van de dienst wordt daarom ge-
collecteerd. (foto: aangeleverd)

Feestelijke 
openin  nie w 

ode Kr i
ebo w

Velsen-Zuid - Op vrijdag 25 mei 
wordt het vernieuwde gebouw van 
Rode Kruis IJmond feestelijk ge-
opend. Onder het genot van een 
drankje kan iedereen de pas ver-
bouwde vergader- en lesruimte ko-
men bekijken. De afgelopen maan-
den is het gebouw in Velsen-Zuid 
�ink verbouwd. Het resultaat is 
een mooie, ruime plek voor EHBO-
cursussen, workshops en verga-
deringen. Burgemeester Dales zal 
het gebouw samen met voorzitter 
Mees Hartvelt en Rode Kruis dis-
trictsvoorzitter Joop van Burk om 
17.00 uur o�cieel openen. De afge-
lopen maanden is het gebouw ste-
vig onder handen genomen omdat 
na de fusie met de afdeling Bever-
wijk/Heemskerk dringend een gro-
tere vergader- en lesruimte nodig 
was. Verder is de afdeling IJmond 
het logistieke centrum geworden 
van het district Kennemerland. De 
belangrijkste verandering is daar-
om het toevoegen van een ver-
groot leslokaal voor EHBO-cursus-
sen en andere trainingen en work-
shops. Tussen ons gebouw en de 
garage van autobedrijf Schweitzer 
is een afdak geconstrueerd dat ge-
legenheid biedt voor het stallen 
van meerdere aanhangwagens.

van €1499,-
voor

€ 999,-
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17 MEI
Excursie jonge weidevogels kij-
ken rond Spaarnwoude. Om 
9.00 en om 11.00 uur. Deelna-
me gratis. Zie ook www.vogel-
week.nl.

Koffieochtend in Bibliotheek 
Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Anthologie’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

Start Festival Ezels en Kwasten 
in Wijk aan Zee, tiendaags inter-
nationaal kunstfestival. Diverse 
workshops tijdens het festival. 
Informatie: www.ezelsenkwas-
ten.nl.

(foto: SimonePhotography)
Muzikantencafé in Muziekfort 
(Fort aan den Sint Aagtendijk) 
in Beverwijk, 19.30 uur. Info: 
www.muziekfort.nl. 

(foto: aangeleverd)
DDF Crew – Retuned (België) in 
De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. 
Muziek, dans, humor, spekta-
kel en vooral heel veel touw-
tjespringen: dat is waar het al-
lemaal om draait in de theater-
shows van DDF Crew. Meet & 
Greet na afloop. 

Open Podium in Podium Victo-
rie in Alkmaar, 20.30 uur. Entree 
gratis.

(foto: aangeleverd)
Marjolein van Kooten in Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 20.30 
uur.

(foto: Rayn Hossainkhan)
Jörgen Raymann in Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.15 uur. 

18 MEI

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Anthologie’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

(foto: Mark Kohn)
George van Houts met Kom Plot 
in De Vest in Alkmaar, 19.30 uur. 

(foto: aangeleverd)
Trio Kokaka in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

(foto: aangeleverd)
Dekoor Close Harmony - bekend 
van Pinkpop ´14 - in Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.30 uur.

19 MEI
Snuffelmarkt op de Lange 
Nieuwstraat in IJmuiden. Van 
09.00 tot 17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Boeken & Platen Verzamelmarkt 
op het Burgemeester Nielen-
plein in Heemskerk, 09.00-16.00 
uur.

Internationale modelboot wed-
strijd tot en met maandag 21 
mei bij de Ven in Spaarnwoude. 
Zie ook www.kmbc.nl

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Anthologie’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

(foto: Kees Sikkes)
Stamboomonderzoek en ver-
borgen verhalen op Ruïne van 
Brederode, Velserendelaan 2 
Santpoort-Zuid tot en met 21 
mei. Open van 11.00 tot 17.00 
uur. 

Pinkster-expositie Monique Nie-
berg een Kees Vlietman in kerk-
je De Kemphaan op De Wou-

▲

de, tot en met maandag, 11.00-
18.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Roots Market op Camping Bak-
kum, 12.00-19.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltrans-
port in de IJmond’. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleuter 
tot puber.

(foto: Pixabay.com)
Gildewandeling architectuur 
door de eeuwen heen met gids 
Han Leroi. Start 13.30 uur op 
station Haarlem, onder overkap-
ping Starbucks. Aanmelden kan 
via gildewandelingen@gmail.
com, www.gildehaarlem.nl 

(foto: Noah Valentyn)
Theaterconcert Sjors van der 
Panne in Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. 

(foto: PR Frank Boeijen)
Frank Boeijen in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. 

(foto: aangeleverd)
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 viert 50 jaar bestaan rock-
band Led Zeppelin met Britse 
tributeband Letz Zep. Aanvang 
20.30 uur.

20 MEI
Eerste Pinksterdag

Popup Stor ‘Groene Depot’ in 
de schapenruimte van Boerde-
rij Zorgvrij. Er zijn allerlei leuke 
hebbendingetjes te koop. Open 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ge-
sloten.

Swingend Pinksterfeest in 
Openluchttheater Caprera Ho-
ge Duin en Daalseweg 2 in Bloe-
mendaal. Bij slecht weer wijkt 
men uit naar de RK-kerk, Korte 
Zijlweg 7 in Overveen. Aanvang 
11.00 uur.

Boulevard of Magic op de Ken-
nemerboulevard in IJmuiden. 
Van 13.00 tot 17.00 uur zal de 
wedstrijd goochelen plaats vin-
den.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den: Gesloten!

Wings Ensemble speelt Schu-
bert Octet in de Janskerk, Jans-
straat 40 in Haarlem. Aavang 
15.00 uur

(foto: Peter Weijers)
Coverband LEFF bij Café Bart-
je, Hoofdstraat 150 Santpoort-
Noord. Van 17.00 tot 20.00 uur.

21 MEI
Tweede Pinksterdag

Popup Stor ‘Groene Depot’ in 
de schapenruimte van Boerde-
rij Zorgvrij. Er zijn allerlei leuke 
hebbendingetjes te koop. Open 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Anthologie’. Extra 
geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den extra open van 13.00 tot 
17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Is-
kes in IJmuiden’ en ‘100 jaar 
staaltransport in de IJmond’. 3 
Speurtochten voor kinderen 
van kleuter tot puber.

(foto: aangeleverd)
Kerk Krommeniedijk is open 
voor bezichtiging van 13.00 tot 
16.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Noota Saxofoon Duo in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

22 MEI
Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek.

(foto: aangeleverd)
Informatieochtend over loop-
training bij etalagebenen bij 
Fysio Maas, Grahamstraat 105 
IJmuiden. Aanvang 11.00 uur. 
Deelname is gratis en vrijblij-
vend.

23 MEI
OIG tweedehandswinkel ge-
sloten.

(foto: aangeleverd)
Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag. 

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltrans-
port in de IJmond’. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleuter 
tot puber.

Gratis puzzel ruilbeurs in Twee-
de Kans in De Schulpen. Van 
14.00 tot 15.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Muziek-meditatieavond in de 
Tuin van Kapitein Rommel door 
Marianne Rosenland, Irene 
Brugman en gastmusicus Edou-
ard. Aanmelden: irene@de-vro-
lijke-noot.nl.

Informatiebijeenkomst ‘Snurken 
en Slaapapneu’ in het restaurant 
van het Rode Kruis Ziekenhuis 
in beverwijk op de 2e etage van 
het ziekenhuis. De avond is van 
19.15 tot 21.30 uur. Aanmelden 
verplicht via www.rkz.nl.

(foto: Margot de Heide)
Pikante musical ‘The Full Monty’ 
in De Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

24 MEI
Koffieochtend in Bibliotheek 
Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Anthologie’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

Elk jaar sturen we in mei onze do-
nateurs een nieuwsbrief.
Zoals bijna alles in Het Hospice 
wordt ook het maken van de 
nieuwsbrief door vrijwilligers ge-
daan, want zoiets belangrijks be-
steedt je niet uit, dat doe je zelf.
Er is dan ook door een heel team 
van onze vrijwilligers hard aan 
gewerkt, maar het resultaat mag 
gezien worden.
In de nieuwsbrief staan naast 
praktische zaken, zoals het belas-
tingvoordeel bij giften aan Het 
Hospice, verhalen van medewer-
kers van het Rode Kruis zieken-
huis en het Spaarne Ziekenhuis. 
Zij vertellen over hun samenwer-
king met Het Hospice en uiter-
aard hoe ze deze samenwerking 
ervaren. Het zal u waarschijnlijk 
niet verbazen dat ze daarover erg 
te spreken zijn.
Maar wat de nieuwsbrief weer 
bijzonder maakt is het  persoon-
lijke verhaal van de echtgeno-
te van één van onze gasten. Ik ci-
teer uit dit verhaal: 
“Eenmaal in zijn bed in de Hos-
pice kwam Leo helemaal bij. Hij 
keek triomfantelijk en enthousi-
ast om zich heen en vond het er 
prachtig. De stress en de angst 
vielen helemaal weg. Ook bij mij. 
Ik vond het net een vijfsterrenho-
tel. Alles was één grote positieve 
verrassing.”
Deze verhalen doen mij altijd 
weer realiseren waarom wij met 
z’n allen doen wat we doen. Het 
is hartverwarmend om te lezen 
hoe iemand die in Het Hospice 
wordt opgenomen zich daar di-
rect zo liefdevol ontvangen voelt 
dat hij bijna vergeet waarvoor hij 
daar is.
Maar, ik blijf dit zeggen,  zonder 
de hulp van onze donateurs en 
andere goede gevers, kunnen we 
dit mooie werk niet doen.
Al werken we bijna uitsluitend 
met vrijwilligers, toch hebben we  
altijd meer geld nodig dan er via 
subsidie en gastenbijdragen bin-
nen komt.
Gelukkig kunnen we elk jaar 
weer op onze donateurs rekenen, 
waardoor onze penningmees-
ter zijn begroting toch nog slui-
tend krijgt.
Mocht u (nog) geen donateur 
zijn, maar dat graag willen wor-
den, stuur dan een mailtje naar 
info@hospicevelsen.nl of bel naar 
023-5493214, dan maken we dat 
meteen in orde en we sturen u 
ook meteen nog onze nieuws-
brief. Want, iedere donateur telt!

Robert van Westerhoven,
Voorzitter Hospice De Heideberg

Donateurs 
zijn voor ons 
onmisbaar!
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

De kinderen werden met de bus 
opgehaald en hadden een spet-
terende, sportieve middag. Na 
ontvangst met een drankje en 
iets lekkers was het tijd voor het 
echte werk. De kinderen kregen 
een voetbalshirt en een paar 
door Nike gesponsorde voetbal-
schoenen. Zo konden ze als een 
echte speler mee het veld op 
met de selectiespelers. Na de cli-
nic werden de kinderen rondge-
leid door het stadion en de dag 
werd afgesloten met een hapje 
en een drankje. En als klap op de 
vuurpijl kreeg elk kind ook nog 

twee tickets voor de eerstvol-
gende thuiswedstrijd!
SC Telstar was niet de enige voet-
balclub waar een voetbalclinic 
georganiseerd werd. In totaal 
volgden circa 400 kinderen uit 
opvanglocaties door heel Neder-
land een voetbalclinic.
Het campagnethema 2018 van 
de Week van Het Vergeten Kind 
is het belang van kleine gebaren 
van echte aandacht. Kleine ge-
baren, zoals het bieden van een 
luisterend oor of het sturen van 
een lief berichtje zorgen ervoor 
dat een kind zich gezien en ge-

liefd voelt. Er zijn in Nederland 
100.000 kinderen die opgroei-
en in gezinnen met meervoudi-
ge problematiek die deze posi-
tieve aandacht nauwelijks krij-
gen. Om deze kinderen te steu-
nen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Neder-
land op om deze kinderen te ver-
warmen met een kilometerslan-
ge supportsjaal van lieve berich-
ten. Na de actieperiode deelt Het 
Vergeten Kind ze, sjaal voor sjaal, 
uit aan kwetsbare kinderen in 
Nederland.
De Week van Het Vergeten Kind 
was van maandag 29 janua-
ri tot en met zondag 4 februa-
ri met verschillende activiteiten 
door het hele land. Vaste onder-
delen zijn de uitreiking van de 
‘Kind Centraal’ Award, Het Verge-
ten Kind Filmfestival en de voet-
balclinics.  Zie ook www.hetver-
getenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Regio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnis-
bak. Maar nu heb ik echt mijn eigen!” Randy, 7 jaar was een van 
de deelnemers van een voetbalclinic van Het Vergeten Kind.  De-
ze organisatie hield op 31 januari voetbalclinics voor kwetsbare 
kinderen in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League 
clubs, waaronder S.C. Telstar. De kinderen leerden deze dag voet-
balskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden 
een onvergetelijke dag met hun idolen. 

