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Bevrijders in IJmuiden
IJmuiden aan Zee - Een ge-
allieerde invasie in IJmuiden 
aan Zee? Daar leek het zon-
dagmorgen vroeg wel even 
op toen een colonne van zo’n 
veertig militaire voertuigen 
kwam aanrijden op de Ken-
nemerboulevard.

Het bleek te gaan om oude mi-
litaire voertuigen die zich hier 
verzamelden voor een ‘Bevrij-
dingsrit’ over het strand naar 
Scheveningen. Nadat alle deel-
nemers aanwezig waren werd 
koers gezet naar het strand waar 
alle voertuigen in slagorde wer-
den opgesteld.
Ton van der Reijden uit Zand-
voort is deze keer de organisa-
tor van deze tocht en hij hoort al 
vele jaren bij de Vereniging Keep 
Them Rolling, een organisatie 
die deze oude voertuigen res-
taureert en onderhoudt. ,,Keep 
Them Rolling was een kreet die 
veel te horen was vanaf de inva-
sie tot aan de bevrijding’’,vertelt 
hij. ,,De geallieerden gebruikten 
deze uitdrukking om de voertui-

gen zo goed mogelijk te onder-
houden, te bevoorraden en om 
ze zo snel mogelijk weer naar 
het front te laten rijden’’ ,ver-
volgt hij.
Kort na negen uur vindt dan het 
vertrek plaats en in een lange 
stoet gaat het richting Noord-
wijk en Katwijk waarna de tocht 

wordt voortgezet naar het strand 
van Scheveningen. Voor de 
chauffeurs maar vooral ook voor 
de voertuigen een uitdaging 
want het is bepaald niet makke-
lijk om met deze oude voertui-
gen door het mulle zand te rij-
den. Zie ook www.ktr.nl. (Joop 
Waijenberg)

Gelukkige 
familie zwaan

IJmuiden - De politie is woens-
dagochtend op een hennep-
plantage in IJmuiden gestuit. De 
kwekerij werd in een bedrijfs-
pand aan de Amperestraat aan-
getroffen. 
Rechercheurs hadden met een 

medewerker van het energie-
bedrijf de sporen veilig gesteld, 
waarna de kwekerij kon wor-
den ontmanteld. Het is nog on-
bekend om hoeveel planten het 
precies ging. (foto: Michel van 
Bergen)

Hennepkwekerij

Hoe groen 
is groen?

Lees de column elders in deze uitgave.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Deze advertentie is aangeboden door:
Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

 
zondag 12 mei
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen Hercules

zie onze advertentie

Velserbroek - Aan de Rietkamp zit een heel gelukkige familie zwaan. Zaterdag waren al vier jon-
gen uit het ei gekropen, twee zaten nog op een seintje te wachten. Vader en moeder zwaan verde-
len de zorg voor het jonge kroost. Ze wisselen ook de ‘warmhoudbeurten’ af. (foto: Paul van de Keer)
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Gotta-Haves Fashion & Drinks
Moederdag evenement 
op Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Het Moeder-
dag-event ‘Gotta-Haves’ op Land-
goed Duin & Kruidberg is een 
gratis evenement voor dames die 
houden van mode, lifestyle en ge-
nieten. Laura Vlasblom, zange-
res en theaterpersoonlijkheid en 
Charlotte Labee, presentatrice en 
model, presenteren op zondag 
12 mei het ‘Gotta-Haves Fashion 
& Drinks’ op Landgoed Duin & 
Kruidberg. Een gratis toegankelijk 
evenement, dat een echte aanra-
der is voor moeders, dochters en 
vriendinnen. 
Tijdens Gotta-Haves draait alles 
om socializen en shoppen. Onder 
het genot van een drankje, kun-
nen bezoekers genieten van de 
leukste collecties op het gebied 
van accessoires, zoals tassen, sie-
raden, riemen en sjaals. Zelfs aan 
interieurstyling wordt gedacht, 
want ook de allerleukste hebbe-
dingen voor in de woonkamer ko-
men voorbij.
‘De meeste vrouwen hebben te-

genwoordig maar weinig tijd om 
bij te kletsen met hun moeder 
of vriendinnen. Om deze reden 
kwam men op het idee van  Got-
ta-Haves. Met dit laagdrempelige 
concept wordt langs diverse ho-
recalocaties door heel Nederland 
getourd. ,,Op 12 mei, Moederdag, 
zijn wij te gast op Landgoed Duin 
& Kruidberg’’, aldus Laura Vlas-
blom, naast Charlotte Labee drij-
vende kracht achter ‘Gotta-Haves’. 
Interesse om samen met je moe-
der of vriendinnen ‘Gotta-Haves’ 
te bezoeken op 12 mei? Meld je 
dan aan via www.gotta-haves.nl.  
Bij ieder Gotta-Haves event is een 
special guest aanwezig, die iets 
over zijn of haar vakgebied ver-
telt. Daarnaast wordt aan het ein-
de van de avond één van de be-
zoekers blij verrast met een waan-
zinnig uniek cadeau, waar iedere 
vrouw blij van wordt!
Foto: Laura Vlasblom (rechts) 
en Charlotte Labee, de drijvende 
krachten achter ‘Gotta-Haves’.

In groepsverband 
afvallen in De Spil

IJmuiden - Verantwoord en ge-
zellig afvallen kan vanaf nu in 
De Spil. Elke woensdagochtend 
(uitgezonderd vakanties) houdt 
gewichtsconsulente Cobi van 
Marsbergen van PP&P tussen 
9.30 tot ongeveer 11.00 uur een 
bijeenkomst.
,,Dit is een voordelige en ge-
zellige manier van afvallen,’’ al-
dus Cobi. ,,Eerst wordt er gewo-
gen, daarna is er een kopje koffie 
met iets lekkers (en slanks) erbij. 
Daarna gaan we over diverse on-
derwerpen praten. Daarbij ga ik 
ook in op vragen. Elke week pre-
senteer ik een nieuw menu, dat 
vaak is gebaseerd op een lie-
velingsmaaltijd van een van de 
cursisten, maar dan in de slan-
ke vorm. We praten over knel-
punten, en over allerlei onder-
werpen die met afvallen te ma-
ken hebben. Bijvoorbeeld lich-
te hapjes op een feest, koken 
voor één persoon en invriezen, 
goede en slechte vetten, bewe-

gen, de gevaren van overge-
wicht enzovoorts. Heel belang-
rijk is de inbreng van de cursis-
ten zelf. Ook zij kunnen met op-
lossingen komen en als zij vra-
gen hebben kom ik tijdens een 
van de bijeenkomsten met een 
antwoord. Meedoen aan het af-
vallen in groepsverband is niet 
gebonden aan tijd. Iedereen kan 
elk moment instappen of uit-
stappen. Je betaalt alleen als je 
er bent en dat is 9,50 euro per 
keer. Ter introductie is de eerste 
keer 7,50 euro. Alleen de eerste 
keer vul je een inschrijfformulier 
in voor mijn administratie.’’
Buurtcentrum De Spil is geves-
tigd aan Frans Halsstraat 29 in 
IJmuiden. Via PP&P kun je ook 
op andere manieren begeleid 
worden met afvallen. Kijk hier-
voor op de website www.ppenp.
com. Voor meer informatie kun 
je mailen naar info@ppenp.nl 
of bellen naar Cobi via 0251-
795104 of 06-46842359.

Rabobank Velsen en Omstreken
Hoe groen is groen?

Velsen - Onze kinderen zijn 
de toekomst en ik ben geluk-
kig niet de enige ouder die 
probeert de aarde zo groen 
mogelijk te houden voor nu 
en de toekomst. Onze kinde-
ren weten het al van kleins af 
aan dat na een picknick de 
vuilnis mee naar huis gaat om 
daar in de prullenbak te doen. 
De lamp moet uit als ze hun 
slaapkamer verlaten en de ka-
chel hoeft niet zo hoog. Een 
trui helpt ook tegen de kou. 
Allemaal open deuren, denkt u 
wellicht. Helaas is het tegen-
deel waar als ik om mij heen 
kijk.
Gelukkig zijn er ook huishou-
dens en ondernemingen die 
wel streven naar een groe-
ne toekomst. Zo ook de Rabo-
bank. Met 43% van het totaal 
van alle Nederlandse banken 
is de Rabobank de grootste fi-
nancier van groene stroom. 
Maar ook voor andere finan-
cieringen die in het belang zijn 
van de bescherming van het 
milieu, waaronder natuur en 
bos worden door de Rabobank 
verstrekt.
U kunt op eenvoudige wij-
ze bijdragen aan het verstrek-
ken van deze financieringen. U 
mag namelijk een bedrag van 
56.420 euro per persoon in-
leggen op Rabo Groen Sparen 
of Rabo Groen Deposito. Het 
tegoed op de spaarrekening 
staat op de balans van de Ra-
bo Groen Bank en wordt aan-
gemerkt als een “groene be-
legging” in de zin van de Wet 
inkomstenbelasting 2001. De 
Rabo Groen Bank moet hier-
voor minimaal 70% van haar 
vermogen beleggen in door de 
overheid goedgekeurde pro-
jecten. 
En wat is het voordeel voor u? 

De Rabobank vergoedt jaar-
lijks rente op deze spaarreke-
ning. U ontvangt een vrijstel-
ling van 1,2% vermogensren-
dementsheffing op het op de 
peildatum 
(1 januari) geïnvesteerde ver-
mogen. Daarnaast komt u in 
aanmerking voor een extra 
heffingskorting van 0,7% die 
u via uw aangifte inkomsten-
belasting terug kunt vragen. 
Goed om te weten is dat het 
vermogen gedurende een jaar 
geblokkeerd is voor opname. 
De depositogarantieregeling 
is van toepassing op de Rabo 
Groen Bank. 
Wilt u weten of Rabo Groen 
Sparen een passende investe-
ring voor u is? Maak dan eens 
een afspraak met een van de 
adviseurs van de Rabobank. 
Wij staan u graag te woord! U 
kunt ons bereiken via nummer 
023-5133500 of via privateban-
king@velsen.rabobank.nl.

Annelies Ruiterkamp-Bekman, 
FFP RPA Accountmanager Pri-
vate Banking Rabobank Velsen 
en Omstreken. Zie ook www.
rabobank.nl/velsen.

Alzheimer Café in 
Centrale Bibliotheek 

IJmuiden - Op dinsdag 14 mei 
is er weer een Alzheimer Café 
in IJmuiden en het onderwerp 
is: ‘Dementie, ondersteuning 
voor de naasten?’
Als familielid van iemand met 
dementie, bent u een mantel-
zorger. Mantelzorgers zorgen 
langdurig en onbetaald voor 
een hulpbehoevende partner, 
ouder, familielid, vriend of ken-
nis. Mantelzorgers zijn geen 
beroepsmatige zorgverleners, 
maar geven zorg omdat zij een 
persoonlijke band met de be-
trokkene hebben. Op deze 
avond praten we met een me-
dewerker van Tandem over de 
mogelijkheden voor ondersteu-
ning aan mantelzorgers.
Wilt u meer weten over dit on-
derwerp? Kom naar het het 
Alzheimer Café in de Centra-
le Bibliotheek in IJmuiden, Du-

dokplein 16. De ontvangst is 
vanaf 19.00 uur, het program-
ma start om 19.30 uur en is tot 
21.00 uur. 
Iedereen is welkom: men-
sen met geheugenproblemen, 
partners, kinderen, vrienden, 
buren. Wie er nog nooit eerder 
is geweest, moet beslist komen 
kennismaken. De toegang én 
het eerste kopje koffie zijn gra-
tis. Aanmelding vooraf is niet 
nodig.
De bezoekers krijgen informa-
tie van hulpverleners en van 
mensen die uit eigen ervaring 
spreken. Bij elk café worden 
deze geïnterviewd door on-
ze vaste gespreksleider. Na dit 
gesprek is er gelegenheid om 
vragen te stellen. Er is een tafel 
met brochures en andere lite-
ratuur om thuis eens rustig na 
te lezen.
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Reünie Muziek-
vereniging Wilhelmina 
Santpoort-Zuid - Zaterdag-
avond 1 juni vindt een reünie 
plaats van Muziekvereniging 
Wilhelmina uit Santpoort. De-
ze wordt van 19.00 tot 23.00 
uur gehouden in De Wilde-
man. Aanmelden kan via 
www.wilhelmina-santpoort.
nl of bij Annette van Es, tele-
foon 06-23800356. 

De kosten bedragen 5 euro, 
graag van te voren overmaken 
op rekeningnummer 145802884 
t.n.v. J.J.M. Opdam onder ver-
melding van Reünie Wilhelmina 
Santpoort. Voor dit bedrag krijgt 
men twee consumpties en wat 
hapjes. Mevrouw T. Groot-van 
Es haalt wat herinneringen op 
aan haar vader, Jan van Es. Deze 
kwam als weesjongen bij bakker 
Bruinooge terecht, waar hij werd 
gevraagd om vaandeldrager te 
worden bij fanfarekorps Wilhel-
mina Jan Gijzenvaart. Jan speel-
de al snel op de piston zijn par-
tijtje mee. Hij werd verliefd op 
Annie, trouwde met haar en be-
tekende veel voor de muziekver-
eniging. Jongens kwamen een 
middag in de week leren trom-
melen op de maat en de wijs 
van ‘dikke, vette pannenkoeken’ 

tot de vellen van de trommels 
stuk werden geslagen. Jan re-
pareerde ze dan weer. Om geld 
bijeen te brengen werden tij-
dens concerten verlotingen ge-
houden. De prijsjes werden op-
gehaald bij de winkels in Sant-
poort. Maar ook ging men langs 
de deuren met ‘steunbonne-
tjes’ van vijf of tien cent. Later 
ging men oude kranten ophalen 
op woensdagmiddag. Die wer-
den dan weer verkocht aan de 
bloemenverkopers en vishande-
laren om hun handel in te pak-

ken. Als meisje mocht mevrouw 
Groot niet meedoen met de mu-
ziekverenging, want dat was al-
leen voor mannen. Wel mochten 
de meisjes soms toneelstukjes 
uitvoeren als er tijd over was bij 
een concert. 
Een van de mooiste herinne-
ringen was met Hemelvaarts-
dag als de fanfarekorpsen het 
hele dorp wakker maakten met 
muziek. Het werd dan een lan-
ge optocht met moeders en kin-
derwagens en kinderen er ach-
ter aan.

