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Velserbroeks stel leeft 
al een week op straat

regio – Twee Velserbroe-
kers leven sinds vorige week 
woensdag op straat. Nadat zij 
hun woning wegens schulden 
moesten verkopen, was er geen 
vervangende woonruimte voor 
hen. Wel werd de twee opvang 
bij het Leger des Heils aange-
boden. Maar omdat zij weige-
ren hun hond af te staan of tij-
delijk onder te brengen, is dat 
voor hen geen optie. Een be-
trokken kind werd eerder die 
week in goed overleg met de 
moeder en organisaties tijdelijk 
elders opgevangen.
Stichting de Waarde, Socius en 
een gezinsvoogd hebben wel-
iswaar contact met het Velser-
broekse stel, maar zij hebben 
geen passende oplossing kun-
nen vinden. 
De moeder heeft een licht ver-
standelijke handicap en zwaar 
diabetes. De vader heeft een 
parttime baan. Beiden willen 
graag werken en streven er-
naar weer zelf voor het kind te 
kunnen zorgen. Sinds enkele 
maanden waren zij bezig met 
een schuldhulpverleningstra-
ject. De vrouw raakte door om-
standigheden werkloos en de 
man kreeg minder werk. Daar-
door kregen zij financiële pro-

blemen.  Een van de gevolgen 
was dat zij maanden van wa-
ter afgesloten waren en afhan-
kelijk werden van de welwil-
lendheid van buren om water 
te krijgen. Een goede vriendin 
heeft nog getracht te helpen 
met het vinden van een huur-
woning en het regelen van een 
urgentieverklaring, maar ook 
dat is niet op tijd gelukt.
,,Ik had zelf geen computer. 
Maar een goede vriendin heeft 
me geholpen om opties op wo-
ningen te nemen’’, verklaart de 
moeder. ,,Dat kostte me 85 eu-
ro, maar leverde niets op. Ik 
dacht dat de urgentieverkla-
ring was geregeld, maar dat 
was niet zo. Woensdag hadden 
we nog geen huis. Van de ma-
kelaar moesten we heel snel 
het huis leeghalen. Ik kon mijn 
spullen nergens laten. Ze staan 
nu opgeslagen onder een zeil 
in de tuin van het huis. De nieu-
we eigenaar van het huis heeft 
ons daarmee enorm geholpen.’’ 
In de paniek van het moment is 
de moeder echter haar injectie-
naalden voor diabetes vergeten 
en ook de oplader van haar mo-
bieltje. 
Woensdagavond wilden ze met 
een tent die ze hadden naar 

een camping, maar ze konden 
het benodigde bedrag niet be-
talen, omdat de verwachte uit-
kering niet was overgemaakt. 
,,Ik heb al twee maanden geen 
geld gekregen, omdat ik ook 
nog WW kreeg. Woensdag had-
den we nog 15 euro. De tent 
hebben we neergezet op een 
plantsoen in Haarlem-Noord. 
Maar we hebben geen matras 
en slapen met onze slaapzak-
ken op de koude grond.’’ 
Geen geld, geen wc, geen stro-
mend water. Wel kou en regen, 
want het waren barre Pinkster-
dagen. Vrijdagochtend vroeg 
heeft de politie de twee Vel-
serbroekers benaderd en hulp 
aangeboden. Zij kregen die 
ochtend de kans in het Polder-
huis te douchen en kregen een 
smakelijk ontbijt van de wijk-
agenten. Zelfs de hond kreeg 
eten. Daarna moesten zij terug 
naar hun tent. Later die mid-
dag belde de moeder wanhopig 
naar Socius. Zij kregen een te-
lefoonnummer waar zij terecht 
zouden kunnen voor geld en 
opvang. Maar dinsdag leefde 
het stel nog steeds op straat, in 
afwachting van hulp. ,,Wij doen 
onze hond niet weg’’, zeggen 
beiden. (Karin Dekkers)
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Breestraat 39a, Beverwijk
Dronken
op de fiets
IJmuiden - De hulpdiensten kwa-
men maandagmiddag in actie na-
dat er een melding was binnen 
gekomen dat twee fietsers on-
deruit waren gegaan in de Indu-
striestraat in het havengebied van 
IJmuiden. Politie en ambulance 
kwamen ter plaatse om assisten-
tie te verlenen. De twee behoorlijk 
beschonken Russen wilden verder 
geen hulp aannemen. Het tweetal 
zwalkte daarom door en later gin-
gen ze weer onderuit in de Log-
gerstraat. De minst beschonken 
Rus probeerde de andere over-
eind te krijgen maar dit was ge-
makkelijker gezegd dan gedaan. 
Uiteindelijk hebben twee andere 
Russen naar de boot gebeld waar-
na er versterking is gekomen om 
het tweetal te helpen. 
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F-Pupillen kampioen 
Rabobank Familiedag 
Velsen-Zuid. Zaterdag jl. vond 
bij VV IJmuiden de Rabobank 
Familiedag 2013 plaats. Dit eve-
nement voor leden, hun vrien-
den en familie is de traditionele 
afsluiting van het voetbalseizoen 
op Sportpark Schoonenberg. 
Ook dit jaar stonden de weer-
goden aan onze kant en werd er 
volop gebruikt gemaakt van de 
barbecue. Dit jaar ging de trofee 
naar het team van de F-pupillen, 
die menig volwassen deelnemer 
achter zich wist te houden. Niet 
alleen in de recreatiepoule wa-
ren zij volhardend, maar met uit-
slagen van 3-2, 3-1, 4-2 en 7-1 
op het voetbaltoernooi schoven 
ze iedereen onder de grasmat. 
Een mooie prestatie van deze 
jonge beloftes van IJmuiden. Bij 
de spelletjes stonden zij ook hun 