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

uitverkocht
Velsen-Zuid - Vrijdag speelt 
Telstar in de Jupiler League 
een belangrijke thuiswedstrijd 
tegen Jong Ajax. De kaarten 
zijn bijna uitverkocht. De west-
tribune en de oostribune zit-
ten al vol. Voor de zuidtribune, 
doorgaans bestemd voor de 
supporters van de tegenpar-
tij, waren woensdag nog enke-
le kaarten beschikbaar. Moge-
lijk zijn alle kaarten bij het ver-
schijnen van deze krant echter 
toch al verkocht. Dat betekent 
dat alle 3.200 plaatsen in het 
Rabobank IJmond Stadion be-
zet zullen zijn. De laatste keer 
dat  het zo’n volle bak was bij 
Telstar was op 29 oktober 2015 
in de bekerwedstrijd tegen AZ, 
die eindigde in 0-1. 
Het succes van Telstar bete-
kent dat de kaarten voor de 
wedstrijden als warme brood-
jes  gaan. Telstar verloor vo-
rig weekeinde echter de wed-
strijd tegen FC Den Bosch. Het 
was de eerste nederlaag in zes 
wedstrijden, maar dat had ge-
lukkig geen grote gevolgen 
voor de stand op de ranglijst 
omdat de concurrentie ook 
punten liet liggen. 
Jong Ajax is sinds maandag 
de nieuwe koploper in de Ju-
piler League. Het wordt dan 
ook een belangrijke wedstrijd 
voor beide ploegen. Er wordt 
met belangstelling uitgekeken 
naar een mogelijke opstelling 
van Ajax-speler Younes. Maan-
dag speelde hij nog mee met 
Jong Ajax en maakte daar di-
rect een glansrol van. Het is 
nog afwachten of Younes te-
gen Telstar uitkomt. In ieder 
geval hoeft hij niet tegen lege 
tribunes op te kijken!

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 fe-
bruari wordt weer een Repair Ca-
fé gehouden van 13.30 uur tot 
16.00 uur in ’t Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
201. Tijdens het Repair Café draait 
het op elke tweede zaterdagmid-
dag van de maand allemaal om 
repareren.  Het biedt, naast dat 
het een gezellige ontmoetings-
plaats is voor de buurtbewoners, 
de gelegenheid om elektrische 
apparaten, klokken, horloges, 
meubeltjes, speelgoed, compu-
ters, mobiele telefoons, �etsen, 
enz. ter reparatie aan te bieden. 
In principe gebeurt dit gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 

Velsen - De gemeente Velsen 
gaat de achtste termijn afbeta-
len van het HOV (Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer) tussen IJmui-
den en Haarlem. Het gaat voor 
2018 om 167.000 euro. Het ge-
deelte dat de gemeente mee-
betaalt aan het project zou be-
staan uit 15 jaarlijkse termijnen. 
Maar nu het HOV totaalbedrag 
veel lager is uitgekomen ziet het 
er naar uit dat niet al die termij-
nen moeten worden betaald. Dit 
jaar wordt duidelijk hoeveel Vel-
sen nog moet betalen. Oorspron-
kelijk zou het  totaalbedrag uit-
komen op een bedrag van 67 
miljoen euro, grotendeels be-
taald door de provincie Noord-
Holland. Vorig jaar werd na afron-
ding van het project bekend dat 
door slim aanbesteden het to-
taalbedrag uitkomt op circa 36 
miljoen euro. 

Achtste
termijn HOV

Warme Truiendag in PVM
Driehuis - Groep 5 van de Jan 
Campertschool vierde op 1 febru-
ari Warme Truiendag, de jaarlijk-
se energiebesparing dag, met het 
Pieter Vermeulen Museum. 
Op school vertelde Joost Kok van 
Coöperatie Energiek Velsen over 
duurzame energie en zonnepane-
len die ook, als cadeau van Ener-
giek Velsen, op het dak van het 
museum zijn geplaatst. De ouders 
werden opgeroepen om mee te 
doen met de actie om zonnepa-
nelen te kopen op het dak van De 
Kleine Verhuizer in het havenge-
bied.
In het museum werden de kinde-

ren welkom geheten in het Ener-
gie-duurzaamheids-proe�okaal.
In een �lmpje werd duidelijk dat 
de fossiele brandsto�en die wor-
den verbrand om energie op te 
wekken in  energiecentrales op-
raken én dat ze zorgen voor ver-
vuiling van de lucht: een oorzaak 
van klimaatverandering. Duidelijk 
is dat we over moeten op duurza-
me energie.
In groepjes gingen de kinderen 
aan de slag met proe�es om te 
ontdekken hoe nieuwe manieren 
van energie opwekken werken 
en hoe je zuiniger om kunt gaan 
met energie. Ze ontdekten hoe-

veel stroom een gloei-, spaar-, ha-
logeen-, en led-lamp verbruiken: 
daarbij kwam de led-lamp na-
tuurlijk als winnaar uit de bus. Ze 
bekeken op welke manier, onder 
andere door isolatie, je de warm-
te van een modelhuisje maximaal 
binnen kunt houden en testten 
hoe je zonnewarmte kunt gebrui-
ken. Als klap op de vuurpijl knut-
selden de kinderen een Picosol in 
elkaar: een zonnebloem die werkt 
op een zonnecel. 
Een mooie afsluiting van een su-
perleuke en leerzame Warme Trui-
en-middag in het Pieter Vermeu-
len Museum. (foto: aangeleverd)

Open dag Kuba moskee
IJmuiden - Vanwege het 25–ja-
rig bestaan van de Kuba moskee 
wordt op zondag 18 februari een 
open dag gehouden voor alle in-
woners uit Velsen en de regio.  
Op 16 februari 1993 opende de 
Kuba moskee aan de Planeten-
weg haar deuren en sindsdien 
vervult de moskee een belang-
rijke functie voor de moslims uit 
Velsen en omstreken. De eerste 
Turken kwamen eind jaren 60 
naar Nederland om bij de toen-
malige Hoogovens en in de vis-
serij te werken. Al snel ontstond 
er behoefte aan een gebedsruim-
te. Om hieraan gevolg te geven  
werd gedurende een aantal jaren 
diverse ruimten gehuurd. Om-
dat de gemeenschap door ge-
zinshereniging snel groeide was 
er behoefte aan een permanen-
te ruimte. Begin jaren negen-
tig reisde de gemeente-architect 
Siem Schaafsma naar Turkije om 
daar verschillende moskeeën te 
bezoeken wat resulteerde in een 
ontwerp van een moskee naar 
het model van een dorpsmoskee. 
In 2008 is het educatief en cultu-
reel centrum erbij gebouwd om-
dat de activiteiten zich uitbreid-
den. De Kuba moskee wil een bij-
drage leveren aan de samenle-
ving door met verschillende or-

ganisaties samen te werken. 
De laatste jaren is de Kuba mos-
kee actief om veel meer naar bui-
ten te treden door het organise-
ren van allerlei activiteiten. 
Het bestuur en de leden laten 
het 25-jarig bestaan niet onop-
gemerkt voorbij gaan. In Velsen 
en omstreken zullen nog veel 
mensen zijn die de Kuba mos-
kee nooit van binnen hebben ge-
zien. Die kans krijgen ze tijdens 
de open dag op 18 februari. De 
open dag begint om 10.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur. Gedurende 
de open dag worden bezoekers 
ontvangen in de ontmoetings-
zaal waar ze gratis thee of ko�e 
krijgen. Hierna volgt onder des-
kundige begeleiding de rondlei-
ding. Tijdens de rondleiding kun-
nen vragen gesteld worden en 
mogen foto’s gemaakt worden. 
Als het weer redelijk is zal er voor 
de kinderen een springkussen 
zijn, kunnen ze zich laten schmin-
ken en is er voor hen een kleur-
wedstrijd. De winnaars ontvan-
gen een cadeautje en alle kinde-
ren krijgen een gratis suikerspin. 
Alle bezoekers ontvangen een 
klein aandenken aan het 25-ja-
rig bestaan. Wat dit aandenken is 
ziet u op zondag 18 februari.

Wie kan vertellen over 
100 jaar staaltransport?
IJmuiden - Het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum is voor de nieu-
we tentoonstelling ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’, te zien 
vanaf zaterdag 25 februari, op 
zoek naar mensen met verhalen 
over de logistiek van het staalbe-
drijf.
De aanvoer van grondsto�en en 
de afvoer van materialen van en 
naar verre oorden vereist een ge-
weldige organisatie en inzet. Van 
planning op kantoor tot afhan-
deling in de havens. Iedere scha-
kel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt 

of bent u nog werkzaam bij Ta-
ta Steel en heeft u een bijzonder 
verhaal, of wilt u graag iets vertel-
len over uw werkzaamheden, dan 
kunt u zich melden bij het muse-
um.
Het is de bedoeling dat een aan-
tal verhalen wordt opgenomen 
zodat bezoekers van de tentoon-
stelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretari-
aat museum via 0255-538007 of 
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u 
wordt teruggebeld.

Watertoren wint 
Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder zeer grote 
belangstelling zijn afgelopen 
zaterdag de �nales van het 
18de Hofstede biljarttoernooi 
gespeeld.  Als winnaar van het 
toernooi kwam het team van 
de Watertoren uit de bus. 

In een enerverende �nale ver-
sloegen zij de biljarters van Hee-
renduinen met ruim verschil (88 
tegen 75). Een trotse Jan Zijlstra 
mocht voor zijn team de felbe-
geerde wisselbeker in ontvangst 
nemen. 
Tot beste speler van het toer-
nooi werd Dick de Haan van 
team de Hofstede uitgeroepen. 
Hij speelde 247 punten bij el-
kaar. Hij bleef daarmee John 
Warmerdam van de Hofstede 
met 226 punten en René Stam-
mis van Velserbroek en Rinus 
van Henten Heerenduinen, bei-
den met 208 punten in de pun-
tentelling ruim voor. Dick kwam 
hierdoor in het bezit van de in 

2013 nieuw geïntroduceerde 
Johan Helder trofee. Gezien het 
door hem vertoonde spel een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was beslist de 
moeite van het bekijken waard. 
Hier bleek Velserbroek duidelijk 
een maatje te groot voor de Hof-
stede en won met 84 tegen 76.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds verbroe-
derd was wederom duidelijk te 
merken. De belangstelling in het 
wijkcentrum tijdens de wedstrij-
den was overweldigend en hoe 
verbeten er tijdens het toernooi 
ook voor de partijwinst werd ge-
streden. Na a�oop was er ruim-
schoots gelegenheid om onder 
het genot van een hapje en een 
drankje de onder-linge contac-
ten verder te verstevigen. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hof-
stede biljarttoernooi te organi-
seren. (foto: aangeleverd)

TELSTAR ✩ NIEUWS
BEDANKT VOOR EEN PRACHTIG VOETBALFEEST!

Foto’s: 1963-pictures.nl, 
Michel van Bergen en 
Dennis Gouda









02 17 mei 2018

Win vakantiegeld of design scooter

Italiaanse weken bij 
Flamingo Casino IJmuiden
IJmuiden - Van 18 tot en met 
31 mei verwent Flamingo Casi-
no haar gasten met kans op het 
winnen van een Italiaanse De-
sign Scooter of vakantiegeld. Tij-
dens de actie is het casino na-
tuurlijk in Italiaanse sferen aan-
gekleed en word je verwend 
met pico bello food & drinks. Bij 
ieder bezoek tijdens de Italiaan-
se weken krijg je een gratis lot. 
Met dit lot maak je kans op het 
winnen van die super hoofd-
prijs: een prachtige scooter. En 
dan zijn er ook nog heel veel va-
kantie geldprijzen te winnen tot 
wel 400 euro. Dus hoe vaker je 
komt, hoe meer kans op het win-

nen van een van de prijzen. Tij-
dens de �naleavond op 31 mei 
word je de hele avond verwend 
met heerlijke Italiaanse food & 
drinks. Dus wie zijn vakantiegeld 
wil aanvullen of op zo’n Design 
Scooter weg wil rijden, gaat van 
18 tot en met 31 mei naar Fla-
mingo Casino. 
Bij Flamingo Casino draait al-
les om verwennen en winnen. 
Daarom is deelname aan de Ita-
liaanse weken natuurlijk gratis, 
net zoals de entree en de heer-
lijke food & drinks. Ook tijdens 
de gezellige �nale. Bij Flamingo 
Casino vind je altijd de nieuwste 
speelautomaten en meerspelers 

in een gastvrije en uitnodigende 
ambiance. Desgewenst geven 
de medewerkers je graag spel-
uitleg. Een bezoek aan Flamin-
go Casino is een echte beleving. 
Bij Flamingo Casino draait al-
les om verwennen. Daarom zijn 
deelname, entree, food & drinks 
altijd gratis. Flamingo Casino 
IJmuiden vind je aan de Lange 
Nieuwstraat 791-793. Dagelijks 
geopend van 10.00 tot 02.00 
uur.  Minimum leeftijd 18 jaar. Bij 
twijfel kan legitimatie gevraagd 
worden. Speel bewust. Zie ook 
www.�amingocasino.nl of face-
book.com/�amingocasinoijmui-
den.nl.