  

Vrijdag 
10 mei

Bijzonder Beeckestijn in Vel-
sen-Zuid. Hét lifestyle event. 
Geopend van 10.00 tot 18.00 
uur. Zie www.bijzonderbeec-
kestijn.nl. 
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Knutselac-
tiviteiten, Vissen maken van 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,-, 
bovenop de entree. Graag aan-
melden via info@pieter-ver-
meulen-museum.nl of 0255-
536726.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Mark van de 
Veerdonk met ‘Weltebarsten’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
11 mei

Rommelmarkt op het Kenne-
merplein (t/o de vomar) IJmui-
den. Van 09.00 tot 16.00 uur.
Rommelmarkt bij woonvoor-
ziening De Regenboog, Schi-
plaan IJmuiden. Van 09.00 tot 
15.00 uur. Opbrengst is voor 
een dagje uit met de bewoners.
Boeken- en vlooienmarkt 
bij Odd Fellows, Stationsweg 
95 Velsen-Zuid. Van 09.30 tot 
15.00 uur.
Jeu de boulestoernooi vanaf 
10.00 uur op het Marsmanplein 
in Haarlem-Noord. 
Open huis bij Profile Tyre-
center, Klompenmakerstraat 
19 in Velserbroek. Van 10.00 tot 
15.00 uur.
Nationale Gemalen- en mo-
lendag. Het Gemaalcomplex 
De Velserbroek is vrij toegan-
kelijk van 10.00 tot 16.00 uur. 
Oostbroekerweg 15 Velser-
broek. Korenmolen De Zand-
haas in Santpoort-Noord is ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur.
Stekken ruilen bij ATV Hof-
geest, Spekkenwegje 2 Sant-
poort-Noord. Van 10.00 tot 
12.00 uur
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Filmdiner ‘Populaire’ in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang diner 
19.30 uur.
Benefietfeest Alpe d’Huzes 
2013 bij Villa Westend Velser-
broek. Van 20.00 tot 02.00 uur.
Vrijdansavond bij dansgroep 
De Moeie Voetjes, Wijksteun-
punt Watervliet, Doelmanstraat 
34 Velsen-Noord. Aanvang 
20.00 uur.

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Leticia (Y su 
rumbadama). One & Five wo-
men Latin band. Aanvang 
20.30 uur.

Zondag
12 mei

Moederdag
Kofferbakmarkt op het Ves-
tingplein in Velserbroek. Vanaf 
08.00 uur.
Kofferbakmarkt op de Dorps-
weide van Wijk aan Zee van 
8.00 tot 16.00 uur. Meer infor-
matie: www.kofferbakmarkt 
wijkaanzee.nl
Jubileumviering 60-jarig be-
staan Engelmunduskoor in een 
bijzondere kerkdienst in de En-
gelmunduskerk in Velsen-Zuid. 
Aanvang 10.00 uur.
Lezing door Kees Oostenrijk 
over het epische gedicht Awa-
ter, dat Martinus Nijhoff bijn 80 
jaar geleden schreef. De Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Mo & Magic tij-
dens foyerconcert. Aanvang 
17.30 uur. Toegang gratis. Film 
‘Paradies Liebe’. Aanvang 20.30 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Moederdagspecial Café Rex. 
Toegang gratis. Aanvang 16.00 
uur.

Maandag 
13 mei

Informatieavond Energiek 
Velsen in het Polderhuis in Vel-
serbroek. Zie ook www.ener-
giekvelsen.nl.
Postzegelavond bij Postze-
gelvereniging Santpoort, in 
Het Terras, Santpoortse Dreef 
Santpoort-Noord. Aanvang cir-
ca 19.00 uur.

Dinsdag
14 mei

Informatieavond Energiek 
Velsen in de Pastorie in Drie-
huis. Zie ook www.energiek-
velsen.nl
Alzheimer Café in de Centra-
le Bibliotheek, Dudokplein 16 
IJmuiden. Van 19.00 tot 21.00 
uur. Thema: ‘Dementie, onder-
steuning voor de naasten’.
Voorlichtingsavond over het 
Telstar Street League in het Ta-

ta Steel Stadion in Velsen-Zuid. 
Aanvang 19.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Toneelgroep Ilay 
‘De laatste dans - Het beloof-
de feest deel VI’. Aanvang 20.30 
uur.

Woensdag
15 mei

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl
Alzheimer Café in het Ont-
moetingscentrum bij Zorgcen-
trum St. Agnes, Zamenhof 15 
Heemskerk. Van 14.15 tot 16.00 
uur. Thema: ‘Dementie: wat als 
thuis wonen niet meer gaat?’
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Paradies 
Liebe’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
16 meil

Stadsschouwburg Velsen: 
Live-sensatie ABBA Gold. Aan-
vang 20.15 uur.
The Kick-off van Onder-
nemersvereniging Jong van 
Geest in het Witte Theater, Ka-
naalstraat 257 IJmuiden. Vanaf 
16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Silver Li-
nings Playbook. Aanvang 20.30 
uur.

Geslaagde infoavond 
SamenLoop voor Hoop

IJmuiden - Dinsdagavond 23 april 
was er in La Belle een informatie-
avond over de SamenLoop voor 
Hoop op 8 en 9 juni. 
Tijdens deze avond werd er uitleg 
gegeven over de SamenLoop, wat 
het doel hiervan is en hoe we dit 
doel hopen te bereiken. Ook was 
er gelegenheid om vragen te stel-
len, teams in te schrijven, kaarsen-
zakken te kopen of informatie mee 
te nemen.
De Samen-
Loop voor 
Hoop is een
wandeleve-
nement waar
in teams 
van 10 à 15 
mensen el-
kaar gedu-
rende 24 uur 
afwisselen. 
Ieder team-
lid loopt dus 
maar een 
paar uur van 
die 24 uur. 
Het doel van 
De Samen-
Loop  is om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor wetenschappelijk onderzoek 
naar kanker. Tijdens de Samen-
Loop wordt er niet alleen maar ge-
lopen, er treden ook  artiesten op 

zoals Opera Familia, Lenny van the 
Voice, de IJmuider Harmonie en 
andere. Ook is er een loterij en zijn 
er kraampjes. Kortom er is voor ie-
der wat wils! Loopt u al mee? Stel 
een team samen met familieleden, 
vrienden, buren of collega’s, verzin 
een teamnaam en schrijf je in!

Niet in de gelegenheid om mee te 
lopen? Steun dan de SamenLoop 
op één van de volgende manieren: 

Ga op 30 mei 
naar Cosmo 
Kappers in 
IJmuiden! Ga 
naar Maai-
ke Tromp in 
Driehuis en 
koop ‘Hoop’-
thee! Stuur 
een sms 
met de tekst 
‘Steun Sa-
menloop Vel-
sen’ naar 
4333! Koop 
een kaarsen-
zak. Deze zijn 
te bestellen 
via: velsen@

samenloopvoorhoop.nl. 

Meer informatie: www.velsen.sa-
menloopvoorhoop.nl of mail naar 
velsen@samenloopvoorhoop.nl.
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Herdenken 
in Velsen

Driehuis - Steeds meer mensen 
sloten zich 4 mei aan tijdens de 
stille tocht van Plein 1945 naar 
Begraafplaats Westerveld waar 
zich tenslotte ettelijke honder-
den betrokkenen en belangstel-
lenden rond het Herdenkings-
monument verzamelden. Door 
Zanggroep Voices en het orkest 
van de IJmuider Harmonie werd 
stemmige muziek ten gehore ge-
bracht waarna, stipt om acht uur, 
twee minuten stilte in acht werd 
genomen. Na het gezamenlijk 
zingen van  het eerste en zesde 
couplet van het Wilhelmus werd 
door burgemeester Weerwind 
en wethouder Verkaik de eer-
ste krans gelegd, gevolgd door 
een delegatie van het Comité 4 
en 5 mei. Aansluitend kon wor-
den deelgenomen aan het defi-
lé langs het Herdenkingsmonu-
ment en was er gelegenheid voor 
individuele bloemlegging bij het 
monument. Elk jaar wordt door 
het Nationale Comité 4 en 5 mei 
een jaarthema geformuleerd dat 
als inspiratie dient voor organisa-
toren van herdenkingen en vie-
ringen. Het thema voor dit jaar is: 
‘Vrijheid spreek je af’. De bijzon-
dere ligging van begraafplaats 
Westerveld, in een groen en heu-
velachtig duingebied, geeft deze 
herdenkingsplechtigheid elk jaar 
toch weer een bijzondere uitstra-
ling. Dit jaar bestaat de begraaf-
plaats 125 jaar en het is ook pre-
cies 100 jaar geleden dat Crema-
torium Westerveld als eerste cre-
matorium in ons land werd ge-
bouwd. Onder meer ter gelegen-
heid van deze feiten is er op zon-
dag, 2 juni een speciale editie 
van het ‘Concerto in Memoriam’.

IJmuiden - Ook dit jaar orga-
niseert Veking Theaterproduc-
ties het KET-festival in het Wit-
te Theater in IJmuiden. Toneel-
groepen, theatergezelschap-
pen of andere vormen van po-
diumkunsten kunnen zich van-
af heden inschrijven voor deel-
name via www.veeking.nl onder 
de knop aanmelden/inschrijven. 
De inschrijftermijn sluit op 15 
mei. Voor meer informatie: www.
veeking.nl of bel Claudia Kingma 
06-12699110. 

KET-festival

Profile Tyrecenter 
opent in Velserbroek

Velserbroek - Op 2 mei is in 
Velserbroek de nieuwste vesti-
ging van Profile Tyrecenter ge-
opend. Profile Tyrecenter Merks 
start, naast de huidige vestiging in 
Heemstede, met haar tweede ves-
tiging in merkonafhankelijke ban-
den-, velgen- en autoservice. Pro-
file Tyrecenter Merks Velserbroek 
is gevestigd aan de Klompen-
makerstraat 19. Zaterdag 11 mei 
wordt van 10.00 tot 15.00 uur een 
open huis georganiseerd. De rest 
van de maand staat in het teken 
van openingsacties. Daarnaast is 
een ieder van harte welkom voor 
een kennismaking en een lekkere 
kop koffie.
Profile Tyrecenter Merks is al vele 
jaren een vertrouwde partij in de 
regio Heemstede. Daar komt nu 
dus een tweede vestiging bij. De 
gedreven directeur Isabel Merks 
is erg blij met de uitbreiding van 
de activiteiten: ,,Deze stap biedt 
ons vele voordelen op de particu-
liere en zakelijke markt, vooral ook 
voor onze bestaande klanten. Van-
uit Velserbroek kunnen we nu ook 
de regio IJmuiden en Haarlem-
Noord beter bedienen. We hadden 
al veel klanten uit die regio, maar 
de afstanden zijn best groot naar 
onze vestiging in Heemstede. Dat 
is vanaf nu verleden tijd. Inwoners 
van IJmuiden en omgeving kun-
nen nu om de hoek terecht met 
hun lease- en particuliere auto, 
ongeacht het merk, voor alle ban-
den- en velgen(service). Dat geldt 
ook voor het auto-onderhoud en 
APK. Onderhoud voor alle merken 
auto’s gebeurt bij ons standaard 

tegen een scherp tarief, waar-
bij wij veel waarde hechten aan 
een hoge kwaliteit en duurzaam-
heid. Onderhoud bij Profile Tyre-
center is tot wel 25% goedkoper 
van bij de merkdealer, dat is voor-
al voor de prijsbewuste consu-
ment goed nieuws. Want de kwali-
teit blijft gewaarborgd.’’ Profile Ty-
recenter Merks gaat al jaren mee 
met de ontwikkelingen in de auto-
branche. Isabel Merks vertelt wat 
hen onderscheid: ,,We hebben een 
hoogopgeleid team met veel erva-
ring, waardoor we constant kwa-
liteit kunnen leveren. Verder vin-
den wij het belangrijk onze klan-
ten gastvrij te ontvangen met een 
lekkere kop koffie en gratis WiFi.” 
De opening van Profile Tyrecen-
ter in Velserbroek sluit uitstekend 
aan bij het bandenwisselseizoen 
van Profile Tyrecenter. Het voorjaar 
gaat weer van start, de tempera-
turen gaan omhoog en het wordt 
dan ook de hoogste tijd om een 
afspraak te maken om de zomer-
banden weer te monteren. Profile 
Tyrecenter heeft haar team klaar 
staan om de beste bandenservice 
te bieden en de winterbanden te 
wisselen naar de zomerbanden.
Zaterdag 11 mei is er open huis bij 
Profile Tyrecenter in Velserbroek. 
Iedereen kan dan een kijkje achter 
de schermen krijgen bij de nieuwe 
vestiging. De monteurs staan klaar 
om aan jong en oud uitleg te ge-
ven over alles dat komt kijken bij 
het monteren van banden. Hou Fa-
cebook (/profilemerks) en Twitter 
(@profilemerks) in de gaten voor 
acties en het laatste nieuws.