mannetje. Op de WipeOut-baan 
sprongen de kinderen via gro-
te opblaas ballen naar de over-
kant. Bij het gatendoel was iede-
re bal nagenoeg raak en bij de 
sneldheidsmeter werd vrijwel ie-
der record gebroken. De eerste 
plaats in de prestatiepoule was 
voor Café Royal. De dag werd af-
gesloten met een natje en een 
droogje. Daarna was het feest in 
de kantine met muziek van ‘good 
old’ Jack & Jack tot laat in de la-
te avond. 
Voor de mini’s van IJmuiden 
eindigt het seizoen aanstaan-
de woensdagmiddag. Om 15.00 
uur start voor hen het Gebroe-
ders de Jong toernooi op Sport-
park Schoonenberg. Komt allen 
kijken naar deze talenten van de 
toekomst.

Zondag paranormale 
beurs in IJmuiden

IJmuiden - Zondag 26 mei zal er 
een paranormale beurs plaats-
vinden in Zalencentrum Velser-
duin aan het Velserduinplein in 
IJmuiden. Deze keer is er voor 
een iets groter aantal deelne-
mers gekozen en zullen er meer 
en vooral andere mediums, pa-
ragnosten en helderzienden bij 
elkaar te vinden zijn en zal er 
wederom voor iedereen een ad-
vies of spiritueel handvat te vin-
den zijn in een van de  consulten.
Voor iedereen die vragen heeft 
met betrekking tot relatie, ge-
zondheid, werk en dergelijke kan 
vaak een verhelderend inzicht 
gegeven worden in een van de 
persoonlijke gesprekjes die men 
kan voeren met deze helderzien-
den en paragnosten. Maar na-
tuurlijk ook voor mensen die ge-
woon interesse hebben in de-
ze materie en ermee willen ken-
nismaken. In een gemoedelijke, 
ontspannen sfeer kan men een 
consult krijgen waarbij aan de 
hand van een meegebrachte fo-
to of ring een vraag beantwoord 
kan worden, maar ook zonder 
foto of voorwerp kan men deze 
beurs bezoeken.
Gewoon rondkijken kan natuur-
lijk ook. Aanwezig zijn meer-