Uw huis in de hoofdrol!
Driehuis - Bij ’t Makelaarshuis 
geeft de presentatie van uw wo-
ning op FUNDA een beter beeld 
doordat er naast een uitgebreide 
fotoreportage nog meer moois 
wordt getoond zoals 360 op-
names en een video waarbij de 
sfeer en de woonomgeving nóg 
beter in beeld komen. Daarbij 
wordt een wervende tekst ge-
schreven waarin precies vermeld 
wordt waarom juist úw huis bij-
zonder is. Tenslotte de vriendelij-
ke en professionele benadering 
naar verkopers en kopers toe het-
geen zich uit in een optimaal ver-
koopresultaat. 
De gastvrije ontvangst in ’t Make-
laarshuis, waar bij mooi weer de 
aktes zelfs getekend kunnen wor-
den in de tuin, maakt het plaat-
je compleet. Is deze exclusiviteit 

dan duurder? Nee, dit hoort bij de 
service en is inbegrepen in de �j-
ne tarieven die ’t Makelaarshuis 
hanteert. Kortom: Gun uw huis ’t 

Makelaarshuis! Meer weten? Bel 
06-20745127 en er wordt snel 
een vrijblijvende afspraak ge-
maakt. (foto: aangeleverd)

Velsen-Noord - Bij TC de Giete-
ling kan het hele jaar door wor-
den getennist op ieders eigen ni-
veau. Er worden vele leuke activi-
teiten georganiseerd. Ontdek dit 
door op vrijdag 25 mei van 19.00 
tot 22.00 uur langs te komen op 
de gezellige introductieavond. 
Voor een racket kan eventueel 
worden gezorgd. Op zondag 10 

juni van 13.00 tot 16.00 uur kun-
nen zowel volwassenen als kinde-
ren kennis maken met de tennis-
sport en met de vereniging. Spe-
ciaal voor de kids is er een storm-
baan en zijn er pannenkoeken. 
Deelnames is gratis. TC de Gitee-
ling is gevestigd aan de Rooswij-
kerlaan 2a, op Sportpark Roos-
wijk. (foto: aangeleverd)

Maak kennis met tennis 
bij TC de Gieteling

IJmuiden - Zondag 27 mei wordt 
weer de gezelligste ko�erbak-
markt gehouden achter Hema in 
IJmuiden. Net als vorige jaren zal 
het plein weer vol staan met ruim 
100 auto’s. De kosten zijn hetzelf-
de als vorig jaar, te weten 10 eu-
ro per auto of 15 euro voor een 
auto met aanhanger of een bus. 
De 10 euro borg krijgt u a a�oop 
van de markt terug. Er is een toi-
let aanwezig. Reserveren hoeft 
niet maar kom op tijd want er is 
veel belangstelling. De markt be-
ging om 8 uur, vanaf 7.30 uur kan 
men het terrein op waar een plek 
wordt toegewezen. De markt 
duurt tot 15.00 uur. Als u eerder 
weg gaat vervalt de borg. Zie ook 
Facebook ko�erbakmarkt-ijmui-
den. Mail voor informatie naar ri-
chard-rikkie@hotmail.com of bel 
06-57539029. De volgende kof-
ferbakmarkten zijn op 17 juni, 22 
juli, 19 augustus, 23 september 
en 21 oktober. 

Kofferbakmarkt
Velserduinplein

Zonovergoten viering 30 
jaar Kennemer Sociëteit

Voor het o�ciële gedeelte werd 
het grote gezelschap uitgenodigd 
om naar binnen te gaan waar het 
toch een beetje dringen werd. 
De aanwezigen werden hier door 
voorzitter Martin Heere in zijn toe-
spraak van harte welkom geheten, 
waarbij hij tevens de geschiede-
nis schetste van de vereniging. Af-
sluitend werd nog een korte video 
presentatie getoond waarin even-
eens de ontstaansgeschiedenis
aan de orde kwam. Op’ You tube’ is 
deze presentatie nu al te zien, maar 
binnenkort staat deze ook op de 
website. 
De Kennemer Sociëteit, een geheel 
zelfstandige vereniging, werd op-
gericht in 1988 door de heer An-
ton Blinkho�. Het doel van de ver-
eniging was, en is nog steeds, een 
platform te bieden aan heren die 
een werkzaam leven achter de rug 
hebben, maar af en toe graag in 
een ontspannen sfeer willen bab-

belen. En die daarbij ook open-
staan voor het verkrijgen van nieu-
we kennis en informatie. 
Het ledenbestand is door de jaren 
heen altijd een afspiegeling ge-
weest van de vele industriële, tech-
nische en nautische activiteiten in 
de regio, maar ook een grote ver-

tegenwoordiging van het mid-
den- en kleinbedrijf. Tweemaal per 
maand, op woensdagochtend, ko-
men de leden bij elkaar in het ge-
bouw aan de Stationsweg 95 in 
Velsen-Zuid. Hier worden ook le-
zingen verzorgd door interessan-
te sprekers en twee maal per jaar 
gaan de leden op excursie naar in-
teressante bedrijven of instellin-
gen. Belangstellenden kunnen zich 
per mail aanmelden via  kenne-
mersocieteit@gmail.com waarna 
één van de bestuursleden contact 
opneemt. (foto’s: Joop Waijenberg)

Bloemendaal - Vorige week woensdag liep het terras van Bartje 
Bloemendaal vol met leden en genodigden van de Kennemer So-
ciëteit voor de viering van het 30-jarig bestaan. Genietend van 
het mooie weer gaf een groot aantal van de 65 leden acte de pré-
sence en hoewel het een vereniging voor heren betreft,  waren 
deze middag ook de echtgenotes welkom.

18 Optredens 
tijdens 
korenfestival
IJmuiden - Zaterdag 26 mei or-
ganiseert de Culturele Stichting 
Velser Gemeenschap (VG) voor 
de negende keer het korenfes-
tival Velsen Zingt! Van 13.00 tot 
22.00 uur laten 18 koren zich ho-
ren in het Vellesan College (in-
gang P.J. Troelstraweg). De toe-
gang is gratis. De deelnemende 
verenigingen bieden het publiek 
een kijkje in de gevarieerde we-
reld van de zang. Van shanty tot 
pop en van oratorium tot jeugd-
musical en opera. Het korenfesti-
val wordt om 12.50 uur geopend 
door de wethouder van cultuur 
van de gemeente Velsen. Het pro-
gramma ziet er als volgt uit. 13.00 
uur Zanggroep Sparkle Velsen, 
13.30 uur Shantykoor Nortada, 
14.00 uur Naaldkoor Santpoort, 
14.30 uur A Capella Groep Bro-
thers-4-Tune, 15.00 uur Christelijk 
Mannenkoor IJmuiden, 15.30 uur 
Popkoor Zingsation, 16.00 uur 
Vrouwenshantykoor Grace Dar-
ling, 16.30 uur Het Amusements-
koor Velsen, 17.00 uur COV IJmui-
den, 17.30 uur Popkoor MultiVo-
caal, 18.00 uur Jeugdmusicalver-
eniging De Jonge Stem, 18.30 
uur Shantykoor ‘t Staende Tuygh, 
19.00 uur Gezelligheidskoor � an-
ders, 19.30 uur Vocalgroup Ciga-
le, 20.00 uur Gezelligheidskoor 
De Delta Singers, 20.30 uur Vel-
ser Operagezelschap Bel Can-
to, 21.00 uur Popkoor Decibel en 
21.30 uur  Het Muzikaal Gezel-
ligheidskoor. Met hun repertoire 
willen de koren het publiek een 
gezellige en gevarieerde dag be-
zorgen. Zie ook www.velserge-
meenschap.nl.

MTC Ten overhandigt 
cheque aan KWF
IJmuiden - Voor de jaarlijkse 
meerdaagse tocht heeft MTC Ten 
het resultaat van de vijfde Vis Ri-
de Out bekend gemaakt. Een be-
drag van 7425 euro kon aan de 
zichtbaar ontroerde vertegen-
woordigster van het KWF, Joske 
Haver-van Rijn, worden overhan-
digd. Dit bedrag werd behaald 
dankzij de gulle giften van vrien-
den en bekenden van de leden 
van Ten. Zij maakten het mogelijk 
dat de deelnemers onthaald kon-

den worden met ko�e en koek, 
onderweg konden genieten van 
een hapje en een drankje, en bij 
aankomst bij het clubhuis van de 
MTC een maaltijd aangeboden 
kregen. Een maaltijd, hoe kan het 
ook anders in IJmuiden, bestaan-
de uit diverse soorten gebakken 
vis, en een barbecue. Al met al 
een geslaagde dag voor de in to-
taal 68 deelnemende motoren en 
niet in de laatste plaats voor het 
KWF. (foto: Ton van Steijn)

Welkom bij 
Brasserie 
de Bank!
Santpoort-Noord - Bij Brasse-
rie de Bank en de IJswinkel bent 
u van harte welkom voor een 
lunch, diner, cocktails en natuur-
lijk een lekker ijsje. Ook voor een 
kop ko�e of cappuccino kunt u 
terecht in de gezellige horeca-
zaak aan de Broekbergenlaan. 
Meer weten? Kom langs of neem 
telefonisch contact op via 023-
5746616. (foto: aangeleverd)

Geslaagd culinair feest
Velserbroek - Liefhebbers van 
goede wijn, �jne muziek en lekker 
eten kwamen afgelopen week-
end weer volop aan hun trekken 
tijdens Villa’s Culinair Wijnthea-
ter. De vierde editie van het eve-
nement aan de rand van de West-
broekplas werd druk bezocht, zelf 
toen de temperatuur even naar 
beneden ging. 
Op Hemelvaartsdag liep het 
strand meteen vol voor de ver-
kiezing van de Wijnvrouw van 
het Jaar en de voorronde van 
het NK Oestersteken. In de da-
gen die volgden waren er onder 
meer glasproeverijen, theaterop-
tredens en activiteiten voor kin-
deren. Regionale top-chefs kook-

ten drie avonden de sterren van 
de hemel in het pop-up restau-
rant, terwijl op hetzelfde mo-
ment de foodtrucks aan de wa-
terkant goede zaken deden. ,,Het 
was een fantastisch wijnfestival 
waar duizenden mensen plezier 
aan hebben beleefd’’, aldus Step-
hanie Heijkoop van Villa Westend, 
die graag van de gelegenheid ge-
bruik maakt om Barend en Barba-
ra van het Wijntheater te bedan-
ken voor hun hulp bij de organi-
satie. 
Het volgende evenement is de 
Hippie Markt op 2 en 3 juni. Kijk 
voor meer informatie op www.vil-
lawestend.nl. (foto: Noortje Dal-
huijsen)

















Maak kennis met tennis

Rooswijkerlaan 2A, Velsen-Noord

Senioren

gratis toegang

Vrijdag 25 mei 2018
19:00 - 22:00 uur

Senioren &
jeugd

Zondag 10 juni 2018
13:00 - 16:00 uur

(pannekoeken,
stormbaan 21m
en tennislessen)      

sportschoeisel

zonder noppen

geen racket?

geen probleem!

Kompasstraat 74-76 Plein 1945 NO. 50
Tel. 0255-518000 Tel. 0255-540049
Fax 0255-521005 Fax 0255-521005
IJmuiden IJmuiden
Bestel online op: ambachtsbakkerbastmeijer

Ambachtsbakker
BASTMEIJER

WIJ ZIJN UW SPECIALIST IN 
SPELTBROOD EN SPELTBANKET

Alles vers uit eigen bakkerij
Week reclame van 18 t/m 24 mei

BROODJE VAN DE WEEK 
HEERLIJKE CIABATTA 

MET FRICANDEAU, SLA, 
PIJNBOOMPITTEN EN 
TRUFFELMAYONAISE

VAN € 3,95 NU VOOR MAAR € 3,25
 

AMBACHTELIJKE PINKSTERSTOLLEN 
VAN € 3,95 NU VOOR MAAR € 2,95

 
ZOMERSE PIZZA STOK

VAN € 2,95 NU VOOR MAAR € 1,95

WEEKEND REKLAME
HEERLIJKE BASTJES ROYAAL 

GEVULD MET SLAGROOM 
VAN € 2,10 NU VOOR MAAR € 1,50

Repr   Gilde‘17

KENNEMERLAAN 163     1972 EM     IJMUIDEN     0255 - 234 567 
WWW.REPROGILDE.NL     INFO    rEPROGILDE.NL

TEXTIEL
DESIGN
SIGNING
WEBSITES
MARKETING
PRINT&DRUK

Leon van V
elzen.

“In ons GildeHuys ben je meer dan welkom” Willem Kwak.

“Wij laten je ambacht tot  de verbeelding spreken”

Alexandra Brethouwer.