Mo & The Magic in WT
IJmuiden - Zondag 12 mei treedt 
Mo & The Magic op in het Wit-
te Theater Stage Café, Kanaal-
straat 257. Deze Haarlemse band 
bestaat alweer drie jaar, want 
in 2010 besloten drie muzikan-
ten dat het na een kleine time-
out weer eens tijd werd voor een 
nieuwe band. De drie zochten en 
vonden een zangeres en de ge-
boorte van M&M was een feit. 
De band bestaat inmiddels uit 
vijf zeer ervaren musici en heeft 
al een aantal succesvolle optre-
dens achter de rug, onder meer 
bij Haarlem Jazzstad waar de zaal 
kompleet uit zijn dak ging, rede 

waarom de band dit jaar opnieuw 
is uitgenodigd. Een optreden van 
M&M staat dan ook garant voor 
een avondje swingen, hetgeen 
logisch is met een zeer uitge-
breid repertoire dat uit nummers 
van onder andere Anouk, Duffy 
en Fleetwood Mac bestaat, ook 
nummers van Barrelhouse, Clap-
ton, en Gary Moore worden niet 
geschuwd. Mo & the Magic is 
dan ook een mooi alternatief om 
Moederdag passend af te sluiten.
M&M bestaat uit Ger van Velden, 
Monique, Mees, Frank en Ruud. 
Het optreden begint om 17.30 uur 
en de toegang is gratis.

Tijdelijk tweede bolletje gratis
Eigen(w)ijs op Plein 1945

IJmuiden - Misschien is het u al 
opgevallen: sinds maandag staat 
op Plein ’45  Eigen(w)ijs. IJsbe-
reidster Trudy van der Veldt en 
haar zoon Yanick van Drunen 
staan hier met hun bijzondere 
ijsverkoopwagen klaar voor de 
ijsliefhebber van dagvers ijs.
In de auto staat een moderne 
maar toch ook weer ouderwet-
se ijsvitrine: een zogenaamde 
‘pozetti’. In Italië wordt deze nog 
steeds gebruikt omdat het ijs op 
deze manier van de beste kwali-
teit blijft doordat er niet constant 
lucht bijkomt. Nadeel is alleen 
dat de klant niet de smaak kan 
zien. Eigen(w)ijs hoopt de klan-

ten dan ook aangenaam te ver-
rassen door de intense smaak-
beleving.
In de eigen ijskeuken in Sant-
poort-Noord wordt melk gebruikt 
die wordt geproduceerd door de 
koeien van Boer Paul Dijkzeul uit 
Santpoort-Zuid. De zogenaam-
de ‘sorbetto’s’ (op basis van een 
watersiroop) worden bereid met 
vers fruit, en dat proef je meteen.
Eigen(w)ijs is trots op haar ijs en 
wil u hier graag kennis mee laten 
maken. Daarom is van donder-
dag 9 tot en met zondag 12 mei 
het tweede bolletje ijs gratis. Kijk 
voor meer informatie op www.ei-
genwijsijs.nl.

Gemeente Velsen, bedankt voor 
de hondenpoepzakken. Ik zal ze 
gebruiken, hoewel ik zelf altijd 
al zakjes hiervoor bij me heb en 
gebruik. Ik ben blij dat er door 
de gemeente aandacht besteed 
wordt aan de hondenpoeppro-
blematiek. Toeval? 
Het is wel heel toevallig dat de-
ze gemeenteactie komt zo kort 
nadat de rechter een uitspraak 
heeft gedaan over de hondenbe-
lasting ten nadele van veel ge-
meenten. 
Ruimt iedereen de poep nu wel 
op? Met zakjes van de gemeen-
te? Zakjes heb ik zat in huis. 
Met gemeentelijke zakjesau-
tomaten? Er staat er een bij de 
Stadsschouwburg Velsen. Leeg! 
Voor de jeugd trouwens interes-
sante objecten om leeg te trek-
ken.
Omdat er extra prullenbakken 
komen? Kijk aan het eind van de 
dag eens in een winkelstraat vol 
prullenbakken. Kijk eens rond 
de hangplek tegenover station 
Santpoort-Noord met een gigant 
van een prullenbak ernaast. Het 
gaat namelijk om mentaliteit. 
Die verander je niet met deze, in 
mijn ogen, zinloze ‘pamperhou-
ding’ van de gemeente.
Wat dan wel? Mij sprak het initi-
atief aan in een gemeente in het 
oosten van het land. De honden-
bezitter, bekostigd vanuit de ge-

meentelijke hondenbelasting, 
DNA van de hond laten afne-
men. Dit levert de hondenbezit-
ter een forse korting op de hon-
denbelasting op. Wordt er een 
niet opgeruimde drol gevonden 
van deze hond, dan is de eige-
naar de korting kwijt, eventueel 
plus boete.  
De portemonnee is namelijk hei-
lig. Als dan bovendien wette-
lijk verplicht wordt dat van elke 
nieuwe hond DNA wordt vast-
gelegd en moet worden gemeld 
bij aanmelding van de hond bij 
de gemeente, lost het probleem 
zich helemaal op. In het kader 
van het gelijkheidsbeginsel zou 
overigens hetzelfde voor paar-
den moeten tellen.
Dan zijn er geen plastic zak-
ken van de overheid meer nodig 
en is hier en daar een goed ge-
plaatste prullenbak voldoende. 
Die staan er toch al.
Dan kunnen ook de honden in 
alle parken en plantsoenen ge-
woon loslopen, hoeft daarop 
niet meer gecontroleerd te wor-
den, zal de poep uit het straat-
beeld verdwijnen en is er ein-
delijk een werkelijke koppeling 
tussen hondenbelasting en de 
oplossing van hondenproblema-
tiek, zoals de rechter trouwens 
ook eist. 

Piet Paree, Santpoort-Noord
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Concerto in Memoriam 
in teken van jubileum
Driehuis - Zondag 2 juni vindt 
in het monumentale gedenkpark 
van Begraafplaats & Crematori-
um Westerveld (Duin en Kruidber-
gerweg in Driehuis) het Concerto 
in Memoriam plaats. Met een bij-
zondere invulling van het muzika-
le programma staat het herden-
kingsconcert in de open lucht dit 
jaar in het teken van 125 jaar be-
graafplaats en 100 jaar cremato-
rium. Omdat Westerveld iedereen 
de mogelijkheid wil bieden hun 
dierbaren te gedenken is het con-
cert vrij toegankelijk. Het Concer-
to in Memoriam begint om 14.00 
uur. Iedereen is welkom.
Het is dit jaar 125 jaar geleden dat 
Begraafplaats Westerveld in 1888 
gesticht werd. In 1913  bouwde de 
Koninklijke Facultatieve op de be-
graafplaats het eerste crematori-
um in Nederland. Ter gelegenheid 
hiervan wordt een boek over de 
bijzondere historie van Westerveld 
samengesteld. Ook is er een unie-
ke cd opgenomen met daarop een 
selectie van de meest vertolkte 
muziek tijdens een uitvaartplech-
tigheid in de afgelopen 125 jaar.
Sinds 1994 leverden tal van koren, 
orkesten en sprekers, waaronder 
majoor Bosshardt, Jan Terlouw en 
Prinses Irene van Lippe–Biester-

feld een indrukwekkende bijdra-
ge aan het Concerto in Memori-
am. Dit jaar staat afscheidsmu-
ziek door de jaren heen centraal. 
Zo worden onder meer het Largo, 
het Slotkoor uit de Matthäus Pas-
sion en het Avé Maria ten geho-
re gebracht.
De muziek wordt uitgevoerd door 
het Westlands Mannenkoor onder 
leiding van Hans de Wit en de so-
listen Lilian Farahani en Rutger de 
Vries. Tijdens het Concerto in Me-
moriam spreekt de burgemees-
ter van Velsen, de heer F.M. Weer-
wind, een Woord van Troost.
“Ik ben er van overtuigd dat het 
wederom een indrukwekkend 
concert wordt”, zegt Carla Bosua-
Westerman, directeur van Wester-
veld. “De sfeer, de muziek en na-
tuurlijk het monumentale gedenk-
park zelf zorgen voor een uniek 
herdenkingsmoment. Wij zijn bo-
vendien vereerd dat de burge-
meester van Velsen dit jaar wil 
spreken. Daarbij vind ik het bij-
zonder dat wij als 125/100-jarige 
dit jaar niet alleen mogen samen-
werken met het ervaren West-
lands Mannenkoor, maar óók 
met jonge muzikale toptalenten 
uit maar liefst zeven verschillen-
de landen.”

Velserbroek - Zondag 12 mei 
wordt van 08.00 tot 16.00 uur op 
het Vestingplein een gezellige 
kofferbakmarkt georganiseerd. 
Tijdens de markt zal van alles en 
nog wat te koop zijn. Van antiek 
tot curiosa, van modern tot boe-
ken. Wie wilt deelnemen hoeft 
zich niet aan te melden. Kom 
tussen 07.00 en 07.30 uur, dan is 
men zeker van een plaatsje. Voor 
meer informatie: telefoon 0255-
518380 of 06-42456182. 

Kofferbakmarkt

IJmuiden - Zaterdag 11 mei 
wordt op het Kennemerplein (te-
genover de Vomar) een rommel-
markt van 09.00 tot 16.00 uur ge-
organiseerd. Dit is de eerste van 
dit jaar. Er zijn weer veel kra-
men die vol liggen met van alles 
en nog wat. Wie ook zijn over-
tollige spullen wilt verkopen kan 
een kraam huren via telefoon-
nummer 0255-533233 of 06-
10475023. De volgende mark-
ten  worden gehouden op: 1 juni, 
6 juli, 20 juli, 3 augustus, 24 au-
gustus en 7 september.

Rommelmarkt

Woningbedrijf Velsen 
kiest voor starterslening
Velsen - Woningbedrijf Velsen 
heeft er als eerste in Velsen voor 
gekozen de Corporatie Star-
terslening in te zetten om star-
ters op de koopwoningmarkt een 
steuntje in de rug te geven. De 
regeling treedt met ingang van 
1 mei 2013 in werking. Het geldt 
voor alle te koop staande wonin-
gen van Woningbedrijf Velsen in 
de Rivierenbuurt.
De Corporatie Starterslening on-
dersteunt koopstarters bij de 
aankoop van hun eerste woning. 
In deze tijd blijkt het financieren 
van een woning, zeker voor star-
ters, steeds moeilijker. De Cor-
poratie Starterslening overbrugt 
het verschil tussen de aankoop-
kosten van de woning en het be-
drag dat starters ‘gewoon’ bij de 
bank kunnen lenen. Het maxi-
male bedrag voor deze Corpo-

ratie Starterslening hangt af van 
het inkomen. 
De belangrijkste voorwaarde is 
dat de aanvrager een starter is 
en voor het eerst een woning 
koopt. Deze starter is niet ou-
der dan 40 jaar. De startersle-
ning kent een maximum van 
30.000 euro. De hoogte is afhan-
kelijk van het inkomen. Meer in-
formatie is te vinden op www.
wbvelsen.nl of www.svn.nl. Wo-
ningbedrijf Velsen geeft hiermee 
een extra stimulans aan de wo-
ningmarkt en hoopt dat daar-
door nog meer mensen met ple-
zier in Velsen kunnen wonen. 
Deze regeling geeft een deel van 
de huurders van Woningbedrijf 
Velsen en inwoners van de ge-
meente meer keuze omdat het 
de mogelijkheid van koop dich-
terbij brengt. 

Technische groothandel 
Laman bestaat 100 jaar
IJmuiden - Technische groot-
handel Laman viert deze week 
zijn 100-jarig bestaan. De vesti-
ging in IJmuiden is één van de 
tien Laman-locaties in Neder-
land. Het hoofdkantoor staat in 
Zoetermeer. 
De groothandel werd op 8 mei 
1913 in Leiden opgericht door 
de heer Laman. Hoewel de be-
drijfskronieken over de eerste 
jaren nauwelijks relevante in-
formatie verschaffen, is het vrij-
wel zeker dat Laman ooit be-
gonnen is als een lokale ijzer-
warenwinkel. Toen de onderne-
ming begin jaren negentig van 
de vorige eeuw op het overna-
mepad ging, groeide de organi-
satie snel en sloeg Laman zijn 
vleugels in de regio uit. In de 
loop der jaren werden verschil-
lende bedrijven door Laman 
overgenomen, zodat het aantal 
vestigingen in Nederland uit-
eindelijk groeide naar tien. 
Vanaf 2004 maakt de organisa-
tie deel uit van Descours & Ca-
baud. Deze Franse multinatio-
nal geldt al 235 jaar als Euro-
pees marktleider op het gebied 
van indirecte en verbruiksgoe-
deren, ook wel MRO-artikelen 
genoemd. 
Descours & Cabaud, met een 
jaaromzet van 3 miljard euro, is 
als groothandel actief in de toe-
levering van ge- en verbruiks-
artikelen voor de bouw en de 
industrie. De organisatie fun-
geert als moedermaatschap-
pij van Laman op het gebied 

van de toelevering voor de in-
dustrie. Laman bedient in deze 
branche zowel kleine, middel-
grote als grote bedrijven. 
,,Laman wil de komende jaren 
een van de voornaamste toele-
veranciers worden voor de Ne-
derlandse industrie’’, zegt direc-
teur Jos Vandael. ,,Momenteel 
werken we aan de implementa-
tie van onze multichannelstra-
tegie, waarmee we klanten de 
mogelijkheid willen bieden hun 
producten overal, te allen tijde 
en op hun manier in te kopen. 
Zo is er voor klanten in de om-
geving van IJmuiden een regio-
naal aanspreekpunt, een fysie-
ke winkel en een website, waar-
op de volledige catalogus staat. 
Via deze drie verkoopkanalen 
kunnen klanten 24/7 bij ons te-
recht.’’
Om de feestelijkheden rond het 
100-jarig bestaan extra kracht 
bij te zetten, heeft Laman door 
het hele jaar heen diverse ac-
ties gepland. 
Zo wordt onder meer op de 
vestiging in IJmuiden een 
Meet&Greet georganiseerd met 
klanten en Laman-medewer-
kers. Daarnaast is er een maan-
delijkse actiefolder met in el-
ke editie tien verschillende ju-
bileumacties van Laman en is 
er een speciale website gelan-
ceerd waar alle acties op terug 
te vinden zijn: laman100jaar.nl. 
Eerder dit jaar is tijdens een be-
sloten happening het heuglijke 
feit met het personeel gevierd.