dere paragnosten, helderzien-
den, magnetiseurs, tarotkaart-
leggers, astrologen, hypnothe-
rapeuten, auralezers en -teke-
naars, gidszieners en -tekenaars, 
reikimasters en pendelaars. On-
der hen: paragnoste Dominiga 
Numan, iriscopiste Sabine Gors-
ki, energetisch werker Vincent 
Hermans, Thea Kooistra (auto-
matisch schrift) en paragnoste 
Gerda Schoehuys zullen op de-
ze beurs de bezoekers van dienst 
zijn met hun paranormale advie-
zen, inzichten en helpende spiri-
tuele hand.
Ook wierook, helende stenen, 
olieverdampers, tarotkaarten, 
boeddha’s, of andere spiritue-
le artikelen zijn op de beurs te 
vinden in de aanwezige spiritu-
ele shop.
Meer informatie over de beurs 
kunt u vinden op www.samma-
saya.com. De beurs is zondag 
26 mei in Zalencentrum Velser-
duin, Velserduinplein 3, 1971 
BR IJmuiden. Openingstijden: 
11.00 tot 17.00 uur. Entreeprijs: 
5,00 euro per persoon. Consul-
ten kosten maximaal 12,50 euro 
per persoon. Kinderen onder de 
11 jaar zijn gratis, mits onder be-
geleiding.

Coöperatiefonds 
Rabobank steunt VVH
Velserbroek - Op 13 mei over-
handigden Ilse Moerkerk en Jo-
sine Gräfe namens het Coöpe-
ratiefonds van Rabobank Velsen 
en Omstreken een bijdrage aan 
VVH/Velserbroek. De voetbalver-
eniging heeft de fi nanciële bij-
drage geïnvesteerd in de aan-
schaf van vier uitklapbare doe-
len die noodzakelijk zijn bij de 
jeugdwedstrijden op hun kunst-
grasveld.
Voorzitter Paul Zeeuw bedank-
te het coöperatiefonds voor de-
ze donatie en legde het  veilig-
heidsaspect van deze doelop-
stelling uit. Bij de ingebruikna-
me van het kunstgrasveld zijn er 
alleen doelen geplaatst voor de 
wedstrijden op een groot veld. 
De jeugdelftallen spelen echter 

op een half veld met losse doelen 
welke voorheen met grote stalen 
pinnen in het gras werden veran-
kerd, bij kunstgrasvelden gaat dit 
niet en heeft VVH/Velserbroek 
hiervoor uitklapbare doelen aan 
het hekwerk geplaatst. Door de 
constructie aan het hek is omval-
len van de doelen onmogelijk ge-
worden, en de veiligheid van de 
spelers gewaarborgd.
Het Coöperatiefonds stimuleert 
maatschappelijke activiteiten in 
het werkgebied van Rabobank 
Velsen en Omstreken.  Op de-
ze manier werkt de Rabobank 
samen met ons aan een betere 
maatschappij. Op de foto vanaf 
links:  Paul Zeeuw en Wim Boon-
stra (VVH) met Ilse Moerkerk 
(Rabobank).

Samenwerken en verbinden
Nieuwe lijsttrekker SP 

Robert van Koten
Velsen - De algemene leden-
vergadering van SP afdeling 
Velsen koos woensdag 15 mei 
Robert van Koten (44j) una-
niem tot lijsttrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezing in 
2014. Voor het zevenkoppige 
afdelingsbestuur van de par-
tij, dat gisteren ook nog eens 
werd versterkt met Tom Ble-
ijendaal uit Heemskerk,  kan 
de verkiezingscampagne niet 
vroeg genoeg beginnen. 
Afdelingsvoorzitter Müter kijkt 
tevreden terug: ,,Robert is een 
sterke communicator en is in 
staat om de actie van de straat 
te vertalen in breed gedra-
gen raadsbesluiten. En met de 
vroege keuze van de lijsttrek-
ker schep je duidelijkheid.  In 
november stellen we ons ver-
kiezingsprogramma en de rest 
van de kandidatenlijst vast.’’ 
Ook fractievoorzitter Mireille 
Koedijker, die al acht jaar voor 
de SP in de gemeenteraad zit, 
is verheugd over de steun voor 