“Ontwerpen die je persoonlijk raken”

@

Te koop:
Bobike �etszitje voor en windscherm 
30,-, bobike �etszitje achter compleet 
30,-, i.z.g.st. tot 3 en 6 jr.
Tel. 023-5254462
Gevraagd:
11 of 12 rubber tegels van 50 x 50 x 
2,5-3.0, teg een kleine vergoeding en 
een greep. Tel. 0255-535400

Aangeboden:
Ik heb nog 4 artiszegels over, ruilen 
voor een franse geranium.
Tel. 06-57534269

Te koop:
Rollator,vouwbaar en met hand-
remmen kleur donkerblauw. I.z.g.st.
Prijs34,-. Tel. 06-14175946

Te koop:
Kruissleutel 5,-, scho�el 5,-, hark 5,-, 
kinzo auto poetsmach. 15,-, verstelbr. 
wandelstok 5,-, strijplank 7,-, buggy 
11,-. Tel. 023-5271991
Gevraagd:
Heeft iemand nog deka-artiszegels 
over of ruilen voor AH glaszegels.
Tel. 0255-533439/06-21393819

Te koop:
Electr. bedbodems 80 x 190 met 
matras 150,-. 2 boekenkasten, licht 
eiken 50,-. Tel. 0255-518518
Te koop:
Caravan hordeur 30,-, deelbr. 1.60 
- 54. Disselklembus met slot 35,-, 
stalen hordeur, 21.5 x 50 27,50.
Tel. 06-49636203

Te koop:
Boek: hart van kennemerland.In zeer 
goede staat.Voor 25,-.
Tel. 06-20920784
Gevraagd:
Ik ben op zoek naar DE-punten. Wie 
o wie heeft ze en doet er niks mee? Ik 
kom ze heeeeel graag bij u ophalen. 
Tel. 06-38610143
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Dinsdagavondloopgroep bij 
leukste vijf van Nederland
Velsen - De Suomi Dinsdag-
avond Loopgroep met trai-
ner Bob Keuzekamp heeft zich 
al geplaatst bij de top vijf van 
Leukste Loopgroep van Neder-
land. Maar de allerleukste wor-
den kan ook nog, als zij maar 
genoeg stemmen krijgen. Tot 
31 mei kan gestemd worden 
via www.atletiek.nl/nieuws/
leukste-loopgroep-2018-het-
stemmen-kan-beginnen.

De leden van de groep waren di-
rect enthousiast toen ze hoorden 
van deze wedstrijd van de Atle-

tiekunie. Want die hebben ze nog 
nooit gewonnen. En wedstrijden 
lopen zit in het bloed van deze 
fanatiekelingen. Van de mara-
thon van New York tot en met de 
Berenloop op Terschelling. 
De leden hebben een leeftijd van 
16 tot 67 jaar en zijn beretrots 
op hun trainer, Bob Keuzekamp. 
Niet alleen door de groep uit-
geroepen tot de leukste trainer, 
maar ook tot snelste kapper. Zijn 
naam stond heel wat keren bo-
venaan bij de Pierloop. Al jaren 
traint hij de Dinsdagavond Loop-
groep bij Suomi. Veel lopers kwa-

men erbij om te trainen voor een 
bepaalde wedstrijd, maar gingen 
er nooit meer weg, vanwege de 
vriendschap, de klik en de ‘soul-
mates’. Humor, medeleven en en-
thousiasme gaan hier hand in 
hand. 
De mooiste leus die in de aan-
melding te vinden is: ‘Genieten 
en hardlopen is de gouden draad 
in onze vriendschap’. Kijk op You 
Tube eens naar het �lmpje on-
der het kopje Dinsdagavond-
loopgroep AV Suomi, dan wordt 
het helemaal duidelijk. Stemmen 
dus! (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Op zaterdag 19 mei 
wordt er voor de winkels aan de 
Lange Nieuwstraat, van 09.00 tot 
17.00 uur, een leuke snu�elmarkt 
gehouden. Er zullen veel kramen 
staan die vol liggen met van alles 
en nog wat. Wie ook zijn overtol-
lige spullen wil verkopen kan een 
kraam huren. Bel voor meer infor-
matie of reserveringen voor een 
kraam naar 0255-533233 of 06-
10475023. De volgende markten 
zijn op 16 juni, 7 juli, 11 augustus 
en 22 september.

Snuffelmarkt

Burgemeester kan uitzetting 
Armeense moeder en zoon 
niet voorkomen

Op 4 mei zijn moeder en zoon 
aangehouden door de Dienst 
Vertrek & Terugkeer van het mi-
nisterie van Justitie & Veiligheid. 
Burgemeester Frank Dales heeft 
kort daarna contact gezocht met 
het ministerie. Hij heeft onder an-
dere zijn reactie gegeven op het 
ongepaste moment (Dodenher-
denking) waarop de moeder met 
haar zoon zijn opgehaald van 
hun verblijfplaats en zijn overge-
bracht naar Zeist om daar verder 
de uitzetting af te wachten.
Ook is een verzoek gestuurd aan 
de Staatssecretaris om het be-
sluit tot uitzetting te heroverwe-
gen. Op 11 mei heeft het ministe-
rie het verzoek afgewezen, waar-
door de uitzetting is doorge-
zet. In de brief van het ministerie 
wordt aangegeven dat Karo ook 
op 1 juli 2018 niet zonder meer 
aan alle voorwaarden van de Re-

geling Langdurig Verblijvende 
Kinderen (Kinderpardon) zou vol-
doen.De burgemeester gaat in 
gesprek met de Vreemdelingen-

politie en de Immigratie en Natu-
ralisatiedienst (IND) om in de toe-
komst te voorkomen dat verge-
lijkbare situaties ontstaan. 
Ook met de familie Haasnoot 
gaat de burgemeester binnen-
kort in gesprek over de uitzet-
ting van de mensen waarover zij 
zich hebben ontfermd. (foto: Erik 
Baalbergen)

IJmuiden - Afgelopen week heeft burgemeester Frank Dales ge-
probeerd te voorkomen dat de Armeense Alina Kirakosyan en 
haar zoon Karo Nederland worden uitgezet. De inspanningen 
mochten niet baten. Gisteren zijn ze alsnog teruggegaan naar Ar-
menië.

Voorstellen bestuursleden
Citymarketing .IJmuiden
Om IJmuiden nog beter op de 
kaart te zetten, is de gemeen-
te Velsen sinds 2017 gestart met 
een zichtbare en spraakmaken-
de citymarketingcampagne. Er 
zijn commercials gemaakt en een 
mooi magazine, er is een websi-
te, er wordt sociale media ingezet 
en nog veel meer. Hiermee wil de 
gemeente Velsen huidige bewo-
ners, bedrijven en bezoekers be-
houden en nieuwe aantrekken. 
Omdat citymarketing niet alleen 
van belang is voor de overheid 
maar ook voor de culturele sector 
en het bedrijfsleven komt er een 
nieuwe onafhankelijke citymar-
ketingorganisatie waarin al deze 
partijen vertegenwoordigd zijn. 
Een bestuur in oprichting is dit 
allemaal aan het voorbereiden. 
In deze serie stellen we graag de 
bestuursleden aan u voor.  Deze 
keer Fabiënne Hendrikx, mana-
ger van de Tata Steel Academy.

Voor mij kenmerkt Velsen zich 
door de aanwezige maakindu-
strie, de groeiende o�shore en 
het rijkgeschakeerde midden- en 
kleinbedrijf. Innovatie en duur-
zaamheid spelen een steeds gro-
tere rol. Onze regio doet het eco-
nomisch gezien hartstikke goed. 
Velsen en omstreken is daarmee 
een broedplaats voor bedrijvig-
heid, innovatie en vernieuwing. 
Ook het onderwijs is van hoge 

kwaliteit. Scholen en leerwerkbe-
drijven leiden onze kinderen op 
en bieden steeds vaker ook trai-
ningen voor een ‘leven lang le-
ren’. Onze regio is daarom voor 
velen een uitstekende plek om te 
werken en te wonen. 
Een ding is helder: Velsen heeft 
veel te bieden. Maar we mogen 
het nog wel vaker vertellen. We 
zijn daarin best bescheiden en 
dat is nergens voor nodig! City-
marketing kan een krachtig in-
strument zijn om Velsen nog be-
ter op de kaart te zetten. 
De omgeving van Velsen is voor 
mij de plek waar ik elke dag met 
plezier naar mijn werk ga, waar ik 
interessante leuke mensen ont-
moet, en waar ik geniet van het 
strand, de eetgelegenheden en 
de natuur.

Luilakactie bij DNM
IJmuiden - Voor de vroege vo-
gels is er zaterdag bij DNM aan 
de Lange Nieuwstraat weer van 
7.00 uur tot 9.00 uur 40% kor-
ting op de gehele collectie. DNM 
heeft dan weer haar bekende Lui-
lakactie. 
Er is een uitgebreid merkenpak-
ket voor hem en haar zoals LTB, 
LEE, JACK & JONES, TOM TAILOR, 
MAVI, INDICODE, SUZY Q, ESPRIT 

en ONLY. Ook zin in de zomer? En 
ben je benieuwd naar de nieuw-
ste collectie en wil je op de hoog-
te blijven van de laatste nieuw-
tjes en acties? Like dan de ‘DNM 
Schouten mode’ pagina op Face-
book. Of volg ze op Instagram. 
Zet je wekker en kom gezellig 
langs. Wees er snel bij want op is 
op. Tot zaterdag! (foto: aangele-
verd)

DA Ritskes viert 100-jarig 
bestaan met Feestweek
IJmuiden - Op 28 mei 2018 be-
staat DA Ritskes aan de Frans 
Naereboutstraat precies 100 jaar. 
Drie generaties Ritskes hebben 
in die tijd de uitgebreide klan-
tenkring geholpen met hun ge-
zondheid en schoonheid, van 
binnen en buiten. Vorig jaar stap-
te Gert Ritskes weliswaar uit de 
zaak, maar zijn vaste team me-
dewerksters hebben de touwtjes 
nog steeds stevig in handen. Zij 
zorgen ervoor dat de zaak samen 
met een nieuwe eigenaar ach-
ter de schermen, en met nieuwe 
energie vooruit gaat. 
Het 100-jarig bestaan op 28 
mei is reden voor een comple-
te Feestweek. Vanaf maandag 28 
mei gaan de deuren open en is er 
enorm voordeel te behalen. Nu 
zijn we wel gewend aan scherp 
voordeel bij DA Ritskes, maar de 

Feestweek belooft zelfs dat te 
overtre�en. Opletten dus, want 

al heel gauw wordt in deze krant 
meer bekend gemaakt. 

Tata Steel 
zoekt dansers
IJmuiden - Voor de viering van het 
100-jarig bestaan van het staalbe-
drijf in de IJmond ontwikkelt Ta-
ta Steel momenteel een spectacu-
laire theatershow. De choreogra-
�e van de jubileumshow ‘Door het 
Vuur’ wordt verzorgd door topcho-
reograaf Gerald van Windt. Hij is 
onder meer bekend van zijn werk 
voor tv-programma’s als Idols, Hol-
land’s Got Talent, Everybody Dance 
Now en X-Factor. Vanaf 20 sep-
tember wordt de theatershow ne-
gen maal opgevoerd, voor 3.800 
bezoekers per show. Om de cast 
voor de voorstelling te selecteren, 
organiseren Tata Steel en Gerald 
van Windt op zondag 27 mei een 
castingdag bij Tata Steel in IJmui-
den. Iedereen tussen de 18 en 35 
jaar die beschikt over danstalent 
kan daaraan deelnemen. Aanmel-
den voor de castingdag is niet no-
dig. De castingdag voor de jubile-
umshow vindt plaats op zondag 
27 mei. De audities beginnen om 
11.00 uur. De eindtijd is afhankelijk 
van de opkomst. Gerald van Windt 
laat op die dag een choreogra�e 
zien en vraagt de deelnemers om 
deze na te dansen. Op basis daar-
van selecteert hij de groep dan-
sers die de show gaan opvoeren. 
Zie ook www.100jaarstaal.nl/eve-
nementen.

Geef u op voor het 
Grote Kerstkoor 2018
Velsen - Dat De Grote Kerstshow 
2018 er komt is een feit! Stichting 
Cultuur Verbindt IJmond heeft 
haar zinnen gezet op een gewel-
dig kerstspektakel voor, door en 
over Velsen. De productie ligt we-
derom in handen van KOEL crea-
tive productions in een regie van 
Robbert van Unnik. 
In een heerlijke, theatrale variant 
komen welbekende kerstsongs 
voorbij met Velsen als rode draad. 
Op het toneel een feestje vol her-
kenning! Velsense profs, bekende 
amateur zangers, nieuwe gezich-

ten, jonge talenten en… u! 
U kunt namelijk deel uit maken 
van deze drie shows die de afge-
lopen drie jaar meer dan 6.000 
bezoekers trok! In tien repetities 
werkt u onder professionele be-
geleiding toe naar de voorstel-
lingen. 
Geef u nu op voor Het Grote 
Kerstkoor 2018 via www.koel-
productions.nl en sta 15 en 16 
december op het toneel van de 
prachtige Stadsschouwburg Vel-
sen. Deelname is mogelijk vanaf 
14 jaar. (foto: aangeleverd)

Velsen - De gemeente Velsen pu-
bliceert het elektronisch gemeen-
teblad vanaf 31 mei op de site 
www.o�cielebekendmakingen.nl. 
Hier vindt u dus digitaal informatie 
over vergunningen, nieuw beleid 
enzovoorts. De informatie wordt 
makkelijk bereikbaar door zich aan 
te melden op de landelijke voor-
ziening ‘Berichten over uw buurt’, 
die gekoppeld is aan www.o�cie-
lebekendmakingen.nl. U kunt dan 
kiezen of u per mail of via een app 
wordt geïnformeerd als er nieuws is 
over uw woonomgeving. Zo mist u 
nooit een belangrijke verandering. 
Uiteraard vindt u in deze krant ook 
al het lokale nieuws, met als extra 
de informatiepagina’s van de ge-
meente Velsen. Onze kranten zijn 
ook digitaal te vinden op www.jut-
ter.nl en www.hofgeest.nl. 