Vacatures regionale 
Rode Kruis-afdeling

Velsen - Het Rode Kruis af-
deling Velsen zal per 1 januari 
2014, samen met de afdelingen 
Uitgeest, Beverwijk/Heems-
kerk, Haarlemmermeer, Zand-
voort en Haarlem e.o. het dis-
trict Kennemerland vormen. 
Het district Kennemerland sluit 
daarmee aan bij de Veiligheids-
regio Kennemerland (VRK), zo-
dat de grenzen van het Rode 
Kruis district gelijk lopen aan 
de grenzen van de VRK. Voor 
dit district zal een nieuw be-
stuur opgericht worden. Het 
bestuur zal bestaan uit vijf be-
stuursleden. Ieder bestuurslid 
heeft zijn of haar eigen porte-
feuille. 
De portefeuilles zijn: bestuurs-
lid Noodhulp (aanspreekpunt 
voor de VRK, inclusief eve-
nementenhulp), bestuurslid 
Zelfredzaamheid, bestuurs-
lid Fondsenwerving en Com-
municatie, bestuurslid Res-
pect en Hulpbereidheid en als 
laatste een bestuurslid Vrijwil-
ligersmanagement en oplei-
ding. De voorzitter, secretaris 
en penningmeester vormen sa-
men het Dagelijks Bestuur van 

het District. 
Voor deze functies zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers die zich 
als bestuursleden in willen zet-
ten om de verbindende scha-
kel voor de afdelingen te zijn, 
zodat het Rode Kruis hulpver-
lening in het hele werkgebied 
gewaarborgd blijft. 
Op 1 januari 2014 moeten er 
in totaal 25 districten gevormd 
zijn. Een stuurgroep bestaan-
de uit bestuursleden van de 
verschillende afdelingen/dis-
tricten uit het nieuw te vor-
men district bereidt als kwar-
tiermakers de districtvorming 
voor. Van de nieuwe bestuurs-
leden wordt tot de formele da-
tum van benoeming verwacht 
dat zij ook als kwartiermakers 
een belangrijke bijdrage aan 
de vorming van het district le-
veren. Indien u geïnteresseerd 
bent in een van bovenstaan-
de functies of meer informa-
tie wilt over de functies, kunt u 
contact opnemen met het Ro-
de Kruis afdeling Velsen via in-
fo@rodekruisvelsen.nl. Uw mail 
zal zo spoedig mogelijk beant-
woord worden. 

Trainen voor 
de Pierloop

IJmuiden - Op zaterdag 7 sep-
tember wordt de Rabobank Pier-
loop Velsen gehouden, een wed-
strijd- en recreatieloop van 15 
kilometer en 8,2 kilometer. Voor 
deze leuke loop, die leidt door 
IJmuiden en over het strand bij 
de 15 kilometer, kan onder bege-
leiding worden getraind bij Atle-
tiekvereniging Suomi vanaf za-
terdag 22 juni. De Pierloopcur-
sus is bedoeld voor zowel de be-
ginnende als de gevorderde lo-
per. Op een leuke en verant-
woorde manier bereiden de cur-
sisten zich goed voor op de in-
middels populaire Rabobank 
Pierloop Velsen. Er kan worden 
getraind voor de 8,2 en 15 ki-
lometer. Onder leiding van ge-
diplomeerd trainer Noëlla Kief-
tenbeld, vinden de trainingen 
plaats vanaf zaterdagochtend 
22 juni om 8.30 uur op de atle-
tiekvereniging Suomi, Sportpark 
Groeneveen, Santpoort. De kos-
ten bedragen 67,50 euro. Dit is 
inclusief inschrijving, startnum-
mer en een kopje thee na iedere 
training. Naast looptraining krij-
gen de deelnemers ook infor-
matie over schoeisel en kleding. 
Deelnemers die niet willen mee-
doen aan de cursus, maar wel 
aan de wedstrijd, inschrijven kan 
via www.inschrijven.nl. Meer in-
formatie of opgeven voor de trai-
ningen: Noëlla Kieftenbeld via 
pierloopcursus@pierloop.nl of 
06-21873290.
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25 mei Highland Games
Team Vletterlieden

vol ‘geheime wapens’
IJmuiden - Zaterdag 25 mei 
wordt in Park Velserbeek High-
land Games 2013 gehouden. 
De spelen zijn vanaf 10.00 uur 
en gratis toegankelijk voor pu-
bliek. In 2011 waren de Vletter-
lieden de winnaars van de High-
land Games. Voor die tijd eindig-
den zij ook altijd hoog in de lijst. 
Dit jaar maken deze mannen van 
‘wind, weer en water’ zeker weer 
kans op de titel. Maar wat is nu 
het geheime wapen van deze 
kerels?
Bas Bakker is weer teamcap-
tain van het Vletterliedenteam 
uit IJmuiden. Als je hem vraagt 
waarom zij zo’n sterk team vor-
men komen er tal van antwoor-
den en redenen.
Bas: ,,Wij zijn de hele dag be-
zig met lichamelijk werk, het bij-
staan van schepen en mensen 
op het water. In weer en wind 
draaien wij, het klokje rond, on-
ze diensten, in vijf ploegen. On-
ze mannen zijn dus wel wat ge-
wend. Daarnaast hebben wij een 
redelijk jong team, gemixed met 
iets minder jonge, maar ervaren 
mannen. We zijn bijna allemaal 
sportschooljongens en hou-
den wel van een uitdaging. Ver-
der brengt ons werk mee dat je 
moet samenwerken, de commu-
nicatie is dus top. Er kunnen im-
mers mensenlevens afhangen 
van onze werkwijze. Je moet op 
elkaar kunnen vertrouwen. De 
teamgeest is er dus zeker, ook 

al werken we in verschillende 
teams.’’
En hoe zit het met de motivatie? 
,,Highland Games is ontzettend 
leuk om te doen. Door de ja-
ren heen eindigden wij vaak net 
achter Brandweer Velsen. Door 
de dag heen worden we dan ook 
steeds fanatieker, want wij wil-
len echt winnen.’’ En dat de win-
naars van de Highland Games 
(samen met hun partners) een 
minicruise van DFDS kunnen 
winnen maakt de motivatie na-
tuurlijk ook sterk.
Om de andere teams niet te ont-
moedigen bekent Bas: ,,Ieder-
een maakt kans. Het rennen met 
de boomstammen is heel afmat-
tend. Maar als je dat aan het be-
gin van de dag hebt, kun je daar 
aardig scoren. En we zijn echt 
niet in alles goed, met hoefijzer 
werpen presteerden wij vorige 
keer niks. En ook het gewicht 
in de telekraan omhoog trekken 
lukte bij ons minder goed.’’ 
Tja, dat zegt captain Bas Bak-
ker nu wel. Maar pas op, ook die 
bekentenis kan een geheim wa-
pen zijn om de tegenstanders 
een loer te draaien. Vletterlie-
den zit immers boordevol gehei-
me wapens. Deelnemers in 2013 
zijn: Bas Bakker, Dave van der 
Brink, Bas van der Heiden, Mar-
co van der Lught, Patrick Clots, 
Raymond Selhorst, Louis Cheret, 
Barney Poelarends en Martin de 
Rijke. (Karin Dekkers)

Velsen-Noord - De politie is 
maandag rond 11.50 uur naar 
de Velsertunnel gegaan, waar 
een Poolse vrachtwagenbe-
stuurder het dak van de tunnel 
had beschadigd omdat zijn wa-
gen te hoog was. Hierdoor ont-
stond een file. De vrachtwagen-
bestuurder kreeg een fikse boe-
te mee.

Te hoge 
vrachtwagen

Mantelzorgondersteuning
‘Ik zorg voor een ander’
Velsen - ‘Mijn man heeft een her-
seninfarct gehad. Helaas is de 
verlamming niet geheel wegge-
trokken. Het is toch een kleine 
moeite om hem even een hand-
je te helpen bij het vlees snijden 
en aankleden. Mijn zoon komt nu 
voor de technische klusjes in huis’. 
‘Mijn ouders zijn gescheiden en ik 
woon bij mijn moeder. Ze is pas 
geopereerd dus is het lastig om 
zware boodschappen te tillen. Als 
ik uit school kom haal ik die nu. 
Hopelijk knapt ze snel weer op.’
Dergelijke, vanzelfsprekende, zorg 
noemen we mantelzorg. Soms 
heeft die zorg een tijdelijk karak-
ter maar soms is het voor jaren. 
Vaak kunnen we die zorg goed 
aan maar soms is het zo intensief 
dat je wel eens kunt denken ‘Nu 
wordt het mij te veel, nu even niet!’ 
Mantelzorgondersteuning van So-
cius (Maatschappelijk dienst-
verleners) is er voor díe mensen, 
maar veel liever nog voordat het 
u te veel wordt. Individuele onder-
steuning, zoeken naar een moge-
lijke oplossing die past bij uw situ-

atie dát is wat de mantelzorgcon-
sulentes u bieden. 
Zo ook voor mevrouw B. Haar 
man wordt steeds meer vergeet-
achtig en ze durft hem ’s avonds 
eigenlijk niet meer alleen thuis te 
laten. Dankzij de inzet van een he-
le aardige vrijwilligster kan zij nu 
op dinsdagavond weer naar haar 
zangkoor. Als ze na afloop thuis 
komt is de sfeer in huis rustig en 
gezellig. Er wordt samen tv geke-
ken, gepraat, in fotoboeken ge-
bladerd of een spelletje gespeeld. 
Net die paar uurtjes voor haar om 
weer helemaal bij te tanken.
Bent u die mantelzorger die graag 
eens in gesprek wil óf bent u die 
vrijwilliger die graag juist in die 
situaties iets voor een ander zou 
willen betekenen? Neemt u dan 
contact op met Socius via 088 – 
887 69 00 of mail naar info@soci-
us-md.nl. Wilt u weten met wie u 
dan in gesprek kunt? Hier onder 
ziet u de foto met daarop: Maai-
ke Veldman, Coby Bos en Margit 
Kooter, de drie mantelzorgconsu-
lentes van Socius.

DKV Jeugd-
wedstrijden

IJmuiden - Zaterdag 27 april 
speelde de jeugd van DKV. De 
E1 verloor in eigen huis van 
het sterke Fiks E1. De kinderen 
uit Oegstgeest gingen erg effi-
ciënt met de kansen om en DKV 
wist er maar één te scoren. Na 
het laatste fluitsignaal stond er 
1-4 op het scoreboard. DKV D2 
speelde thuis tegen KVA D1. 
DKV speelde niet slecht maar 
KVA benutte elke kans die ze 
kregen en liepen dan ook al snel 
behoorlijk uit. DKV probeerde 
nog iets terug te doen door een 
perfect opgezette aanval met 
een mooie goal van Xian. Helaas 
mocht dit niet helpen en eindig-
de de wedstrijd in 1-15. De D1 
speelde tegen Pernix waar ze 
al eens ruim van verloren. Dit-
maal stond er echter een ander 
DKV in het veld. Ze waren fel en 
werkten hard. Dit had tot gevolg 
dat het lange tijd gelijk op ging. 
Er werden zelfs nog wat doel-
punten van DKV afgekeurd. On-
danks deze tegenslag werd het 
5-5, met doelpunten van Loek, 
Stan en Thijs. 
DKV C1 speelde uit tegen KZ C5, 
het was een spannende wed-
strijd en het ging gelijk op. Uit-
eindelijk wist DKV met 3-4 te 
winnen. Emma scoorde 2 door-
lopers. De C1 heeft dit voorjaars-
seizoen een patent op spannen-
de wedstrijden die allemaal op 
het laatste moment werden be-
slist. 
Dit kan natuurlijk niet worden 
afgedaan als geluk. Het team 
werkt hard voor elkaar en heeft 
veel plezier. Daarom is de kop-
positie een terechte plaats op de 
ranglijst. 

