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Rommelmarkt 
tijdens 
jaarmarkt
IJmuiden - Zaterdag 21 juli van 
09.00 tot 16.00 uur wordt weer 
een grote rommelmarkt tijdens 
de jaarmarkt op de Kennemer-
laan gehouden. Er zullen weer 
veel kramen staan die vol liggen 
met van alles en nog wat. Wie ook 
zijn overtollige spullen wil verko-
pen kan een kraam huren. Een 
kraam huurt u voor maar 25 euro 
(per kraam). Bel voor meer infor-
matie of reserveringen voor een 
kraam naar 0255-533233 of 06-
10475023.

Kunstencentrum Velsen 
hoopt op doorstart

Het college en vrijwel alle raads-
fracties zagen na alle � nancië-
le debacles van de afgelopen ja-
ren een nieuwe � nanciële im-
puls van 370.000 euro belasting-
geld niet zitten. Drie weken gele-
den gaf wethouder Verwoort het 
Kunstencentrum de kans om met 
een goed toekomstplan te ko-
men. Het bestuur kwam met een 
plan, maar dat kenmerkte zich 
volgens alle fracties door een on-
gewis toekomstperspectief waar-
door het vertrouwen in � nancieel 

gezond beleid ontbreekt.
Dit betekent dat het faillissement 
van het Kunstencentrum wordt 
aangevraagd en het personeel op 
straat staat. Toch gloort er licht 
aan de horizon. Naar verwach-
ting gaat het kunstencentrum in 
afgeslankte vorm een doorstart 
maken. Tijdens de raadsverga-
dering waar vele docenten, ou-
ders en leerlingen aanwezig wa-
ren, liet bestuursvoorzitter Bag-
german weten dat vooral de mu-
ziekafdeling een forse teruggang 

in leerlingen heeft. Hierdoor zijn 
er docenten die voor veel meer 
uren krijgen uitbetaald dan dat 
ze daadwerkelijk les geven. De 
dansafdeling en kunst- en cul-
tuureducatie lopen daarentegen 
erg goed. Mogelijk is er voor deze 
takken nog een toekomst.
Alle raadsfracties roemden de 
kwaliteit van het kunstencen-
trum, maar hebben, op D66 na, 
onvoldoende vertrouwen in de 
� nanciële toekomst. De mo-
tie van Groen Links met een op-
roep aan het college om kunst- 
en cultuureducatie in Velsen te 
borgen werd wel raadsbreed ge-
steund. Hiervoor is in bedrag van 
237.000 euro beschikbaar. (bron: 
RTV Seaport)

Velsen - De laatste raadsvergadering voor het zomerreces eindig-
de in mineur voor de docenten en leerlingen van het Kunstencen-
trum Velsen. De raad wil geen extra geld investeren in een red-
dingsplan. Daarmee gaat het centrum failliet, al is er hoop op een 
doorstart.

Op uw plaatsen...
IJmuiden - Op het moment dat 
deze krant in uw brievenbus valt 
is de zesde editie van Zomerfesti-
val .IJmuiden in volle gang. Giste-
ren werd afgetrapt met de kids-
middag en een optreden van de 
coverband Royal Beat, terwijl de 
Kennemerlaan vandaag (donder-
dag) in het teken staat van de Ra-
bobank IJmond Kortebaan van 
IJmuiden. Het Zomerfestival wordt 
zondagavond afgesloten met een 
gezamenlijk optreden van Peter 
Beense, Samantha Steenwijk, Wol-
ter Kroes en de Marcel Fisser Band. 
Zie ook www.zomerfestivalijmui-
den.nl. (foto: Erik Baalbergen) 

IJmuiden - Festival.Uit luidde af-
gelopen zondag het einde van 
het theaterseizoen van de Stads-
schouwburg Velsen en de afron-
ding van de werkzaamheden rond 
het theater in. Er was mede door 
de ‘buren van het pleintje’ een leuk 
programma opgezet. In en voor de 
schouwburg traden leerlingen van 
Alphenaar Muziek op en restau-
rant BosKookt had heerlijke hapjes 
gemaakt. Er was muziek in allerlei 
genres. In de foyer van de schouw-
burg was het gezellig druk omdat 
veel mensen daar de koelte op-
zochten. Op het plein was het door 
de overvloedige zonneschijn al 
gauw te warm. Gelukkig was er op 
de stoep voor het restaurant heer-
lijke schaduw en daar werd dan 
ook dankbaar gebruik gemaakt 
van de diverse zitjes. In de loop 
de middag sprak Schouwburgdi-
recteur Jacob Bron de aanwezigen 
toe. Hij was vol lof over de verbe-
teringen rond de schouwburg en 
hoopt dat er in de toekomst nog 
een bankje bij komt voor wach-
tende theaterbezoekers en ook als 
ontmoetingsplek voor de wijk. Het 
zou het plein ook nog meer cachet 
geven.

Wijkwethouder Floor Bal nam 
daarna de wijkraadpleging over 
parkeeroverlast en de samenwer-
king tussen Wijkplatform IJmui-
den-Zuid, de schouwburg en de 
gemeente onder de loep. Door de-
ze prettige samenwerking is een 
mooi plein en omgeving gereali-
seerd. Tevens is waar mogelijk de 
parkeeroverlast aangepakt door 
onder ander duidelijke verwijzin-
gen naar de parkeerplaats aan de 
Minister van Houtenlaan. (foto: 
mevrouw Marcos)

Werk rond schouwburg 
afgerond met Festival.Uit

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

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

Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)

Telefoon : 06 - 51598390

MEER DAGLICHT 
IN UW WONING?
Denk eens aan 
openslaande deuren!

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek
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www.tinholt.nl    023 5385550

   Servicebeurt met originele onderdelen en Selenia Olie.
Voor alle modellen van Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth en Jeep €139.00

Ook geldig voor o.a Opel Corsa 1.3 cdti,-Combo en Ford Ka en andere van Fiat afgeleide auto’s 
* 25% korting op banden, remmen en uitlaten
* Originele ruitenwissers (beter getest dan Bosch) alle modellen €39.50
* Originele accu’s vanaf €79.00

VOORDELIG ONDERHOUD

Haal- en brengservice!

Original Care Onderhoudsbeurt € 139.00* incl. apk

*speciaal voor auto’s van 5 jaar en ouder

   Servicebeurt met originele onderdelen en Selenia Olie.
Voor alle modellen van Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth en Jeep €139.00

Ook geldig voor o.a Opel Corsa 1.3 cdti,-Combo en Ford Ka en andere van Fiat afgeleide auto’s 
* 25% korting op banden, remmen en uitlaten
* Originele ruitenwissers (beter getest dan Bosch) alle modellen €39.50
* Originele accu’s vanaf €79.00

VOORDELIG ONDERHOUD

Haal- en brengservice!

Original Care Onderhoudsbeurt € 139.00* incl. apk

*speciaal voor auto’s van 5 jaar en ouder

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

   Servicebeurt met originele onderdelen en Selenia Olie.
Voor alle modellen van Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth en Jeep €139.00

Ook geldig voor o.a Opel Corsa 1.3 cdti,-Combo en Ford Ka en andere van Fiat afgeleide auto’s 
* 25% korting op banden, remmen en uitlaten
* Originele ruitenwissers (beter getest dan Bosch) alle modellen €39.50
* Originele accu’s vanaf €79.00

VOORDELIG ONDERHOUD

Haal- en brengservice!

Original Care Onderhoudsbeurt € 139.00* incl. apk

*speciaal voor auto’s van 5 jaar en ouder

40%
KORTING OP ALLES!
www.groenrijkzwanenburg.nl

OPHEFFINGS
UITVERKOOP 
BIJ GROENRIJK 
ZWANENBURG

barbecue.nl

	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

All-in menu’s

f bel 077 467 72 00

€12,10
p.p.

DEZE WEEK:
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• Velsen maakt vorderingen in de aanpak 
van verwarde personen in de gemeente. 
De gemeente spant zich in om problemen 
zo vroeg mogelijk te signaleren en pas-
sende zorg te bieden, samen met andere 
betrokken partijen. Op 1 oktober 2018 
wil de gemeente een sluitende aanpak 
voor mensen met verward gedrag klaar 
hebben.

• IJmond Werkt! is de organisatie die de 
re-integratie doet voor mensen die niet 

aan het werk zijn. Het dagelijks bestuur 
van IJmond Werkt! heeft aan de colleges 
van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en 
Velsen verslag uitgebracht over de resul-
taten van het eerste kwartaal van 2018, 
zoals over leerwerk-trajecten, garantie-
banen en stages.

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

  Uit het college

De voortdurende droogte heeft een for-
se weerslag op de klinkerwegen en tegel-
paden. Op willekeurige plaatsen komen 
spontaan tegels en stenen los te liggen en 
steken ze omhoog. Het is daarom vooral 
voor wielrijders oppassen geblazen.

Straatwerk en tegelverhardingen worden 
altijd aangelegd op een zandbed. Dat zand-
bed is een beetje vochtig, waardoor het ste-
vig is en de tegels en stenen goed vasthoudt. 
Door de langdurige droogte en felle zon is 
al het vocht nu wel weg uit de ondergrond. 
Daardoor liggen stenen en tegels nu op los 
zand, ze hebben geen steun meer. Dus als er 
iemand overheen rijdt, kunnen ze  gaan be-
wegen en komen ze nog verder los te liggen. 
Het straat- en tegelwerk holt daardoor hard 
achteruit.

Helaas is daar praktisch niets tegen te doen. 
De gemeente probeert met man en macht de 
zwakke plekken in te vegen met voegmate-
riaal, om de stenen wat vaster te laten lig-
gen. Maar verder zijn we overgeleverd aan 
de weergoden. Sproeien zou helpen, maar is 
onbegonnen werk. We kunnen pas goed re-
pareren als de ondergrond voldoende voch-
tig is - na regen. Weggebruikers opletten 
dus! (foto: gemeente Velsen)

Fietsers en brommers opgelet!
Losse tegels door droogte

In sloten ligt op de bodem altijd een 
laag bagger; dit is een mengeling van 
plantenresten en bezonken slib. De 
aangroei van bagger is een natuurlijk 
proces. Om te voorkomen dat de slo-
ten hierdoor te ondiep worden, moet 
de bagger eens in de zoveel tijd weg-
gehaald worden.

In 2017 heeft het Hoogheemraadschap 
van Rijnland al een aantal sloten in Vel-

serbroek gebaggerd. De gemeente Velsen 
moet zorgen dat de overige sloten in Vel-
serbroek voldoende diepte hebben. Om te 
bepalen welke sloten de gemeente moet 
baggeren en hoeveel slib er dan vrijkomt is 
een vooronderzoek nodig. Dit onderzoek 
wordt tussen 23 juli en 3 augustus uitge-
voerd door Niebeek Milieumanagement 
BV. Zij doen het onderzoek zoveel moge-
lijk vanaf het water, zodat overlast mini-
maal blijft. (foto: gemeente Velsen)

Onderzoek bagger in Velsen

Het Pieter Vermeulen Museum draait op 
volle toeren deze zomer! Kom lekker 
spelen met water (Waterwijs), geniet 
van de poppenkast ‘Poep en Troep’, 
knutsel wat moois in elkaar, wandel 
over het natuurpad of ga op pad met 
een GPS langs de Keltische bomenho-
roscoop.

De tentoonstelling Waterwijs is voor ie-
dereen vanaf 4 jaar – via opdrachten en 
spelletjes word je wijzer. Waar komt ons 
water vandaan, bijvoorbeeld! Deze ten-
toonstelling sluit heel goed aan op de Ope-
ratie Steenbreek, die inwoners wil aan-
sporen om hun tuin groener te maken. De 
poppenkast Poep en Troep is superleuk en 
spannend, vooral voor de jongste bezoe-

kers vanaf 3 jaar.

Elke woensdag- en donderdagmiddag kun 
je tussen half 2 en half 4 lekker knutselen 
(voor kinderen vanaf 4 jaar). Als het mooi 
weer is, kun je het  natuurpad lopen en van 
alles te weten komen over bomen, vogels 
en struiken. Leuk samen met je ouders of 
je opa & oma! De GPS-bomenroute loopt 
over Schoonenberg en Beeckestijn. 

Het Pieter Vermeulen Museum vind je 
aan de Driehuizerkerkweg 34d en is ’s 
middags open op dinsdag, woensdag, don-
derdag, vrijdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Bel voor meer informatie 0255-
536726 of kijk op www.pietervermeulen-
museum.nl.

Spelen met water
Pieter Vermeulen Museum 
bruist in de zomer!

Van 22 tot en met 30 juli en 26 augustus 
tot en met 3 september 2018 ligt deze 
Krokodil Avonturenrun weer in het wed-
strijdbad van zwembad De Heerendui-
nen.

In de zomerperiode van 16 juli tot en met 
2 september is het zwembad elke dag open 
voor recreatief zwemmen tussen 10.00-
17.00 uur (recreatie- en buitenbad) en van 
11.00  tot 17.00 uur (wedstrijdbad). Ver-
der kun je in het wedstrijdbad elke dag van 
10.00 tot 11.00 uur baantjes komen zwem-
men. 

Voor het doelgroepenbad gelden bijzondere 
tijden. Kijk hiervoor op www.zwembadvel-
sen.nl/openingstijden. (foto: gemeente Vel-
sen)

Zomerrooster in De Heerenduinen
Kom klimmen, klauteren en 
zoek het avontuur op!
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Vanaf maandag 6 augustus 2018 wordt 
er gewerkt aan de Hagelingerweg (Sant-
poort-Noord). Het werk gaat in twee fa-
ses en duurt tot maandag 17 september. 
Op woensdag 25 juli is er een inloop-
avond over bij tennisvereniging LTC 
Groeneveen. U bent van harte welkom!

Wat gaat er gebeuren?
De Hagelingerweg vanaf huisnummers 180/ 
287 tot aan het spoorviaduct wordt hele-
maal opnieuw aangelegd. In het kort bete-
kent dit nieuw ‘stiller’ asfalt op de rijbaan, 
parkeervakken met nieuwe klinkers, rood 
asfalt voor de fi etspaden, een nieuwe inrit 
bij de Biezenweg en nieuwe bomen aan de 
zijkanten. De bomen in de middenberm blij-
ven staan. 

Informatiebijeenkomst 25 juli 2018
De gemeente organiseert samen met de aan-
nemer een inloopavond. Hier kunt u met al 
uw vragen bij hen terecht. U bent van harte 
welkom van 17.00 tot 19.00 uur op woensdag 
25 juli 2018 In de kantine van tennisvereni-
ging LTC Groeneveen. 

Werk in twee fases
Het project wordt per rijbaan uitgevoerd, in 
twee fases. Aannemer Kreeft BV begint met 
de westkant (oneven kant) vanaf huisnum-
mer Hagelingerweg 285 tot aan het spoorvi-
aduct. Er wordt gewerkt van maandag t/m 
zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur.

Verkeersmaatregelen
Tijdens het werk wordt de Hagelingerweg 
afgesloten voor verkeer dat naar het noor-
den rijdt, richting Driehuis/IJmuiden. Dit 
doorgaande verkeer wordt omgeleid via 
Santpoortse Dreef en de N208. Er komen 
borden met aanwijzingen te staan. Verkeer 
naar het zuiden - van IJmuiden/Driehuis 
naar Santpoort-Noord en Haarlem - kan 

wel blijven rijden. Fietsers kunnen langs 
het werk rijden. Het fi etspad wordt tijde-
lijk aangepast, zodat het in twee richtingen 
gebruikt kan worden. Voetgangers kunnen 
langs het werk lopen. 

Woningen/bedrijven/tuincentra

De woningen, bedrijven en tuincentra aan 
Biezenweg en Kwekerslaan zijn wel bereik-
baar maar alleen via Rijksweg en Biezen-
weg. De woningen aan de oostkant van de 
Hagelingerweg (even huisnummers) zijn al-
leen te bereiken via Driehuis/IJmuiden. Di-
rect betrokkenen krijgen er een brief over in 

de bus.

Openbaar vervoer Connexxion
Ook de bussen van Connexxion rijden om 
tijdens het werk. Meer informatie hierover 
en over tijdelijke bushaltes kunt u vinden op 
www.connexxion.nl.

Inloopavond 25 juli 2018
Hagelingerweg vanaf 6 augustus 2018 op de schop

Doorgaand verkeer richting Driehuis en IJmuiden

Doorgaand verkeer richting Santpoort en Haarlem

Projectgebied

Verkeershinder afsluiting Hagelingerweg,
gedeelte vanaf rotonde Santpoortse Dreef 
tot het spoorviaduct 1e fase.
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Meeuwen horen bij onze gemeente. Maar 
je kunt er ook last van hebben. Hieronder 
nog wat tips om de overlast te verminde-
ren. Tip 1: werk met anderen samen!

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken: een 
nest maken, krijsen, poepen, je broodje uit je 
hand grissen. Vooral in het voorjaar en in de 
zomermaanden kan dat heel hinderlijk zijn! 
Meeuwen worden beschermd door de Flo-
ra- en Faunawet; hierdoor is het lastig voor 
de gemeente om meeuwenoverlast goed te-
gen te gaan. Het aantal klachten neemt toe, 
dus hieronder wat tips voor wat u als bewo-
ner – samen met uw buren – zelf kunt doen.

Wat kunt u doen?
• Eet lekker zelf uw broodje of patat op en 

laat de meeuwen hun eigen kostje bij el-
kaar scharrelen (dus: voer meeuwen niet).

• Gooi afval in de afvalbak.
• Sluit uw eigen afvalbakken goed af en zet 

geen vuilniszakken op straat
• Zet uw afval zo kort mogelijk voor de op-

haaltijd langs de weg.
• Vertel mensen die meeuwen voeren dat 

dit niet mag.
• In september eindigt het broedseizoen. 

Vanaf dat moment kunt u het meeuwen 
moeilijk maken om een nest te maken 
door een net te spannen op uw (platte) 
dak of draden. Dat werkt nog beter als u 
dat met uw buren tegelijk doet.

• Zet bijvoorbeeld vogelverschrikkers in 
(vliegers) om vogels te verjagen. Kijk op  
www.vogelverschrikker.nl.

Voorkom meeuwenoverlast

Welke sportclub heeft plannen om 
energie te besparen of voor duurzame 
energie? Er ligt nog veel subsidie op 
de plank voor 2018. Vraag het aan en 
doe er je voordeel mee!

Het Rijk heeft een subsidie ingesteld 
voor ‘Energiebesparing en duurzame 
energie sportaccommodaties’ (EDS). Be-
gin juli was daar nog 1,4 miljoen euro van 
over. Sportclubs kunnen dus nog aanvra-
gen doen voor subsidie om te investeren 
in duurzame energie, zoals ledverlich-
ting of zonnepanelen.

Van 6 naar 8 miljoen
Oorspronkelijk was het jaarbudget aan 
subsidie voor dit jaar 6 miljoen euro. 
In februari was dat budget al vergeven, 
waarna de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland RVO besloot om het 
budget te verhogen naar 8 miljoen euro. 
Daar is nu 6,6 miljoen van gebruikt. 
Sportclubs kunnen dus nog voor 1,4 mil-
joen aanvragen vóór 7 december 2018, 
17.00 uur.

Meer informatie
Hoe je de subsidie aanvraagt (met eHer-
kenning) staat op www.rvo.nl. Daar staat 
ook een stappenplan.

Plannen voor energiebesparing?
Sportclubs: vraag subsidie aan

Het Kunstencentrum Velsen is in acute fi nan-
ciële problemen gekomen. Het bestuur van 
het KCV legde de gemeente een herstelplan 
voor, maar dat kon de meerderheid van de 
raad niet overtuigen. Op vrijdag 13 juli heeft 
het KCV het faillissement aangevraagd. De 
gemeente blijft zich inzetten voor behoud 
van de cultuureducatie in Velsen.

De afgelopen twee maanden kwam het KCV in 
acute fi nanciële problemen. Het Kunstencen-
trum had dit jaar 300.000 euro extra geld no-
dig om open te kunnen blijven. Zonder die ex-
tra bijdrage zou het centrum failliet gaan. Het 
college boog zich over dat verzoek, maar zag er 
geen mogelijkheden voor. Er is in 2015 al extra 
geld naar het KCV gegaan om het kunstencen-
trum gezond te maken, zowel fi nancieel als or-
ganisatorisch. Dat heeft onvoldoende gewerkt. 