Berichten
over uw buurt

Regio - In Noord-Holland is een 
expertisecentrum opgericht waar 
gemeenten extra steun krijgen bij 
het afhandelen van georganiseer-
de criminaliteit en ondermijning 
van de maatschappij. RIEC, Re-
gionaal Informatie en Expertiese 
Centrum Noord-Holland, biedt 
ondersteuning, workshops en 
kennis. Bijvoorbeeld als het gaat 
om het sluiten van drugspanden 
of andere locaties waar crimine-
le activiteiten plaatsvinden. Vaak 
gaat het dan om complexere pro-
blemen, niet alleen in de betref-
fende gemeente maar in een gro-
tere regio. Ook kan het om meer-
dere overtredingen of mensen 
gaan. Daarom werkt de gemeen-
te nauw samen met politie, belas-
ting en RIEC om zo’n drugspand 
grondig af te dichten en alle be-
trokkenen te traceren en op te 
pakken. De gemeente draagt bij 
aan RIEC door het aanleveren van 
mankracht. Vanaf 2019 gaan ge-
meenten meebetalen aan RIEC.

RIEC helpt bij 
criminaliteit
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VACATURE TOP 5  mei
Vogelverzorger bij Vogelhospitaal   vac.nr: 1631
Hou jij van vogels, bij het Vogelhospitaal zoeken we verzorgers die 
helpen met voeren, vogelverzorging etc.

Administratief medewerker Voedselbank  vac.nr: 1706
Wie kan, wekelijks, op donderdag, lijsten aanleveren. Laptop en prin-
ter worden ter beschikking gesteld.

Vrijwilliger in het winkeltje van Speeltuin de Veilige Haven   
   vac.nr: 1710
Helpen met winkelverkoop, afrekenen, ko�e/thee zetten, tosti’s ma-
ken, het leuk vinden met kinderen/ouders om te gaan. 

Tuinier voor locatie van Stichting de Waerden in IJmuiden   
   vac.nr: 1709
Als je het leuk vindt, wij hebben een leuk klein tuintje, loc. Wijk aan 
Zeeërweg. Wij zien jou graag komen. 

Voorlezen bewoners Huis ter Hagen   vac.nr: 1705
Wij zoeken voor de dinsdagochtend een vrijwilliger die een klein 
groepje bewoners komt voorlezen. 

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van 
12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 
uur, terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Colofon Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548 
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

De leukste speelotheek 
in Velserbroek!

Onze speelotheek zit in de bibli-
otheek Velserbroek. We hebben 
speelgoed in alle soorten en ma-
ten en voor iedere leeftijd. Veel 
houten speelgoed voor de klein-

tjes en mooie smartgames voor 
de wat oudere kinderen. Maar je 
kunt ook  Legosets, Playmobil en 
leerzaam Duplo lenen. Of buiten-
speelgoed, �etsjes, skelters  en 

zelfs verkleedkleding. Ook voor 
volwassen zijn er uitdagende 
puzzels en mooie gezelschaps-
spellen. 
Voor opa’s en oma’s, gastouders 
en leerkrachten  is de speelo-
theek een uitkomst. Iedere keer 
als de kinderen of kleinkinderen 
er zijn, heb je speelgoed in huis 
zonder dat je het hoeft aan te 
scha�en. 
Voor 27,50 euro per jaar word je 
lid van de speelotheek en mag je 
52 items lenen. Per bezoek mag je 
drie items meenemen en drie we-
ken bij je houden. 
De speelotheek wordt gerund 
door vrijwilligers. Zij zorgen er-
voor dat de speelotheek netjes 
is en het speelgoed heel en com-
pleet blijft. 
Heb je speelgoed over? Geef je 
speelgoed een tweede leven in 
de speelotheek! Wil je ons team 
versterken en vrijwilliger wor-
den? Het is natuurlijk gezellig tus-
sen al het speelgoed. Je kunt je ei-
gen kind altijd meenemen.

Het adres is: Maan Bastion 476, 
Velserbroek (in de bibliotheek)
Openingstijden: dinsdag van 
10.15 uur tot11.15 uur, woensdag 
van15:30 tot 16:30 uur en zater-
dag van 10:30 tot 12:00 uur. 

Bij de speelotheek kan je speelgoed lenen zoals je in de biblio-
theek boeken kunt lenen. Als ouder weet dat je kind van het ene 
op het andere moment uitgekeken kan zijn op zijn of haar speel-
goed. Kinderen houden van afwisseling als het om hun speelgoed 
gaat en dat is ook goed. Spelen  is belangrijk voor hun ontwikke-
ling. Bij de speelotheek kunnen ze nieuw speelgoed uitproberen 
en ontdekken. Na drie weken breng je het weer terug en kan je 
kind nieuw speelgoed uitzoeken.

Cursus Olieverf 
en Acryl 
schilderen
De Spil - In Buurtcentrum de Spil 
is er ook na de vakantie weer een 
Cursus Olieverf en Acryl schilderen. 
Onder begeleiding van docente 
Louise kunt u op dinsdag van13.30 
tot 15.30 uur gezellig schilderen en 
maakt u de mooiste creaties. De 
cursus start op dinsdag 18 septem-
ber 2018. De cursus bestaat uit 10 
lessen en kost 36 euro. U kunt zich 
opgeven bij de receptie van De 
Spil. Meer weten, bel 0255-510186.

Zomerkleding 
in De 2de Kans
De Stek - Tweedehands kleding-
winkeltje de 2de Kans heeft vol-
op leuke zomerkleding voor jong 
en oud. Zomerkleding kan nu ex-
tra voordelig worden ingesla-
gen met de aanbieding: 3 voor 
de prijs van 2! De 2de Kans is ge-
opend van dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. 

Kom gezellig langs om iets leuks 
te kopen of voor een praatje met 
een kop ko�e. U vindt De 2de 
Kans aan de achterzijde van De 
Schulpen, ingang via de parkeer-
plaats aan de Van Diepenstraat 
in Velsen-Noord. Meer weten? 
Bel: Wijkcentrum de Stek, 0251-
226445.

Aan de slag in 
de binnentuin
De Stek - Woensdagmiddag 23 
mei gaan diverse vrijwilligers, 
Sociaal Wijkteam Velsen-Noord, 
De Schulpenstroom, het Prettig-
thuis-team en Velison Wonen aan 
de slag in de binnentuin van De 
Schulpen in Velsen-Noord. De bin-
nentuin is een prachtige plek voor 
kruiden en groenten, maar ook 
om van het mooie weer te genie-
ten. Met regelmaat zullen de deel-
nemers van De Schulpenstroom 
aan de slag gaan in de binnentuin 
met ondersteuning van vrijwilli-
gers met groene vingers. Om van 
de binnentuin een mooie en ge-
zellige tuin te maken zijn nog wat 
groene vingers nodig; lijkt het u 
leuk om regelmatig de plantjes 
water te geven, onkruid te wie-
den en te oogsten, meldt u dan 
aan of kom 23 mei langs in de bin-
nentuin tussen 14.00 en 16.00 uur. 
Aanmelden of meer weten? Wijk-
centrum de Stek, 0251-226445 of 
mail: velsennoord@swtvelsen.nl

Jongerenwerk - Wij zoeken 
vrijwilliger(s) met technische in-
teresses. Mensen die het leuk 
vind om samen met de jongeren-
werkers, technische workshops 
voor 10-12 jarige te organiseren 
en uit te voeren.  Deze workshops 
gaan plaatsvinden in Velserbroek. 
Wilt u meer weten? Bel: Lars Stee-
neken, 06-28455673 (Jongeren-
werk & Buurtsportcoach)

Vrijwilliger 
gezocht

Kranslegging door jongeren
Jongerenwerk - Samen met Stich-
ting Streetcornerwork zorgt het 
jongerenwerk van Stichting Wel-
zijn Velsen er al jaren voor dat jon-
geren de bijeenkomst van 4 mei 
in de Burgerzaal willen bijwonen 
en vervolgens namens de jonge-
ren uit Velsen een bloemstuk leg-

gen bij het monument van Plein 
1945. Dit jaar waren er 13 jongeren 
uit Velsen-Noord, IJmuiden en Vel-
serbroek aanwezig en had het een 
speciaal tintje omdat er ook een 
aantal statushouders mee waren. 
Vervolgens werd er meegelopen 
met de stoet richting begraafplaats 

Westerveld en 2 minuten stilte ge-
houden. Na de toespraak van bur-
gemeester Frank Dales hebben 
we met z’n allen de begraafplaats 
weer verlaten. Voor en na deze acti-
viteit wordt er altijd meerdere ma-
len uitgebreid gesproken en gedis-
cussieerd over 4 en 5 mei.

Meiden-
activiteiten 
Velsen-Noord
Jongerenwerk - Dit seizoen wor-
den er door 3 HBO stagiaires we-
kelijks meidenactiviteiten (12+) 
georganiseerd vanuit Wijkcen-
trum de Stek. Deze activiteiten 
worden altijd druk bezocht en 
hebben gedurende het seizoen 
allerlei verschillende thema’s. Zo 
is er bijvoorbeeld voor, na en tij-
dens de week v/d liefde, extra 
aandacht geweest voor dat on-
derwerp. Tijdens de week van 
geld is er samengewerkt met het 
sociaal wijkteam om de meiden 
beter te leren omgaan met geld. 
Hier werden allerlei verschillende 
activiteiten samen met de mei-
den georganiseerd, waaronder 
‘budget koken’ en een geldquiz. 
Ook deze middag werd weer druk 
bezocht met de aanwezigheid 
van meer dan 30 meiden.

Klein Centraal - Ook dit jaar wor-
den er in de zomermaanden (ju-
ni, juli en augustus) in Klein Cen-
traal in Santpoort-Zuid op de 
donderdag ko�eochtenden ge-
houden. Marijke Jacobs, bewoon-
ster uit Santpoort Zuid geeft  sa-
men met Janneke Cluistra van St. 
Welzijn Velsen een vervolg aan 
het initiatief wat vorig jaar suc-
cesvol begonnen is. De start is op 

7 juni, om de week wordt dan in 
Klein Centraal ko�e gedronken, 
de week erna kiest de groep een 
andere locatie uit waar de men-
sen met de scootmobiel of op de 
�ets naar toe kunnen gaan. Ver-
zamelen bij Klein Centraal, start 
11.00 uur. Bij twijfel vanwege het 
weer of wilt u meer info dan kunt 
u contact opnemen met Marijke 
Jacobs: 023-5375830.

o er e Ko fieo tenden

Informatiepunt
Sociaal Wijkteam
Sociaal Wijkteam Velsen - Heeft 
u een vraag? Bijvoorbeeld over 
geldzaken, sociale contacten of 
zo lang mogelijk thuis blijven wo-
nen? Op iedere donderdag tus-
sen 10.00 en 12.00 uur kunt u met 
allerlei vragen terecht bij het in-
formatiepunt van het Sociaal 

Wijkteam in woonzorgcentrum 
Velserduin aan de Scheldestraat 
101 in IJmuiden. Wilt u liever bel-
len of mailen? Dat kan via tele-
foonnummer 088-8876970 of via 
email contact@swtvelsen.nl. So-
ciaal Wijkteam: samen doen wat 
nodig is.

Het Terras - Voor de Open Tafel op 
woensdagmiddag in Dorpshuis 
het Terras in Santpoort-Noord zijn 
we nog steeds op zoek nieuwe 
(hobby)koks of kokkinnen. Er ko-
men in Het Terras iedere woens-
dagavond tussen de 25 en 30 ou-
deren genieten van een overheer-
lijke (meestal Hollandse) maal-
tijd. De kokkin die we nu heb-
ben wil binnenkort gaan stoppen 
dus zoeken we met spoed één, of 
meerdere, nieuwe man(nen) of 
vrouw(en) die deze taak op zich 
willen nemen. Er zijn ook een aan-
tal keukenhulpen aanwezig, dus 
je hoeft het zeker niet alleen te 
doen. Nieuwe keukenhulpen zijn 
ook welkom. Er wordt vanaf 13.00 
uur gekookt en om 16.30 uur 
wordt er gegeten.  Heb je interes-
se om mee te doen, meld je dan 
aan bij Janneke of Hans in Het Ter-
ras. Tel: 023-3031228, of kom ge-
woon even langs. Laat de oude-
ren niet in de steek

Kok(s) gezocht



Bijzondere wandelingen en lezing tijdens Week van de Begraafplaats

Open dag op 3 juni in Gedenkpark Westerveld

Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld (Duin en Kruidberger-
weg 2-6, Driehuis) organiseert op 
zondag 3 juni - de laatste dag 
van de Week van de Begraaf-
plaats - van 11.00 tot 15.00 uur 
een open dag. Behalve een kijkje 
achter de schermen worden ook 
bijzondere wandelingen georga-
niseerd, waaronder een ‘Johanna 
Westerdijk’ bomenwandeling. Ie-
dereen is van harte welkom. 
 