‘Opkikkerconcerten’
in zorginstellingen
Driehuis - Zondag 30 juni ver-
zorgt het Klein Orkest van Mu-
ziekvereniging Soli uit Driehuis 
twee ‘opkikkerconcerten’ voor 
bewoners, hun familie en verzor-
gers in twee zorginstellingen.
Het doel van de concerten is 
om de bewoners, hun familie en 
hun verzorgers een uur ontspan-
ning aan te bieden in de vorm 
van swingende, opkikkerende 
en verkwikkende muziek om de 
druk van behandelingen, de zorg 
voor een familielid of een cliënt 
tijdelijk te vergeten. De Latijns-
Amerikaanse, 
Zuid-Amerikaanse en Europe-
se klanken geven de muziek een 
licht, vrolijk, toegankelijk en zo-
mers karakter.
Het eerste opkikkerconcert 
wordt gegeven in de concert-
zaal van De Hartekamp Groep 
(De Cirkel 1 in Heemskerk) van 
11.00 tot 12.00 uur. Het tweede 
concert vindt plaats van 15.00 tot 
16.00 uur in het witte kerkje op 

het landgoed Duin en Bosch van 
Dijk en Duin (Oude Parklaan 111 
in Castricum).
De opkikkerconcerten van het 
Klein Orkest van Muziekver-
eniging Soli maken deel uit van 
een project. Radio en regionale 
tv maken opnames van deze bij-
zondere concerten. 
Muzikanten met B-niveau van 
andere verenigingen en muziek-
scholen worden van harte uitge-
nodigd om zich voor dit project 
in te schrijven. De deelnamekos-
ten bedragen 7,50 euro. Voor dit 
bedrag ontvangt u de bladmu-
ziek en kunt u deelnemen aan 
de repetities voorafgaand aan 
het concert. De repetities zijn op 
6, 13, 20 en 27 juni van 19.30 tot 
22.00 uur in Muziekcentrum Soli, 
(Kerkpad 83, 2071 CX Santpoort-
Noord). De catering is voor alle 
orkestleden op 30 juni volledig 
verzorgd. 
Voor vragen of aanmelden:  
kleinorkest@soli.nl.

1.038 spookburgers
Velsen - ‘Velsen telt 1.038 bur-
gers die er niet zijn’, zegt raads-
lid Beryl Dreijer. Spookburgers 
zijn mensen uit Bulgarije en om-
streken (Midden- en Oost-Euro-
pa) die zich hier laten inschrij-
ven om huur- en andere toe-
slagen te ontvangen. Het onaf-
hankelijke raadslid Beryl Dreijer 
heeft burgemeester en wethou-
ders gevraagd wat Velsen daar 
tegen doet.
,,Een inschrijving levert gemid-
deld zo’n acht- tot tienduizend 
euro op’’, aldus Dreijer. In 2007 
ging het op basis van landelij-
ke cijfers in Velsen nog om 672 

inschrijvingen. Dat aantal is in-
middels bijna verdubbeld. ,,Ik wil 
weten of B en W van Velsen de 
problematiek herkent en welke 
maatregelen er worden getroffen 
om het zoveel mogelijk te voor-
komen. De gemeente Velsen lijdt 
bovendien schade als gevolg van 
belastingen die niet kunnen wor-
den geïnd, of onterecht verstrek-
te uitkeringen die niet kunnen 
worden teruggevorderd. Keihard 
aanpakken dus.’’
Dreijer wil ook weten of de ge-
meente Velsen bij meerdere in-
schrijvingen op één adres eerst 
onderzoek op locatie gaat doen.
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Santpoort-Noord - Maandag 
13 mei organiseert Postzegel-
vereniging Santpoort een ge-
zellige clubavond in Het Terras, 
in het Stationsgebouw aan de 
Santpoortse Dreef. Vanaf cir-
ca 19.00 uur is de zaal open, de 
toegang is gratis en er is vol-
doende parkeergelegenheid. 
Ook deze avond is er een leu-
ke veiling met een gevarieerd 
aanbod, voorafgaande aan de 
veiling is er voldoende  gele-
genheid om de kavels te bekij-
ken. Meer informatie: telefoon 
023-5382274 (na 18.00 uur).

Postzegelavond 
PV Santpoort

Sportieve stratenteams gezocht
Tweede lustrum dames 
zaalvolleybaltoernooi

Velserbroek - Het tweede lus-
trum van het dames straten zaal-
volleybaltoernooi in Velserbroek 
wordt gehouden op zaterdag 12 
oktober. De voorbereidingen voor 
de 10e editie zijn alweer in vol-
le gang. 24 straten kunnen mee-
doen. De inschrijving voor de 
stratenteams is begin mei van 
start gegaan. 
In 2003 werd het idee geboren 
om naast het straten zaalvoet-
balbaltoernooi voor mannen een 
straten zaalvolleybaltoernooi voor 
dames te organiseren. In 2004 
was de eerste editie een feit en 
een nieuw evenement in Velser-
broek was geboren. Inmiddels is 
het toernooi uitgegroeid tot een 
volwaardig evenement in Velser-
broek met als hoofdingrediënten: 
zaalvolleybal met stratenteams 
uit Velserbroek (uitsluitend buur-
vrouwen in een team), kinderver-
maak tijdens de voorrondes, een 
feestavond met live optredens, 

en voorafgaand aan het toernooi 
een clinic die door bekende vol-
leyballers wordt verzorgd.
De organisatie gaat uit van mi-
nimaal zeven en maximaal tien 
speelsters per straat, leeftijd mi-
nimaal 16 jaar. Wanneer de straat 
te klein is om een dames zaalvol-
leybalteam te formeren dan mag 
er ook een deelneemster uit een 
aangrenzende straat meedoen.
Dankzij sponsors, die het evene-
ment financieel steunen, kunnen 
de organisatoren ieder jaar weer 
een aantrekkelijk programma sa-
menstellen en is de toegang al-
tijd gratis. De organisatie bestaat 
uit Jankees Holst, Frans Looij en 
Frank Post, ondersteund door 
volleybalvereniging Smashing 
Velsen. Ook alle vrijwilligers, 
EHBO’ers en sporthalbeheerders 
zijn een onmisbare schakel voor 
het toernooi.
Opgave via de site www.straat-
volley.nl of info@straatvolley.nl.

Jeu de boulestoernooi 
op Marsmanplein
Haarlem-Noord - PUK keert 
terug naar Marsmanplein. Zater-
dag 11 mei vanaf 10.00 uur is er 
een uniek sportevenement. Jeu 
de Boules-vereniging PUK heeft 
met vele meewerkende sponsors 
en de winkeliers van Marsman-
plein geregeld dat er zand wordt 
gestort. Hierop zijn een jeu de 
boules-toernooi, demonstraties, 
introductielessen en naast het 
grote toernooi ook express-toer-
nooitjes voor geinteresseerden.
Het toernooi wordt bezet door 
PUK-leden, maar de overige ac-
tiviteiten zijn allen gratis toegan-
kelijk voor toeschouwers, winke-
lend publiek en passanten.
Het is een unieke gebeurtenis 
dat er met zand op een plein een 
jeu de boules-toernooi wordt ge-
speeld. Sinds 1999 is dit in Haar-
lem niet meer aan de orde ge-
weest.
De aanleiding voor deze bijzon-
dere gelegenheid is dat PUK bij-
na 30 jaar haar clubgebouw en 

speelvelden heeft gehad pre-
cies op de plek waar juist nu het 
nieuwe Marsmanplein is verre-
zen. Tevens is dit voor de win-
keliers van Marsmanplein en 
PUK een extra mooie gebeurte-
nis om nog eens te benadrukken 
hoe lang ze goede buren zijn ge-
weest.
Voor de mensen die de komende 
zomer op vakantie naar Frankrijk 
gaan is dit een geschikte gele-
genheid om nader kennis te ma-
ken met het jeu de boules en de 
spelregels.
Vanaf tien uur wordt gespeeld 
om de Coupe Marsman. Het 
toernooi wordt georganiseerd 
door PUK en Vincenzo Itali-
aans ijs, Eten en Drinken. De ve-
le winkeliers van Marsmanplein 
en sponsors Pré Wonen, Tin-
holt, Smits Keukens, Regiobouw 
Haarlemmermeer, Compeer 
Grondwerk en T. Vosman Elek-
trotechnis aansluitbedrijf maken 
het toernooi mede mogelijk.

Engelmunduskoor 
bestaat 60 jaar

Velsen-Zuid - Het Engelmun-
duskoor is opgericht op 1 mei 
1953 en laat dus al 60 jaar van 
zich horen. Op dit moment be-
staat het koor uit 22 leden. Het 
koor repeteert elke woensdag-
avond in het Wijkcentrum van 
de Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid. Onder de vakbekwame en 
bezielende leiding van dirigente 
Philien Schouten wordt er tijdens 
de repetities hard en serieus ge-
werkt, waarbij ook ruimte is voor 
het nodige plezier. Het enthousi-
asme van het koor blijkt uit het 
feit dat de meeste leden al ve-
le jaren lid zijn. Het koor werkt 
regelmatig mee aan kerkdien-
sten in de Engelmunduskerk in 
Oud-Velsen, maar ook aan dien-

sten in de woonzorgcentra, zo-
als Huis ter Hagen in Driehuis. 
Verder wordt er als ‘Groot En-
gelmunduskoor’ tweemaal per 
jaar gezongen in een oecume-
nische dienst samen met het Li-
turgisch Koor van de Rooms-ka-
tholieke kerk in Driehuis. Ook 
wordt meegedaan aan het pro-
vinciale korenfestival, dat eens 
in de twee jaar wordt georga-
niseerd door de Protestantse 
Kerk in Nederland. Het jubileum 
wordt gevierd in een bijzonde-
re kerkdienst op zondag 12 mei 
in de Engelmunduskerk in Vel-
sen-Zuid. Voorganger is ds Bar-
bara de Groot. Het orgel wordt 
bespeeld door Jaap Haringa. De 
dienst begint om 10.00 uur.

Samengestelde wedstrijd 
op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Jaarlijks is de 
samengestelde wedstrijd op ma-
nege Kennemergaarde een gewild 
evenement, waar een ieder graag 
aan meedoet. Het is een absolute 
beproeving van de vaardigheden 
van ruiter en paard. 
Na een dressuurproef, volgt een 
jachtconcours waarna de paar-
den het nabij gelegen park ingaan 
voor een cross. Tijdens deze cross 
ontmoeten ruiter en paard allerlei 
obstakels, zoals bijvoorbeeld een 
picknicktafel, of een houten hek. 
Er was dit jaar wederom zeer veel 
publiek, wat het uiteraard ook ex-
tra spannend maakt maar daar-
om ook wel leuk. De eerste prijs 
dit jaar voor manegepaarden ging 
naar Sanne de Graaff, en voor 
pensionpaarden naar Kim Grave-
maker. Op de foto is Margot Sta-
kenborg te zien in actie op Zsa 
Zsa. Het zijn drukke weken met 
vorige week al een springclinic, 
en komende week voor de vroe-
ge vogels een dauwtraprit richting 
strand en duinen. Rond half ze-

ven in de ochtend denderen een 
tiental paarden in rengalop over 
het strand, een machtig gezicht! 
Tweede Pinksterdag zal er weer 
een jeugdcarrouselwedstrijd wor-
den gehouden. Kinderen zullen 
dan hun uiterste best doen om een 
thema uit te beelden op muziek. 

Cheryl Looijer 
is Nederlands 

Kampioen
Velserbroek - Cheryl Looijer,  
schaakster bij SC Santpoort, is 
opnieuw Nederlands Kampi-
oen geworden voor meisjes tot 
14 jaar. Cheryl was vooraf favo-
riet voor de titel en maakte die 
verwachting met de ongeloof-
lijke cijfers van 8 uit 9 volledig 
waar. Een groot compliment is 
hier op zijn plaats. Haar broer 
Dave Looijer, bij de B-jeugd, 
moest genoegen nemen met 
een 13de plaats. Sjoerd Haver 
ook uitkomend in de B-jeugd 
en topscoorder van het twee-
de van Santpoort, speelde een 
uiterst ongelukkig toernooi en 
eindigde onderin, dat geeft aan 
dat de concurrentie heel groot 
was. Zijn twee broers Daan en 
Bas deden het in de A jeugd 
goed, Daan scoorde een + van 
180 en eindigde op de negen-
de plaats en broer Bas had een 
kleine plus en eindigde op de 
elfde plaats, ook met 5 uit 9. 
Er staan nog drie interne com-
petitierondes op het program-
ma van Schaakclub Santpoort. 
In juni begint het zomerschaak, 
dat duurt tot 2 juli. In de reste-
rende wedstrijden zullen Wim 
Gravemaker en de huidige 
kampioen Jan Burggraaf uit-
maken wie zich de kampioen 
2012-2013 van Groep 2 mag 
noemen. Voor meer informatie 
www.schaakclubsantpoort.nl.

Velsen-Zuid - Maandagavond 
zijn twintig automobilisten be-
keurd bij een snelheidscontrole 
in Velsen-Zuid. Van 19.00 uur tot 
22.00 uur zijn vierhonderd voer-
tuigen gecontroleerd langs de 
Stationsweg en Parkweg. Van 
de twintig bekeuringen was de 
hoogst gemeten snelheid 94 ki-
lometer per uur bij een toege-
staan maximum van 50 kilometer 
per uur. Daarnaast is een brom-
fietser bekeurd die zonder rijbe-
wijs reed.

Snelheids-
controle

TE HUUR AANGEBODEN
IN HEEMSTEDE:

HÉÉL BOVENHUIS
• Voor alleenstaande vrouw.
• Op rustige locatie op de grens van Heemstede/

Bennebroek, in perfecte staat en incl. sto� ering. 
• Héél bovenhuis = 2 verdiepingen, grote L-vormige 

living met grote aparte eetkeuken en badkamer.
• Op de zolderverdieping bevinden zich 2 slaap-

kamers + aansl. wasmachine.
• Geen huisdieren.
• Niet roken.