Het college vond de fi nanciële situatie niet dui-
delijk en had onvoldoende vertrouwen dat een 
extra bijdrage zou leiden tot een fi nancieel ge-
zond KCV. Ook de raad is inmiddels - met pijn 
in het hart - tot die conclusie gekomen.

Het gemeentebestuur vindt deze situatie erg 
vervelend voor cursisten, docenten en alle be-
trokkenen. Dit pijnlijke besluit betekent niet 
het einde van bijvoorbeeld de cultuureducatie 
of samenwerking met scholen; die vindt het 
college nog steeds belangrijk. In de komende 
periode zoekt het college op verzoek van de vol-
tallige raad actief naar oplossingen om kwali-
tatief goede cultuureducatie te behouden. Het 
gaat dan om beeldende kunst, dans, theater, po-
pulaire en klassieke muziek, en om de samen-
werking met de scholen, verenigingen en ver-
volgopleidingen. 

Geen extra bijdrage voor 
Kunstencentrum Velsen
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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 discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale 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
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

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

Woensdag 18 juli t/m zondag 22 juli
Zomerfestival .IJmuiden op en rond de Kennemerlaan in IJmuiden

Vanaf zondag 22 juli
Struinen door de duinen. Ga mee op de fi ets naar de stuivende duinen. Parkeerplaats 
ingang Duin- en Kruidberg.

Kijk voor de volledige evenementenkalender op www.vvvijmuidenaanzee.nl.  (foto: Zo-
merfestival .IJmuiden)

Veel te beleven in de zomermaanden
Evenementen in Velsen

Een verplicht aardgasvrij Nederland in 
2050 en een gaskraan die op niet al te 
lange termijn sluit. Dit was aanleiding 
om met inwoners van Velsen te praten 
over de grote gevolgen hiervan voor het 
wonen en leven in de gemeente Velsen. 
Daarom nodigde de gemeente haar inwo-
ners uit om op 11 juli mee te praten over 
de weg hoe te komen tot een aardgas-
vrije gemeente. 60 inwoners gingen met 
de gemeente en met elkaar in gesprek.

Voor 2021 moet er een regionaal plan en 
een planning zijn hoe de gemeente stap voor 
stap over gaat op duurzame energiebronnen 
in plaats van fossiele brandsto� en die we nu 
gebruiken. Dit om uiteindelijk in 2050 al-
lemaal aardgasvrij te wonen, werken en le-
ven. Omgevingsdienst IJmond en gemeente 
Velsen ontwikkelen samen met andere ge-
meenten uit de regio, een planning om wij-
ken geleidelijk over te laten gaan. Daarbij 
wordt bijvoorbeeld bekeken in welke wijken 
er grootschalige veranderingen in de open-
bare ruimte gepland zijn. Dan kan de infra-
structuur onder de grond makkelijker wor-
den benut of aangepast.

Naast informatie was er vooral het gesprek 

om te ontdekken wat inwoners verwach-
ten van deze energietransitie. Wat kan de 
gemeente betekenen voor haar inwoners 
en wat kan men zelf doen? Wat gebeurt er 
met restwarmte van industrie? Wie gaat de 
energietransitie betalen? Dit waren enkele 
vragen die op deze avond voorbij kwamen. 

Na een welkom van wethouder Floor Bal 
volgde twee presentaties. Een presenta-
tie van de Omgevingsdienst Ijmond en van 
‘Duurzaam Bouwloket’. het ona¡ ankelijke 
loket waar inwoners terecht kunnen met 
vragen over het verduurzamen van de eigen 
woning. Kijk voor meer informatie hierover 
op www.duurzaambouwloket.nl.

Daarna werden met elkaar in rap tempo 
ideeën uitgewisseld over hoe we in deze 
energietransitie kunnen samenwerken, 
waar de gemeente een rol heeft en wat in-
woners nu al zelf kunnen doen. Aan de tafels 
ontstonden aansprekende ideeën en nieuwe 
initiatieven. Ook werd steeds meer duide-
lijk waar nog een vraag of verwachting naar 
de gemeente toe leeft. Vragen die tijdens de 
avond gesteld zijn, worden binnenkort be-
antwoord op www.odijmond.nl/aardgasvrij
Na afl oop hebben 14 inwoners zich aange-

meld voor de klankbordgroep. Binnenkort 
neemt Omgevingsdienst IJmond contact op 
met de leden. Wilt u zich nog aanmelden? 
Dat kan via communicatie@odijmond.nl.  

Ook als u  aanknopingspunten ziet om zelf 
actie te ondernemen? Neem dan vooral con-
tact met ons op via communicatie@odij-
mond.nl. (foto: OD IJmond)

Bewonersavond over aardgasvrije gemeente goed bezocht

Vergaderingen Gemeenteraad Velsen
Besluitenlijst gemeenteraadsver-
gadering 12 juli 2018

De gemeenteraad van Velsen heeft in de 
raadsvergadering van 12 juli een besluit ge-
nomen over het Kunstencentrum Velsen. De 
gemeenteraad gaat geen eenmalige fi nanci-
ele bijdrage van € 300.000 en geen extra fi -
nanciële bijdrage en vanaf 2019 geen extra 
jaarlijkse bijdrage van € 70.000 verstrek-
ken. Wel stemde de raad in met het aan-
wenden van het resterende subsidiebedrag 

van € 237.875 voor het voortzetten van cul-
tuureducatie. D66Velsen stemde tegen het 
raadsvoorstel omdat zij nog wel toekomst 
zagen in het voortbestaan van het Kunsten-
centrum Velsen.
GroenLinks diende de motie Breedte, Kwa-
liteit en Netwerk van Cultuureducatie sa-
men met Velsen Lokaal, VVD, LGV, PvdA en 
CDA in. 
Met deze motie verzoekt de raad het colle-
ge om actief te zoeken naar een manier om 
het aanbod van cultuureducatie in Velsen te 

borgen; zowel binnenschools (voor scholie-
ren) als buitenschools (voor cursisten). De 
raad vraagt actief te zoeken naar een manier 
om de toegankelijkheid van het brede aan-
bod van cultuureducatie in Velsen in stand 
te houden; van beeldende kunst, dans, thea-
ter, populaire en klassieke muziek. Ook wil 
de raad dat het college actief zoekt naar een 
manier om de kwaliteit en het didactisch ni-
veau van het aanbod van cultuureducatie in 
Velsen te behouden; inclusief de mogelijk-
heid tot het afnemen van muziekexamens 

en het aanbieden van een vooropleiding 
dans. Tot slot vraagt de raad het college om 
actief te zoeken naar een manier om het net-
werk met scholen, verenigingen en vervolg-
opleidingen in stand te borgen. De motie 
werd door de gehele raad aangenomen.

Meer informatie over de raadsvergadering?
Kijk op www.velsen.nl/gemeenteraad en 
klik op de datum 12 juli 2018 in de raadska-
lender. U kunt daar de stukken zien en een 
beeldverslag van de raadsvergadering.
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Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 7 juli 2018 tot en met 13 
juli 2018 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
De Ruijterstraat 158, plaatsen dakopbouw 
(09/07/2018) 9431-2018
Vlierstraat 9, plaatsen dakopbouw 
(09/07/2018) 9456-2018       
Oosterduinplein 26, herindelen winkel – 
woongebouw (10/07/2018) 9526-2018    
Koningin Wilhelminakade 227, verho-
gen erfafscheiding (11/07/2018) 9624-
2018 
Ahornstraat 34, plaatsen dakopbouw 
(11/07/2018) 9625-2018
Iepenstraat 17, plaatsen dakopbouw 
(13/07/2018) 9749-2018

Velsen-Zuid
Rijksweg 136, kappen 7 bomen (10/07/2018) 
9490-2018  (Rijksmonument)
                   
Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 24, kappen 1 boom 
(11/07/2018) 9597-2018 

Driehuis
Van Maerlantlaan 6, oprichten garage 
(13/06/2018) 9761-2018

Velserbroek
De Zeiler 104, oprichten berging 
(12/07/2018) 9691-2018 
Mina Krusemanstraat 6, plaatsen dakop-
bouw (09/07/2018) 9430-2018

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 

Santpoort-Zuid
 Pieter Weijstraat 1 t/m 7, Albert Glas-
straat 1 t/m 7, kopersopties Blekersduin 
(09/07/2018) 6594-2018       

Velsen-Noord
Reyndersweg, nabij beginpunt boardwalk, 
plaatsen verrekijker (13/07/2018) 6775-
2018    

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velsen-Zuid
Rijksweg 130, kappen 5 bomen (11/07/2018) 
5850-2018

Ingekomen aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

Velsen-Zuid
Vergunning (competitie) wedstrijden 2018-
2019, div data, locatie: Sportpark Schoonen-
berg, (09/07/2018) 9408-2018 
Strong Viking Brother, op 13 en 14 oktober 
2018, van 8:00 tot 20:00 uur, locatie: recrea-
tiegebied Spaarnwoude
(10/07/2018) 9484-2018

Velsen-Noord
Circus Renz Berlin, van 12 t/m 23 sep-
tember 2018, locatie: Concordiastraat, 
(04/07/2018) 9241-2018      

Ingekomen aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:18

Velserbroek
Paeonfood (verkoop snacks), september 
t/m 31 december 2018 op woensdag, locatie:  
Klompenmakerstraat, (12/07/2018) 9646-
2018.

Aanvragen

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.

Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Velserhof 63, vervangen/updaten gevelre-
clame (09/07/2018) 7937-2018 
Haringkade 18, revisie met wijziging op een 

reeds vergunde gevel (09/07/2018) 7958-
2018  
Halkade 6,oprichten en uitbreiden  opslag-
ruimte (09/07/2018) 6336-2018
Gjertsenstraat 8, plaatsen dakkapel voor- en 
achtergevel (10/07/2018) 8029-2018
Margadantstraat 48, a� ouw unit 08/09 
IJmuider Delta (13/07/2018) 5068-2018

Santpoort-Noord
Dokter de Grootlaan 19, wijzigen construc-
tie (interne muurdoorbraak) (09/07/2018) 
7881-2018
Hoofdstraat 252, uitbreiden erfafscheiding 
10/07/2018) 7126-2018

Driehuis
Da Costalaan 15, wijzigen kantoorbestem-
ming naar woonruimte (13/07/2018) 4148-
2018 

Velserbroek
Hogemaad 81, legaliseren overkapping 
(12/07/2018) 6707-2018

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

IJmuiden
Zomerfestival: van18 juli 2018 t/m 22 juli 
2018 van 10:00 uur t/m 01:00 uur, locatie: 
Kennemerplein en omgeving (13/07/2018) 
3708-2018.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in hun vergadering 
van 11 juli 2018 hebben besloten:

1. De Subsidieregeling sociaal domein 2018 

vast te stellen.
2. De beleidsregels Subsidiëring Maatschap-

pelijke Participatie en Amateur kunstbe-
oefening in te trekken.

3. De besluiten onder 1 en 2 de dag na publi-

catie in werking laten treden.

Ter inzage
De integrale tekst van de Subsidieregeling 
sociaal domein s is als bijlage in het elektro-

nisch gemeenteblad gepubliceerd op www.
o�  cielebekendmakingen.nl. De Subsidie-
regeling sociaal domein wordt ook gepubli-
ceerd op www.overheid.nl.

08 19 juli 2018

Gezellig rondje footgolf
Velsen - Na een stevig ontbijt bij Koppes Snacks vertrok een groep van 100 bevriende Velsenaren afgelo-
pen zondag naar Spaarnwoude voor een rondje footgolf. Het was alweer de achtste keer dat dit sportie-
ve uitje werd georganiseerd door Bob Kroonenburg en Menno Kloppers. De dag werd afgesloten bij Vil-
la Westend, waar de zangers Yanni en Fred Post samen met DJ Bas voor een feestje zorgden. Pascal de Wit 
was de beste footgolfer van de dag. Bij de jeugd was die eer weggelegd voor Dax Engelmoer. (foto: aan-
geleverd)

Meer evenementen
Velsen - Het recreatieschap 
Spaarnwoude wil meer evene-
menten organiseren in het re-
creatiegebied. Ook het aan-
tal locaties binnen het gebied 
waar evenementen kunnen 
plaatsvinden, moet worden uit-
gebreid. De gemeente maakt 
dit mogelijk met een nieuw be-
stemmingsplan, waarvan de 
ontwerpversie vanaf septem-
ber ter visie wordt gelegd.

Op grond van dit nieuwe bestem-
mingsplan kunnen in Spaarnwou-
de straks acht grote evenemen-
ten per jaar worden gerealiseerd, 
nu zijn dat er nog maximaal zes. 
Het gaat dan om evenementen 
met een bezoekerscapaciteit tot 

45.000 mensen, zoals Dance Val-
ley. Van deze acht evenementen 
dienen er tenminste drie binnen 
een periode van negen dagen 
plaats te vinden. Eigenlijk was het 
de bedoeling geweest om jaar-
lijks twee grote popconcerten te 
organiseren op het benedenveld, 
de plek waar tijdens Dance Val-
ley geparkeerd wordt. Ruimtelijk 
bleek dit echter niet haalbaar, er 
zou dan niet voldoende parkeer-
gelegenheid overblijven om al-
le bezoekers te kunnen ontvan-
gen. Ook is onderzocht of parke-
ren elders in de regio een optie is, 
zoals op het terrein van De Bazaar 
in Beverwijk. 
De bezoekers zouden dan met 
pendelbussen verder kunnen 

worden vervoerd, maar ook dit 
valt niet te realiseren. Op het be-
nedenveld zouden wel popcon-
certen met maximaal 27.000 
bezoekers kunnen plaatsvin-
den. Verder staat in het bestem-
mingsplan dat op de locatie De 
Ven maximaal acht kleinere eve-
nementen (tot 5.000 bezoekers) 
kunnen worden gehouden. Een 
proef heeft uitgewezen dat eve-
nementen op deze locatie aan-
vaardbaar zijn, mits voldoende re-
kening wordt gehouden met de 
bereikbaarheid van de bedrijven 
in het gebied. De gemeente gaat 
na de zomervakantie een inloop-
avond organiseren om belang-
stellende te informeren en even-
tuele vragen te beantwoorden.
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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.
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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!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.jutter.nl/privacy

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

Speeltuin Zeewijk is in 1994 ge-
opend op initiatief van de gelijk-
namige stichting. Tante Suus en 
Ome Bert zijn lang vrijwilliger ge-
weest bij de speeltuin; sinds 1997 
waren zij de beheerders. Op 1 ok-
tober 2016 heeft het paar tijdens 
een feestelijke middag afscheid 
genomen van de speeltuin. Met 
Suus en Bert zijn helaas ook de 
bestuursleden en de vrijwilligers 
gestopt, waardoor de speeltuin 
afgelopen jaar dicht bleef en het 
voortbestaan van de speeltuin 
gevaar liep.
Maar dat gevaar is nu geweken! 
De speeltuin blijft voortbestaan 
onder de nieuwe naam ‘Speeltuin 
Zeewijk Natuurlijk!’. Het nieuwe 
bestuur van de stichting heeft, 
mede geïnspireerd door de po-
sitieve ervaringen vanuit de na-
tuurspeeltuin ‘Moby Dick’ uit Be-
verwijk, plannen ontwikkeld 
voor een natuurspeeltuin. IJmui-
den heeft immers al een regulie-
re speeltuin. Via de burgertop van 
februari 2017 en ‘Velsen op Koers’ 
zijn er goede contacten gelegd 
tussen het bestuur, de gemeen-

te Velsen en de inwoners. Het 
bestuur en betrokken bewoners 
werken na een eerste verken-
nende bijeenkomst eind septem-
ber 2017 hard aan een gemeen-
schappelijk plan voor een natuur-
speeltuin.
Om de betrokkenheid met de 
speeltuin te borgen, zijn wen-
sen, ideeën en tekeningen van in-
woners en kinderen van de na-
bijgelegen basisschool De Ori-
gon verwerkt in het ontwerp dat 
is gemaakt door De Twee Heren, 
een bedrijf dat gespecialiseerd 
is in de aanleg van stadsnatuur 
en natuurspeeltuinen. In decem-
ber 2017 ligt er een ontwerp, is er 
een naam, is er een plan en start 
de zoektocht naar vrijwilligers en 
sponsorgelden.
Na het verkrijgen van voldoende 
donaties van bedrijven en fond-
sen start de aanleg van de nieu-
we speeltuin in mei 2018. De af-
gelopen maanden hebben De 
Twee Heren, geholpen door vrij-
willigers en leerlingen van diver-
se scholen tijdens speciale klus-
dagen, hard gewerkt aan de aan-

leg van de natuurspeeltuin. Het 
resultaat mag er wezen! Het ter-
rein oogt nog wat kalig, maar als 
het verderop in het jaar groeiza-
mer weer gaat worden, zal de 
speeltuin aangekleed worden 
met gras, struiken en bomen. De 
‘eerste steen’ van de speeltuin 
heeft ook al weer een prominen-
te plaats gekregen!
Wat maakt de speeltuin eigen-
lijk een ‘natuurspeeltuin’? Naast 
de bekende speeltoestellen als 
schommels en glijbanen biedt de 
speeltuin een veilige omgeving 
waarin kinderen vrij kunnen spe-
len in de natuur, met zand en zelf-
opgepompt water (en de combi-
natie: modder), hutten bouwen 
en klimmen en klauteren, en ken-
nis kunnen maken met bijvoor-
beeld kikkers en insecten.
De opening van de natuurspeel-
tuin vindt plaats met een feest op 
21 juli, de eerste dag van de zo-
mervakantie in onze regio. Jong 
en oud mogen op deze feestelij-
ke dag tussen 12.00 en 17.00 uur 
gratis een kijkje komen nemen 
om de natuurspeeltuin zelf te er-
varen. 
De o�ciële opening is om 13.00 
uur, als de kersverse wethouder 
Bram Diepstraten de bel weer 
voor het eerst gaat luiden, nog 
geen twee jaar na de laatste bel 
van tante Suus.

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

Santpoort-Noord - In de Dorpskerk Santpoort klinkt op zondag 
29 juli het unieke samengaan in klank van harp en fluit. Tijdens 
het Koffieconcert zullen de topmusici Dasha Beltiukova (fluit) 
en Mirjam Rietberg (harp) het publiek meevoeren op een beto-
verend mooie reis door de tijd. Van Barok tot  Bordeel 1900. Van 
Bach tot Piazzolla.