de nieuwe lijsttrekker. 
Op de jaarvergadering van de 
Socialistische Partij werd om-
gezien naar een jaar van veel 
politieke ontwikkelingen en 
acties, zoals voor het behoud 
van de zebrapaden op de Pla-
netenweg, de landelijke ver-
kiezingen en een handteke-
ningenactie voor het behoud 
van het Witte Theater.  Van Ko-
ten is voor de gemeenteraad 
van Velsen geen onbekende. 
Als lid van de SP-steunfrac-
tie neemt hij al sinds 2010 deel 
aan de bijeenkomsten op het 
zogeheten ‘Raadsplein’. Daar 
heeft hij zijn expertise  op het 
terrein van de WMO en de 
zorg ingezet. Van Koten is van 
beroep maatschappelijk wer-
ker, hij is gehuwd, vader van 
twee jonge kinderen en woon-
achtig in IJmuiden. In zijn ver-
kiezingstoespraak benadrukte 
Van Koten dat ‘de huidige cri-
sis duidelijk maakt dat er SP 
antwoorden nodig zijn.’
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Opslagunit op maat bij 
Brakenhoff Self-Storage
Beverwijk - Brakenhoff Self-
Storage aan de Kanaalweg 51 
in Beverwijk werd opgericht in 
2003 en viert deze maand het 
tienjarig jubileum. Self-Storage 
is onderdeel van het in 1924 be-
gonnen bedrijf Brakenhoff voor 
verhuizingen, transport, verhuur, 
opslag en distributie. In de afge-
lopen jaren hebben veel parti-
culieren, non-profitinstellingen, 
scholen en commerciële klan-
ten de weg naar de handige op-
slagruimten aan de Kanaalweg 
gevonden. Klanten kunnen el-
ke dag van het jaar van 06.00 tot 
23.00 uur bij hun spullen. 
Het is heel handig om een tijde-
lijke opslagruimte te hebben, bij-
voorbeeld als men even de meu-
bels kwijt moet omdat er thuis 
een verbouwing plaatsvindt, er 
een nieuwe vloer wordt gelegd, 
of omdat men tijdelijk naar het 
buitenland verhuist. Er zijn ook 
bedrijven die hun archieven er 
in onderbrengen, vertegenwoor-
digers die hun handelsvoorraad 
opslaan en meer. Het prettige is 
dat de klant ook goederen kan 
laten afleveren bij Self-Storage, 

zodat men zelf gewoon aan het 
werk kan zonder op een leveran-
cier te hoeven wachten. 

Self-Storage beschikt over een 
groot aantal units van heel klein 
tot heel groot, zodat elke klant 
een opslagruimte op maat kan 
huren. Het bedrijf is bereikbaar 
en toegankelijk. Men kan 365 
dagen per jaar terecht om iets 
te brengen of te halen. Met een 
speciale pas komt men het ge-
bouw binnen en met de eigen 
sleutel opent men zijn opslagu-
nit. 
Er wordt per maand verhuurd en 
men betaalt ook per maand. Op-
zeggen kan elke maand. 
Groot voordeel van deze Self-
Storage is, dat het onderdeel is 
van het grote bedrijf Braken-
hoff met zijn vele disciplines. Als 
er verhuisd of getransporteerd 
moeten worden, kunnen alle 
diensten bij één bedrijf onderge-
bracht worden.
Brakenhoff Self-Storage, Ka-
naalweg 51, Beverwijk. Tel. 0251-
268235. E-mail info@brakenhoff.
nl, website www.brakenhoff.nl.  

Shoppen en 
dansen in the 

moonlight
IJmuiden - Juwelier Ris heeft 
er weer zin in. Een gezellige 
braderie in IJmuiden helemaal 
in Latinstijl. Het stadscentrum 
IJmuiden gaat swingen met de 
Latin Brassband. Aanstekelij-
ke en swingende ritmes voort-
gebracht door trommelen. Het 
belooft een gezellige boel te 
worden. Om in de swingende 
sfeer te blijven, verloot Ris de-
ze dag maar liefst zeven maal 
twee kaartjes voor de 2Genera-
tions Beach Edition bij beach-
club Vroeger in Bloemendaal 
aan Zee. Met de voeten in het 
zand, genieten van muziek uit 
de jaren ‘70 tot de nieuwste 
dancebeats. Iedereen die tij-
dens de Moonlight shopping 
een aankoop doet in de winkel, 
maakt kans op twee gratis toe-
gangskaarten. Dus zoekt u iets 
moois voor uzelf of als cadeau? 
Of denkt u wellicht over een ro-
mantisch huwelijksaanzoek in 
de moonlight? Kom dan langs 
in de winkel aan het Markt-
plein. Want op 31 mei laat niet 
alleen de Latijnse Brassband, 
maar ook uw Juwelier Ris van 
zich horen.