Inlichtingen via e-mail: inekevonk@hotmail.com
 of mobiel: 06-20276180

MAANDELIJKSE HUURPRIJS € 750,00
+ €  75,00 BIJDRAGE G/L/W





Regio - Soellaart Outdoor en Per-
ry Sport houden op 20 mei (twee-
de Pinksterdag) weer een grote 
tentenshow. Op het grote gras-
veld bij de Veerplas in Haarlem 
zetten Soellaart en Perry ongeveer 
150 tenten op. Van tenten voor 
trekkers tot gezinnen: voor iede-
re vorm van kamperen is er wel 
een tent te vinden. De allernieuw-
ste modellen zijn natuurlijk ook te 
bewonderen op de tentenshow. 
Zo maken de merken Outwell 
en Vango familietenten met op-
blaasbare buizen. Daardoor staat 
de tent in 5 minuten. De merken 
waar tenten van gepresenteerd 
worden zijn: Bardani, Coleman, 
Eureka, Hilleberg, Jack Wolfskin, 
Lowland, MSR, Nomad, Outwell, 
The North Face, Vango, Vaude en 
Wildebeast. Naast de vele tenten 
die te zien zijn hebben Soellaart 
en Perry ook slaapzakken, slaap-
matten, rugzakjes, kampeerstoel-
tjes en allerlei andere outdoor- en 
kampeerartikelen op de kramen 
staan om te verkopen. Op deze 
dag presenteert de NKBV Noord-
Holland Bergsport vereniging zich 
ook op het terrein. Er staat een 
heuse klimtoren om beklommen 
te worden. De Soellaart en Perry 
Tentenshow is een dagje uit voor 

het hele gezin. U kunt zich goed 
oriënteren op de nieuwste tenten 
en outdoor/kampeer artikelen. 
Ook kunt u direct de showmodel-
len tenten aanschaffen of slaap-
zakken enzovoorts direct meene-
men. Pin apparataten zijn aanwe-
zig! Soellaart /Perry Tentenshow, 
maandag 20 mei, tweede pink-
sterdag, van 10.00 tot 17.00 uur. 
Veerplas tegenover Ikea, A. Hof-
manweg 62 in Haarlem. Soel-
laart Outdoor en wintersport: 
www.soellaart.nl/info@soellaart.
nl, 023-5323735. Perry Sport, zie 
www.perrysport.nl/5016s@per-
rysport.nl of 023-5319298.
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Bij Groenrijk Velserbroek
Zelf mooi bloemstukje 
voor moeder maken

Velserbroek - Bij Groenrijk 
Velserbroek begint het feest van 
Moederdag al op zaterdag. Kin-
deren tot 12 jaar kunnen gratis 
een bloemstukje voor moeder 
komen maken. Ook staat er een 
groot springkussen.
Moeders houden erg veel van 
bloemen en als het bloemstuk-
je dan ook nog zelfgemaakt is 
door een van de kinderen, zijn 
ze helemaal blij. Groenrijk zet 
zaterdag bij de ingang van het 
tuincentrum lange tafels neer 
waar aan kinderen kunnen 

werken. Er staan potjes klaar, 
en ook is er volop steekschuim 
en bloemen en groen om er iets 
heel moois van te maken voor 
de moeders. Ook wordt er ge-
zorgd voor limonade en iets 
lekkers. Wie klaar is met het 
bloemstukje kan ook nog op het 
springkussen. 
De Moederdagactiviteit bij 
Groenrijk Velserbroek aan 
Rijksweg 289 is gratis voor al-
le kinderen tot 12 jaar. Kijk voor 
meer informatie op www.groen-
rijkvelserbroek.nl. 

Ondernemersvereniging 
Jong van Geest van start
IJmond - Donderdag 16 mei om 
16.00 uur is de kick-off van de 
nieuwe ondernemersvereniging 
Jong van Geest in het Witte The-
ater in IJmuiden. De vereniging 
wil met een verfrissende aan-
pak het ‘vergrijsde netwerken’ in 
de IJmond nieuw leven inblazen. 
Dat gebeurt door korte intro-
ducties en netwerkbijeenkom-
sten bij leden of andere interes-
sante bedrijven.
Doel is de krachten van onder-
nemers te bundelen, samen te 
werken en elkaar meer te gun-
nen. Ondernemers staan samen 
sterker dan alleen, is de visie 
van Jong van Geest. Tijdens de 
lancering van de vereniging zal 
dit samenwerken nader worden 
toegelicht. 
Tevens wil men met deze kick-
off de regio IJmond als publieke 

trekspleister voor toerisme cen-
traal stellen, omdat er juist voor 
ondernemers enorm veel kan-
sen liggen. De IJmond is niet 
voor niets de nummer één van 
alle MKB-regio’s in Nederland.
Speciale gasten/sprekers op de 
kick-off zijn onder meer Franc 
Weerwind, burgemeester van 
Velsen, en Fabian Nagtzaam, re-
giodirecteur MKB Noord-Hol-
land. Uiteraard zal die dag het 
bestuur van Ondernemersver-
eniging Jong van Geest zich 
voorstellen en de missie, visie en 
doelstellingen presenteren.
Inmiddels hebben de eerste on-
dernemers zich al als lid aange-
meld: De Kleine Verhuizer, Sas 
Security, Notelle Bar Beverwijk 
en Nederlandse Pompen Ser-
vice. Zie ook www.ovjongvan-
geest.nl.

Grote tentenshow op 
tweede pinksterdag

Velserbroek - Op dinsdagavond 
21 mei start er een cursus Eerste 
Hulp bij Kinderongevallen in Vel-
serbroek. De cursus is bedoeld 
voor ouders/verzorgers/oppaso-
ma’s en -opa’s en mensen die be-
roepsmatig met kinderen te ma-
ken hebben. In drie bijeenkomsten 
krijgen de deelnemers de nodige 
basisinformatie over wat te doen 
– of juist niet te doen – bij onge-
vallen. De cursus wordt georgani-
seerd door SenZ, de ledenservice 
van ViVa! Zorggroep. Leden van 
SenZ krijgen 17,35 euro korting. 
De mogelijkheid bestaat de cur-
sus af te sluiten met een eindtoets 
voor het behalen van het Oran-
je Kruis certificaat. Voor meer in-
formatie en aanmelding kunt u 
bellen met de ledenservice, 088-
9958822. Zie ook www.senzpas.nl.

Eerste hulp
bij kinder-
ongevallen

Contract De Hoog verlengd
KHC Strawberries
legt toptrainers vast
Driehuis - Hockeyclub Straw-
berries heeft de begeleidings-
teams van Dames 1 en Heren 1 
voor volgend seizoen rond. Het 
bestuur bereikte vorige week 
overeenstemming met Mattijs 
Vermunt als trainer/coach van 
Heren 1. Hij was al eerder in die 
rol actief bij Strawberries. Daarna 
werkte hij onder andere bij Gooi-
sche en Rood Wit. Bij die laatste 
club was Vermunt (foto) tot vorig 
jaar assistent-trainer van Heren 
1, dat uitkomt in de overgangs-
klasse.
Strawberries Heren 1 staat mo-
menteel op de derde plaats in 
de 3e klasse A en heeft de am-
bitie om te promoveren. Vermunt 
krijgt geen vaste assistent, maar 
gaat gebruik maken van be-
vriende gasttrainers die op over-
gangsklasse- of hoofdklasseni-
veau hebben gewerkt.
Eerder werd al bekend dat Simon 
de Hoog aan zijn achtste seizoen 
als trainer/coach van Strawber-
ries Dames 1 gaat beginnen. Hij 
wordt ook volgend seizoen ge-
assisteerd door Erik Wonink, die 
tevens werkzaam is bij HC Den 
Bosch (Dames 1 en TD Jeugd) 

en assistent-bondscoach van de 
Nederlandse zaalhockeymannen. 
De club is erg blij dat deze sa-
menwerking met deze toptrainer 
in stand gehouden kan worden.
De gesprekken met kandidaat-
trainer/coaches voor de oplei-
dingsteams Heren 2 en Dames 2 
bevinden zich in een afrondende 
fase. Hierover hoopt het bestuur 
medio mei nadere mededelingen 
te kunnen doen. Zie ook www.
khc-strawberries.nl.

Expositie
Edo Hannema

Regio - Bij Bartje Bloemendaal 
aan de Brederoodseweg is mo-
menteel een expositie met aqua-
rellen van Edo Hannema te zien, 
genaamd ‘Avontuur voor ma-
ker en beschouwer’. De aqua-
rel geldt als één van de moei-
lijkste vormen van beeldende 
kunst. Het eigenzinnige karakter 
van het medium, dat de schilder 
tracht te temmen, maar toch een 
zekere mate van vrijheid gunt, is 
een uitdaging voor menig kun-
stenaar. In ervaren handen als 
die van Edo Hannema kan dit tot 
verbluffende resultaten leiden. 
Met zijn passie voor het Hol-
landse landschap waarbij lucht 
en water een dominante rol ver-
vullen, weet hij het sprankelende 
licht en de intieme sfeer kundig 
te vangen. Hij laat zijn aquarellen 
ademen en wisselt transparante 
‘nat in nat’ gedeelten af met ex-
pressieve tonen en details. Edo 
Hannema weet de ruimtelijk-
heid hierbij echter te behouden 
door het onderwerp niet dicht te 
schilderen, een teken van jaren-
lange ervaring. Zijn werk heeft 
een realistische basis, waarbij 
de eigen interpretatie een per-
soonlijke toets toevoegt. Zie ook 
de website www.edohannema.nl. 
(Kees van Aalst)

Cosmo Hairstyling Velserbroek
Team knipt voor Kika
Velserbroek - Donderdag 2 mei  
heeft Cosmo Hairstyling Velser-
broek geknipt voor Kika. Wat een 
superleuke dag was dat! Door ook 
op hun vrije dag te werken heb-
ben alle medewerkers zich in-
gezet voor dit goede doel. Klan-
ten hebben speciaal op deze dag 
hun haren laten doen zodat extra 
veel geld in werd gezameld. Ook 
werden er loten verkocht waar-
mee leuke prijzen te winnen wa-
ren. Maar het belangrijkste is na-
tuurlijk dat de opbrengst van de 
lotenverkoop geheel naar Kika 
gaat. Alle prijzen zijn gesponsord 

door diverse winkeliers in de om-
geving. Graag willen Cosmo Hair-
styling Velserbroek iedereen  ont-
zettend bedanken! Op 3 novem-
ber 2013 zal Erica Beentjes de ma-
rathon van New York gaan lopen. 
Het team is heel erg trots op haar 
dat zij zich op deze manier inzet 
om zieke kinderen te helpen. Nog 
geen kans gehad om Kika te steu-
nen? In de winkel, Cosmo Hair-
styling Velserbroekse Dreef 11 te 
Velserbroek, staat nog steeds een 
collectebus. Ook zijn donaties mo-
gelijk via deze site;  www.runforki-
kanewyork.nl/ericabeentjes. 
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Sinds mijn jeugd ben ik ver-
liefd op grote, katachtige die-
ren. Het liefst zou ik een zwar-
te panter hebben als huisdier. 
Op 31 maart werd mijn droom 
eindelijk waarheid. Ik ging op 
weg naar Zambia/Livingsto-
ne om vier weken met leeuwen 
te werken.
Het doel van dit project is leeu-
wen terugbrengen in de na-
tuur. Dit is een lang proces, 
want je moet eerst leeuwen 
hebben, die niet meer opge-
voed zijn door mensen. Er is nu 
een roedel van een mannetje 
en zes vrouwtjes klaar om de 
natuur in te gaan. Maar niet al-
leen moet je leeuwen hebben, 
maar ook de mensen die er 
wonen moeten geïnformeerd 
worden wat je doel is met de-
ze leeuwen. Want de bewoners 
zien de leeuwen alleen als be-
dreiging voor hun eigen die-
ren (geiten, kippen, varkens, 
koeien).
Maar nu mijn droom. Iede-
re dag, vier weken lang, met 
leeuwen aan het werk. Dage-
lijks heb je drie activiteiten. 
Meestal begin je de dag met 
een leeuwenwandeling met of 
zonder toeristen. Daarna wor-
den de kooien schoongemaakt, 
eten voor de leeuwen klaar-
gemaakt, andere leeuwen ob-
serveren, en alle andere voor-
komende werkzaamheden. ‘s 
Middags weer met leeuwen 
bezig. Maar ook de babyleeu-
wen moeten gevoerd worden. 
Dat gebeurt om 6 uur, ‘s mor-
gens en ‘s avonds. En als je dit 
‘s morgens doet, is je dag wel 
erg lang, want de wekker gaat 
dan om 5.15 uur.
Er wordt voor me gekookt, ge-
wassen, schoongemaakt. En de 
hele dag buiten zijn met een 
stralende zon, leeuwen om je 
heen, wat heeft een mens dan 
nog te klagen.
In de tweede week kreeg ik 
bezoek van vrienden uit Ne-
derland. Zij verbleven in Thorn-
tree Lodge, vijf minuten wan-
delen vanaf mijn verblijfplaats. 
Twee dagen op pad geweest 
met Anneke & Arnold. Naar 
de Victoria watervallen, wat 
een water, 10 miljoen liter wa-

ter per minuut. Dit wordt uiter-
aard omgezet in energie. Maar 
neerkijken op de regenboog is 
wel heel bijzonder. ‘s Middags 
met een wijntje ontspannen 
aan de rand van het zwem-
bad en afsluiten met een heer-
lijk diner.
Dag 2 zijn wij naar Chobepark 
in Botswana geweest. De rivier 
oversteken met een speedboot. 
Eerst vanaf het water de die-
ren bekeken en na de heerlij-
ke lunch vanuit een open au-
to. Wat leven veel verschillende 
dieren in dit park. Ik heb bij-
voorbeeld een tijperpython ge-
zien, een leeuw die een wrat-
tenzwijn opat, een grote groep 
hippo’s spelend in het wa-
ter. En ook zij hebben met de 
leeuwen gewandeld. Ik als vrij-
willigster en zij als toerist. ‘s 
Avonds een rivier-cruise op de 
Zambesi, wat een mooie zons-
ondergang.
Dan gaan zij weer naar huis. 
Op dezelfde dag gaan de vrij-
willigers die gelijk met mij aan-
kwamen weg. Ik had verwacht 
dat dit erg moeilijk voor mij zou 
worden, maar ik was eigen-
lijk blij dat ik nog niet naar Ne-
derland terug hoefde. Fijn nog 
twee weken in Zambia. Maar 
ook deze twee weken zijn om-
gevlogen.
Aan het eind van de vier we-
ken word je toch vrijer met de 
leeuwen. Op een gegeven mo-
ment hield ik een leeuw te-
gen en zei ‘down’. Ze ging pre-
cies op mijn voeten zitten, keek 
naar me op en wilde even on-
der haar kin gekriebeld wor-
den. Voor zo’n moment heb ik 
het gedaan.
Bij een van de wandeling vroeg 
een toeriste of ze de leeuw 
mocht kussen! Maar je moet 
nooit vergeten, het zijn en blij-
ven echte leeuwen.
29 april moest ook ik mijn kof-
fer pakken en weer op weg 
naar huis. Voor Lotte toch maar 
een speelgoedleeuw gekocht 
en geen echte meegenomen.
Ik kijk terug op een mooie pe-
riode, hiermee is mijn droom 
uitgekomen!