Koffieconcert Dorpsfeest
Van Barok tot Bordeel

Mirjam en Dasha spelen al samen 
vanaf hun studietijd aan het con-
servatorium. Professioneel en te-
vens in vriendschap muziek ma-
ken geeft een samenspel dat 
naadloos op elkaar aansluit. Voor 
het publiek een oorstrelende mu-
ziekbelevenis. 
Geopend wordt met een prach-
tige drie delige �uitsonate van 
Bach. Mirjam zal solo de Ciaco-
na van Biber uitvoeren. Biber was 
een vioolvirtuoos uit de 17e eeuw 
en een inspiratiebron van Bach. 
Jules Massenet, Frans componist 
uit de 19e eeuw schreef ‘Medita-
tion’ een heel bekend en geliefd 
stuk.  Jacques Ibert, eveneens 
Frans componist schreef Entreact. 
Een vurig en virtuoos stuk waarin 
de �uitiste alles aan techniek no-
dig heeft. Le Rossignole of te wel 
De Nachtegaal van Alexander Al-
lyabiev werd zo’n populair lied 
dat men dacht dat het een volks-
lied was. Tsjaikovski moest iede-

re keer huilen als hij deze muziek 
hoorde. Hij voelde dan het gemis 
van vrienden en vrijheid...
Zelf bewerkte Dasha en Mirjam 
een stuk uit pianoalbum van 
Tsjaikovski. En eenmaal in Rus-
land kun je niet zonder de ‘va-
der van de Russische Romantiek’: 
Mikhaël Glinka . Na de nachtegaal 
laat Mirjam harpsolo het ontroe-
rende lied over de leeuwerik ho-
ren.
Met de muziek van Astor Piazzolla 
komen we in Argentijnse havens 
waar arbeiders uit vele landen bij 
een zijn en samen op hun uit hun 
moederland meegebrachte in-
strumenten de armoede, ellende, 
heimwee en verlangen omzetten 
in muziek. De Tango. Uitgevoerd 
gaan worden Café 1910 en Bor-
deel 1900.  Tot slot nog horen we 
het werk van Sergei Beltiukov, de 
vader van Dasha, die een onster-
felijk mooie Credo schreef. (foto: 
aangeleverd)

IJmuidense herder 
wint landelijke prijs
IJmuiden - Begin juli hebben de 
Nederlands kampioenschappen 
voor IPO-werkhonden plaatsge-
vonden in Arnhem. IPO is een af-
korting uit het Duits en staat voor 
de africhting-sport  met honden. 
In deze tak van de hondensport 
worden de honden dressuurma-
tig getraind in drie disciplines. 
De honden moeten een geur-
spoor van een mens uitwerken, 
ze moeten een dressuurproef af-
leggen met gehoorzaamheid en 
springoefeningen en het meest 
spectaculaire onderdeel is onge-
twijfeld het ‘boeven’vangen. De 
hond laat zich door zijn baas door 
een vast parcours sturen waar-
in de ‘boef’ een aantal pogingen 
doet om te vluchten. De hond 
dient dit te voorkomen door de-
ze vlucht of aanval te verhinde-
ren door krachtig in te bijten. De 
combinatie van hond en baas 
kunnen punten verdienen door-
dat de hond naast het bijten ook 

direct de commando’s van de 
baas opvolgt.
De jonge hond van Manon Dille-
nius uit IJmuiden kon deelnemen 
met een wildcard, die zij hebben 
ontvangen van de Nederlandse 
Vereniging voor Belgische Her-
ders. 
De NVBH heeft dit jonge talent 
de mogelijkheid geboden om 
ervaring op te doen tijdens een 
groots nationaal evenement. Het 
duo heeft het dusdanig goed ge-
daan in het sterke deelnemers 
veld dat zij de titel Nederlands 
Kampioen Werkhonden namens 
de Raad van Beheer op Kynolo-
gisch gebied mogen ontvangen.
Door deze eerste podiumplaats 
zijn zij tevens geselecteerd om 
deel te nemen aan de wereld-
kampioenschappen die half sep-
tember in Lignano, Italië worden 
gehouden. Zie ook www.team-
stormvogels.nl. (foto: aangele-
verd)

‘De toren is herboren’
IJmuiden - Het zal vele IJmui-
denaren niet ontgaan zijn dat 
de radartoren van het Zee- en 
Havenmuseum geruime tijd in 
de steigers heeft gestaan. ,,Dat 
was noodzakelijk omdat zowel 
aan de buitenzijde van de to-
ren als ook aan de binnenkant 
het nodige moest worden ver-
vangen’’, vertelt voorzitter Cor 
Oudendijk in zijn openingstoe-
spraak. ,,Aan de buitenzijde is 
compleet nieuwe gevelbepla-
ting aangebracht en is de ste-
nen buitengevel vernieuwd. 
Tevens is nu, rondom, dubbele 
beglazing geplaatst. Een kost-
bare operatie die mede dankzij 
een aantal sponsoren kon wor-
den uitgevoerd’’.

Om deze reden vond afgelopen 
vrijdag de o�ciële opening van 
de vernieuwde radartoren plaats 
in aanwezigheid van Maerten van 
Uggelen, directeur van Alphatron 
Marine in IJmuiden, die de nieu-
we radar in de toren gratis heeft 
geleverd en geplaatst. Deze radar 
kan tot minimaal 30 kilometer uit 

de kust de noodzakelijke signa-
len opvangen waardoor het in- 
en uitgaande scheepvaartverkeer 
goed kan worden gevolgd. Zelfs 
de voor de kust gelegen windmo-
lenparken waren duidelijk te her-
kennen op de nieuwe radar.
Mede dankzij de, rondom, ge-
plaatste nieuwe beglazing is er nu 
naar alle kanten een mooi, vrij uit-
zicht over zowel de haven als het 
binnenland. Voor diegenen, die 

niet in radarbeelden zijn geïnte-
resseerd, is alleen al dit fraaie uit-
zichtpunt een reden om de ver-
nieuwde radartoren te bezoeken.  
Bezoekers kunnen in de maan-
den juli en augustus van dinsdag- 
tot en met zondagmiddag te-
recht van 13.00 tot 17.00 uur. Al-
leen op maandag is het museum 
in deze periode gesloten. Zie ook 
www.zeehavenmuseum.nl. (foto: 
Joop Waaijenberg)

IJmuiden - Zondag 22 juli wordt 
weer de gezelligste ko�erbak-
markt van IJmuiden georgani-
seerd. Deze vindt plaats achter de 
HEMA. Net als vorige keer staat 
het plein weer helemaal vol met 
ruim 100 auto’s. De kosten bedra-
gen 10 euro per auto (met aan-

hanger of bus 15 euro). Tevens 
betaalt u 10 euro borg die u na 
a�oop van de markt weer retour 
krijgt. Reserveren is niet nodig, 
maar kom wel op tijd want vol is 
vol. De markt duurt van 08.00 tot 
17.00 uur uur. Het terrein is ge-
opend vanaf 07.30 uur. Ga niet 

eerder weg, want dan vervalt uw 
borg. Zie ook www.facebook.
com/ko�ermarkt-ijmuiden, mail 
naar richard-rikkie@hotmail.com 
of bel naar 06-57539029. De vol-
gende ko�erbakmarkten zijn op 
zondag 19 augustus, 23 septem-
ber en 21 oktober.

Kofferbakmarkt
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Dorpsfeest Santpoort brengt ode aan vrijwilligers

Het is niet te geloven hoeveel 
vrijwilligers een bijdrage leveren 
aan het Dorpsfeest Santpoort. 
Denk daarbij niet alleen aan de 
medeorganisatoren die comple-
te evenementen uit onze han-
den nemen, maar ook aan de 
mensen die post verzorgen en 
rondbrengen, verkeersregelaars, 
administratie doen, de helpen-
de hand bieden bij tal van activi-
teiten, zoals sponsoren benade-
ren, de sponsordoeken ophan-
gen, prijzen regelen, je kunt het 
zo gek niet bedenken. Zonder 
hun inzet absoluut geen succes-
vol Dorpsfeest! 
Het bestuur hecht er waarde 
aan dat dit meer bekend is en 
zet daarom alle 375 vrijwilligers 
dit jaar extra in het zonnetje. Zo 
worden zij allemaal persoonlijk 
uitgenodigd om aanwezig te zijn 
bij de opening van het Dorps-
feest Santpoort en het vertrek 
van de Rijtuigendag. Wilt u we-
ten wie die Santpoortse helden 
zijn? Kom dan zaterdag 28 ju-
li om 10.30 uur naar de opening 

van het Dorpsfeest bij de Ruïne 
van Brederode om uw waarde-
ring in applaus uit te drukken.
Dat het dameswielrennen in de 
lift zit, zal niemand zijn ontgaan. 
Naast voetbal en hockey doen de 
wielrensters het internationaal 
verrassend goed. Zo ontstond 
het idee om ook in Santpoort 
een dameskoers te organiseren. 
Makkelijk gezegd, maar in de 
wielerwereld niet zo 1-2-3 voor 
elkaar. Mede door het doorzet-
tingsvermogen en doortastend-
heid van de vrijwilligers Sanne 
Kessler en Karen Elzinga gaat het 
toch lukken! Een puntenkoers 
volgens de snowball-puntentel-
ling is het resultaat. De dames 
starten op woensdagavond 1 au-
gustus om 19.00 uur op het be-
kende wielerparcours en zullen 
30 ronden van 1 km a�eggen. 
Wie de eerste ronde als eerste 
over de streep komt, verdient 1 
punt. En wie de tweede ronde als 
eerste over de streep ontvangt 2 
punten, enz. Het wordt dus een 
strategisch spel. Ga ik aan het be-

gin van de koers al punten sprok-
kelen of bewaar ik mijn krachten 
voor de laatste ronde, zodat ik in 
één keer 30 punten pak? De ren-
ster die aan het eind als eerste 
over de streep komt, hoeft dus 
niet de overall winnaar te wor-
den. Dat wordt vast en zeker een 
spetterend nieuw onderdeel van 
het Dorpsfeest die, mede door 
de inzet van twee speakers (Jan-
nes Mulder en Cees Smit) goed 
te volgen is voor het publiek. 

Aan de start worden onder ande-
re verwacht: Nina Kessler en Tes-
sa Dijksman uit Velserbroek, Ne-
derlands kampioene Evy Kuipers 
en nog veel meer toppers van 
meiden. 
Het programma voor 2018 is 
op hoofdlijnen intact gebleven. 
Toch is er een aantal evenemen-
ten geschrapt. Zo zal de nach-
telijke wandeltocht die op vrij-
dagavond al begon, dit jaar niet 
doorgaan. 

Santpoort - Van zaterdag 28 juli tot en met zaterdag 4 augustus 
2018 viert Santpoort feest. Binnen acht dagen organiseert de 
Harddraverij Vereniging meer dan veertig evenementen, groot 
en klein, voor verschillende doelgroepen. Nieuw dit jaar een Pun-
tenkoers voor de damesrensters op de woensdagavond. Daar-
door zal het hardlopen een uur eerder plaats vinden. Ook worden 
de 375 vrijwilligers dit jaar in het zonnetje gezet. Maar er is ook 
een aantal evenementen geschrapt.

•	 Kaarten	 voor	 het	 Klaverjassen	 a	 2	 euro	 kunt	 u	 ophalen	 op	 17	 juli	
2018 van 13.00 tot 15.00 uur bij Macada Innovision aan de Fresias-
traat 6 te Santpoort.

•	 De	 250	 gratis	 kaarten	 voor	 het	 Koffieconcert	 liggen	 vanaf	 21	 juli	
2018 klaar bij Booy Optiek (Hoofdstraat 166) en Nieuwland&Aarts 
(Bloemendaalsestraatweg 127).

•	 De	presentatie	van	de	Rijtuigen	wordt	dit	jaar	niet	bij	de	Naaldkerk	
gehouden, maar bij molen de Zandhaas (circa 15.30 uur).

•	 Voor	alle	paardenevenementen	is	het	thema	“Iedereen	is	een	held”.	
Verkleed je dus als Robin Hood, Spiderman, Matthijs Büchli, Zorro, 
Nina Kessler, Einstein, Napoleon, Columbus, of gewoon jezelf.

•	 De	bierproeverij	begint	dit	jaar	een	uurtje	eerder	(15.00	uur).
•	 Ook	 het	 hele	 hardloopprogramma	 op	 woensdag	 ‘De	 7	 van	 Sant-

poort’ gaat een uur eerder van start vanwege de Puntenkoers van 
het dameswielrennen.

•	 Tijdens	de	evenementen	op	de	laatste	zaterdag	wordt	een	collecte	
gehouden door en voor RTV Seaport, de lokale omroep voor Velsen. 
De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe appara-
tuur hetgeen aan vernieuwing toe is.

•	 Harddraverij	vlaggen	zijn	te	koop	bij	B&E	IJzerwaren.
•	 De	gratis	Harddravers	App	kan	worden	gedownload	en	is	inmiddels	

weer actief met het complete programma, laatste nieuws en up-
dates. Altijd handig. Ook als er op het laatste moment wijzigingen 
in het programma zijn in verband met weers- of andere ongeplande 
invloeden.

Nuttige weetjes

Woningbedrijf Velsen investeert fors in verduurzaming
Velsen - Woningbedrijf Velsen 
zet de betaalbaarheid van wo-
nen voorop en investeert de ko-
mende jaren fors in verbetering 
en verduurzaming van sociale 
huurwoningen.

De grootste corporatie in onze ge-
meente wil een sociale huisves-
ter zijn en blijven. Zij richt zich 
op mensen met een inkomen tot 
36.789 euro. Dat betekent dat de 
corporatie geen nieuwe koopwo-
ningen of vrije sectorhuurwonin-
gen meer zal realiseren zodat geld 
en energie gericht worden op 
goede en betaalbare sociale huur-

woningen.
De voorraad woningen van Wo-
ningbedrijf Velsen bestaat voor 
een groot deel uit oude portiek-
woningen. In de komende tien 
jaar gaat de corporatie ongeveer 
2.800 huurwoningen verbeteren 
en verduurzamen. Dat is bijna de 
helft van het woningbezit. De cor-
poratie richt zich daarbij vooral op 
verbetering van de kwaliteit van 
de woningen. Waar nu nog maar 
16% van de woningen een groen 
energielabel heeft zal dat over tien 
jaar zijn gestegen naar 61%.
Daarnaast blijft het huidige gema-
tigde huurbeleid in tact, zodat de 

huurwoningen beschikbaar blij-
ven voor woningzoekenden met 
een inkomen tot 36.789 euro. De 
verkoop van sociale huurwonin-
gen wordt vrijwel stopgezet zo-
dat er zoveel mogelijk woningen 
beschikbaar blijven. Besparingen 
worden gerealiseerd door de ei-
gen	organisatie	efficiënter	 te	ma-
ken en doordat de onderhouds-
uitgaven na verbetering kunnen 
dalen.
Op dit moment kunnen de vijf 
eerste complexen worden ge-
noemd die de komende jaren aan-
gepakt worden. Dat zijn: Maas-
straat/Ostadestraat, Gildenlaan, 

De Noostraat-Zuid, Vechtstraat/
Scheldestraat en de Lange Nieuw-
straat (huisnummers 12 t/m 178). 
Voor deze complexen is voldoen-
de geld gereserveerd om plan-
nen nader uit te werken en uiter-
lijk binnen vijf jaar te starten met 
de voorbereiding.
De huurders van deze vijf com-
plexen hebben vorig jaar een brief 
van ontvangen met de boodschap 
dat er een pauze werd ingelast en 
zijn nu geïnformeerd over de hui-
dige stand van zaken.
Er staan nog meer projecten voor 
de komende vijf jaar op de lijst. 
Deze namen maakt Woningbe-

drijf Velsen pas bekend als er meer 
duidelijk is. Ervaring heeft geleerd 
dat plannen door verschillende 
redenen kunnen worden uitge-
steld. Dat zorgt voor teleurstelling 
bij huurders en dat is vervelend 
voor alle betrokkenen. Woningbe-
drijf Velsen heeft daarom besloten 
huurders alleen te informeren als 
de plannen concreet genoeg zijn 
en uitvoering gegarandeerd. De 
huurders van deze woningen in-
formeren wij op dat moment per-
soonlijk.
Bij de uitwerking en uitvoering 
van de plannen werkt Woning-
bedrijf Velsen nauw samen met 

de huurdersorganisatie en de ge-
meente Velsen. Het is belangrijk in 
overleg met de gemeente te kij-
ken naar de verbetering per ge-
bied zodat de plannen van Wo-
ningbedrijf Velsen daar op aan-
sluiten en aanvullend kunnen zijn.
De verbetering van de woning-
voorraad vraagt daarnaast om 
voldoende capaciteit en midde-
len van betrokken partijen en een 
strakke stroomlijning van proce-
dures. Door heldere afspraken te 
maken kan de komende jaren een 
forse verbeterslag van de woning-
voorraad in Velsen worden gerea-
liseerd.

Team 24 Ice wint Beach Soccer Cup 2018
IJmuiden aan Zee - De Beach Soccer Cup 2018 is gewonnen door het team van hoofdsponsor 24 Ice. Zij waren in een zinderende �nale te sterk voor Azoth, dat deels bestond uit oud-profs. Bij de vrouwen ging de 
eerste prijs naar het team van Ladies of Runner Up. Aan het grootste beachsoccertoernooi van Nederland deden 50 teams mee. De wedstrijden werden onder fantastische omstandigheden gespeeld op het brede 
strand voor Paviljoen Zeezicht. (foto’s: Lies Warmerdam/True Photography)

De kortere wandelroutes op za-
terdag gaan wel door. Tevens is 
een nieuwe afstand van 20 km 
toegevoegd.
Het onderdeel De Sterkste van 
Santpoort slaat een jaartje over, 
vanwege het inwerken van een 
nieuw team dat dit jaar toevallig 

op kamp is met de scouting. De 
viswedstrijd voor de jeugd op de 
laatste zaterdag is vanwege ta-
nende belangstelling geschrapt. 
Desalniettemin blijven er meer 
dan 40 evenementen over. 
Zie ook www.dorpsfeest-sant-
poort.nl. (foto: aangeleverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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19 JULI
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
sen. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Zomerfestival .IJmuiden op de 
Kennemerlaan in IJmuiden. Zie 
voor programma www.zomer-
festivalijmuiden.nl

(foto: aangeleverd)
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Open Kerk in de Dorpskerk aan 
het Kerkpad 1 in Castricum, 
11.00-15.00 uur. Iedere donder-
dag t/m  23 augustus.

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’ en ‘Loodsbo-
ten IJmuiden’ van Arie van der 
Veer. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

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

20 JULI
Zomerfestival .IJmuiden op de 
Kennemerlaan in IJmuiden. Zie 
voor programma www.zomer-
festivalijmuiden.nl

Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

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

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’ en ‘Loodsbo-
ten IJmuiden’ van Arie van der 
Veer. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur.

(foto: Nico Benning)
Young Art Festival in Park Wes-
terhout in Beverwijk, 16.00-00.00 
uur. Ook zaterdag 14.00-00.00 
uur. www.youngartfestival.nl. 

21 JULI
Rommelmarkt tijdens jaarmarkt 
op Kennemerlaan in IJmuiden. 
Van 09.00 tot 16.00 uur.

Zomerfestival .IJmuiden op de 
Kennemerlaan in IJmuiden. Zie 
voor programma www.zomer-
festivalijmuiden.nl

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

Expositie van Joke Konijn en Re-
gula Maria Muller in het kerkje 
de Kemphaan op het eiland De 
Woude. Beide kunstenaars tonen 
in hun werk hun liefde en be-
wondering voor de natuur. Van 
11.00 tot 17.00 uur, ook zaterdag 
21 juli.  

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmui-
den’ van Arie van der Veer. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Duinfeest van 13.00 tot 16.30 uur 
in de tuin bij De Hoep, Johannes-
weg 2 (zijstraat Zeeweg) in Cas-
tricum. Het programma  voor 
volwassenen en kinderen. El-
kaar ontmoeten, samen praten, 
zingen, eten en drinken en een 
keuze uit allerlei activiteiten zo-
als: wandelen, �etsen en oudhol-
landse spelletjes. Graag in spor-
tieve kleding komen en het vol-
gende meenemen: lekkere lunch 
om te delen, drinken, een kleed 
om op te zitten. Een duinkaart 
is dit keer niet nodig. Aanmel-
den bij Welzijn Castricum, info@
welzijncastricum.nl, tel. 0251-
656562.

(foto: aangeleverd)
Kunstmarkt in Spaarndam. Om 
14.00 uur optreden Coro Cantoro 
in de Oude Kerk. Toegang gratis. 
Zie ook wwwmarselje.nl/kunst-
markten

Zomer op het Plein in Alkmaar 
op het Canadaplein, aanvang 
20.30 uur. De twee grootse Ier-
se muzikanten van Soundbridge 
trakteren het publiek op ander-
half uur Ierse muziek en cabare-
tier Dolf Jansen vertelt over het 
prachtige Ierse land. Over de in-
woners, de drank, de Guinness 
en natuurlijk over de whiskey. Dit 
doet hij op een manier die meer 
lijkt op stand-upcomedy dan op 
storytelling. www.zomerophet-
plein.nl

▲

22 JULI
Ko�erbakmarkt op Velserduin-
plein (achter de Hema) in IJmui-
den. Aanvang 08.00 uur, vanaf 
07.30 uur mag men het terrein 
op.

Zomerfestival .IJmuiden op de 
Kennemerlaan in IJmuiden. Zie 
voor programma www.zomer-
festivalijmuiden.nl

(foto: Pixabay)
Gildewandeling door het cen-
trum van Haarlem met Gilde-
gids hans van Roode. Start 10.00 
uur vanaf standbeeld Laurens 
Janszn. Coster, Grote Markt in 
Haarlem.

(foto: aangeleverd)
Open tuindag Akerendam van 
10.00 tot 17.00 uur. Toegang is 
gratis. Akerendam ligt tegenover 
het NS station van Beverwijk aan 
de Velserweg 20. Parkeren is mo-
gelijk op het Stationsplein of 
achter Cineworld. 

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

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

Zomermarkt van 11.00 tot 17.00 
uur op de Dorpsstraat en Bur-
gemeester Mooijstraat te Castri-
cum. Thema: kunst. 

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis is t/m oktober iedere zon-
dag open van 11.00 tot 17.00 
uur. Genieweg 1 in Heemskerk. 
Vandaag wordt er de gehele dag 
een unieke �lm vertoond over 
de geschiedenis van de Meser-
schmitt.