“Westerveld heeft alles onder 
één dak, van rouwkamers tot een 
prachtig gedenkpark met heel 
veel mogelijkheden”, vertelt Carla 
Bosua, directeur van Westerveld. “Tijdens de open dag 
willen we dat dan ook graag aan iedereen laten zien. 
Bezoekers worden rondgereden met ‘hop on hop off’ 
golfwagens, die stoppen bij de aula’s, het rouwcentrum, 
de crematieruimte en op verschillende plekken in het 
gedenkpark. Zo kan iedereen Westerveld op een laag-
drempelige manier ontdekken.” 
In het gedenkpark wordt onder meer de buitenaula ge-

presenteerd en krijgen bezoekers uitleg bij de ‘inspiratiel-
aan’ waar monumenten en tuinaanleg te bewonderen 
zijn. In het horecapaviljoen staat een proeverij van cate-
ringmogelijkheden klaar. Voor kinderen is er een speci-
ale speurtocht. 
 
Bijzondere bomenwandeling 
Tijdens de open dag vindt ook een bijzondere bomen-
wandeling plaats, geïnspireerd op Johanna Westerdijk – 

BEGRAAFPLAATS 
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

WESTERVELD OPEN DAG
ZONDAG 3 JUNI 
11.00 - 15.00 UUR

VOOR IEDEREEN... 

U KOMT TOCH OOK?

www.bc-westerveld.nl
Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

de eerste vrouwelijke hoogleraar van 
Nederland en groot voorvechter van 
vrouwenrechten. Onder begeleiding 
van wetenschapshistorica en Wes-
terdijk-kenner Patricia Faasse lopen 
belangstellenden langs bijzondere 
bomen in het gedenkpark en wordt 
onder meer het graf van Johanna 
Westerdijk bezocht. Voorafgaand aan 
de wandeling geeft Patricia Faasse 
een lezing in de begraafaula. De 
lezing met wandeling start om 11.00 
en om 12.30 uur.  
 
Week van de Begraafplaats 
De landelijke Week van de Begraaf-
plaats wordt van 26 mei t/m 3 juni 

georganiseerd op initiatief van de Landelijke Organisatie 
van Begraafplaatsen (LOB) en de Association of Signi-
ficant Cemeteries in Europe (ASCE), waar Westerveld in 
2010 lid van mocht worden. Volgens de ASCE zijn be-
graafplaatsen belangrijk als cultureel erfgoed. Wester-
veld is dan ook trots om bij de mooiste begraafplaatsen 
van Europa te horen, naast Père Lachaise in Parijs, Mont-
juic in Barcelona en Cimitero del Verano in Rome.

MEMORABEL  AFSCHEID NEMEN
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Veel keuzes en mogelijkheden op Begraafplaatsen Velsen

Begraven of cremeren; Een eerlijke keuze

IJmuiden - Heeft u wel eens nagedacht over begraven of cremeren? Weet u wat bij overlijden georganiseerd moet 
worden? Heeft u dat al wel eens besproken met uw naasten?
Gemeente Velsen vindt het belangrijk dat goede beslissingen genomen worden. Dat u kunt kiezen tussen begraven 
of cremeren. Daarom zijn de tarieven zo ingericht dat er ook een eerlijke keuze gemaakt kan worden. Het basistarief 
voor begraven, geheel ontzorgd zonder later gedoe voor de nabestaanden is €  670,00. Daarmee komen de kosten 
voor een begrafenis ongeveer gelijk met de basiskosten voor een crematie. Dat geeft u in een moeilijke en emotio-
nele periode mogelijk wat hulp in het nemen van keuzes.

De drie gemeentelijke begraafplaatsen in Velsen bieden 
verschillende mogelijkheden voor asbestemming.

Na crematie wordt de as van de overledene door het crematorium aan de nabestaanden 
overgedragen. Deze as kan op de begraafplaatsen in Velsen een rustplaats krijgen. Hiervoor 
bieden we verschillende mogelijkheden aan. Zo zijn er urnengraven en is er een urnenmuur. 
Ook kan de as uitgestrooid worden of bijgeplaatst worden bij een bestaand graf. Informeer 
voor de verschillende mogelijkheden en tarieven bij begraafplaatsadministratie@velsen.nl.

Asbestemming op
Begraafplaatsen Velsen

Gemeente Velsen, begraafplaatsadministratie
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, www.velsen.nl          14 - 0255        @VelsenBegraaf
      Velsen-Begraafplaatsen          begraafplaatsadministratie@velsen.nl

Begraafplaats De Biezen 
Santpoort-Noord

Westerbegraafplaats
IJmuiden

Begraafplaats Duinhof 
IJmuiden

Drie begraafplaatsen 

Gemeente Velsen heeft drie 
begraafplaatsen. Begraaf-
plaats De Biezen is de oud-
ste en is een prachtig monu-
mentale begraafplaats. Een 
romantische plek met ou-
de bomen en de vijver met 
de beroemde ‘takkenbrug’. 
Ook Begraafplaats Duinhof 
is monumentaal en ligt in 
de duinen. Op deze begraaf-
plaats biedt gemeente Vel-
sen veel mogelijkheden. 
De Westerbegraafplaats ligt 
tegen de havens van IJmui-
den. Een mooie verstilde 
parkachtige plek midden in 
de woonwijk.
Zo heeft iedere begraaf-
plaats zijn eigen sfeer en ka-
rakter.
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Wilt u een overlijden melden? Belt u dan  
0800 8192 (24 uur per dag). Ook als u niet  
of elders bent verzekerd.  
Kijk op yarden.nl voor meer informatie.

Ruimte voor een persoonlijk afscheid
Op een betekenisvolle manier afscheid nemen kan van groot belang zijn en het kan u helpen bij het rouwproces.  

In het Yarden Uitvaartcentrum Kennemerland heeft u alle tijd en rust om afscheid te nemen van uw overleden dierbare. 

Uw wensen staan centraal. U kunt rekenen op onze professionele en betrokken benadering zodat u terug kunt kijken op 

een goed, passend afscheid dat u verder helpt. 

Yarden Uitvaartcentrum 

Kennemerland 

Binnen de regio Velsen, 

Spaarndam, Haarlemmerliede 

en Haarlem werken vier 

collega uitvaartverzorgers 

nauw samen. Wilma Smit, 

Nanou Kurstjens, Marga 

Konst en Jasper Martens 

wonen en werken allen in 

dit gebied. Daarom kennen 

zij de mogelijkheden en de 

lokale gebruiken goed. Zij 

vormen een hecht team 

binnen uitvaartorganisatie 

Yarden. Wilma, Nanou, 

Marga en Jasper werken alle 

vier vanuit 1 locatie, Yarden 

Uitvaartcentrum Kennemerland 

in Haarlem.

Wilma Smit

“Een uitvaart 

organiseren is 

een aaneen-

schakeling van 

keuzes maken.

Hier wil ik u 

graag bij ondersteunen en 

indien nodig adviseren. Met 

mijn kennis van deze regio, de 

locaties, de mogelijkheden én 

uw persoonlijke wensen komen 

we samen tot een passend 

en persoonlijk afscheid van 

uw dierbare. Zorgvuldig, 

zorgzaam, passend betrokken 

en met aandacht.” 

Nanou Kurstjens

“Het verlies van 

een dierbaar 

iemand is vaak 

een emotionele 

‘aardbeving’; je 

wereld staat stil 

en het laatste waar je hoofd 

naar staat is het regelen van 

formaliteiten en het maken 

van keuzes. Iedere uitvaart 

kent vaste onderdelen, maar 

iedereen rouwt en neemt 

afscheid op zijn eigen manier. 

Mijn inlevingsvermogen en 

ervaring gebruik ik om samen 

met u voor een passend,  

persoonlijk en uniek afscheid 

te zorgen.” 

 

Marga Konst

“In deze vaak 

moeilijke periode 

wil ik graag 

de rots in de 

branding zijn 

voor de familie. 

Samen met u organiseer ik 

graag een uitvaart die past 

bij de overledene, maar waar 

ook u als nabestaande een 

goed gevoel aan over houdt. 

Ik oefen dit vak uit vanuit mijn 

hart omdat ik er in geloof  

dat mensen het voelen als je 

oprecht en begaan bent, en 

dat niet ik maar u belangrijk 

bent. Hoe fijn is het om dit 

mooie beroep dan ook nog 

in mijn eigen stad te mogen 

uitoefenen?!”

Jasper Martens

“Op jonge 

leeftijd had ik 

 al de ambitie 

om uitvaart-

verzorger te 

worden. 

Ik wil mijn gevoeligheid en 

oprechte betrokkenheid 

inzetten om op de juiste 

momenten de ondersteuning 

te zijn bij het vormgeven 

van een afscheid. Werken 

in het gebied waar ik woon, 

zorgt ervoor dat ik goed kan 

verbinden met de mensen 

die er wonen. Zo kan ik 

vertrouwen geven en laten  

zien wat ik kan betekenen  

bij een verlies.”

Uw voordelen bij Yarden

•  Eén contactpersoon, 

persoonlijk en betrokken

•  Een hecht team binnen 

Yarden 

•  Yarden heeft prachtige 

locaties voor een 

persoonlijke uitvaart, wij 

hebben kennis van de 

regionale mogelijkheden

•  Alles in één: uitvaartzorg, 

uitvaartcentra en 

crematoria 

Yarden is als vereniging 

met bijna één miljoen 

leden en 100 jaar ervaring 

dé uitvaartorganisatie 

van heel Nederland. 

Als afscheidsspecialist 

ondersteunt en inspireert 

Yarden graag bij het 

organiseren en verzorgen 

van een passende 

begrafenis of  crematie.
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Hier wil ik u 
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indien nodig adviseren. Met 
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locaties, de mogelijkheden én 

uw persoonlijke wensen komen 

we samen tot een passend 

en persoonlijk afscheid van 

uw dierbare. Zorgvuldig, 

zorgzaam, passend betrokken 

en met aandacht.” 

Nanou Kurstjens

“Het verlies van 

een dierbaar 

iemand is vaak 

een emotionele 

‘aardbeving’; je 

wereld staat stil 

en het laatste waar je hoofd 

naar staat is het regelen van 

formaliteiten en het maken 

van keuzes. Iedere uitvaart 

kent vaste onderdelen, maar 

iedereen rouwt en neemt 

afscheid op zijn eigen manier. 

Mijn inlevingsvermogen en 

ervaring gebruik ik om samen 

met u voor een passend,  

persoonlijk en uniek afscheid 

te zorgen.” 

 

Marga Konst

“In deze vaak 

moeilijke periode 

wil ik graag 

de rots in de 

branding zijn 

voor de familie. 

Samen met u organiseer ik 

graag een uitvaart die past 

bij de overledene, maar waar 

ook u als nabestaande een 

goed gevoel aan over houdt. 

Ik oefen dit vak uit vanuit mijn 

hart omdat ik er in geloof  

dat mensen het voelen als je 

oprecht en begaan bent, en 

dat niet ik maar u belangrijk 

bent. Hoe fijn is het om dit 

mooie beroep dan ook nog 

in mijn eigen stad te mogen 

uitoefenen?!”

Jasper Martens

“Op jonge 

leeftijd had ik 

 al de ambitie 

om uitvaart-

verzorger te 

worden. 

Ik wil mijn gevoeligheid en 

oprechte betrokkenheid 

inzetten om op de juiste 

momenten de ondersteuning 

te zijn bij het vormgeven 

van een afscheid. Werken 

in het gebied waar ik woon, 

zorgt ervoor dat ik goed kan 

verbinden met de mensen 

die er wonen. Zo kan ik 

vertrouwen geven en laten  

zien wat ik kan betekenen  

bij een verlies.”

Uw voordelen bij Yarden

•  Eén contactpersoon, 

persoonlijk en betrokken

•  Een hecht team binnen 

Yarden 

•  Yarden heeft prachtige 

locaties voor een 

persoonlijke uitvaart, wij 

hebben kennis van de 

regionale mogelijkheden

•  Alles in één: uitvaartzorg, 

uitvaartcentra en 

crematoria 

Yarden is als vereniging 

met bijna één miljoen 

leden en 100 jaar ervaring 

dé uitvaartorganisatie 

van heel Nederland. 

Als afscheidsspecialist 

ondersteunt en inspireert 

Yarden graag bij het 

organiseren en verzorgen 

van een passende 

begrafenis of  crematie.
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MEMORABEL  AFSCHEID NEMEN

Veel keuzes en mogelijkheden op Begraafplaatsen Velsen

Begraven of cremeren; Een eerlijke keuze

IJmuiden - Heeft u wel eens nagedacht over begraven of cremeren? Weet u wat bij overlijden georganiseerd moet 
worden? Heeft u dat al wel eens besproken met uw naasten?
Gemeente Velsen vindt het belangrijk dat goede beslissingen genomen worden. Dat u kunt kiezen tussen begraven 
of cremeren. Daarom zijn de tarieven zo ingericht dat er ook een eerlijke keuze gemaakt kan worden. Het basistarief 
voor begraven, geheel ontzorgd zonder later gedoe voor de nabestaanden is €  670,00. Daarmee komen de kosten 
voor een begrafenis ongeveer gelijk met de basiskosten voor een crematie. Dat geeft u in een moeilijke en emotio-
nele periode mogelijk wat hulp in het nemen van keuzes.

De drie gemeentelijke begraafplaatsen in Velsen bieden 
verschillende mogelijkheden voor asbestemming.