Tineke Zeeuw

Vletterlieden-toernooi
Driehuis - Woensdag 15 mei  
houden de Vletterlieden alweer 
voor de 36ste maal hun nauti-
sche voetbaltoernooi. In tegen-
stelling tot voorgaande jaren zal 
het toernooi dit jaar worden ge-
houden op het terrein van Wa-
terloo. 
Dit is een van de oudste mari-
tieme voetbaltoernooien in ons 
land. De deelnemende teams 
hebben bijna allemaal een ver-
bintenis met het water, maar 
ook zijn net als voorgaande ja-
ren de politie en brandweer met 
een team aanwezig. Vorig jaar 
was de verrassende winnaar de 
Koperen Ploeg (de Amsterdam-
se Vlettermannen). Dit jaar zul-
len de overige teams er weer al-
les aan doen de welbegeerde ti-

tel mee naar huis te nemen. De 
Teams bestaan uit zeven spe-
lers en er wordt gespeeld in de 
breedte van het veld. Door deze 
opzet is een spektakel verzekerd. 
De alom bekende viskraam van 
de gebroeders Emmelot zal het 
publiek dit jaar ook weer van 
de lekkerste gebakken vis voor-
zien. Ook dit jaar zal er weer een 
mooie loterij plaatsvinden met 
als hoofdprijs een minicruise 
naar Newcastle. Om het feest 
helemaal compleet te maken zal 
er vanaf 13.00 een DJ het Water-
loo terrein voorzien van muziek. 
Voor een dag vol voetbal en ge-
zelligheid bent u van harte wel-
kom vanaf 10.30 uur tot onge-
veer 17.00 uur op het Waterloo 
terrein in Driehuis.

Koel en wisselvallig
Mei 2008 was evenals april 2007 
een grandioze lentemaand. Bei-
de maanden werden geken-
merkt door het mooiste weer 
van de wereld en recordzon-
nig, recorddroog en record-
warm waren dan ook de voor-
naamste ingrediënten. Twee tot 
drie weken op rij schitterend 
weer was destijds het motto. 
Tegenwoordig, zo’n vijf tot zes 
jaar later lijkt het er wel op dat 
langdurige stabiele perioden 
steeds schaarser worden. Kijk 
bijvoorbeeld naar de afgelo-
pen paar dagen. Die drie dagen 
met prachtig weer zijn natuur-
lijk mooi meegenomen, maar vel 
mensen willen natuurlijk dat het 
langer mooi weer blijft. 
Woensdag was de omkeerdag 
naar veel koeler en licht wissel-
vallig weer in de IJmond. 
De komende dagen kan er soms 
regen vallen. Toch blijft het het  
grootste gedeelte van de tijd 
gewoon droog met regelmatig 
ook flinke zonnige perioden. 
In Nederland regent het tenslot-
te gemiddeld maar vier procent 
van de tijd op jaarbasis. 

Juist op Moederdag (12 mei) 
zou het weer flink kunnen te-
genvallen en ook zaterdag is 
het niet opperbest. Koel wordt 
het zeker met overdag soms 
maar 13-14 graden in onze om-
geving en de wind uit zuidwest 
trekt soms aan tot krachtig. De 
komende pakweg tien dagen 
is sprake van een zuidwestcir-
culatie. Lagedrukgebieden vin-
den we voornamelijk richting 
IJsland en een uitloper van het 
Azorenhoog houdt de actiefste 
regenbrengers nog op gepaste 
afstand. Zo nu en dan kan zo’n 
verzwakte storing nog net een 
dagdeel met minder weer bren-
gen, dus ook in het weekend.
De kans dat mei een echte top-
maand wordt zoals in 1976, 
1982, 1989, 1992, 1998, 2000 en 
dus 2008, is uiterst klein gewor-
den gezien de niet al te roos-
kleurige middellange termijn-
verwachting.

De IJmondiale weerman

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Santpoort-Noord - Zaterdag 
11 mei is het weer de landelij-
ke Molendag en dit jaar wordt 
de dag voor de 41ste keer door 
de Vereniging de Hollandsche 
Molen georganiseerd. In Sant-
poort staande zet korenmolen 
de Zandhaas deze dag ook de 
deuren open. Er wordt gehoopt 
op een mooi windje.
Bijzonder is dat de Bosbeek-
schuur, tegenover de molen, 
voor het eerst voor het publiek 
geopend zal zijn. Hoewel de 
schuur nog niet geheel klaar is, 
zullen de Pittige Tantes op deze 
dag in de schuur u alles kunnen 
vertellen over het bakken van 
brood en suikervrij gebak. 
Bij voldoende wind zal de mo-
len draaien en de molensteen 
malen. De molenaar luistert dan 
vooral naar het geluid, het zin-
gen van de stenen. Met de wind 
wisten ze in de vroege middel-
eeuwen het leven al wat mak-
kelijker te maken, de windmolen 
was uitgevonden, niet in Sant-
poort, maar in 1515 stond er al 
wel een korenmolen. Het maal-
proces is nog steeds hetzelfde.   
Het ambacht van molenaar is 
nog steeds levend op de Zand-
haas, U bent van harte welkom   
van 10.00 tot 17.00 uur.
Op de molendag zijn er nog 
meer ambachtslieden die hun 
kunsten willen laten zien, de 
heer van Berge is imker, de 
heer Matsumoto maakt hand-
geschept papier van afval. Ook 
zijn dit jaar weer de treinen van 
de gebroeders van der Lubbe op 
het erf te bewonderen.
In Haarlemse zijn een aantal bij-
zondere molens die geopend 
zullen zijn: een poldermolen, ko-
renmolen en houtzaagmolen. De 
adressen zijn bij de Zandhaas te 
verkrijgen. 

Zaterdag 
Nationale 
Molendag

Regio - in de nacht van vorige 
week vrijdag op zaterdag kwam 
rond 01.15 uur de melding bin-
nen van een straatroof aan de 
Munnikkenweide in Beverwijk. 
Hier zou een man beroofd zijn 
van enkele bezittingen ter hoog-
te van het speeltuintje. De politie 
heeft een onderzoek ingesteld.

Straatroof
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Dag van 
het Park
Zondag 19 mei 2013
Park Velserbeek 11.00 - 16.00 uur
Velsen Zuid

Burgerzaken extra open
In verband met de te verwach-
te drukte voor o.a. het aanvragen 
van paspoorten of identiteitskaar-
ten is de werkeenheid Burgerza-
ken extra open op dinsdagavond 
21 mei.

U kunt op deze avond terecht tus-
sen 18.00 uur en 20.00 uur. Burger-
zaken werkt uitsluitend op afspraak. 
U kunt voor genoemde avondopen-
stelling alleen telefonisch een af-
spraak maken. Het telefoonnummer 
is 140255 of 0255-567200.

Stadhuis is dicht op...
In mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in dan een aantal 
dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 10 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 20 mei   Tweede Pinksterdag

Leefbaarheidsmonitor
Woont u in een prettige, veilige 
wijk? Wat gaat er goed en wat 
kan beter? De gemeente Vel-
sen legt deze vragen momen-
teel voor aan ruim 5.000 Velse-
naren. De antwoorden komen in 
de Leefbaarheidsmonitor 2013.

Eind april hebben ruim 5.000 Vel-
senaren in hun brievenbus een 
uitnodiging ontvangen voor deel-
name aan de Leefbaarheidsmoni-
tor 2013. Dit is een onderzoek naar 
de leefbaarheid en de veiligheid in 
alle wijken van Velsen. Een aantal 
van hen heeft de enquête inmid-
dels al op internet ingevuld. 

De mensen die er nog niet aan zijn 
toegekomen, kunnen eind deze 
week een herinneringsbrief ver-
wachten. Daaraan is deze keer ook 
een papieren versie van de vragen-

lijst toegevoegd. Deze kan inge-
vuld en wel in een bijgeleverde en-
velop kosteloos worden terugge-
stuurd.

De gemeente wil heel graag weten, 
hoe leefbaar en veilig de deelne-
mers hun woonwijk vinden. De be-
woners hebben toch vaak zelf het 
beste beeld van wat er goed en wat 
minder goed gaat in hun omgeving. 
De enquête is al vijf keer eerder ge-
houden, de laatste keer in 2011. 

Door de resultaten van de verschil-
lende jaren met elkaar te vergelij-
ken, kan de gemeente zien wat nu 
beter of minder goed gaat en welke 
zaken extra aandacht moeten heb-
ben. Iedereen wordt dan ook van 
harte uitgenodigd om aan dit on-
derzoek deel te nemen. De uitslag 
wordt in augustus 2013 verwacht.

Bevrijdingsvuur
Wethouder Baerveldt heeft sa-
men met burgemeester Weerwind 
zondag 5 mei de vlam van het be-
vrijdingsvuur in ontvangst geno-
men.

In de nacht van 4 op 5 mei hebben 
hardloopgroepen uit het hele land 
het Bevrijdingsvuur opgehaald bij 

hotel De Wereld in Wageningen om 
het op 5 mei in hun eigen gemeen-
te af te leveren. Twaalf leden van de 
woensdagavondloopgroep van atle-
tiekvereniging Suomi, begeleid door 
hun trainster Noëlla Kieftenbeld, 
brachten de vlam in estafette over 
130 km naar Velsen. (foto: gemeen-
te Velsen)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u mee informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bu-
reau discriminatiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken 
met één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 

dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 25 
tot en met 3 mei 2013 de volgen-
de aanvragen hebben ontvangen 
voor een omgevingsvergunning 
op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden 
Van Speijkstraat 18 rd, plaatsen nieu-
we serre (25/04/2013) w13.000160; 
Andromedastraat 25, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(26/04/2013) 
w13.000164. 

Velsen-Zuid

Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 
47, plaatsen dakkapel (voorgevel)
(01/05/2013) w13.000166. 

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Kleermakerstraat 71, vergroten gara-
gebedrijf (26/04/2013) w13.000161; 
Klipper 47, plaatsen aanbouw (zij-
gevel) en veranderen voorgevel 
(18/04/2013) w13.000156.

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 94, plaatsen dak-

kapel (achtergevel)(01/05/2013) 
w13.000165.

Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 28, slopen huidige 
aanbouw en plaatsen nieuwe aan-
bouw (26/04/2013) w13.000163; 
Harddraverslaan 48, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(26/04/2013) 
w13.000162.

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

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen

Ontwerpbesluiten
Stichting Welzijn, Ontwerpbe-
sluiten paracommerciële horeca-
vergunning; De Hofstede, Velser-
broek (24/04/2013) u13.003519; 
Wijksteunpunt Watervliet, Velsen-
Noord (24/04/2013) u13.003510; 
Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden 
(24/04/2013) u13.003521.

De ontwerpbesluiten liggen met de 
daarop betrekking hebbende stuk-
ken voor een periode van ten min-
ste zes weken ter inzage. ( art.3:11.
art.3:16 Awb).

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de president van 
de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-

diend. Burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben de volgen-
de besluiten genomen (de datum 
van vergunningverlening is tussen 
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
De Tiemenlaan 9, aanpassen en-
tree(02/05/2013) w13.000087; 
Trompstraat 204 J t/m 204 P en 206 
J t/m 206 P, wijziging reeds verleende 
vergunning i10.008695 (oprichten ap-
partementencomplex)(03/05/2013) 
w13.000090; Koningsplein 7, uit-
breiden schoolgebouw en wijzigen 
interne constructie (06/05/2013) 
w13.000129; Burgemeester Rambon-
netlaan 2, veranderen en vergroten ge-
zinsvervangend tehuis (07/05/2013) 
w13.000015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Hofgeesterweg 63, vervangen dakpla-
ten (02/05/2013) w13.000094.

Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 4 (rijksmonu-
ment), vervangen ramen in 3 ge-
vels(02/05/2013) w13.000088.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Waterloolaan 18, plaatsen dakkapel 
(voorgevel)(02/05/2013) w13.000086.

Evenementen art. 2:17 APV 
6,7,8 september 2013, Santpoort Jazz, 
plein voor café Bartje hoofdstraat 150 
te Santpoort-Noord (25/04/2013) 
u13.002907; 1 en 2 juni 2013, Santhap-
pen, plein voor café Bartje hoofdstraat 
150 en deel hoofdstraat te Santpoort-
Noord  (26/04/2013) u13.003122; 
23 november 2013, Intocht Sinter-
klaas, Hoofdstraat en plein voor ca-
fé Bartje (26/04/2013) u13.003120; 
7 september 2013, Rabobank Pier-
loop Velsen, door de gemeente Velsen 
(03/05/2013) u13.003414; 6 tot en met 
11 juli 2013, Huttenbouwweek, Keet-
berglaan te IJmuiden (07/05/2013) 
u13.003186.
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Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor de volgende per-
celen:

Het 4e haakse parkeervak op het Ko-

ningsplein tbv Kerkstraat 80, 1975 
GG IJmuiden

Kanaalstraat 176, 1975 BJ IJmuiden, 
het parkeervak naast gehandicap-
tenparkeerplaats 61-PGK-4

Belanghebbenden kunnen ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht binnen een 
termijn van 6 weken na de dag waarop 
het besluit is bekend gemaakt, schrifte-
lijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan 
wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 

alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen. Het verkeers-
besluit kunt u inzien bij de receptie in het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Ontwerp bestemmingsplan IJmuiden Centrum
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben besloten de gemeen-
teraad voor te stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor 
het centrum van IJmuiden genaamd bestemmingsplan IJmuiden Cen-
trum. 

Waar ligt het plangebied:
Het gebied “IJmuiden Centrum” is gelegen tussen de Piet Heinstraat/Oos-
terduinweg in het noorden en de Merwedestraat/Rijnstraat/Willemsbeek-
weg in het zuiden (zie afbeelding). De afbakening van het oosten en het wes-
ten zijn de Zoutmanstraat/Heidestraat respectievelijk  Marktplein/Merwe-
destraat.

Wat gaat er gebeuren:
Binnen het plangebied blijven diverse functies mogelijk die men in een 
stadscentrum mag verwachten. De bestemmingen in het bestemmingsplan 
zijn globaler gemaakt. Dit geeft horeca en detailhandel meer vrijheid om, 
zonder af te wijken van het bestemmingsplan, leegstaande panden te benut-
ten. Verder wordt de hoogwaardig openbaar vervoerverbinding door de Lan-
ge Nieuwstraat mogelijk gemaakt en wordt er ruimte gegeven aan evene-
menten op het Velserduinplein en Plein 1945. Wat betreft de woongebieden 
wijzigt er feitelijk niks. Voor de beoogde ontwikkelingen aan de Kalverstraat 
(naast de Albert Heijn) is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.  

Inzage in het plan:
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4, artikel 
3.12 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt het ontwerp-bestemmingsplan 
IJmuiden Centrum (idn: NL.IMRO.0453.BP0701IJMUIDEN CEN1-O001) 
van vrijdag 10 mei tot en met donderdag 20 juni 2013 ter inzage bij de recep-
tie van het stadhuis en de centrale bibliotheek. Het digitale bestemmings-
plan is ook te raadplegen via de gemeentesite www.velsen.nl en www.ruim-
telijkeplannen.nl. De openingstijden van het stadhuis zijn op werkdagen van 
09.00 uur tot 16.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor in-

houdelijke vragen over het bestemmingsplan kunt u een afspraak maken met 
de behandelend ambtenaar van de afdeling Economische Zaken, Wonen en 
Ruimtelijke Ontwikkelingen, tel. 0255-567200.
 
Indienen van zienswijzen:
Van vrijdag 10 mei 2013 tot en met donderdag 20 juni 2013 kunt u een ziens-
wijze indienen op het plan. Dit doet u door een brief te richten aan gemeen-
teraad van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van 
“zienswijze ontwerp-bestemmingsplan IJmuiden Centrum”. Voor het indie-
nen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behan-
delend ambtenaar dhr. R. van der Linden, telefoonnummer 0255-567200.

Raadsplein 16 mei 2013 
Op 16 mei 2013 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in de 
tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Tel-
star) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.
 
1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:notulen en besluitenlijst raadsvergadering 18 april 2013
4 Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Bestemmingsplan De Biezen
6 Strategische Agenda Gemeente Velsen 2013 tot en met 2016
7 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning 
Breesaperhof 39 te Velsen-Noord.
8 Jaarstukken Milieudienst IJmond

9 Jaarverslag 2012 en begroting 2014 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidregio Kennemerland 
10 Gedragscodes voor burgemeester en wethouders gemeente Velsen
11 Referendumverordening 2013
12 Jaarrekening en Jaarverslag Velsen 2012

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de 
bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en 
onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl
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De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van de 
raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport TV 
en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl
 
*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele 
en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze 
inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat 

of die relevant zijn voor de raad. Aanmelden kan telefonisch (0255-567502) of 
via de mail (griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de 
raadsvergadering.

De raad heeft in zijn vergadering van 18 april 2013 een besluit genomen over 
de volgende onderwerpen:

• Kadernotitie Transitie Jeugdzorg IJmond
• Besluit tot opleggen geheimhouding met betrekking tot de bijlage Financiële 
informatie over het herstellen van de Zeekade bij het Raadsvoorstel uitgifte 
kadeterrein Grote Hout 

Raadsplein 16 mei 2013 (vervolg)

10 mei 2013 16

Velsen-Zuid - Zaterdag 11 
mei tussen 09.30 en 15.00 uur 
houden de Odd Fellows een 
boeken- en vlooienmarkt aan 
Stationsweg 95 in Velsen-Zuid. 
Voorheen stonden de Odd Fel-
lows met hun tweedehands 
boeken op de jaarmarkt in Vel-
sen, maar sinds vorig jaar ge-
ven ze de voorkeur aan hun 
eigen gebouw. Hun voorraad 
boeken wordt steeds aange-
vuld met kwalitatief goede 
boeken. Voor een euro zijn de 
meeste boeken te koop. Een 
enkel bijzonder boek is wat ho-
ger geprijsd. Ook de tweede-
hands zolderspullen kunnen 
nog geruime tijd mee voor de 
liefhebber. De opbrengst van 
deze boeken- en vlooienmarkt 
komt, zoals altijd, ten goede 
aan een maatschappelijk pro-
ject. Voor dit jaar is dat de zorg 
voor een puppy, die na zijn 
opleiding kan worden inge-
zet als hulphond. De commis-
sie Maatschappelijke Activitei-
ten van de IJmondloge (voor 
mannen) en de Duinroosloge 
(voor vrouwen) kiest projec-
ten die lokaal of regionaal ge-
bonden zijn en die niet of niet 
voldoende worden gesubsidi-
eerd. www.oddfellows-velsen/
nl. Bel voor boekeninbreng de 
heer Breeman, 023-7430405 of 
keesbreeman@hetnet.nl. Voor 
goede zolder-spulletjes kunt u 
contact opnemen met de heer 
Stet, 06-53378768 of ton@
haasnootschilders.nl.

Boekenmarkt 
Odd Fellows Telstar Street League weer van start

Voorlichtingsavond
en voetbalclinic

Velsen-Zuid - Na het suc-
ces van vorig jaar komt er ook 
dit jaar weer een Telstar Street 
League. Op 14 mei is er om 
19.00 uur in het Tata Steel Sta-
dion een informatieavond over 
dit spectaculaire straatvoetbal-
toernooi voor meisjes en jon-
gens tussen 12 en 16 jaar. Op 
die avond zijn er ook interac-
tieve presentaties over gezonde 
voeding en verstandig omgaan 
met geld. Aansluitend is er een 
voetbalclinic van Telstarspelers. 
De voorrondes van de Telstar 
Streetleague worden dit jaar al 
in juni gehouden op vier plek-
ken in Velsen. De finaleronde is 
in het Telstarstadion. De Telstar 
Streetleague is bestemd voor 
buurteams (vijf tegen vijf, zo-
wel jongens als meisjesteams). 
Zij strijden naast mooie prijzen 
ook om de Ruud Geels-bokaal, 
genoemd naar een van de be-
roemdste oud-spelers van Tel-
star. Naast het spelen van de 
wedstrijdjes onder begeleiding 
van Telstarspelers en -speel-
sters, kunnen de jongeren ook 
punten verdienen met het le-
veren van een bijdrage aan de 
wijk. De bedoeling is dat daar-
mee de leefbaarheid verbetert. 
Hoe origineler en effectiever de-

ze bijdragen, hoe meer punten 
er zijn te verdienen. Op de in-
formatieavond zijn er voorbeel-
den van deze wijkbijdragen en 
kan er ook al op worden inge-
schreven.
De Telstar Street League wordt 
georganiseerd door de stich-
ting Telstar Thuis in de Wijk sa-
men met het jongerenwerk van 
Stichting Welzijn Velsen, Buurt-
sport, SportSupport, Woningbe-
drijf Velsen, de wooncorporaties 
Kennemerhave en AWV Eigen 
Haard en Rabobank Velsen.
De voorrondes zijn dit jaar in ju-
ni in Zee- en Duinwijk (Cruijff 
Court), IJmuiden (Homburg-
plantsoen) Velserbroek (Wie-
ringer Aak) en Velsen-Noord 
(Stratingplantsoen). De kunnen 
daarvoor of daartussen wor-
den uitgevoerd. De finaleronde 
is in september in het Tata Steel 
Stadion, voorafgaande aan een 
competitiewedstrijd van SC Tel-
star.
Voor meer informatie en in-
schrijving (gratis), zie de web-
site www.telstarstreetleague.nl 
en facebook.com/TelstarStreet-
league. Of kom gewoon op 14 
mei om 19.00 uur naar het Ta-
ta Steelstadion en neem vooral 
sportieve kleding mee!

Uitgebreid programma 
4 en 5 Mei Comité
Velsen - Op 4 mei waren cir-
ca 200 mensen aanwezig in de 
Laurentiuskerk in IJmuiden tij-
dens het programma dat het 
Comité 4 en 5 mei Velsen or-
ganiseerde. 
Na het openingswoord van 
Martin Noorman, voorzitter van 
het Comité, was er een zeer in-
drukwekkende dans van tien-
tallen leerlingen van het Kun-
stencentrum Velsen. Docente 
Charo Bocaranda tekende voor 
de prachtige choreografie die 
door de jonge dansers goed 
werd uitgevoerd.
Na een pakkend gedicht van 
stadsdichter Bjorn van Houten 
ging burgemeester Weerwind 
dit jaar in op het thema ‘Vrij-
heid spreek je af’. Anniek Kuij-
per en Laura Dekker zorgden 
met hun quatre mains op piano 
voor een meditatief moment.
Na de bijeenkomst werden 
bloemen gelegd bij het monu-
ment op Plein 1945. 
Het college van Burgemees-
ter en wethouders legde na-
mens de bevolking van Velsen 
een krans. Verheugend was 
de aanwezigheid van verzet-
strijdster Freddie Oversteegen 
die namens het verzet in Vel-
sen bloemen bij het monument 

legde. Dit jaar was er ook een 
delegatie van jonge veteranen 
uit Velsen present. De opkomst 
van politieke partijen, scholie-
ren, bedrijfsleven, andere be-
trokken organisaties en ver-
enigingen en personen was dit 
jaar groter dan voorheen. 
Dit jaar werd de herdenkings-
tocht naar begraafplaats Wes-
terveld voorafgegaan door 
twee omfloerste trommels van 
de IJmuider Harmonie. Dat gaf 
de tocht extra karakter. Enkele 
honderden mensen liepen met 
de tocht mee en onderweg slo-
ten nog mensen aan.
Op Westerveld legde het ge-
meentebestuur kransen bij 
oorlogsgraven en zorgde mu-
ziek van de IJmuider Harmo-
nie en de zang van Zanggroep 
Voices voor de juiste sfeer in 
het prachtige decor bij het oor-
logsmonument op Westerveld. 
De taptoe ging vooraf aan de 
twee minuten stilte.
Na het zingen van het Wilhel-
mus werden kransen gelegd 
door het gemeentebestuur, 
het bestuur van Westerveld en 
het Comité 4 en 5 mei Velsen. 
Vervolgens legden veel van 
de honderden bezoekers nog 
bloemen bij het monument.

Duo Borsboom en Vigh 
in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Een con-
cert in de combinatie piano en 
saxofoon door het jonge, dyna-
mische en uitermate talentvol-
le duo Tobias Borsboom en Pe-
ter Vigh is te horen op vrijdag 
10 mei om 20.00 uur in ’t Mos-
terdzaadje. Zij voeren werken 
uit van Denisov, Debussy, Jo-
livet, Satie en Poulenc. 
Op zondag 12 mei om 15.00 
uur reizen uit het verre oos-
ten en noorden van Neder-

land de cellist Maarten Boas-
son en de pianist Peter Cramer 
om in het Santpoortse Mos-
terdzaadje een prachtig con-
cert te verzorgen. Zij voeren uit: 
R. Strauss, Rachmaninov, Fau-
ré en Brahms. ’t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29, telefoon 023-
5378625. Half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkos-
ten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.
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je, Kerkweg 29, telefoon 023-
5378625. Half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkos-
ten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.
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