(foto: aangeleverd)
Trio Cornelissen speelt in het 
Badgastenkerkje, Julianaweg 
75 in Wijk aan Zee, de voorstel-
ling ‘Het mannetje in mijn gi-
taar” over leven en werk van Cr-
nelis Vreeswijk. Inloop 11.30 uur, 
voorstelling begint om 12.00 uur. 
Toegang vrijwillige bijdrage.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmui-
den’ van Arie van der Veer. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. Poppenkast-
voorstelling ‘Druppels grote reis’. 
Aanvang 13.30 uur. Gratis voor 

bezoekers van het museum.

(foto: aangeleverd)
Charles Bruijn Re�ect, expo in de 
Engelmunduskerk, Kerkplein 1 
in Velsen-Zuid. Elke zondag ge-
opend van 13.00 tot 16.00 tot en 
met 26 augustus. Zie ook www.
charlesbruijn.com

Rondleiding Zee van Staal, van-
af 14.00 uur bij ingang Reynders-
weg, Velsen-Noord. Gratis.

(foto: aangeleverd)
Cool Blenz speelt om 15.00 uur 
in de Oude Keuken. DOKspecial 
is spaghetti Genovese. 

23 JULI
Telstar organiseert, tot en met 
woensdag 25 juli, Soccer Camp 
voor kinderen van 6 tot en met 
15 jaar in het Rabobank IJmond 
Stadion. Van 09.00 tot 15.00 uur.

Sprookjestuin van Kapitein Rom-
mel is geopend van 11 t/m 26 
juli, dagelijks van 9.30 tot 16.30 
uur.  Entree 4 voor kinderen, vol-
wassenen gratis. 

Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 
10.00 uur vanaf dorpshuis Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 Sant-
poort-Noord. Wandeling duurt ± 
45 minuten in een rustig tempo. 
Na de wandeling ko�e/thee en 
een geheugenspelletje. Voor in-
teresse als deelnemer of bege-
leider, Janneke Cluistra, telefoon 
023-3031228.

Sonrise organiseert, tot en met  
vrijdag 27 juli, sport, spel en cra-
tiviteit op ‘t Asfalt bij Zwane-
bloemplantsoen in Velserbroek. 
Overdag van 14.00 tot 16.30 uur, 
in de avond van 19.00 tot 21.00 
uur.

Kindermiddag bij Baptistenge-
meente IJmuiden, Eemstraat 30. 
Van 14.00 tot 16.00 uur.

24 JULI
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’ en ‘Loodsbo-
ten IJmuiden’ van Arie van der 
Veer. 3 Speurtochten voor kinde-
ren van kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Bever-
wijk, voor patiënten en hun fa-
milie. Elke dinsdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur onder de trap 
in de hal van het ziekenhuis.

25 JULI
Sprookjestuin van Kapitein Rom-
mel is geopend van 11 t/m 26 

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

juli, dagelijks van 9.30 tot 16.30 
uur. Entree 4 voor kinderen, vol-
wassenen gratis. 

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

(foto: aangeleverd)
Tot en met 27 juli zomercursus 
Stroomtaal® bij Carmen de Haan,  
Praktijk voor communicatie aan 
de Hagelingerweg 74 in Sant-
poort-Noord.

Extra publieksdag Forteiland. Er 
is op deze woensdagen slechts 
één overtocht naar het Fortei-
land, die wordt verzorgd door 
m.s. Koningin Emma van af de 
Kop van de Haven. De boot ver-
trekt om 12.45 uur en de re-
tourvaart vanaf het eiland is om 
15.15 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmui-
den’ van Arie van der Veer. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs. Poppenkastvoorstel-
ling ‘Druppels grote reis’. Aan-
vang 13.30 uur. Gratis voor be-
zoekers van het museum.

Kindermiddag bij Baptistenge-
meente IJmuiden, Eemstraat 30. 
Van 14.00 tot 16.00 uur.

(foto: Greeth Heijne)
IVN-wandeling in Egmond-Bin-
nen met IVN-gidsen op de Wes-
tert en de Bleek van 19.00 tot 
21.00 uur. Gidsen vertellen al-
les over de cultuurhistorie, land-
schap en beheer, �ora en fau-
na. Er kunnen maximaal 12 men-
sen mee. Duinkaart meenemen. 
Aanmelden via tel: 072-5334948 
(Cocky van Engen). Bijdrage 2,50 
euro. Door aanwezigheid van te-
ken wordt dicht schoeisel en be-
dekkende kleding aanbevolen. 
Vertrek 19.00 uur bij parkeerter-
rein PWN, Oude Schulpweg, Eg-
mond-Binnen (naast restaurant 
Nieuw Westert) 

26 JULI
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
sen. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmui-
den’ van Arie van der Veer. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.

44 teams strijden om 
‘nieuwe’ MidWest Cup
Haarlem - Na twintig edities 
van de HD Cup strijden de re-
gionale voetbalteams vanaf dit 
seizoen voor de MidWest Cup. 
De 44 deelnemende teams 
werden in een drukbezochte 
en sfeervolle lotingavond bij 
HFC EDO door voormalig top-
scheidsrechter Ruud Bossen 
en Telstar directeur Pieter de 
Waard aan elkaar gekoppeld.
De naam van het toernooi ver-
andert, de opzet van het toer-
nooi niet. 
Nadat het Haarlems Dagblad 
besloot de sponsoring van het 
toernooi te stoppen, besloot 
organisator SportConnection 
het toernooi voort te zetten en 
samen te gaan werken met het 
bekende platform Voetbal in 
Haarlem. Samen zetten zij de 
schouders onder de 21e editie 
van de Cup.
Naast de competitie en de 
KNVB beker is de Cup de derde 
belangrijke prijs die een club 

uit deze regio kan winnen in 
een seizoen. De deelnemende 
teams van seizoen 2018-2019 
uit de eerste t/m vijfde klasse 
van het amateurvoetbal spelen 
eerst drie (oefen)wedstrijden 
in de poulefase. Daarna spe-
len de 16 beste teams de knoc-
koutfase die eindigt met een 
finale medio mei op het com-
plex van titelverdediger/Cup-
houder SV Spaarnwoude. 
Het speelgebied beslaat het 
midwesten van Nederland; van 
Beverwijk tot de Bollenstreek 
en van Zandvoort tot Rijsen-
hout. 
Opvallend bij de loting was de 
koppeling van HYS en Alliance, 
die beiden hun zaterdag- én 
zondagteams bij elkaar in een 
poule terecht zagen komen. 
Het cupseizoen start op 13 au-
gustus  en de poulefase wordt 
gespeeld tot en met 26 sep-
tember. Zie ook www.voetbal-
inhaarlem.nl. 
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Zomervakantie in Pieter 
Vermeulen Museum

Driehuis - Driehuis - Het Pieter Ver-
meulen Museum bruist tijdens de 
zomervakantie weer van activitei-
ten! Het museum is van 23 juli tot 
en met 2 september geopend op 
dinsdag-, woensdag-, donderdag-, 
vrijdag- en zondagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur.
De tentoonstelling Waterwijs is al 
door heel veel bezoekers van alle 
leeftijden en heel veel schoolgroe-
pen bezocht! We verwachten in de 
zomervakantie nog veel meer be-
zoekers. De tentoonstelling Water-
wijs is geschikt voor iedereen van-
af 4 jaar.
De expositie laat bezoekers op een 
speelse manier via opdrachten, 
spelletjes en vragen kennis maken 
met allerlei aspecten van water. Zo-
als watervoorziening, berging, ver-
spilling en vervuiling en maak je 
kennis met de aarde als Waterpla-
neet: Waar komt dat water vandaan 
en welke invloed heeft water op de 
natuur? Welk waterleven is er? Is 
er ook waterschaarste? Hoe zit het 
met de klimaatverandering.
De tentoonstelling ‘Waterwijs’ sluit 
heel goed aan bij Operatie Steen-
breek waarmee het PVM en de ge-
meente Velsen samenwerken om 
burgers te enthousiasmeren om 
hun tuin te vergroenen. Door kli-
maatverandering krijgen we steeds 
meer te maken met hoosbuien. Al 
dat regenwater moet snel worden 
afgevoerd om overlast te overko-
men en dat geeft een enorme druk 
op het riool. Minder groen in de 
tuin betekent dat het water moei-
lijk weg kan stromen.
De poppenkastvoorstelling ‘Drup-
pels grote reis’ is superleuk en span-
nend voor de jongste bezoekers 
(vanaf 3 jaar) en sluit mooi aan bij 

het thema van de tentoonstelling 
‘Waterwijs’. De poppenkastvoor-
stelling is te zien op: zondag 22 ju-
li, woensdag 25 juli, zondag 29 ju-
li, woensdag 1 en 29 augustus en 
op zondag 2 september. Aanvang: 
13.30 uur, gratis voor bezoekers 
van het museum. Elke woensdag- 
en donderdagmiddag van 13.30 
tot 15.30 kunnen de kinderen van-
af 4 jaar aanschuiven aan de gezel-
lige knutseltafels voor de workshop 
knutselen. Er is hulp aanwezig om 
de knutselaars te begeleiden. Voor 
of na de knutselworkshop kan de 
tentoonstelling ‘Waterwijs’ worden 
bekeken met de speurtocht met 
vragen over alles wat er te zien is in 
de tentoonstelling!  Alle knutselac-
tiviteiten kosten 1,50 euro boven-
op de entreeprijs van het museum. 
Aanmelden is niet nodig: wie komt 
kan meteen aan de slag!
In het naast het museum gelegen 
park Schoonenberg heeft het mu-
seum een Natuurpad uitgezet. Bij 
de balie zijn natuurpad-tasjes te 
huur voor 5 euro waarmee kinde-
ren onder begeleiding van meege-
komen (groot)ouders of leerkrach-
ten/begeleiders op speelse wijze 
kennis kunnen maken met de na-
tuur in de omgeving van het mu-
seum. In de Natuurpad-tasjes vind 
je onder andere vogelzoekkaar-
ten, verrekijkers, loeppotjes en nog 
meer materialen die gebruikt kun-
nen worden om het boekje met de 
opdrachten over bomen, vogels en 
struiken rondom de vijver te be-
antwoorden. De GPS-bomenrou-
te voert de wandelaar over de Vel-
sense landgoederen Schoonen-
berg en Beeckestijn, langs 21 bo-
men die worden beschreven vol-
gens de Keltische bomenhoros-
coop. Wandelaars kunnen op pad 
gaan met de GPS en een tas voor 5 
euro met attributen die tijdens de 
wandeling gebruikt kunnen wor-
den. De tas kan gereserveerd wor-
den in het museum. Bezoekers van 
het museum die de route willen lo-
pen kunnen zich tot 15.00 uur mel-
den bij de balie en na betaling van 
100 euro borg of door het inleveren 
van het legitimatiebewijs, aan de 
wandel gaan. 
Zie ook www.pietervermeulenmu-
seum.nl. (foto: aangeleverd)

Bedrijfsleven en gemeenten maken 
werk van bereikbare, gezonde regio

De pont bij Velsen is het decor 
van de ondertekening en dat is 
niet voor niets. Een betrouwba-
re, regelmatige oversteek over 
het Noordzeekanaal, ook wel 
het blauwe �etspad genoemd, 
is en blijft van groot belang voor 
een grote groep werknemers en 
scholieren in de IJmond, te meer 
nu de sluizenroute niet gebruikt 
kan worden.
Pieter van Tongeren, voorzit-
ter van het Platform IJmond Be-
reikbaar, is blij met het vervolg 
en spreekt namens alle partijen: 
,,Een goede balans in de milieu-
gezondheidssituatie en leefom-
geving aan de ene kant en eco-
nomische groei aan de andere 
kant is cruciaal voor deze regio, 

met name als het gaat om be-
reikbaarheid. Ook de luchtkwa-
liteit in de regio, die onder meer 
wordt beïnvloed door �jnstof 
afkomstig vanuit industrie, au-
toverkeer en scheepvaart blijft 
een punt van aandacht.”
Naast de gemeenten, Omge-
vingsdienst IJmond en Tata 
Steel hebben ook de Provincie 
Noord-Holland, de OV IJmond 
en VNO-NCW-west zitting in het 
Platform. Samen hebben zij de 
afgelopen vier jaar samen goe-
de stappen gezet voor een be-
reikbare en vitale regio. Dat 
maakt de IJmond aantrekkelijk 
voor bedrijven om hier te blij-
ven en uit te breiden en voor 
nieuwe bedrijven om zich te 

vestigen. En dat in een gebied 
waar het voor de inwoners ple-
zierig wonen, recreëren en wer-
ken is.
Fietsstimulering voor de ritten 
van huis naar werk is nog steeds 
onderdeel van het programma 
van IJmond Bereikbaar. De sti-
mulering via de werkgevers is 
succesvol. ,,We maken bedrij-
ven en hun werknemers inmid-
dels al ruim drie jaar enthousiast 
om de auto te verruilen voor de 
�ets’’, vertelt Sophie Zwetsloot, 
programmamanager mobiliteit 
bij de Omgevingsdienst IJmond. 
,,En nog steeds krijgen we regel-
matig mailtjes van �etsers die 
ons vertellen dat ze door ons 
programma meer zijn gaan �et-
sen, de voordelen ervan in zien, 
zich �t en gezond voelen en het 
�jn vinden dat ze bijdragen aan 
een beter milieu in hun eigen 
omgeving. Dat is precies wat we 
willen bewerkstelligen.’’

Onder de naam ‘Slimme & Duur-
zame Mobiliteit IJmond’ zet 
IJmond Bereikbaar zich ook in 
voor schoon (goederen)vervoer, 
nieuwe technologische oplos-
singen (Talking tra�c), betere 
doorstroming van het verkeer 
door bijvoorbeeld spitsmijden 
en samenrijden en verbeterin-
gen aan de infrastructuur zoals 
de aanleg van een snel�etsrou-
te tussen Uitgeest en Haarlem.
De samenwerking van overheid 
en bedrijfsleven in de IJmond 
is iets wat opvalt, ook buiten 
de regio. Het zorgt voor breed 
draagvlak en goed doordachte 
plannen. Middels de �nanciële 
bijdragen van de gemeenten in 
het Regionale Mobiliteitsfonds 
en subsidies van onder ande-
re het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat en de Provin-
cie Noord-Holland is het moge-
lijk de plannen uit te voeren. (fo-
to: aangeleverd)

IJmond - Met de ondertekening van een nieuwe overeenkomst 
voor IJmond Bereikbaar is de regionale samenwerking tussen 
de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen, de Omgevings-
dienst IJmond en het bedrijfsleven officieel verlengd tot en met 
2021.

Zorgen om illegale afvaldumpingen
Velsen - De partij Velsen Lokaal 
maakt zich zorgen over het toe-
nemende aantal illegale dum-
pingen van zakken met rest-
afval. Gemeenteraadslid Pe-
ter Stam legt daarbij een link 
naar het afsluiten van de onder-
grondse vuilcontainers. Alleen 
houders van een pasje kunnen 
deze containers tegenwoor-
dig nog gebruiken. Stam heeft 
bij het college van burgemees-
ter en wethouders zijn bezorgd-
heid geuit.
Op sociale media zijn de illega-
le afvaldumpingen voortdurend 

onderwerp van gesprek. Steeds 
vaker liggen her en der in de ge-
meente zakken met restafval, 
mogelijk worden die gedumpt 
door mensen die ze voorheen 
in een ondergrondse contai-
ner dumpten, maar daar nu niet 
meer de mogelijkheid toe heb-
ben. ,,Buiten het aantrekken van 
ongedierte is het een grote fac-
tor met betrekking tot de ver-
loedering van de woonomge-
ving’’, schrijft Stam aan het col-
lege. 
Hij wil weten of er inderdaad 
een toename van illegale afval-

dumpingen is sinds de onder-
grondse containers zijn voor-
zien van een pasjessysteem. 
Ook vraagt hij zich af of alle in-
woners van de gemeente vol-
doende zijn voorgelicht over 
het gebruiken van deze con-
tainers en of hierbij rekening is 
gehouden met het grote aan-
tal nationaliteiten en het gro-
te aantal verhuisbewegingen in 
bepaalde wijken? Stam dringt 
er namens Velsen Lokaal op aan 
strenger te gaan controleren en 
bij illegale afvaldumping direct 
te bekeuren.

Reünie Gunningschool
IJmuiden - Voor de reünie van de 
Gunningschool 1978 is de organi-
satie nog op zoek naar Astrid Hei-
lig, Gerard Klepper, Sonja Verloop, 
Edwin Schol, Anke Krab en Karin 
Portengen. Zij worden verzocht 

zich te melden via ingridschol@
quicknet.nl (ook als je meer infor-
matie hebt over deze oud-klas-
genoten). De reünie vindt op 31 
augustus om 19.30 uur plaats in 
Restaurant de Boulevard op de 

Kennemerboulevard in IJmui-
den. Deelname kost 19,78 euro 
per persoon. Dit is inclusief hap-
jes verzorgd door Van Es Catering 
en vijf consumptiebonnen! (foto: 
aangeleverd)

Kidsweek Baptistengemeente
IJmuiden - De Baptistengemeen-
te IJmuiden organiseert dit jaar 
weer drie gezellige kindermid-
dagen in de eerste week van de 
schoolvakantie. Deze vinden op 
maandag 23, woensdag 25 en 
vrijdag 27 juli van 14.00 tot 16.00 
uur plaats op het veldje bij de 

Maasstraat. Het thema is ‘hap-
py’! Er wordt elke dag een ver-
haal verteld uit de Bijbel, liedjes 
gezongen, geknutseld en spel-
letjes gedaan. Natuurlijk wordt 
er ook voor drinken en wat lek-
kers gezorgd! O ja, je kunt jezelf 
nog mooier laten maken dan je al 

bent door je nagels te laten lak-
ken en je te laten schminken. Al-
le kinderen tussen 4 en 12 jaar 
zijn van harte welkom. Uiteraard 
kost het niets en de ouders zijn 
ook uitgenodigd om samen een 
lekker kopje ko�e te komen drin-
ken.

(Huis)dieren 
van de Week
IJmuiden - De huisdieren van deze 
week zijn Jacky en Joy. Jacky en Joy 
zijn twee gezellige Olde English Bull-
dogjes die samen op zoek zijn naar 
een nieuw baasje. Deze twee zijn 
8 jaar oud en kunnen met eventu-
eel een kat in huis. Met andere hon-
den gaat ook redelijk en wat oudere 
kinderen is ook geen probleem. Jac-
ky en Joy zijn een vrolijk stel samen 
en moeten weer wat op conditie ko-
men. Wie komt ze halen en gaat er 
lekker met ze op uit? Voor meer in-
formatie over Jacky en Joy en alle 
andere dieren die een nieuw baasje 
zoeken bel met het Kerbert Dieren-
tehuis aan de Heerenduinweg: 0255-
515744. Het asiel is open van maan-
dag tot en met vrijdag tussen 10.00 
en 13.00 uur en tussen 14.00 en 
16.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 13.00 uur. Zie ook www.dieren-
bescherming.nl, twitter:@dierenbe-
scherming en Facebook.com/dedie-
renbescherming. (foto: aangeleverd)
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Velsen-Zuid - Het Rode Kruis 
staat bekend als organisatie die 
hulp verleent bij noodsituaties. 
In de IJmond is het Rode Kruis al 
vele jaren actief met EHBO hulp-
verlening tijdens evenementen. 
De organisatie gaat zich echter 
ook richten op het voorkomen 
van noodsituaties en start daar-
om in de IJmond met ‘Rode Kruis 
aan huis’.
Het doel van dit project is om 
mensen te informeren over risi-
co’s in en om het huis. Valpartij-
en in de woning komen bijvoor-
beeld veel voor: meer dan 96.000 
65+ers kwamen in 2016 terecht 
bij de eerste hulp in het zieken-
huis in verband met de gevolgen 
van een val. Naast valpreventie, 
richt het Rode Kruis zich ook op 
het voorkomen van brand en in-
braak. Voor het geven van work-
shops en het uitvoeren van huis-
bezoeken worden vrijwilligers 
gezocht. Het Rode Kruis gaat in 
het najaar workshops ‘Goed Voor-
bereid’ organiseren waarin men-
sen uit de regio IJmond geïnfor-
meerd worden over risico’s in en 
om het huis. Deelnemers worden 
zich bewuster van die risico’s, krij-
gen tips hoe zij de woning veili-
ger kunnen maken en zichzelf en 
anderen kunnen helpen. Daar-
naast wordt het mogelijk om een 
veiligheidscheck thuis uit te la-
ten voeren door een Rode Kruis 
vrijwilliger. Samen met de bewo-
ner neemt de vrijwilliger het huis 
onder de loep op het gebied van 
brand-, inbraak- en valrisico’s.
Het Rode Kruis zoekt enthousi-
aste vrijwilligers uit Velsen, Be-
verwijk en Heemskerk e.o. voor 
het uitvoeren van deze veilig-
heidschecks in de IJmond. Voor 
het organiseren van de huisbe-
zoeken en de contacten met 
deelnemers en vrijwilligers zoe-
ken wij tevens een Coördina-
tor Rode Kruis aan huis. Geïnte-
resseerd in één van de functies? 
Stuur dan een email naar vrijwil-
ligersmanagement.ijmond@ro-
dekruis.nl of bel met mevr. A. Vol-
lebergh-Schmeets, bestuurslid 
Vrijwilligersmanagement, op 06-
40306448. Heeft u ervaring met 
groepen en wilt u zich vrijwillig 
inzetten bij het verzorgen van 
de workshops Goed Voorbereid 
in regio Kennemerland? Mail dan 
naar mwarmerdam@redcross.nl 
of bel 06-13776385. Zie ook www.
rodekruis.nl/ijmond.