Na crematie wordt de as van de overledene door het crematorium aan de nabestaanden 
overgedragen. Deze as kan op de begraafplaatsen in Velsen een rustplaats krijgen. Hiervoor 
bieden we verschillende mogelijkheden aan. Zo zijn er urnengraven en is er een urnenmuur. 
Ook kan de as uitgestrooid worden of bijgeplaatst worden bij een bestaand graf. Informeer 
voor de verschillende mogelijkheden en tarieven bij begraafplaatsadministratie@velsen.nl.

Asbestemming op
Begraafplaatsen Velsen

Gemeente Velsen, begraafplaatsadministratie
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, www.velsen.nl          14 - 0255        @VelsenBegraaf
      Velsen-Begraafplaatsen          begraafplaatsadministratie@velsen.nl

Begraafplaats De Biezen 
Santpoort-Noord

Westerbegraafplaats
IJmuiden

Begraafplaats Duinhof 
IJmuiden

Drie begraafplaatsen 

Gemeente Velsen heeft drie 
begraafplaatsen. Begraaf-
plaats De Biezen is de oud-
ste en is een prachtig monu-
mentale begraafplaats. Een 
romantische plek met ou-
de bomen en de vijver met 
de beroemde ‘takkenbrug’. 
Ook Begraafplaats Duinhof 
is monumentaal en ligt in 
de duinen. Op deze begraaf-
plaats biedt gemeente Vel-
sen veel mogelijkheden. 
De Westerbegraafplaats ligt 
tegen de havens van IJmui-
den. Een mooie verstilde 
parkachtige plek midden in 
de woonwijk.
Zo heeft iedere begraaf-
plaats zijn eigen sfeer en ka-
rakter.

T:  
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NIEUWS van de voetbalvelden

Stormvogels winnaar
van potje zomeravondvoetbal

VVA/Spartaan kreeg daarna 
twee opgelegde kansen: eerst 
verscheen Daan Hellendoorn al-
leen voor doelman Germain Eb-
beling die met zijn robuuste li-
chaam redding kon brengen en 
zes minuten later liep de lan-
ge en snelle spits Jaap Lorier de 
IJmuidense verdediging er uit 
om vanaf 12 meter een schot te 
lanceren dat bekwaam door Eb-
beling klemvast gestopt werd.
Vorig jaar besloten bestuur en 

leden van Stormvogels het zon-
dagvoetbal vaarwel te zeggen 
en zich voor de 100 procent op 
het zaterdaggebeuren te con-
centreren, maar bij Danny Blok 
is de zondag nog niet uit zijn 
hoofd, want met een ‘zondags-
schot’ wist hij halverwege de 
eerste helft de score te openen, 
1-0.
Negen minuten voor rust zette 
Stormvogels de zoveelste aan-
val op en scheidsrechter G.A. 

Smith constateerde, dat Ezeoke 
onterecht omver was gelopen; 
vanaf 20 meter schoot Blok de 
toegekende vrije schop keihard 
in de touwen en bepaalde daar-
mee de ruststand op 2-0.
Om zo goed mogelijk voor de 
dag te komen zaterdag a.s. in 
de derby tegen IJmuiden liet 
Stormvogels de tweede helft 
de teugels behoorlijk vieren en 
dat gaf daarmee het team van 
trainer Mohamed Kharchouch 
de gelegenheid meer de aan-
val op te zoeken en na 14 minu-
ten met succes: de lange spits 
Lorier rondde een voorzet van 
Max Nijland met zijn hoofd be-
kwaam af: 2-1. 
Tien minuten voor tijd werd een 
hoekschop van Husseyin Yilmaz 
door de Amsterdamse verdedi-
ging half weggewerkt waardoor 
de bal voor de schietgrage rech-

terbeen van Leon Plug beland-
de en snoeihard werd de 45-ja-
rige doelman Hamid el Ouardi 
voor de derde keer gepasseerd. 
Deze ‘belegen’ Amsterdamse 
doelman kreeg twee minuten 
voor tijd rood voorgeschoteld 
door scheidsrechter Smith om-
dat hij buiten het strafschopge-
bied de bal met zijn hand speel-
de.
Zaterdag 19 mei staat de stads-
derby uit tegen IJmuiden op het 
programma. Stormvogels doet 
reeds mee aan de nacompeti-
tie, maar het team van Anthony 
Correia kan zich daarvoor nog 
plaatsen, maar dan zal men te-
gen Stormvogels alle zeilen bij-
gezet moeten worden de drie 
punten op Schoonenberg te 
behouden. Maar of dat zover 
komt? U kunt dat zelf met uw ei-
gen ogen aanschouwen!

IJmuiden - In een gezapig potje zomeravondvoetbal heeft Storm-
vogels met 3-1 gewonnen van fusieclub VVA/Spartaan uit Am-
sterdam-West. In dit onbelangrijke duel voor beide teams had 
trainer Sjaak Lettinga vanwege blessures en het sparen van een 
aantal spelers meerdere mutaties in zijn team moeten toepassen. 
Kortom, een team dat nog ingespeeld moest worden en dat bleek 
wel het eerste gedeelte van de eerste helft, want in die fase kon 
slechts een IJmuidense kans genoteerd worden en die was voor 
Brian Ezeoke, die zijn inzet door Mark Bothof van de lijn gehaald 
zag worden.

VSV op weg naar nacompetitie?
Velserbroek - VSV zaterdag heeft 
zonder te spelen lijdzaam toege-
zien hoe de concurrent ZSGO/
WMS de afgelopen twee wedstrij-
den tegen Robinhood heeft ge-
wonnen en daardoor vrijwel niet 
meer in te halen is. Het gevolg is 
dat nacompetitie bijna een feit is. 
VSV zondag is, na de nederlaag te-
gen Zaanlandia op de voorlaatste 
plaats beland en ook daar komt 
het nacompetitie-scenario steeds 
dichterbij. 
De zaterdag 1 heeft, met nog twee 
wedstrijden te spelen, 5 punten 

achterstand op concurrent ZSGO/
WMS en heeft dus nog een theo-
retische kans om de nacompetitie 
te ontlopen. Zaterdag moet er dus 
thuis tegen VVA/De Spartaan wor-
den gewonnen en dan direct na-
gaan of Zandvoort uit tegen ZS-
GO/WMS haar sportieve plicht 
heeft vervult. VSV heeft in ieder 
geval het geluk dat zij niet recht-
streeks kunnen degraderen want 
DCG heeft halverwege de compe-
titie de pijp al aan Maarten gege-
ven.
De zondag 1 speelt thuis tegen de 

Zouaven en dit team zal op twee 
gedachten hinken nl; of nog vol 
voor het kampioenschap gaan, 
wat in theorie nog mogelijk is, of 
als periode-kampioen fris de na-
competitie in te gaan en misschien 
wel de twee laatste wedstrijden 
spelers rust te geven. VSV moet 
winnen om enerzijds rechtstreek-
se degradatie te ontlopen en an-
derzijds kan het team bij winst te-
vens goede zaken doen om zelfs 
de nacompetitie te kunnen ont-
lopen/ Tegen Zaanlandia uit had 
VSV een slechte generale want in 

de eerste helft keken zij al tegen 
een 2-0 achterstand aan en na de 
rust wist Zaanlandia zelfs naar een 
5-0 overwinning uit te lopen. Thuis 
kan het echter zo maar weer an-
ders zijn en trainer Rob Spronk zal 
as zondag erop gebrand zijn om 
tegen De Zouaven voor een verras-
sing te zorgen en de broodnodige 
drie punten veilig te stellen. Daar-
bij tevens hopend dat Alkmaar-
sche Boys, Texel en SVW de punten 
aan de tegenstanders laten. Het zal 
een lastige opgave worden maar 
zolang er hoop is, is er leven. 

VV IJmuiden speelt nacompetitie

Binnen tien minuten zorgde Jor-
di de Man, na een steekpass van 
Bob Schol, voor de 0-1 door de 
bal achter de Haarlemmermeer-
se doelman te schoppen. Maar 
een minuut later werd deze voor-
sprong alweer om zeep geholpen 
toen de thuisploeg door een fout 
van de IJmuidense verdediging 
de gelijkmaker erin wist te tik-
ken. De zwart-witten leken hier-

door even ontdaan, maar herpak-
te zichzelf sterk na een ingelas-
te drinkpauze. Gescoord werd er 
echter niet meer in de eerste helft 
en de ploegen konden met een 
gelijke stand de rust in. 
Slechts drie minuten nadat het 
�uitsignaal voor de tweede helft 
had geklonken, kon de IJmuiden-
se keeper Tom Hoogendijk tot 
tweemaal aan toe de bal achter 

zich uit het net vissen. Even leek 
het erop alsof de wedstrijd hier-
door gespeeld was, maar IJmui-
den liet zich niet zomaar opzij 
zetten hetgeen resulteerde in de 
aansluiter.
Milan van Essen zorgde in de 
49ste minuut dat de 2-3 op het 
scorebord kwam te staan. Enige 
minuten na de tre�er, verruilde 
trainer Anthony Correia Jordi de 
Man en Niels Stooker voor Niels 
Bunink en Kay Brouwer. Brouwer 
scoorde enkele minuten na zijn 
invalbeurt uit een corner de ge-
lijkmaker en de thuisploeg raak-

te hierdoor zichtbaar gefrus-
treerd. IJmuiden pro�teerde van 
de frustratie waardoor Joshua 
Dominggus op afgeven van Brou-
wer IJmuiden in de 63ste minuut 
op voorsprong kon schieten. Do-
minggus bepaalde uiteindelijk de 
eindstand op 3-5 door ongeveer 
een kwartier voor de tijd op aan-
geven van wederom Brouwer zijn 
tweede goal te scoren. 
Aanstaande zaterdag staat de 
derby VV IJmuiden-Stormvogels 
op het programma. Om 15.00 uur 
is iedereen welkom op het sport-
park Schoonenberg.

Velsen - VV IJmuiden deed zichzelf afgelopen zaterdag een groot 
plezier door in de tweede helft de winst te pakken en daardoor 
deelname aan de nacompetitie veiligstelde. Er werd uiteindelijk 
met 3-5 gewonnen van SCW.

Velsen blijft eersteklasser
Driehuis - Met nog drie wed-
strijden te gaan kan Velsen 
zichzelf vanmiddag een goede 
dienst bewijzen door te win-
nen van Hillegom. In dat ge-
val zijn de mannen van trainer 
Ton Pronk verzekerd van weer 
een jaar in de eerste klasse. In 
Hillegom gaf Velsen in blessu-
retijd de voorsprong nog uit 
handen en verloor twee kost-
bare punten. Ook voor Hille-
gom is een overwinning van 
levensbelang waarmee een 
spannend middagje is verze-
kerd.

De eerste mogelijkheid was voor 
Velsen na een voorzet van Da-
niël Zuiverloon van rechts. Tim 
Groenewoud vond de handen 
van doelman Rahim Gök. Na 
een kwartier een serieuze kans 
voor de bezoekers: een voor-
zet van rechts via Mike van Veen 
kon Joël Panka net wegkoppen 

voor de inkomende Jim Pijpers. 
Even later was het raak voor Vel-
sen. Marc Kloosterboer trok han-
dig vanaf rechts naar binnen en 
gaf voor op de inkomende Da-
niël Zuiverloon. Diens schot was 
onhoudbaar voor doelman Ra-
him Gök die de bal in de verre 
hoek zag verdwijnen: 1-0. Hille-
gom, dat wat meer balbezit had, 
maakte het de verdediging van 
Velsen intussen niet echt moei-
lijk ook omdat Velsen goed com-
pact speelde. Wel was de opko-
mende Joris van Dongen even 
gevaarlijk na een fraaie solo die 
net naast de paal eindigde. Voor 
Velsen miste Remco van Dam, via 
Jesper Gutteling bediend door 
Marc Kloosterboer: vlak voor de 
doelman van Hillegom stuiterde 
de bal net even van zijn voet. Na-
dat Niels de Jong een goede mo-
gelijkheid voor Hillegom precies 
in de handen van Sander van der 
Lugt kopte, kwam de rust. Tot dat 

moment was er amper sprake 
van spannend degradatievoet-
bal en kon de tweede helft alleen 
maar leuker worden.  
Na de rust een ander - strijd-
lustiger - Hillegom en een ge-
laten Velsen dat blijkbaar in de 
veronderstelling verkeerde de 
buit binnen te hebben. Hille-
gom drukte Velsen terug en Mit-
chell van de Paard schoot over 
op aangeven van Mike van Veen. 
De kleine dribbelaar Aidan Ry-
an kreeg veel te veel ruimte en 
moest na een kwartier ten kos-
te van een overtreding worden 
gestopt. Helaas voor Velsen ge-
beurde dat binnen de beruch-
te lijnen met een strafschop tot 
gevolg. Ronald Turenhout be-
lastte zich met dit buitenkansje 
en stuurde Sander van der Lugt 
de verkeerde kant op: 1-1. Velsen 
herpakte zich en kreeg halver-
wege de tweede helft weer een 
beetje vat op het spel. Mischa 

Plug zette voor op Patrick Castri-
cum die te zacht inkopte en Tim 
Groenewoud werkte de bal naast 
het doel na voorbereidend werk 
van Marc Kloosterboer. 
Vijf minuten later was het wel 
raak. Een corner van Tim Groene-
woud werd tot twee keer toe in 
de doelmond gebracht: Patrick 
Castricum torende hoog boven 
Frank de Groot uit en liet met 
zijn kopbal Rahim Gök kansloos: 
2-1. Dit was het scenario waar 
heel Velsen op had gehoopt. Hil-
legom probeerde nog wel het 
één en ander te forceren maar 
de thuisploeg gaf niets meer 
weg. Met de laatste tien minu-
ten negen man achter de bal en 
Patrick Catricum in de spits werd 
de buit binnen gehaald. Een hele 
opluchting voor alles dat Velsen 
een goed hard toe draagt en ze-
ker ook een opsteker voor schei-
dend trainer Ton Pronk. Velsen is 
ook volgend jaar eersteklasser. 