Vrijwilligers gezocht
Rode Kruis 
aan huis Velsen - Kirsten is getrouwd 

met Arjan en zij hebben sa-
men drie kinderen: Merijn, Jen-
te en Camiel, die het prima vin-
den dat hun moeder zoveel tijd 
geeft voor de Vissenloop, maar 
die het ook fijn vinden als er 
weer wat meer tijd voor ande-
re zaken komt. Kirsten is do-
cent Nederlands op middelba-
re scholen en als ZZP-er heeft 
ze veel plezier in haar werk. Het 
is hard werken, maar dat kan ze 
wel als dochter van een kruide-
nier. Werken in de boekwinkel 
van Santpoort kan ze ook nog.

Kirsten is de middelste van een 
gezin met drie kinderen. Een 
hecht gezin waar het overlijden 
van vader Leen Bouwens, de man 
van moeder Joke, een groot ge-
mis is. Leen werd getro�en door 
leukemie en dit was meteen een 
reden voor Kirsten om bloed te 
gaan geven. En de ziekte van haar 
vader startte ook haar  gedreven-
heid om zaken voor KWF op te 
pakken. Al gauw werd zij collec-
tant voor KWF Kankerbestrijding 
in Santpoort, waar zij inmiddels 
wijkhoofd is en twintig collectan-
ten aanstuurt. Dan komt in 1998 
de Samenloop van Hoop op haar 
pad en heel Santpoort weet zij, 
samen met zus Maaike, te strik-
ken. Het wordt een prachtig eve-
nement en brengt ruim 75.000 
euro op!
Als Joske dan een aantal jaren 
later vraagt of ze mee wil den-
ken over een nieuw KWF-evene-
ment, de Vissenloop, zegt ze met-
een volmondig ja en ze werpt 
zich al snel op om het terrein en 
de aankleding te verzorgen. Alle 
technische zaken rond plaatsing 
van kranen, borden en zelfs een 
prachtige parachute-tent wor-
den geregeld. Alle optredens van 
koren en andere optredens wor-
den dan nog vanuit een trailer op 
het �nishterrein verzorgd. En er is 
fanfaremuziek bij de Kop van de 
Haven. Want daar ligt later de cre-
ativiteit van Kirsten: optredens 
onderweg verzorgen bij de stem-
pelposten, contact onderhouden 
met iedereen, zelfs een draaiorgel 
regelen afgelopen jaar. Inmiddels 
is dan ook hier zus Maaike aange-
schoven om haar te ondersteu-
nen. Niets is Kirsten te gek. ,,Maar,” 
zegt Kirsten, ,,ook belangrijk is dat 
ik het draaiboek afgemaakt heb 
dit jaar. Het evenement staat. Nu 
kan een ander het overnemen.” 
Het goede doel is voor Kirsten het 

belangrijkste: geld generen voor 
KWF Kankerbestrijding en waar 
zij zo van genoten heeft de afge-
lopen jaren is de groep waarmee 
we werken. Fantastische, lieve, 
hardwerkende mensen.
Wat blijft Kirsten het meeste bij? 
Het bijzondere vindt zij hoe an-
dere mensen steeds maar weer 
klaar staan om te geven: bakker 
Marc bakt in zijn eigen tijd de vis-
senkoekjes, haar familie met en-
thousiasme en spullen om uit te 
delen en door mee te lopen, de 
mensen van de muziek met hun 
optredens, alle vrijwilligers, ieder-
een die “natuurlijk” een leuke prijs 
doneert. ,,Kom maar langs!”  
Ze houdt niet van herhaling en 
wil zichzelf blijven vernieuwen 
en daar hoort nu bij dat ze een 
beetje afstand gaat nemen van 
de Vissenloop. Maar heus niet he-
lemaal, want juist het werken op 
de laatste dagen voor het evene-
ment vindt zij geweldig. Ze zal 
ons blijven ondersteunen en ze-
ker haar zus Maaike helpen die 
de loterij voor haar rekening blijft 
nemen. 
Kirsten, in de vergaderingen gaan 
we je missen. Maar het bestuur 
en jij hebben al  gezocht naar 
een opvolgster en die ook gevon-
den! Dat gaan we zien bij de vol-
gende editie van de Vissenloop 
IJmuiden, volgend jaar op 19 mei 
1919. En voor wie zich geroepen 
voelt: we hebben ze nodig, nieu-
we jonge mensen met ideeën en 
enthousiasme! Iets voor jou? (fo-
to: aangeleverd)

Kirsten doet stap opzij

Telstar huurt twee 
spelers van Engelse clubs
Velsen - Telstar heeft overeen-
stemming bereikt met respec-
tievelijk Southampton en Chel-
sea over de huur van spits Ryan 
Seager en middenvelder Kyle 
Scott. Beide spelers maken per 
direct deel uit van de selectie 
van Telstar.

Seager (23) komt over van Sout-
hampton, dat uitkomt in de En-
gelse Premier League. De spits 
maakte in het seizoen 2015/2016 
zijn debuut in het eerste elftal. 
Daarna werd Seager een aantal 
keer verhuurd aan onder meer 
Milton Keynes Dons en Yeovil 
Town, maar had hij veelal pech 
door blessures. Inmiddels is Sea-
ger helemaal �t en daarmee een 

toegevoegde waarde voor de se-
lectie van Mike Snoei. Ryan Sea-
ger werd tijdens de open dag van 
Telstar gepresenteerd aan het pu-
bliek.
Kyle Scott (20) komt over van En-
gelse grootmacht Chelsea. De 
middenvelder, met Amerikaan-
se roots, maakte in het afgelopen 
seizoen zijn debuut in het eerste 
elftal van Chelsea in de FA Cup. 
Door de verschillende nationali-
teiten van zijn ouders heeft Scott 
verschillende landen in de jeugd 
vertegenwoordigd. Sinds 2013 
komt Scott uit voor de jeugdelf-
tallen van de Verenigde Staten. 
Hij maakt onderdeel uit van de 
onder-20 selectie. Scott heeft een 
persoonlijk akkoord en sluit vol-

gende week aan als al het papier-
werk in orde is.
,,De laatste weken zijn wij druk 
bezig geweest dit talentvolle 
duo naar Nederland te halen’’, al-
dus technisch Directeur Piet Bu-
ter. ,,Beiden hebben reeds ken-
nis kunnen maken met de club, 
en het gevoel was voor alle par-
tijen goed. Wij zijn blij twee he-
le goede voetballers te hebben 
kunnen toevoegen aan onze se-
lectie, en ik ben er van overtuigd 
dat zij zich gaan laten zien het ko-
mende seizoen.” 
Daarnaast benadrukt Buter de 
positieve rol die ook de Engel-
se clubs speelden in de totstand-
koming van bovenstaande trans-
fers. (foto: Ron Pichel)

IJmond - De nieuwe colleges en gemeenteraden van Velsen, Be-
verwijk en Heemskerk hebben een kennismakingsbezoek ge-
bracht aan Tata Steel. Ze werden ontvangen door Hans van den 
Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden.

Nieuwe colleges en raden 
op bezoek bij Tata Steel

De burgemeesters, wethouders 
en raadsleden werden geïnfor-
meerd over de toekomstplan-
nen van het staalbedrijf, Tech-
port en de relatie met de om-
geving. Hans van den Berg gaf 
ook een toelichting op de joint-

venture met ThyssenKrupp. Ver-
der benadrukte Van den Berg 
de goede samenwerking met 
de gemeenten in de afgelopen 
jaren. Vervolgens werd een be-
zoek gebracht aan de Staalfa-
briek. Daar kregen de bezoe-

kers een rondleiding bij een van 
de grootste investeringsprojec-
ten van de site in IJmuiden: de 
bouw van een extra continugiet-
machine. Deze nieuwe installatie 
wordt in 2019 in gebruik geno-
men. Tenslotte werd een kijkje 
genomen in Dompelverzinklijn 
3, een ultramoderne fabriek voor 
het verzinken van staal voor de 
automobielindustrie. (foto: Ta-
ta Steel)

Aantal meldingen over 
vlieghinder blijft stijgen

In vergelijking tot vorig jaar is in 
een groot aantal postcodege-
bieden een toename van mel-
ders te zien. Heiloo voert we-
derom de lijst aan, gevolgd 
door postcodegebieden in Cas-
tricum, Assendelft en Uitgeest. 
Alle gemeenten hebben afge-
lopen maanden te maken ge-
had met forse stijgingen van het 
aantal melders, in vergelijking 
met vorig jaar.
Opmerkelijk is de stijging van 
het aantal melders in Santpoort-
Noord, Spaarndam en Velser-
broek. Naar alle waarschijnlijk-
heid komt dit doordat tussen 
25 maart en 15 april onderhoud 
aan de Polderbaan plaatsvond, 
waardoor onder andere de Zwa-
nenburgbaan en Buitenveldert-
baan intensiever zijn ingezet.
In  de gemeenten Bergen, Cas-
tricum en Uitgeest verdubbel-
de het aantal meldingen over 
nachtelijk vliegverkeer. Voor de 
gemeente Bergen is het aantal 
meldingen over nachtvluchten 
sinds 2016 zelfs gestegen van 
64 naar 589 meldingen.

Net als in deze kwartaalrappor-
tage, gaf ook de eerste kwartaal-
rapportage al een stijging van 
het aantal melders. Voor de acht 
gemeenten in de regio IJmond-
Alkmaar een duidelijk signaal 
om in gesprek te blijven over het 
terugbrengen van de hinder. De 
inzet van de gemeenten in deze 
regio is om de hinderbeleving 
een grotere plek in het beleid 

te geven. Dat beleid is nu alleen 
gebaseerd op berekeningen van 
het vliegtuiglawaai.
Schiphol maakt een sterke groei 
door, maar zit nu bijna tegen het 
plafond aan van 500.000 vluch-
ten. Die grens geldt tot 2020. 
Verdere groei daarna is alleen 
mogelijk als er sprake is van ver-
dere hinderbeperking en opti-
male vliegveiligheid. De maat-
schappelijke discussie daarover 
zal volgen na de publicatie van 
de milieue�ectrapportage voor 
het nieuwe gebruik van start- en 
landingsbanen. (foto: Pixabay)

Regio - Het aantal meldingen over vliegverkeer vanuit gemeen-
ten in Noord-Kennemerland is wederom gestegen. Deze cijfers 
komen voort uit de tweede kwartaalrapportage van het gebruiks-
jaar 2018 van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Zee van Staal-ontbijt
Wijk aan Zee - Op zondag 22 juli 
is er een speciaal ontbijt met aan-
sluitend een bijzondere rondlei-
ding op beeldenpark Een Zee van 
Staal in Wijk aan Zee. Tijdens het 
speciale All Day Breakfast van Be 
my guest wordt verteld over het 
ontstaan van het beeldenpark, in 
1999. Wat was de reden dat Bert 
Kisjes het initiatief nam 10 andere 
dorpen in Europa te benaderen? 

En hoe leidde dat tot een beel-
denpark? Deelnemers krijgen ook 
de kans om te spelen met de gol-
ven van Soans en om te knippen, 
vouwen en buigen zoals kunste-
naar Dionisi. Aansluitend is er een 
rondleiding over het beelden-
park. De kosten voor het ontbijt 
zijn 9,95 euro. Aanmelden kan via 
bemyguest.menu@gmail.com. 
(foto: aangeleverd)
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Velsen geen Bende-badlaken 
voor vier basisscholieren
Velserbroek - Vorige week wer-
den leerlingen van verschillende 
basisscholen uit Velserbroek ver-
rast met een Velsen geen Bende-
badlaken. Lilly van basisschool 
de Rozenbeek, Samantha van 
basisschool de Beekvliet, Lind-
sey van basisschool de Hoek-
steen en Anna Lotte van Basis-
school het Anker hadden op 20 

juni het zwerfvuilevenement in 
Velserbroek bezocht. 
Daar hadden zij, net als 100 an-
dere kinderen, bij de spelletjes 
van het Pieter Vermeulen Muse-
um bewezen echte afvalkenners 
te zijn. Tijdens de uitreikingen 
bleek dat er al veel kennis aan-
wezig is bij de leerlingen en dat 
kinderen in Velserbroek weten 

dat het aanpakken van zwerfvuil 
niet alleen inhoudt dat je het 
niet moet veroorzaken maar ook 
dat je regelmatig zelf wat zwerf-
vuil opruimt. 
Super hoor! De gemeente Vel-
sen en het Pieter Vermeulen Mu-
seum zijn erg trots op alle kin-
deren die zich inzetten tegen 
zwerfvuil. (foto: aangeleverd)

Kinderen halen zwem ABC
IJmuiden - Zaterdag 14 juli is er 
in zwembad De Heerenduinen 
afgezwommen voor het zwem 
ABC. Alle kinderen hebben een 
topprestatie geleverd. Van har-
te gefeliciteerd met het beha-
len van jullie diploma!

A-diploma: Amber Lumina Braak-
sma, Amelia Lapa, Asia Benya-
hya, Aya Abatouy, Charlize Loui-
sa Noortman, Dani van den Boog-
aard, Demilcio Meghadi Verbaan, 
Esmee van den Oever, Eva la-
lita Remmers, Florian Otte, Ila-
na Bastiaansen, Jayco Teun Zaal, 
Maxe Madée Verspui, Megan Eli-
sabeth Gerrits, Rogier Roeland 
Maurice van Velzen, Sarah Ke-
wan, Sepp Cramer, Thijs Johannes 
Zwanenburg, Tijler Benjamin Bos, 
Winston Groot, Zoë Juuls Otte, Is-
maël Aftal, Yousef Abousalem en 
Robin Rietveld.
B-diploma: Aron Hofstra, Beyza 
Sarier, Dané Hop, Indy Jeanette 
van der Meij, Jason Arend Blan-
ken, Jessie Dorrestijn, Julia Rem-
mers, Kick van der Plas, Liz Lam-
men, Lorenzo Hendrikus Marius 
Maria Duijn, Luuk Hargers, Mats 
Nijssen, Pepijn Hendrik Broere, 
Sema Bouman, Senna Ryan van 
Warmerdam, Viviano Bellissimo, 
Wout Mart Jarke Edens, Yúsra Car, 
Maiko Mendrik, Jake Rijbroek, 
Sam Engels, Dex Vroome en Lynn 
Moïze de Chateleux.
C-diploma: Anastasia van Asselt, 
Daye Tara Boogaard, Joya van 
Dongen, Stijn Broek (certi�caat), 
Tess van Laar, Xander Erwin en 
Marco Delachaux. (foto’s: aange-
leverd)

Havenfestival levert 
KNRM 4.000 euro op
IJmuiden - Vorige week ontving KNRM-directeur Dedan Schmidt een cheque van 4.000 euro uit handen 
van Paulien van Bodegraven, de voorzitter van de plaatselijke commissie van de Johanna Louisa. Het was 
de opbrengst van de activiteiten die het PR-station tijdens het Havenfestival op het terrein van de redding-
maatschappij had georganiseerd. De KNRM wordt niet gesubsidieerd en is afhankelijk van donateurs en 
giften. (foto: aangeleverd)

Film ‘Zicht op water’ 
maandelijks te zien in SHIP
IJmuiden - In het Sluis Haven In-
formatie Punt (SHIP) wordt elke 
laatste vrijdag van de maand de 
�lm ‘Zicht  op water’ vertoond.  
Een kaartje kost 5 euro. Dit is in-
clusief een kopje ko�e of thee. 
De �lmzaal is vanaf 15.00 uur 
open en de �lm begint om 15.30 
uur. Aanmelden kan  via 0255-
516254 of www.ship-info.nl.
‘Zicht op water’ is een �lm van 

Pauline van Vliet en Marieke Ro-
denburg, met animaties door 
Enter or Escape, en gaat over de 
gevolgen van het graven van het 
Noordzeekanaal voor de men-
sen in de IJmond. Nu, 140 jaar 
na de opening van het kanaal in 
1876, neemt een aantal markan-
te IJmonders ons mee langs di-
verse mijlpalen in de geschiede-
nis van het kanaal. De �lm laat 

de veranderingen in het land-
schap zien, de blijvende band 
van de inwoners met het ge-
bied en hun herinneringen aan 
het veranderende kanaal. Me-
de door de komst van kanaal-
gravers, vissers en industriear-
beiders veranderde het karakter 
van de IJmond enorm.
SHIP is bereikbaar via de noord-
zijde van het Noordzeekanaal.

Zomerfeest bij Partou
IJmuiden - Ieder jaar sluit Partou 
Heerenduinweg 6a het school-
jaar af met een zomerfeest. Dit 
jaar was het thema ‘Wilde westen’ 
. Bij binnenkomst werden de kin-
deren begroet door een indiaan. 
Dat zorgde steeds weer voor een 
glimlach bij de kinderen op hun 
gezicht. Ze mochten met de indi-
aan op de foto.
Buiten stonden er allerlei spelle-

tjes klaar waarbij de kinderen de 
strijd aan konden gaan met hun 
ouders. Zo konden ze onder meer 
lassowerpen, balletjes schieten 
met een waterpistool, hoe�jzer 
werpen en op een stokpaard een 
parcours a�open.
Toen alle spelletjes gedaan wa-
ren, mochten de kinderen een ca-
deautje ophalen bij de indiaan.
Ooit wel eens goud gevonden? 

Bij Partou kon dat! De kinderen 
lieten vol trots hun goud zien aan 
de indiaan.
Er stond ook een bu�et met aller-
lei lekkernijen. Zo kon men onder 
andere smullen van chili con car-
ne, pannenkoeken, komkommer-
cactus, fruitsalade en pizza. Het 
was weer een groot succes, me-
de dankzij alle ouders en kinde-
ren. (foto: aangeleverd)

Velsen - Veel eerder dan nor-
maal vond afgelopen zaterdag 
de open dag van Telstar plaats. 
Het Rabobank IJmond Stadion 
stond in het teken van de ken-
nismaking met de nieuwe selec-
tie en het genieten van een fan-
tastische sfeer met activiteiten 
en rondleidingen. 
Kinderen konden meedoen aan 
verschillende (voetbal)spellen, 
er was een leuke speurtocht, 
er kon kennis gemaakt worden 
met de Telstar-spelers en er was 
een gezellig horecaplein. (foto: 
RTV Seaport/Ton van Steijn)

Geslaagde 
open dag
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Kunstmarkten in Spaarndam
Spaarndam - Aanstaande za-
terdag begint het kunstmarkt-
seizoen in Spaarndam weer. De 
nog altijd populaire markt telt 
45 kramen met tal van soorten 
creaties, schilderijen, sieraden, 
aquarellen, beelden enzovoorts. 
Het is een feest van herkenning 
en verrassing. Sommige kunste-
naars willen de bezoekers niet 
missen en die staan er daarom 
weer. Maar er staan ook altijd 
nieuwe gezichten op de markt. 
De kramen staan langs de his-
torische Westkolk, de oude sluis 
van het mooie dorp. In de sluis 
worden de hele dag kleinere 
schepen geschut. Behalve kra-
men staan er in de beschutting 
van de oude huizen ook twee 
terrassen aan het water, waar 

het goed toeven is. Op de markt 
is er vrijwel de hele dag mu-
ziek te horen, deze zaterdag van 
Paul Marselje, die er al regelma-
tig speelt vanaf de eerste editie 
in 1970. Sinds 1988 is hij voorzit-
ter van de markt. Na de vijftig-
ste editie volgend jaar wil hij af-
scheid nemen. De stichting is 
op zoek naar bestuurlijke opvol-
gers om de continuïteit te waar-
borgen, want het huidige be-
stuur telt, naast nieuwe gezich-
ten, ook een aantal leden dat 
zich al heel lang voor de mark-
ten inzet.
In de Oude Kerk zingt om 14.00 
uur Coro Cantoro, het zonnigste 
koor van Nederland met ‘Zin-
gen uit het hart’. Afro-Cubaanse 
en Zuid-Amerikaanse zang en 

muziek onder leiding van Jorge 
Martinez Galán, toegang gratis.
Ook dit jaar is ook de historische 
werkgroep Spaarndam weer 
van de partij op de markt, met 
tal van wetenswaardigheden 
over het oude dorp. 
De Oude kerk organiseert zo-
als gewoonlijk een kleine markt 
met fruit en andere zaken in het 
kerkelijk centrum aan de West-
kolk, waar ook ko�e en gebak 
worden aangeboden.
Spaarndam is geen autodorp. 
De �ets is het ideale vervoer-
middel voor wie wil komen. 
Bus 14 brengt je ook dichtbij de 
markt. Parkeren kan alleen op 
enige afstand.
Zie ook www.marselje.nl/kunst-
markten. (foto: aangeleverd)Geslaagde carrouseldag

Velsen-Zuid - Afgelopen zon-
dag stond Hippisch Centrum Vel-
sen in het teken van het carrou-
sel rijden. Onder leiding van de 
instructrices was er weken lang 
geoefend om het carrousel rijden 
vlekkeloos te laten verlopen. 
Op muziek werd er door de ver-
schillende manegelessen teams 
gestreden om de HCV wisselbe-
kers. Dit werd beoordeeld door 
een deskundige jury. 
De teams waren onderverdeeld 
in een A- en B-poule en een mi-
ni-poule. Bij de stallen was het ‘s 
morgens al een drukte van be-
lang, want alle pony’s en paar-
den werden netjes gepoetst en 
getoilletteerd. En ook de deelne-
mers hadden veel werk gemaakt 
van de kleding, om zoveel moge-
lijk uniformiteit te krijgen. Zo za-
gen wij zebra’s, cowboys, hawai-

aanse girls, het Nederlands elftal, 
jungle meisjes en jongens, pink 
panthers, dol�jnen en zelfs ver-
strooide professoren deden mee. 
Vanaf 12.30 uur stond de Verlo-
ren van Themaatlaan tot aan het 
Telster voetbalstadion vol met 
auto’s en werd in de binnenma-
nege het startsein gegeven voor 
de eerste carrouselproef. 
Aan het eind van de dag werd 
door Marcel Pielanen de prijsuit-
reiking gedaan. Het in grote ge-
tale aanwezige publiek stond 
vanwege de grote drukte in de 
foyer zelfs buiten. 
De eerste prijs bestaande uit een 
gouden medaille en de wisselbe-
ker was in de mini-poule voor de 
ponyles van zaterdag 11.45 uur. 
Een mooie tweede prijs ging naar 
de zondag 10.30 uur en de derde 
plaats was voor de woensdag les 

van 15.00 uur. In de A-poule ging 
de gouden medaille en de wis-
selbeker naar de zaterdag les van 
14.15 uur. Een zilveren medail-
le naar de donderdag 16.00 uur 
en de bronzen medaille naar de 
woensdag 14.00 uur groepsles. 
In de B-poule werd de 1e prijs en 
de wisselbeker gewonnen door 
de paardenles van woensdag 
19.00 uur. 
De tweede prijs ging naar de 
dinsdag les van 19.00 uur en de 
bronzen medaille was voor de za-
terdag groepsles van 08.45 uur. 
De originaliteitsprijs ging naar de 
woensdag 16.00 uur groepsles. 
Vanwege het prachtige zonni-
ge weer werd de carrouseldag 
een zeer groot succes en keer-
den voor de pony’s en paarden 
de rust terug op stal. (foto: aan-
geleverd)

‘Favoriete temperatuur ligt 
tussen de 26 en 30 graden’

Verder blijkt uit de analyse van de 
touroperator dat slechts 13% van 
alle Nederlanders binnenblijft 
bij hun geboekte accommodatie 
wanneer het regent. Zij zeggen 
dan te gaan ontspannen en lezen 
of spelen spelletjes met hun reis-
gezelschap. Bijna de helft (47%) 
plant activiteiten in overdekte 
ruimten zoals musea en winkel-
centra. Gemiddeld vier op de tien 
Nederlanders zegt alle geplan-
de activiteiten bij regen gewoon 
door te laten gaan, maar zich op 
het weer te kleden.
Ondanks onze optimistische hou-

ding tegenover neerslag in ons 
vakantieland, kiest 74% toch lie-
ver voor zekerheid wanneer het 
aankomt op het klimaat op de 
vakantiebestemming. Dit mag 
niet te koel of regenachtig zijn. 
De meest gekozen favoriete va-
kantietemperatuur ligt dan ook 
tussen de 26 en 30 graden Celsi-
us. Slechts 14% houdt juist reke-
ning met een niet te warm of be-
nauwd klimaat en 12% maakt het 
niet veel uit, zij passen de activi-
teiten aan op het klimaat van de 
bestemming waar zij naartoe wil-
len.

Ouders denken dat kinderen zich 
bij elk klimaat kunnen vermaken
Gemiddeld 50% van de ouders 
zegt dat ze bang zijn dat hun kin-
deren zich bij slecht weer sneller 
gaan vervelen en dit de vakantie 
niet ten goede komt. Toch zegt 
het grootste deel (46%) dat hun 
kinderen zich in ieder klimaat pri-
ma kunnen vermaken. Opvallend 
is hier dat vooral mannen snel-
ler denken dat de kinderen zich 
wel vermaken. Vrouwen den-
ken over het algemeen vaker dat 
hun kroost zich gaat vervelen bij 
slecht weer.
Bij 71% van de vakantiegangers is 
het weer op de vakantiebestem-
ming bekend voor zij hun ko�er 
inpakken. De helft van hen weet 
welk klimaat ze kunnen verwach-
ten en de andere helft controleert 
toch nog de weersverwachtingen 
online. Gemiddeld 19% pakt vol-
doende in om ook voorbereid te 
zijn op ander weer. Eén op tien 
verwacht op locatie wel iets te 
kunnen kopen wanneer het weer 
op vakantie tegenvalt. (foto: Co-
rendon)

IJmond - Het hoogseizoen is begonnen en ondanks het heerlij-
ke weer in Nederland vliegen er komende weken tienduizenden 
Noord-Hollanders zonder zorgen naar hun vakantiebestemming. 
Tenminste, als het om het klimaat gaat. Ruim de helft (51%) zegt 
namelijk hun vakantie nog steeds als geslaagd te beschouwen 
wanneer het twee of meer dagen regent op de bestemming. Zo’n 
22% maakt het klimaat op vakantie niet uit, zij passen hun activi-
teiten aan op het weer op hun droombestemming. Hiermee is de 
provincie één van de meest positieve wanneer het op het weer op 
de vakantiebestemming aankomt. Samen met Flevoland, Utrecht 
en Groningen. Dit alles blijkt uit een onderzoek naar het ideale 
vakantieklimaat van Nederlanders van touroperator Corendon 
onder ruim 1200 respondenten.

Bootjes niet aan te slepen: iedereen wil het water op

Watersportsector profiteert 
van mooie zomerweer

Bij watersportschool Frissen in 
Roermond is de stemming heel 
positief. Eigenaar Erik Frissen 
wijst op de 40 kinderen die aan 
de lunch zitten in zijn accom-
modatie. Vijf dagen lang komen 
ze iedere dag zeilen. “Dit is pas 
de eerste week van de zomerva-
kantie. Er volgen nog zeven we-
ken. De zeilschool zit met de hui-
dige capaciteit helemaal vol. Ook 
de verhuur van boten - van Wha-
ly’s tot luxe sloepen - loopt goed. 
Vanwege het mooie weer wil ie-
dereen het water op. Momenteel 
zijn er zelfs te weinig boten.” Fris-
sen is ook participant in het initi-
atief ‘Zeilen zonder zorgen’, waar-
bij abonnementhouders bij ne-
gen zeilscholen een Polyvalk of 
Fox kunnen gebruiken. ,,Een suc-
ces; het aantal zeilabonnementen 
neemt alleen maar toe.”
Ook bij De 1e Brabantse Zeil-
school de Biesbos in Drimmelen 
is het een drukte van belang. Ze 

organiseren zes weken lang zeil-
kampen en die zitten allemaal 
vol. Bijna 70 kinderen staan aan 
de start van het eerste zeilkamp. 
Ze krijgen zeilles in een kielboot, 
Optimist, O’pen Bic of Laser Pico. 
Eigenaar Althea de Jong is meer 
dan tevreden. “Behalve voor de 
zeilweken, is er ook veel animo 
voor privélessen voor volwasse-
nen in de kielboot van 16m2. Van 
vergrijzing heeft De Jong geen 
last. ,,Jongeren die hier zeilles-
sen komen volgen, vragen we la-
ter om zeillessen te komen ge-
ven. Het bedrijf verhuurt ook mo-
torkajuitboten, kano’s en sloe-
pen. ,,Het is voor ons een super-
seizoen. Met het mooie weer is al-
les verhuurd. Ook neemt het aan-
tal reserveringen toe. Zo zijn de 
sloepen op dit moment al voor 
meer dan een maand verhuurd!”
Op de Friese meren is het verhaal 
niet anders. Bauke Jonkman van 
Langweerder Sloep in Langweer: 

,,Het is ongelofelijk: vanaf begin 
mei hebben wij al volle bak. Eerst 
vooral in de weekenden, maar nu 
de zomervakantie is begonnen, 
gaat de bootverhuur doorde-
weeks ook goed lopen. Een bete-
re reclame dan goede weersvoor-
spellingen kunnen we niet heb-
ben. Zolang de zonnetjes op Bui-
enradar blijven staan, draaien wij 
overuren. Mensen kunnen bij ons 
sloepen en zeilboten huren, voor 
een dag of voor een langere peri-
ode. Zojuist boekte iemand spon-
taan nog vijf dagen erbij, zo’n zo-
mer hebben we zelden beleefd.”
Geert Dijks, directeur van HISWA 
Vereniging, is blij met de toege-
nomen belangstelling voor de 
watersport. ,,Het lijkt deze zo-
mer wel of iedereen wil varen. 
Gelukkig is het aanbod in de wa-
tersport in Nederland groot. We 
kennen een grote dichtheid aan 
watersportbedrijven; er zijn er 
genoeg waar watersportliefheb-
bers nog terecht kunnen. De wa-
tersport is een fantastische vrije-
tijdsbeleving, dat merken steeds 
meer Nederlanders. Onze cam-
pagne Welkom op het water, be-
doeld om meer mensen te en-
thousiasmeren voor de water-
sport, heeft daar wellicht een 
steentje aan bijgedragen.”

Regio - Het aanhoudende fraaie zomerweer geeft veel drukte op 
het water. Het watersportseizoen draait op de toppen van zijn ca-
paciteit. Bootjes zijn nauwelijks nog te huur, jachthavens krijgen 
meer passanten dan ooit en veel zeilscholen verwelkomen nieu-
we cursisten. HISWA Vereniging, brancheorganisatie van onder-
nemers in jachtbouw en watersport, merkt dat de grote vraag 
tot veel positiviteit onder aangesloten leden leidt, zo blijkt een 
steekproef.

Cees Visser stopt na 23 
jaar als brandweerman
Velsen - Ruim drieëntwintig jaar 
heeft Cees Visser als brandweer-
man gewerkt in de gemeente Vel-
sen. Nadat de brandweer is opge-
gaan in de Veiligheidsregio Kenne-
merland was voor Cees nu het tijd-
stip gekomen om zijn helm aan de 
wilgen te hangen. Tijdens een ge-
animeerde bijeenkomst in de ka-
zerne in Haarlem was een groot 

aantal collega’s en oud-collega’s 
aanwezig om afscheid van hem te 
nemen. 
Een deel van hen moest plotseling 
weg toen het uitrukalarm klonk. 
Namens de collega’s sprak ploeg-
leider Ton Stevens Cees en zijn 
partner Cecielia toe. Na eerst de lof-
trompet te hebben laten schallen 
was daar het onvermijdelijke te-

voorschijn komen van de bloopers. 
Verrassend was het moment dat de 
kinderen die helaas niet aanwezig 
konden zijn plotseling via een vi-
deo hun ouders toepraken. Opval-
lend was het feit dat brandweer-
lieden en oud-brandweerlieden in 
goede sfeer elkaar weer konden 
vinden. Kenmerkend voor de cul-
tuur bij de brandweer! 
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HAARLEM - De geheel nieuwe Fo-
cus luidt een nieuw tijdperk in met 
technologie, comfort, ruimte en rij-
beleving voor autokopers in het C-
segment. De uitgebreide line-up om-
vat tevens de eerste Focus Active 
crossover en extra luxueuze Focus 
Vignale. Deze nieuwe Ford Focus 
is inmiddels te bewonderen in de 
showroom bij Ardea Haarlem. 

De nieuwe Focus is voorzien van nieuwe 
technologieën. Het maakt rijden in stoppend 
en optrekkend fileverkeer relaxter, zorgt 
voor beter zicht in het donker en maakt in-
parkeren makkelijker met slechts een druk 
op de knop en helpt aanrijdingen te voor-
komen.
De nieuwe Focus is opnieuw toonaange-
vend in zijn klasse op het gebied van rijdy-
namiek en comfort dankzij instelbare rijmo-
di en geavanceerde ondersteltechnologie. 
De FordPass Connect modem zorgt voor 
optimale connectiviteit, heeft SYNC 3 met 
spraaksturing en 8-inch touchscreen, heeft 
draadloos opladen en Bang & Olufsen PLAY 
audiosysteem.
“Onze geheel nieuwe Ford Focus biedt het 
summum van technologie en rijgenot in zijn 
segment”, zegt John van Haaster van Ar-
dea Haarlem. “Het komt maar zelden voor 
dat we de ontwikkeling van een model star-
ten met een blanco vel papier. We hebben 
deze kans met beide handen aangegrepen 
om de best mogelijke gezinsauto te ontwik-
kelen.”

Sportief en ruim
De nieuwe Ford Focus heeft het meest aero-
dynamische silhouet in zijn klasse. Hij oogt 
atletisch en dynamisch met een in verhou-
ding lange motorkap en gespierd ogende 
C-stijlen, waarbij elke modelversie unieke 
elementen heeft zoals satijnglanzende alumi-
nium details bij de Vignale, een grote spoi-
ler en grotere luchtinlaten in het front bij de 
ST-Line en contrasterende zilverkleurige skid-
plates vóór en achter bij de Focus Active.
Strakke, duidelijke lijnen, expressieve ma-
terialen en naadloos op elkaar aansluiten-

de vlakken kenmerken het interieur en zor-
gen ervoor dat elke rit in de nieuwe Focus 
aangenaam en relaxt is. De panelen van de 
voorportieren gaan met hun vorm vloeiend 
over in die van het dashboard. Het interieur 
omarmt als het ware de inzittenden met het 
visuele ruimtelijke en hoogwaardige effect 
van een model uit een hoger segment.
Chique, sierlijke elementen reflecteren tijd-
loos high-end productdesign, met gepolijst 
glas en geborsteld aluminium afwerking. En-
kele unieke designelementen en materialen 
zijn onder meer afgewerkt met verfijnd hout-

fineer en premium lederen bekleding voor 
de Vignale, sportief carbon en rood stiksel 
voor de ST-Line en meer robuuste, uitgespro-
ken materialen en bekleding voor de Ac-
tive.

Vergrote wielbasis
De nieuwe Focus biedt meer ruimte voor in-
zittenden en bagage. Dankzij een 5 centi-
meter vergrote wielbasis is het nieuwe mo-
del met de knieruimte voor achterpassagiers 
toonaangevend in zijn klasse. Alle inzitten-
den ervaren bovendien een breder interi-
eur dankzij een toename van 6 centimeter 
op schouderhoogte. De beleving van ruimte 
wordt nog eens extra versterkt door de rui-
ten van de achterportieren verder naar ach-
teren door te trekken. Ook een feature als 
het elektrisch te openen panoramische dak 
draagt aan die beleving bij. 
John van Haaster: “De Focus is al twee de-
cennia het belangrijkste model voor ons. Hij 
is in onze range toonaangevend voor de-
sign, technologie en rijplezier. Hij heeft alles 
wat onze klanten zo waarderen bij Ford. De 
Focus is belangrijk voor onze onderneming 
en onze klanten. Daarom hebben we zoveel 
energie gestoken in het ontwikkelen van het 
nieuwe model, die tot beste auto’s behoort 
die we ooit hebben geproduceerd.” De 
nieuwe Focus staat vanaf nu bij Ardea Haar-
lem en is te bestellen vanaf € 23.765. 

Ardea Auto Haarlem, 
Eysinkweg 71, 2014 SB Haarlem. 
Tel: 023-5531666, 
www.ardeaauto.nl.

FORD INTRODUCEERT BESTE FOCUS OOIT
Bij Ardea Haarlem is deze nieuwe ‘technologische’ auto te bewonderen

De Ardea Ford Focus. (foto aangeleverd)
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Prijzen zijn in euro en incl. BTW/BPM, verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. De genoemde leasetarieven zijn vanaf prijzen en zijn gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. 
Het maandbedrag is excl. brandstofkosten. Fiscale wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Actiemodellen zijn voorzien van kenteken. Wijzigingen, druk- en zetfouten 

voorbehouden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 23,2-15,8; liter/100 km: 4,3-6,3; CO2 gr/km: van 97-145. *Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele niet genoemde fabrieksopties.

Ardea Auto - Eysinkweg 71 - 2014 SB Haarlem - 023 553 1666 | Kijk voor openingstijden op www.ardeaauto.nl

Nu kopen en u bent de belastingverhoging van september voor!

van € 15.825,-
NU € 14.575,-

Private 
Lease 
Deal 

vanaf 
€ 269,-

van € 29.625,-
NU € 25.245,-

van € 18.889,-
NU € 16.845,-

Private 
Lease 
Deal 

vanaf 
€ 355,-

Private 
Lease 
Deal 

vanaf 

Hot Summer Voordeel
€ 1.250,-

van € 25.673,-
NU € 22.595,-

Private 

vanaf 

Hot Summer Voordeel
€ 4.380,-

Hot Summer Voordeel
€ 2.044,-

Hot Summer Voordeel
€ 3.078,-

Hot Summer Voordeel
  KA+ TREND 

ULTIMATE

Private Hot Summer Voordeel
  Focus WAGON 

TITANIUM

Private Hot Summer Voordeel
  Fiesta TREND

5-DEURS

Hot Summer Voordeel
  B-max TITANIUM

Private 
Lease 
Deal 

vanaf 
€ 276,-

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Nu kopen en u bent de belastingverhoging van september voor!

  KA+ TREND 
ULTIMATE   Focus WAGON 

TITANIUM   Fiesta TREND   B-max
Private 

Hot summerdeal
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HAARLEM - Tot en met mei zijn dit 
jaar in Nederland 206.506 nieuwe 
personenauto’s geregistreerd en dat 
is 11,5 procent meer dan in dezelf-
de periode vorig jaar. In mei verlieten 
36.952 nieuwe auto’s de showrooms; 
een bescheiden plus van 1,8 procent 

in vergelijking met mei 2017, maar 
wel de beste meimaand qua autover-
koop sinds 2012. Dit blijkt uit de of-
ficiële cijfers van BOVAG, RAI Vereni-
ging en RDC.
 
BOVAG en RAI Vereniging verwachten voor 
heel 2018 een totaal van 430.000 nieuwe 
personenauto’s en dat zou een kleine 4 pro-
cent meer zijn dan de 414.538 stuks vorig 
jaar. Duidelijk is in elk geval dat de Neder-
landse automarkt sinds de uniforme bijtellings-
tarieven van 22 procent voor privégebruik 
door zakelijke rijders (naast de 4 procent 
voor volledig elektrische auto’s) meer tot rust 
is gekomen. De verkooplijsten worden niet 
meer gedomineerd door een klein aantal mo-
dellen dat van een gunstige bijtelling profi-
teert.