Waterloo G1 in finale KNVB
Driehuis - Zaterdag 19 mei  om 
15.00 uur speelt Waterloo G1 de 
�nale van de KNVB- bekerwed-
strijd  in Enkhuizen bij V.V. Din-
dau. Waterloo G1 speelt de �-
nale tegen een team dat Fortius  
heet en dat vorig jaar kampioen  
werd bij de bekerwedstrijd  van 
2017/2018. Het belooft dus een 
heel spannende �nale te worden. 
Het team vindt het geweldig als 
er veel publiek meekomt naar 
Enkhuizen om ze aan te moedi-
gen, want de zenuwen zullen wel 
een grote rol spelen.  De spelers 
van het Waterloo G team gaan 
met een grote touringcar naar de 
wedstrijd. Helaas is er geen plek 
meer in de bus voor publiek. Dus 
wie graag de wedstrijd wil mee-
maken moet met eigen vervoer 
naar Enkhuizen. Het zou ook heel 
leuk zijn als er mooie foto’s van 

de wedstrijd en het team worden 
gemaakt. (foto: aangeleverd)

Voetbalteam MO13 
spelersescorte Telstar
Velsen - Afgelopen donderdag 
was een bijzondere middag voor 
de meisjes MO13 van RKVV Vel-
sen. Ze werden via sponsor Cor 
Langbroek, eigenaar van Lang-
broek Vistransport in IJmuiden 
uitgenodigd in de line-up mee 
te lopen voor aanvang van de 
wedstrijd Telstar - De Graafschap. 
Om voor deze halve �nale van de 
play-o�s richting eredivisie in een 
uitverkocht stadion samen met 
de Telstarspelers het veld op te lo-
pen, was een gave ervaring voor 
de meisjes. Naderhand moch-
ten ze ook de hele wedstrijd blij-

ven kijken. En wat voor wedstrijd! 
(Telstar won 3-2 red.) RKVV Velsen 
heeft fanatieke meisjesteams die 
twee keer per week trainen. Naast 
trainen en de wedstrijden worden 
ook leuke (team)activiteiten geor-
ganiseerd: kamp, bbq, toernooi-
en, �lmavonden en uitjes zoals 
deze mooie middag bij Telstar. Wil 
uw dochter een paar keer mee-
trainen? Dat kan op dinsdag- en 
donderdagvond. U kunt contact 
opnemen met Willem Lamers, co-
ordinator meisjesvoetbal, via e-
mailadres secretaris@rkvv-velsen.
nl. (foto: Dennis Gouda)

DCIJ-nieuws
Lars van Eeken negen-
tiende bij finale NK welpen
IJmuiden - Na een hectische pe-
riode met twee verhuizingen 
moest Damclub IJmuiden (DCIJ) 
toen het zich in de Jan Campert-
school vestigde opnieuw begin-
nen met zijn jeugdafdeling. Nu, 
bijna twee jaar later, heeft de club 
weer een �inke groep enthousi-
astelingen die onder de bezielen-
de leiding van jeugdleidster Nico-
le Schouten les krijgt. Onder deze 
groep bevinden zich ook de nodi-
ge talenten. 
Eén van deze talenten is de 8-jari-
ge Lars van Eeken uit Velserbroek. 
Lars, die afgelopen vrijdag bij de 
jeugdcompetitie in een onderling 
duel afrekende met zijn grootste 
concurrent Jens Mischke, damt 
nu anderhalf jaar en heeft inmid-
dels al de nodige toernooi-erva-
ring opgedaan. Zo werd hij vorig 
jaar achtste bij het NK Benjamins 
voor spelers onder de negen jaar. 
Ditmaal leek hij zich net niet te 
plaatsen voor het NK welpen on-
der de elf jaar. Omdat hij evenveel 

punten had behaald als degene 
die de laatste �naleticket had be-
machtigd en daarnaast ook bij de 
centrale selectiedag onder de 13 
jaar een goede indruk had ach-
tergelaten, kreeg hij echter een 
keuzeplaats aangeboden door de 
KNDB. Hierdoor mocht hij afgelo-
pen zaterdag samen met negen-
tien anderen om de titel strijden 
in Hoogeveen.
Uiteindelijk wist Lars in zeven van 
de negen partijen kansen te cre-
eren. In deze leeftijdscategorie 
bleek het echter voor velen moei-
lijk te zijn om geen kansen weg te 
geven. Zo ook voor Lars, die een 
paar keer aan een nederlaag ont-
snapte of juist zijn winstkansen 
zag verdwijnen. Uiteindelijk ein-
digde hij met één overwinning, 
drie remises en vijf nederlagen 
op de negentiende plaats. Lars is 
echter een berg ervaring rijker en 
mag volgend jaar opnieuw een 
poging in deze leeftijdscategorie 
wagen.  (foto: aangeleverd)
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VELSERBROEK - “Kies nu voor 
de rijk uitgeruste Mazda3 
GT-M en ontvang tijdelijk tot 
€ 2.000,- extra inruilwaarde. 
De Mazda3 GT-M is uitgerust 
met onze I-ACTIVSENSE, pro-
actieve veiligheidssystemen 
voor een extra paar ogen op 
de weg, om uw rit nog veili-
ger te maken’’, aldus Mazda 
Velserbeek in Velserbroek.
 
Hij is voorzien van SKYACTIV tech-
nologie. Deze revolutionaire techno-
logie combineert rijplezier met een 
laag brandstofverbruik. De SKYAC-
TIV motoren bieden een perfecte 
balans tussen prestaties en efficiën-
tie. De precieze technologie van de 
SKYACTIV motor stelt ons in staat 
om samen met het SKYACTIV chas-
sis op precies het juiste moment klei-
ne wijzigingen aan te brengen in 
het gedrag van de auto. De Maz-
da3 GT-M heeft de unieke technolo-
gie G-Vectoring Control. Hierdoor 
wordt de stuurbeweging effectiever, 
doordat de bedoelde beweging be-
ter aansluit op wat de auto doet en 
u nog intenser geniet van het rijple-
zier in uw Mazda. 
Net als alle modellen van Mazda, 
is de Mazda3 ontworpen volgens 
KODO-design. Met o.a. premium 
metallic kleuren, adaptieve LED-ver-
lichting en een nieuw ontworpen 
grille. Zo lijkt de Mazda3 altijd in 
beweging. 
Binnenin de Mazda3 geniet u vol-
op van de ruimte en het kenmerken-
de design. De zachte bekleding en 
sportieve stoelen bieden u een per-
fecte houding en luxe uiterlijk. Het 
multimedia- connectiviteitssysteem 
MZD Connect zorgt ervoor dat u 
verbonden bent met de buitenwe-
reld en via de handige HMI Com-
mander bedient u alle functies die 
beschikbaar zijn, waaronder: na-
vigatie, audio, Bluetooth, USB en 
AUX.
‘’Wij bieden u  € 2.000,- extra  in-
ruilwaarde op de Mazda3 GT-M 
met o.a. 18-inch lichtmetalen vel-

 DE REVOLUTIONAIRE TECHNOLOGIE 
VAN DE MAZDA3 GT-M

VELSERBROEK - Kia heeft tij-
dens ‘The 5th International Elec-
tric Vehicle Expo’ in het Zuid-
Koreaanse Jeju de eerste foto’s 
van de volledig elektrische Niro 
EV gepresenteerd. De Kia Niro 
EV beleeft zijn wereldpremiè-
re op de Autosalon van Parijs in 
oktober dit jaar en combineert 
sportiviteit en veelzijdigheid met 
gebruiksgemak en een aantrek-
kelijk design.

De nieuwe Kia Niro EV is één van de 
eerste volledig elektrische crossovers in 
Europa. De auto is ontworpen door de 
designcentra van Kia in Californië en 
Namyang in Korea. De eerste foto’s to-
nen het aerodynamische en ranke sil-
houet van de elektrische crossover.

Slank profiel
Het design is geïnspireerd op de 
Niro EV Concept, die Kia tijdens de 
2018-editie van de Consumer Electro-
nics Show (CES) in Las Vegas begin dit 

jaar presenteerde. Het productiemodel 
heeft een aantal bijzondere kenmer-
ken, zoals de exclusieve grille, futuris-
tische luchtinlaten en pijlvormige LED-
dagrijverlichting. De toelopende vorm 
van de raampartij van de auto – geïn-
spireerd op de ‘Clean and High-tech’-
designfilosofie van Kia – benadrukt het 
ranke profiel van de Niro EV en de dik 
aangezette wielkasten.

Twee accupakketten
De Niro EV heeft een volledig elek-
trische aandrijflijn met onderdelen 
die specifiek voor deze elektrische 
crossover zijn ontwikkeld. Er is straks 
keuze uit twee accupakketten: Mid 
Range en Long Range. Het lithium-
ion-polymeer accupakket van de Long 
Range-uitvoering heeft een capaciteit 
van 64 kWh en geeft de Niro EV een 
indrukwekkende actieradius van ruim 
450 kilometer* op één acculading. De 
39,2 kWh-accu in de Mid Range-ver-
sie heeft een eveneens indrukwekkende 
actieradius van ruim 300 kilometer.

KIA ONTHULT EERSTE FOTO’S VAN 
VOLLEDIG ELEKTRISCHE NIRO

De nieuwe Kia Niro EV is één van de eerste volledig elektrische crossovers in Europa. (foto aangeleverd)

De Kia Niro EV demonstreert dat Kia in de afgelopen ja-
ren grote stappen heeft gezet op weg naar emissievrij rijden, 
zonder dat het merk comfort en rijplezier uit het oog heeft 
verloren. De Niro EV wordt straks verkocht met zeven jaar 
garantie – een termijn die geen enkele producent van volle-
dig elektrische auto’s in Europa biedt. Meer informatie over 
de aandrijflijn en over de prijzen maakt Kia binnenkort be-
kend.

Meer weten over de Niro? Kom naar Autobedrijf 
Kia Tinholt, Klompenmakerstraat 43 in 
Velserbroek. Tel:023 - 5385550, 
www.tinholt.nl.

gen, achteruitrijcamera, Mazda Radar 
Cruise Control, zwarte lederen interieur en 
Bose premium audio.’’ De Mazda3 GT-M 
is verkrijgbaar vanaf € 30.990,- of kies 
voor Mazda Private Lease voor nu tijde-
lijk € 429,- per maand. Kom langs in de 

showroom Van Mazda Velserbeek in Vel-
serbroek voor vrijblijvende proefrit.
Mazda Velserbeek, 
Kleermakerstraat 63 in Velser-
broek. Tel: 023-5132940, 
www.mazdavelserbeek.nl.

MAZDA VELSERBEEK
Kleermakerstraat 63 | 1991 JL Velserbroek | 023 - 5132940 | www.mazdavelserbeek.nl | 
MAZDA VELSERBEEK
Kleermakerstraat 63 | 1991 JL Velserbroek | 023 - 5132940 | www.mazdavelserbeek.nl | 

Mazda3 vanaf €22.790,-. Gemiddeld verbruik Mazda3: van 3,9 tot 5,8 liter per 100 km / van 25,6 tot 17,2 km per liter / CO2-uitstoot van 104 tot 135 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken.  
Inruilwaarde geldig bij particuliere aanschaf van een Mazda3 uit voorraad met registratie voor 30 juni 2018 en niet in combinatie met andere acties. Private Lease wordt door Mazda Motor Nederland  
aangeboden in samenwerking met ALD Automotive. Dit aanbod is geldig t/m 31 mei 2018 of zolang de voorraad strekt. Het is niet mogelijk om andere consumentenacties te combineren met dit Private Lease 
aanbod. Genoemd maandbedrag is gebaseerd op een looptijd van 48 maanden en 10.000 km/jaar incl. rente, afschrijving, reparaties, onderhoud, banden, wegenbelasting, verzekering, pechhulp in binnen- en 
buitenland, afleverkosten en BTW. Het maandbedrag is exclusief brandstof, metallic/mica lak en eventuele opties. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. 
Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

WAARDE
VAN MEER    € 2.000,- MEER INRUILWAARDE

De zeer luxe Mazda3 GT-M biedt nog meer waarde, met o.a.
• 18-inch lichtmetalen velgen • Achteruitrijcamera
• a da adar rui e ontrol • art lederen interieur • o e® premium audio

Mazda3 GT-M al voor € 429,- per maand met private lease


