AUTOVERKOPEN DIK  
IN DE PLUS

Bovag, RAI en RDC komen met cijfers naar buiten

Volkswagen Polo is het best verkochte model in 
mei van dit jaar. (foto aangeleverd)

De best verkochte merken in mei 2018 waren:
1. Volkswagen: 4.381 exemplaren en 11,9 procent marktaandeel
2. Renault: 3.304 (8,9 procent)
3. Opel: 2.887 (7,8 procent)
4. Peugeot: 2.813 (7,6 procent)
5. KIA: 2.392 (6,5 procent)
  
De best verkochte modellen in mei 2018 waren:
1. Volkswagen Polo: 1.520 stuks en 4,1 procent marktaandeel
2. Ford Fiesta: 1.001 (2,7 procent)
3. KIA Picanto: 918 (2,5 procent)
4. Renault Clio: 844 (2,3 procent)
5. Volkswagen UP!: 820 (2,2 procent)

(1) De ACE korting van € 2.200 is uitsluitend geldig bij aanschaf van een nieuwe Nissan MICRA ACE. De korting is inclusief btw en combineerbaar met de extra voorraadkorting. (2) De extra voorraadkorting van € 500 is een extra korting die u ontvangt bij aanschaf van een nieuwe Nissan MICRA uit 
voorraad. Alle acties zijn uitsluitend geldig op nieuwe klantorders in de periode van 01/07/2018 tot en met 31/08/2018, niet geldig voor fleet en (Private) Lease order en niet inwisselbaar tegen contanten. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen 
desgewenst tegen meerprijs worden geleverd. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland. (3) Alle acties geldig op Nissan MICRA uit voorraad met uiterste registratiedatum 31 augustus 2018, zolang de voorraad strekt. Extra garantieverlening en gratis onderhoud actie alleen geldig bij 
afsluiting van een Nissan All-Inclusive financiering met een minimale financiering van € 5.000, niet geldig in combinatie met andere acties, niet geldig voor fleet- en leaseorders en niet inwisselbaar tegen contanten. Bij Nissan All-Inclusive financiering heeft u de keuze voor een looptijd tot 
60 maanden, verplichte minimale aanbetaling van 25%, geen maximaal te financieren bedrag. Slottermijn mogelijk, percentage van de aanschafwaarde, afhankelijk van de looptijd: 12 – 36 mnd = 40%, 48 mnd = 30%, 60 mnd = 20%. Tarief geldt op nieuwe Nissan personenwagen orders. Nissan 
Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van redenen te beëindigen, zonder effect op lopende contracten. Vraag uw Nissan verkoopadviseur naar de beschikbaarheid van dit product. Acceptatie volgens de VFN normen (www.vfn.nl/consumenten), toetsing en 
registratie bij het BKR te Tiel, acceptatie voorbehouden. Lening moet zijn terugbetaald voordat klant 82 jaar wordt. Vanaf 76 jaar verplichte aanbetaling van min.10%. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Nissan Financial Services, 
handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol- Rijk (KvKnummer 30055070, AFM-vergunningsnummer 12009781). Rentewijzigingen en fouten voorbehouden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Raadpleeg voor de 
beschikbaarheid en actievoorwaarden uw officiële Nissan-dealer.

MICRA  85 -108 G/KM   3,2 - 4,8 L/100 KM (NEDC)  NISSAN.NL

Rekenvoorbeeld Consumenten-
adviesprijs Korting Consumentenprijs incl. 

korting Aanbetaling/inruil Totaal 
kredietbedrag

Looptijd in 
maanden

Jaarlijks 
kostenpercentage

Totaal te 
betalen bedrag Maandlast

MICRA IG-T 90 Acenta ACE € 19.390 € 2.700 € 16.690 € 8.643 € 9.847 48 5,9% € 11.541 € 148

v.a. € 148 /MND(3)

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

OF KIES VOOR ZEKERHEID MET NISSAN ALL-INCLUSIVE: 

4 JAAR GARANTIE

4 JAAR ONDERHOUD

4 JAAR PECHHULP

Nissan MICRA ACE uitgerust met o.a.: 
• 16" lichtmetalen velgen • Connect Pack • Achteruitrijcamera

MICRA
DE COMPACTE HIGH-TECH AUTO!

NISSAN MICRA IG-T 90 ACE
CONSUMENTENPRIJS, RIJK UITGERUST  €  19.390 

KORTING - € 2.200
EXTRA VOORRAADKORTING - € 500

NÚ VOOR SLECHTS € 16.690 

(1)

(2)

Eysinkweg 69, 2014 SB Haarlem, Tel. (023) 524 40 40
www.rustman.nl

IJmuiderstraatweg 112, 1972 LG IJmuiden, Tel. (0255) 53 0804 
www.autobedrijfstormvogels.nl

REGIO - Suzuki maakt alle specifica-
ties bekend van de volledig nieuwe, 
vierde generatie Suzuki Jimny: de 
smallest & thoughest offroader. Zo-
als altijd is de Jimny onoverwinnelijk 
in het terrein met zijn sterke ladder-
chassis en inschakelbare AllGrip Pro 
4x4-aandrijving met lage gearing. 
Maar de compacte, stoere offroader 
komt ook als eigenzinnige lifestyle-
auto naar Nederland, de eerste Jim-
ny’s worden eind 2018 in Nederland 
verwacht.

De nieuwe Suzuki Jimny is uitgerust met een 
compacte, lichtgewicht en krachtige viercilin-
der 1,5-liter benzinemotor met 75 kW (102 
pk) bij 6.000 t.p.m. en 130 Nm trekkracht. 
Er is keuze uit een handgeschakelde vijfver-
snellingsbak of een viertrapsautomaat, beide 
voorzien van hoge en lage gearing.

Echte avonturier
De nieuwe Jimny is nog altijd een echte avon-
turier in hart en nieren. Een nog stijver lad-
derframe, 3-link starre wielophanging met 
schroefveren en inschakelbare AllGrip Pro 
4WD-aandrijving met lage gearing verzeke-
ren maximale controle onder alle omstandig-
heden. Met een grondspeling van 210 mm 
komt de Jimny ver in het terrein, helemaal 
dankzij de hellingshoek vooraan van 37 gra-
den, een hellingshoek achteraan van 49 gra-
den en een overrijhoek van 28 graden.
Dankzij Hill Hold Control is vanuit stilstaan-
de positie een berg oprijden kinderspel. De 
Jimny blijft automatisch even staan, ook wan-
neer de voet van het rempedaal gaat. Dank-

zij Hill Descent Control rijdt de Jimny met een 
afgeregelde snelheid gecontroleerd de heu-
vel af. Als er toch slip ontstaat, dan zorgt Bra-
ke LSD Traction Control weer voor optimale 
controle door de slippende wielen af te rem-
men en het koppel over de wielen mét grip te 
verdelen.

Camera- en sensorsysteem
De nieuwe Suzuki Jimny is onder meer ver-
krijgbaar met Dual Sensor Brake Support 
(DSBS): een geavanceerd camera- en sensor-
systeem achter de voorruit. Indien de auto te 
dicht op een voorligger komt, dan remt de 
Jimny zelf af. Ook als er plotseling een voet-
ganger de straat oversteekt, bij het verlaten 
van de rijstrook zonder richting aan te geven 
of bij slingeren volgt een waarschuwing.
Eveneens nieuw is High Beam Assist: een 
grootlichtassistent die voorkomt dat tegenlig-
gers worden verblind als grootlicht wordt ge-
voerd. Andere actieve veiligheidssystemen, 
zoals Weaving Alert, Lane Departure War-
ning en Traffic Sign Recognition zijn ook le-
verbaar op de nieuwe Jimny.

Trendy 2-tone kleuren
De Suzuki Jimny wordt leverbaar met de keu-
ze uit onder meer trendy 2-tone kleuren zoals 
‘Kinetic Yellow’, ‘Brisk Blue Metallic’ en ‘Chif-
fon Ivory Metallic’ met een zwart dak. Er zijn 
ook retro single-tone kleuren leverbaar, te we-
ten ‘Jungle Green’, ‘Bluish Black Pearl 3’, ‘Me-
dium Gray’, ‘Silky Silver Metallic’ en ‘Superi-
or White’. De precieze specificaties voor de 
Nederlandse markt volgen in het najaar van 
2018. De prijzen van de nieuwe Jimny maakt 
Suzuki ook later bekend.

NIEUWE SUZUKI JIMNY IS HIP, 
ROBUUST EN RETRO

Vierde generatie is een ‘compacte 4x4’
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MAZDA2 IS MEEST 

VERFIJND IN ZIJN KLASSE
Bij Mazda Velserbeek in de showroom

VELSERBROEK - De Mazda2, nu in de showroom bij Mazda Velserbeek in Velserbroek, heeft zeer veel 
luxe voor een scherpe all-in prijs. Profiteer daarom nú van € 2.695,- Dynamic+ voordeel! ‘’Zo hebt u de 
extra complete Mazda2 Dynamic+ al rijklaar voor slechts € 17.990,-. Liever een vast bedrag per maand? 
Kies voor Mazda Private Lease, nu voor slechts € 279,- per maand’’, aldus de mensen van Mazda Vel-
serbeek.

De Mazda2 is binnen zijn klasse de meest verfijnde en com-
plete auto. De dynamische LED-koplampen, het hoogwaar-
dig afgewerkte interieur en de bijzonder rijke uitrusting ma-
ken de Mazda2 uniek! De Mazda2 Dynamic+ is nu nog meer 
waard. Volledig uitgerust met o.a. parkeersensoren achter, 
16-inch lichtmetalen velgen, Lane Departure Warning (LDW), 
7-inch LCD touchscreen, HMI Com-
mander, 6 speakers en een geïnte-
greerd navigatiesysteem.
De Mazda2 is voorzien van Ad-
vanced Safety Technology. Dit 
betekent extra beveiliging, be-
scherming en comfort tijdens het 
autorijden. Al onze motoren zijn 
voorzien van SKYACTIV technolo-
gie. Dit betekent dat de motoren 
een prettige rijdynamiek combine-
ren met bijzondere prestaties en 
brandstofverbruik. 
‘’Omdat wij de eenheid tussen 
auto en bestuurder belangrijk vin-
den, is de Mazda2 voorzien van 
de technologie G-Vectoring Con-
trol’’, zeggen ze bij Mazda Vel-
serbeek. ‘’Die zorgt voor een di-
rectere respons en verbondenheid 
die rijden leuk maakt. Onze vei-
ligheidssystemen onder de naam i-
ACTIVSENSE werken samen om 
uw rit nog veiliger te maken. Ze 
werken proactief zodat u zelf geen 
actie hoeft te ondernemen. En met 
MZD Connect wordt u niet afge-
leid.’’
 Door dit entertainmentsysteem 
blijft uw aandacht bij de weg ter-
wijl u uw navigatie, communica-
tie en muziek bedient. De vele, op-
tionele veiligheidssystemen zorgen 
voor veiligheid voor zowel u, als 
voor het overige verkeer.
Het subtiele uiterlijk van de Maz-
da2 is het resultaat van het be-
kroonde ‘KODO - Soul of Motion’ 
design. De opvallende LED-koplam-
pen, driedimensionale grille en de 
haaienvinantenne geven de gehe-
le carrosserie een dynamische be-
weging. Ook binnenin de Mazda2 
geniet u van een prachtig design. 
Pianozwart, hoogglans en car-
bon look zijn gecombineerd met 
chromen accenten. Zo mooi dat je 
geen zin hebt om uit te stappen.

‘’Kom snel langs in onze showroom en profiteer van dit wel 
heel aantrekkelijke aanbod’’, aldus Mazda Velserbeek.

Mazda Velserbeek, Kleermakerstraat 63, 
1991 JL Velserbroek. Tel. (023) 5132940, 
www.mazdavelserbeek.nl.

REGIO - Jeep onthulde de 2019 Jeep Renega-
de in het spectaculaire Valentino Park tijdens de 
openingsdag van de ‘Torino Motor Show’.

De vernieuwde versie heeft uiterlijke en technische aanpas-
singen ondergaan, en is onder andere voorzien van nieu-
we motoren. De nieuwe familie 3 en 4 cilindermotoren 
staat garant voor nog betere prestaties, ook op het gebied 
van verbruik. De 1.0 liter versie levert 120 pk terwijl de 
1,3 liter variant 150 of 180 pk levert.

De Jeep Renegade zette in 2014 de maatstaf in het B-SUV 
segment door de combinatie van de legendarische off-road 
kwaliteiten te combineren met de juiste styling en compac-
te afmetingen om ook optimaal aan het stadsverkeer deel 
te kunnen nemen.

2019 JEEP RENEGADE 
ONTHULD TIJDENS 

TORINO MOTORSHOW

Jeep Renegade (Foto: Jeep)

De Mazda2. (foto aangeleverd)

MAZDA VELSERBEEK
Kleermakerstraat 63 | 1991 JL Velserbroek | 023 - 5132943 | www.mazdavelserbeek.nl | 
MAZDA VELSERBEEK
Kleermakerstraat 63 | 1991 JL Velserbroek | 023 - 5132943 | www.mazdavelserbeek.nl | 

Mazda2 vanaf € 16.590,-. Gemiddeld verbruik Mazda2 van 3,4 tot 4,9 liter per 100 km / van 29,4 tot 20,4 km per liter / CO2-uitstoot van 89 tot 115 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. De Mazda2 
Dynamic+ is in een gelimiteerde oplage verkrijgbaar, uitvoering is leverbaar zolang de voorraad strekt. Overige consumentenacties niet mogelijk i.c.m. het Mazda2 Dynamic+ en/of het private lease aanbod. Private 
Lease aanbod wordt aangeboden door Mazda Leasing en is geldig van 1 juni t/m 30 september 2018 of zolang de voorraad strekt, uiterste registratiedatum 30 september 2018. Genoemd maandbedrag is gebaseerd 
op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar incl. rente, afschrijving, reparaties, onderhoud, banden, wegenbelasting, verzekering, pechhulp in binnen- en buitenland, afl everkosten en BTW. Prijzen zijn exclusief 
brandstof, metallic/mica lak en eventuele opties. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

WAARD
NOG MEER

Standaard met nog meer;
• 7-inch multimediasysteem met navigatie • 16-inch lichtmetalen velgen
• Airconditioning • Cruise Control • Lane Departure Warning
• Parkeersensoren achter • LED mistlampen

Profiteer nu van € 2.695,- voordeel

DE EXTRA COMPLETE MAZDA2 DYNAMIC+
NU RIJKLAAR € 17.990,- OF € 279,- PER MAAND 
MET MAZDA PRIVATE LEASE



HAARLEM - Subaru is bezig met een 
belangrijk productoffensief. Na de 
nieuwe Impreza en Subaru XV is het 
tijd voor de vernieuwde Subaru Fo-
rester. De ruime SUV heeft nu Eye-
Sight, een systeem dat door middel 
van twee camera’s meekijkt met de 
bestuurder, ingrijpt zodra er gevaar 
dreigt en de auto tot stilstand brengt. 
De Forester beschermt zo zijn inzitten-
den door te reageren op onverwach-
te gevaren. EyeSight is niet alleen 
voor de directe veiligheid, maar ook 
voor de gemoedsrust een belangrijke 
veiligheidsvoorziening: uit onderzoek 
blijkt dat 94% van de gebruikers zich 
dankzij EyeSight veiliger voelt onder-
weg.  

Subaru wil per 2020 het veiligste merk ter 
wereld zijn. EyeSight is een van de speerpun-
ten om die status te bereiken. De voorziening 
is nu dus leverbaar op de Forester, zoals het 
ook beschikbaar is op de Outback, XV, Im-
preza en Levorg. Nieuw en ook veiligheids-
gerelateerd is de Side View Monitor (SVM), 
een in de rechter buitenspiegel gemonteer-
de, naar voren kijkende camera. SVM houdt 
de dode hoek in de gaten en helpt bij het in-
parkeren en voorkomt zo bijvoorbeeld wiel-
schade.

Camera’s
De combinatie van diverse camera’s, voor-, 
knie-, zij- en gordijnairbags, X-mode met Hill 
Descent Control, permanente vierwielaan-
drijving, Vehicle Dynamics Control, boxer-
motor en andere typische Subaru-voorzie-
ningen, maken de Forester de veiligste SUV 
in zijn klasse. Onafhankelijke botsinstanties 

als Euro NCAP en JNCAP gaven de auto al 
vijf sterren, ook in Amerika wordt de auto 
met de hoogste scores gewaardeerd in onaf-
hankelijke tests van het Insurance Institute for 
Highway Safety (IIHS).c
Natuurlijk is de Forester meer dan alleen vei-
lig. Het is ook een trouwe, degelijke en ster-
ke reisgenoot die uitstekend met een caravan 
of aanhanger uit de voeten kan. Het model 
heeft een trekgewicht van 2.000 kilogram en 
is standaard voorzien van niveauregeling op 
de achteras en Trailer Stability Control. Ver-
der heeft hij af fabriek onder meer lichtmeta-
len wielen, achteruitrijcamera, DAB+ radio, 
metallic lak en permanente vierwielaandrij-
ving en Lineartronic automatische transmis-
sie.  Vooral de laatste twee voorzieningen 

maken de Forester uitermate geliefd bij men-
sen die een caravan of een trailer te trekken 
hebben. 

Tweeliter benzine boxermotor
De vernieuwde Forester is leverbaar als Com-
fort, Luxury en Premium en in combinatie 
met een sterke tweeliter benzine boxermotor 
met 150 pk. De prijzen van de nieuwe Fore-
ster beginnen bij € 39.495,- voor de Forester 
2.0i Comfort. Meer informatie over de nieu-
we Subaru Forester is te vinden op www.fo-
rester.nl.  De Subaru-dealer kent de beschik-
baarheid van de modellen.

Subaru Kennemerland, Eysinkweg 67, 
2014 SB Haarlem. 
Telefoon: 023- 5531000, 
www.kennemerland.subaru.nl.

SUBARU FORESTER NU OOK MET ‘EYESIGHT’
Veelzijdige SUV veiligste in zijn klasse

De vernieuwde Forester is leverbaar als Com-
fort, Luxury en Premium. (foto aangeleverd)

Subaru wil per 2020 het veiligste merk ter wereld zijn. (foto aangeleverd)
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Bron: Europees onderzoek onder 898 eigenaren van de Outback modeljaar 2015-2016

94% van de bestuurders voelt zich veiliger dankzij EyeSight
De twee stereocamera's van het Eyesight-systeem zijn als een extra paar ogen op de weg en een voet op het rempedaal. 
Zij helpen bij het voorkomen van aanrijdingen, waarschuwen u als u buiten de rijstrook belandt en houden automatisch 
een veilige afstand tot de voorligger. Rijden is nog nooit zo veilig geweest. Bezoek subaru.nl/forester

EyeSight is een hulpsysteem dat mogelijk niet onder alle omstandigheden optimaal werkt. De bestuurder is zelf altijd verantwoordelijk voor een veilig 
en oplettend rijgedrag. De effectiviteit van het systeem is afhankelijk van vele factoren, waaronder de onderhoudsconditie van de auto, het weer en de 
wegomstandigheden. Raadpleeg de handleiding of de website voor meer informatie over de werking en de beperkingen van het systeem.

VIERWIELAANDRIJVING EN AUTOMAAT.
WORDEN STANDAARD GELEVERD MET

SOMMIGE AUTO´S

SOMMIGE AUTO´S.

De SUV modellen van Subaru beschikken standaard over vierwielaandrijving en automaat. 

Dankzij de vierwielaandrijving heeft een Subaru altijd de maximale grip, terwijl de innovatieve CVT 
automaat een laag verbruik en een uitermate comfortabele rijbeleving biedt. Nieuwsgierig? Kom dan 
bij ons langs voor een uitgebreide proefrit in de Subaru Outback, Forester of SUBARU XV.

Subaru Kennemerland
Autoboulevard Pijlslaan
Eysinkweg 67, 2014 SB Haarlem

Tel. 023 5185100
Info@subarukennemerland.nl
www.subaru-kennemerland.nl

VIERWIELAANDRIJVING EN AUTOMAAT.
WORDEN STANDAARD GELEVERD MET

SOMMIGE AUTO´S

SOMMIGE AUTO´S.

De SUV modellen van Subaru beschikken standaard over vierwielaandrijving en automaat. 

Dankzij de vierwielaandrijving heeft een Subaru altijd de maximale grip, terwijl de innovatieve CVT 
automaat een laag verbruik en een uitermate comfortabele rijbeleving biedt. Nieuwsgierig? Kom dan 
bij ons langs voor een uitgebreide proefrit in de Subaru Outback, Forester of SUBARU XV.

Subaru Kennemerland
Autoboulevard Pijlslaan
Eysinkweg 67, 2014 SB Haarlem

Tel. 023 5185100
Info@subarukennemerland.nl
www.subaru-kennemerland.nl

VIERWIELAANDRIJVING EN AUTOMAAT.
WORDEN STANDAARD GELEVERD MET

SOMMIGE AUTO´S

SOMMIGE AUTO´S.

De SUV modellen van Subaru beschikken standaard over vierwielaandrijving en automaat. 

Dankzij de vierwielaandrijving heeft een Subaru altijd de maximale grip, terwijl de innovatieve CVT 
automaat een laag verbruik en een uitermate comfortabele rijbeleving biedt. Nieuwsgierig? Kom dan 
bij ons langs voor een uitgebreide proefrit in de Subaru Outback, Forester of SUBARU XV.

Subaru Kennemerland
Autoboulevard Pijlslaan
Eysinkweg 67, 2014 SB Haarlem

Tel. 023 5185100
Info@subarukennemerland.nl
www.subaru-kennemerland.nl

STANDAARD O.A.
- 2.000 KG trekgewicht
- Standaard automaat
- Trailer stabilitysystem
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VELSERBROEK - Hyundai Velserbeek is alweer vier jaar Hyundai-dealer in de regio. En daar zijn zij stie-
kem hartstikke trots op. Hyundai Velserbeek gaat, net zoals Hyundai, voor kwaliteit en aandacht voor 
hun klanten en zien dat terug in hun trouwe en tevreden klantenkring die zij in de afgelopen vier jaar 
hebben opgebouwd.

Nieuwe showroom
Hyundai Velserbeek heeft het bestaande pand in een 
nieuw jasje gestoken en heeft daarbij ook een prachtige 
nieuwe showroom die zeker een bezoekje waard is. Dit al-
les samen én het aanhoudende zomerweer, is voor Hyun-
dai Velserbeek reden om eens 
goed uit te pakken met mooie ac-
ties en speciale edities!

Hyundai Kona
Speciaal voor de zomer heeft 
Hyundai Velserbeek een specia-
le editie van de nieuwe KONA sa-
mengesteld: De Hyundai KONA 
Summer-edition. Deze speciale edi-
tie wordt u éénmalig aangeboden 
van € 22.999 voor slechts 
€ 19.999. Let wel. De actie geldt 
alleen op voorraad modellen en 
op is ook écht op.
De Hyundai KONA is een dyna-
mische, compacte SUV met een 
speelse exterieur- en interieursty-
ling. De Hyundai heeft alles wat 
je van een moderne SUV mag ver-
wachten: hij oogt robuust en com-
bineert de stoere uitstraling van 
een off-roader met het ruimte aan-
bod en de rijkwaliteiten van een 
sportieve sedan. Met zijn state-of-
the-art veiligheidssystemen én zijn 
efficiënte motoren maakt hij een 
krachtig statement in het B-seg-
ment.

Opvallende Cascade-grill
Ondanks zijn geheel eigen styling 
is de Hyundai KONA direct her-
kenbaar als een Hyundai door de 
opvallende Cascade-grille. En met 
zijn slanke body, hooggeplaatste 
LED-lampen voor de dag rijverlich-
ting en daaronder geplaatste kop-
lampen, grote keuze uit de tien on-
derscheidende exterieurkleuren 
maken de Hyundai KONA nog 
unieker en is het een frisse verschij-
ning in de klasse van de compacte 
crossovers.

Komt u langs om een vrijblijvende 
proefrit te maken in de de Hyun-
dai KONA Summer-edition? Of om 

de vernieuwde showroom te komen bekijken? Het kan alle-
maal bij Hyundai Velserbeek. U bent van harte welkom!
Hyundai Velserbeek, Wagenmakerstraat 2, 
1991 JA Velserbroek. Telefoon: 023-5132944, 
www.velserbeek.hyundai.nl.

VELSERBEEK AL VIER JAAR 
HYUNDAI-DEALER IN REGIO

Pand in Velserbroek in nieuw jasje gestoken

Speciaal voor de zomer heeft Hyundai Velserbeek een speciale editie van de nieuwe KONA samengesteld: De Hyundai KONA 
Summer-edition. (foto aangeleverd)

REGIO - Kia boekt in het jaar van het 25 jarig jubi-
leum van de Sportage een heel bijzondere mijlpaal: 
de verkoop van het 5-miljoenste exemplaar. “We 
zijn extreem trots op het bereiken van deze mijlpaal 
met onze wereldwijde bestseller”, zegt Ho Sung 
Song, Executive Vice President van de Global Ope-
rations Divison van Kia Motors. Ook in Nederland is 
de Kia Sportage populair. Sinds de marktintroductie 
in 1994 zijn er ruim 40.000 exemplaren in Neder-
land verkocht. 

In 2016 en 2017 stootte de Kia Sportage de Rio van de troon 
als absolute wereldwijde bestseller van Kia. Sterke verkoopre-
sultaten van de Sportage in januari en februari 2018 – respec-
tievelijk 36.632 en 32.930 exemplaren – hebben bijgedragen 
aan het bereiken van deze verkoopmijlpaal.

De Sportage verscheen voor het eerst ten tonele op de Tokyo 
Motor Show van 1991. Kia had daarmee de primeur met het 
concept van een ‘Urban SUV’. De auto vormde de blauwdruk 
voor een compacte praktische SUV, die uitermate geschikt is 
voor kopers van alle leeftijden. 
De eerste generatie Sportage werd gelanceerd in 1993 en 
boekte direct een verkoopsucces met meer dan 500.000 ver-
kochte exemplaren.

KIA SPORTAGE 
PASSEERT DE 
5 MILJOEN 

WERELDWIJD

Kia Sportage (Foto: Kia)

12x de Hyundai KONA Summer-edition. In diverse uitvoeringen en direct uit voorraad leverbaar! 
Onder andere met airconditioning, bluetooth-carkit**, cruise control met snelheidslimiet 
en nog veel meer! Kom langs en ervaar de KONA zelf.

Alléén bij Velserbeek:
• 5 jaar Hyundai garantie
• 5 jaar Gratis mobiliteitsgarantie
• 5 jaar Gratis navigatie updates

Nu verkrijgbaar: de KONA Summer-edition.

Scoren doe je nú bij 
Velserbeek!

Ontdek meer op velserbeek.hyundai.nl 

Hyundai Velserbeek
Wagenmakerstraat 2, Velserbroek, tel. 023 - 513 29 44

Gecombineerd brandstofverbruik: 5,2 - 6,7(l/100 km) / 14,9 - 19,2(km/l); CO2 - emissie: 117 - 153 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests 
die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Inruilvoordeel is bovenop de Autotelex handelswaarde. Inruilprijs is een richtprijs, op basis van een rook- en schadevrije, dealer onderhoud-
en, in technische goede staat verkerende auto met metallic lak, airco en kilometrage van max. 15.000 km p.j. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-06-2018 tot en met 31-07-2018 met een 
uiterste registratiedatum van een maand na koopovereenkomst. Acties geldig op geselecteerde voorraad modellen. Acties niet geldig in combinatie met andere acties. Kijk voor de voorwaarden op Hyundai.nl. 
Genoemde prijs is een actieprijs, rijklaar maar exclusief afleverkosten en brandstof. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. ** Werking afhankelijk van het type mobiele telefoon Zie voor kosten en 
voorwaarden www.hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. Druk-en zetfouten voorbehouden. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan 
een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 1/1/2017 beschreven in het service & garantieboekje.

Van € 22.999  
-/- € 1.250 Zomerpremie
-/- € 1.250 Inruilpremie
-/- € 500 Voorraadpremie

Voor

€ 19.999
rijklaar (incl. metallic lak!)

Ziet u ook zoveel Hyundai’s de laatste tijd?
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HAARLEM - Al ruim 45 jaar is Jim Ba-
rens OTOTOTAAL een begrip in Haar-
lem en omgeving. Naast een ruime 
winkel met een groot assortiment 
aan auto-accessoires, maar ook bij-
voorbeeld Bosch ruitenwissers, Motip 
autolakken, motorolie, accu’s, onder-

houds- en poetsmiddelen waaron-
der Meguiars en natuurlijk een show-
room met een zeer ruime keuze in 
fietsendragers, dakkoffers en dak-
dragers, heeft Jim Barens OTOTO-
TAAL ook een eigen werkplaats waar 
ervaren en gecertificeerde monteurs 

JIM BARENS OTOTOTAAL
Dé inbouwspecialist voor al uw car-electronica

Het logo van Bear Lock. (foto aangeleverd)

dagelijks bezig zijn met de laatste 
technieken in de auto-electronica.

In deze werkplaats kunt u allerlei produc-
ten professioneel laten inbouwen cq. monte-
ren. Denkt U hierbij bijvoorbeeld aan trekha-
ken (Brink Montage Partner), parkeersensoren 
(inbouw- of opbouwsensoren, evt. gespoten 
in carrosseriekleur), cruisecontrols, maar ook 
carkits, autoradio’s,  navigatiesystemen en 
speakers, subwoofers en versterkers van di-
verse merken om uw audiosysteem te laten 
verbeteren.

Ook is Jim Barens OTOTOTAAL 
door SCM gecertificeerd voor de 
inbouw van alle klassen auto-
alarmsystemen. Zo kunt U kie-
zen voor een startonderbreker 
(klasse 1), een alarmsysteem 
(klasse 2 of 3), of een voer-
tuigvolgsysteem (klasse 4 of 
5) dat er voor zorgt dat uw 
auto bij diefstal altijd te tra-
ceren is. 

Daarnaast kunt U bij Jim Ba-
rens OTOTOTAAL ook terecht 
voor het laten inbouwen van 
een BearLock® mechanisch bevei-
ligingssysteem. Het door BearLock 
ontwikkeld en geproduceerd versnel-
lingsbakslot (versnellingspookslot), is een 
eenvoudige, maar uiterst effectieve metho-
de om autodiefstal te voorkomen. Ook dit sys-
teem kan –naar wens- worden voorzien van 

een SCM certificaat. Talloze deskundigen op 
het gebied van preventie van autodiefstal, zo-
als verzekeringsmaatschappijen en expertise-
bureaus, zijn van mening dat  BearLock-Ge-
arlock®  behoort tot één van de allerbeste 
auto-beveiligingssystemen. Kom gerust langs 
voor een vrijblijvende offerte.

Jim Barens OTOTOTAAL is gevestigd 
aan de Delftstraat 34 te Haarlem. 
Tel: 023-5325643.

In de werkplaats kunt u allerlei producten professioneel laten inbouwen cq. monteren. 
(foto aangeleverd)

KOENE AUTO!  STERK IN ELK MERK!

Peugeot 107 1.0-12V XR 
5 drs airco “14 
bj. 2011

€ 5.950

BMW Z4 Roadster 2.3I 
Introduction automaat 
Navi, Climate PDC “18 
bj. 2010 

€ 20.750

Kia Picanto 1.0 X-pect 
5 drs bj. 2010  

€ 4.250

Hyundai I20 1.2 i 
I-motion airco “15 
bj. 2013 

€ 8.950

Ford Ka 1.2 Cool & Sound 
S/S airco bj. 2012 

€ 5.950

Wij staan voor 100% achter 
onze occasions!!

Kom snel naar Koene Auto!

Prijs incl. btw/bpm en de kosten nodig voor aflevering van de auto aan de consument. *Particulier aanbod op basis van Private Lease via Leasys Nederland B.V. (KvK 70016895), exclusief brandstof. Vermelde prijs is gebaseerd op een leasetermijn van 60 
maanden en 7.500 km per jaar op basis van Private Lease budget. Onder voorbehoud van wijzigingen in assurantiebelasting, wegenbelasting en btw. Afgebeelde auto’s zijn verkrijgbaar tegen meerprijs. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese 
testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. De acties zijn geldig t/m 2 april 2018. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op fiat.nl. 

Gem. brandstofverbruik: 3,4 – 6,3 l/100 km (1 op 15,9 – 29,4). CO2: 89 – 146 g/km.

2E PAASDAG OPEN VAN 11.00 - 16.00 UUR.

FIAT TIPO VANAF € 339* PER MAAND MET PRIVATE LEASE.
Laat tijdens Pasen het eieren zoeken maar aan de kinderen over. Voor u ligt er iets veel mooiers voor het oprapen. Paasvoordeel op de ruime en sportieve Fiat Tipo bijvoorbeeld. U 
krijgt maar liefst € 1.500 Mobiledrive bonus! De Fiat Tipo is leverbaar in stijlvolle sedan, sportieve hatchback of ruime stationwagon. Met de krachtige lijnen en verzorgde afwerking 
is elke Tipo een uitstekende keuze. Zowel zakelijk als privé. En zeker op tweede paasdag! Kom naar onze showroom. U bent van harte welkom.

KOENE AUTO
Broekerdreef 120, 1991 AZ Velserbroek
Telefoon 023 537 97 00. www.koene.nl

fiat.nl

FIAT TIPO STATIONWAGON V.A. 5 20.995

Laat tijdens Pasen het eieren zoeken maar aan de kinderen over. Voor u ligt er iets veel mooiers voor het oprapen. Paasvoordeel op de ruime en sportieve Fiat Tipo bijvoorbeeld. U 

FIAT TIPO HATCHBACK V.A. 5 19.995

EEN VOLWASSEN VENT
GAAT TOCH GEEN EIEREN 

LOPEN ZOEKEN.

HET IS WEER LACHEN BIJ KOENE AUTO.

COMPLETE FIAT PANDA MET

• AIRCONDITIONING • STUURBEKRACHTIGING 

• AUDIOSYSTEEM • CENTRALE VERGRENDELING 

MET AFSTANDSBEDIENING • 5 DEUREN 

• EN NOG VÉÉL MEER

INCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

w 10.995

De Fiat Panda was en is een belachelijk complete auto. Nu met airco, stuurbekrachtiging en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. 
En de prijs is ook compleet, want je hebt 'm tijdelijk voor v 10.995. Inclusief kosten rijklaar maken!

Gem. brandstofverbruik: 3,8 – 4,9 l/100 km (1 op 20,4 – 26,3). CO2: 88 – 114 g/km.

Prijs incl. btw/bpm, afl everingskosten en leges. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de offi ciële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Getoonde afbeelding kan afwijken van de daadwerkelijke uitvoering. Wijzigingen voorbehouden.
Kijk voor de kosten en voorwaarden op fi at.nl. 
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Jim Barens OTOTOTAAL - Delftstraat 34, 2015 BM  Haarlem, 023-5325643 
                                                  info@otototaal.com  -  www.otototaal.com 

Ook o.a. SCM alarmsystemen –Bearlock mechanische beveiliging – Carkit -
Motip autolakken -Bosch ruitenwissers - Caraudio – Meguiars poetsmiddelen 

              Waar u naartoe gaat voor service en montage… 

 

 - groot assortiment en diverse 
merken fietsendragers in de 

showroom aanwezig 
- voor de traditionele fiets, 

maar ook voor e-bikes 
- gebruiksvriendelijk 
- licht van gewicht 

- diverse innovatieve modellen 

 
- een passende dakdrager voor elke auto 

- als THULE partner kunnen wij voor veel 
auto’s dakdragers uit voorraad leveren 

- tevens dealer van Hapro, Whispbar, MontBlanc, 
TWINNYload, Nordrive en Menabo dakdragers 

een groot assortiment 
HAPRO en THULE 

dakkoffers in onze 
showroom aanwezig in 
verschillende formaten 

en kleuren 
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VELSERBROEK - Kom vóór 31 
augustus naar de Renault 
Last Minute Deals bij Renault 
Velserbeek nu in Velserbroek! 
Vanaf september extra bpm 
tot € 2.100,-9 Profiteer nu! 
Vanaf september extra bpm 
tot € 5.700,-9.

Per 1 september wordt het verbruik 
en onder andere de CO2-uitstoot 
van auto’s volgens een nieuwe test-
methode gemeten. Deze nieuwe 
WLTP-testmethode resulteert in een 
nieuwe CO2-uitstoot. De resultaten 
van deze WLTP-test worden terug-
gerekend naar de NEDC 2.0-waar-
de. Voor veel modellen stijgt de 
CO2-uitstoot. Deze nieuwe CO2-
waarden worden gebruikt voor de 
bpmberekening. Bpm is een aan-
schafbelasting die je betaalt als je 
een nieuwe auto koopt en is gro-
tendeels afhankelijk van de CO2-
uitstoot. Voor veel modellen ga je 
in verband met de hogere CO2-uit-
stoot hierdoor soms wel duizenden 
euro’s extra bpm betalen.

Voordeel tot 3000 euro
Koop daarom nu nog een nieuwe 
Renault voor de prijs van.....nu. Bin-
nenkort betaal je extra bpm op veel 
modellen. Koop daarom nú een 
nieuwe Renault. Tijdens de Renault 
Last Minute Deals bij Renault Velser-
beek is dat bovendien extra aan-
trekkelijk, want je ontvangt Last 
Minute voordeel tot wel € 3.000,- 
inclusief een accessoirecheque van 
€ 750,-. De Renault Last Minute 
Deals duren tot en met 31 augustus, 
dus het is écht nu of nooit, zeggen 
ze bij Renault Velserbeek!
Er is altijd een Renault die bij jouw 
leven past. Laat je verrassen door 
onze complete range. Wordt het 
de Renault CAPTUR, een modieu-
ze crossover waarmee je gemak-
kelijk door het drukke stadsverkeer 
manoeuvreert? Of kies je toch de 
stoere Renault KADJAR, die moei-
teloos een zware aanhanger trekt? 
Wat dacht je van de Renault CLIO, 

Wordt het een Renault Kadjar? (foto aangeleverd)

Of toch maar een Captur? (foto aangeleverd)

RENAULT VELSERBEEK 
LAST MINUTES DEALS

Koop nú nog een 
nieuwe Renault!

de Renault TWINGO of de zeer ruime Renault (Grand) 
SCÉNIC? Elk model heeft zijn eigen stijl en karakter. 
Dus is er altijd een Renault die bij jouw leven past.

Goede deal afsluiten
Profiteer tot en met 31 augustus van de 
Renault Last Minute Deals bij Velserbeek. 
“Om een goede deal af te sluiten, wil je el-
kaar in de ogen kunnen kijken”, zeggen ze 
bij Renault Velserbeek. Kom snel langs, want 
dit is de laatste kans om een nieuwe Renault 
te kopen voor de prijs van nu en daarboven-
op te profiteren van veel voordeel. “We ne-
men graag de tijd om te kijken wat jouw spe-
cifieke wensen zijn. Wij willen er namelijk 
100% zeker van zijn dat elke klant 100% te-
vreden teruggaat naar de zaak.”

Autobedrijf Velserbeek 
Renault Velserbroek, 
Kleermakerstraat 71, 
1991 JL Velserbroek. 
Telefoon: 023 513 2929, 
www.renaultvelserbeek.nl.

1. Last Minute voordeel (€ 3.000,-) is gebaseerd op alle versies van de Renault KADJAR inclusief € 750,- accessoirecheque. Kijk op acties.renault.nl/voordeel voor het voordeel op alle Renault modellen. 2. Alleen geldig bij aanschaf van een nieuwe Renault 
MÉGANE, KADJAR, (Grand) SCÉNIC, TALISMAN, KOLEOS of ESPACE. Genoemde prijzen zijn inclusief btw en montagekosten. Niet in te ruilen voor extra korting. Alle genoemde vanafprijzen zijn consumentenadviesprijzen inclusief onvermijdbare 
kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Deze actie is geldig t/m 31 augustus 2018 met uiterste registratiedatum 31 augustus 2018. Zolang de voorraad strekt. Afgebeelde uitvoeringen verkrijgbaar tegen meerprijs. Kijk voor 
de actievoorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl/verkoopvoorwaarden voor de verkoopvoorwaarden. 
O�ciële brandstof- en CO2 -gegevens: min./max. verbruik: 3,2-6,2 l/100 km, resp. 31,3-16,1 km/l. CO2: 82-139 gr./km.

Velserbroek Kleermakerstraat 71  
tel. (023) 513 29 29

www.velserbeek.nl

Want vanaf september betaal je extra bpm op veel modellen. Daarnaast ontvang 
je Last Minute voordeel tot wel € 3.000,-1 inclusief € 750,-2  accessoirecheque.

t/m 31 augustus 2018

LAATSTE K
ANS!

NOG 6 W
EKEN
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