Tropical Moonlight 
Shoppen in IJmuiden

IJmuiden - Vrijdag 31 mei is er 
weer de bekende en succesvolle 
evenement Moonlightshopping 
in het centrum van IJmuiden.
De Winkeliersvereniging Stads-
centrum IJmuiden heeft weer zijn 
uiterste beste gedaanom er weer 
een gezellig en sfeervol Moon-
light Shoppen van te maken.
Er zullen weer vele kramen aan-
wezig zijn met leuke artikelen, 
hebbedingetjes, koopjes en na-
tuurlijk echte braderiekoopjes.
Uiteraard zijn ook de winkels 
open in het centrum van IJmui-
den. Daarnaast is ook plaats ge-
maakt voor een hapje en een 
drankje. Naast deze gezellige 
rij kramen is er ook op het Plein 
1945 een curiosamarkt voor de 
echte snuffelaars en liefhebbers, 
welke altijd veel publiek aantrekt. 
IJmuidenaren weten al vele ja-
ren dit evenement te waarde-
ren en is dan ook in grote geta-
len aanwezig. Lekker even bijpra-
ten en even ouderwets een ‘Lan-
ge nieuwtje pikken’.
Het Moonlight Shoppen heeft 
dan ook weer alle ingrediënten  
voor het hele gezin, even lekker 

slenteren over de ‘Lange nieuw’.
Voor de kinderen is er weer een 
kleine kinderkermis aanwezig.
Het Moonlight Shoppen heeft elk 
jaar een thema, en dit jaar zal het 
worden overgoten met een tro-
pisch sausje.
Om ook het aanwezige publiek in 
de juiste tropische sferen te bren-
gen zal er tijdens deze editie een 
swingende Latin brassband op-
treden. Deze Braziliaanse band 
zorgt voor aanstekelijke en swin-
gende ritmes met hun drums en 
trommels. Het belooft een oorver-
dovend optreden te worden, waar 
u natuurlijk ook bij moet zijn.
En... wellicht wordt u ook meege-
nomen op deze golven van ge-
luid uit deze slaginstrumenten, 
wellicht waant u zich in tropische 
sferen. Daarnaast  zal er een ex-
tra attractie ‘surf hem erin’ aan-
wezig zijn. Wat dit inhoud ver-
klappen men niet, want dat moet 
u zelf maar eens zien.  
De organisatie hoopt natuur-
lijk dat ook het weer meewerkt. 
Het Moonlight Shoppen is vrij-
dag op 31 mei van 12.00 uur tot 
21.00 uur. 

Velsen – De gemeente Velsen 
heeft besloten dat er aanvul-
lende regels komen voor woon-
wagenstandplaatsen. Een aan-
tal woonwagens en de grond 
waarop ze staan zijn nu nog 
van de gemeente. Het heeft 
de voorkeur van de gemeen-
te dat huurders de standplaats 
met of zonder huurwagen van 
de gemeente kopen of de erf-
pacht van de grond over te ne-
men. Het is in ieder geval niet 
de bedoeling dat iedereen de 
verhuur kan overnemen. Daar-
om zijn er regels opgesteld met 
nadere afspraken over opvol-
gende huurders. Alleen kinde-
ren van de huurder kunnen de 
huur nog overnemen. Als een 
plaats vrij komt wordt deze door 
de gemeente aan anderen aan-
geboden.

Woonwagens‘Bourgondisch Santpoort’ 

Santpoort-Noord - Het culinai-
re Santhappen is niet meer, maar 
daar komen wel twee leuke en 
soortgelijke evenementen voor te-
rug. 
Om te beginnen is er op zaterdag 
1 juni ‘Bourgondisch Santpoort’ 
met lekker eten, lekker drinken en 
lekkere muziek. 
Vanaf 17.00 uur op het Broekber-
genplein bij café Bartje en pri-
meurshop Bol. Bol en Bartje orga-
niseren het nieuwe evenement sa-
men met wijnhuis Ten Bilt. Naast 
deze drie plaatselijke ondernemin-
gen doen ook restaurant Bosch-
beek, de Santpoortse Verleiding, 
de IJswinkel, slijterij De Zandpoort 
en restaurant Bartje Bloemendaal 
mee. Samen zorgen zij ervoor dat 
het Santhappen dit voorjaar een 
waardige opvolger krijgt. Van pa-
tat tot paella, tijdens ‘Bourgon-
disch Santpoort’ is er voor jong en 
oud en elk wat wils. Zo zal er verse 
zalm worden gerookt, zijn er klei-
ne en grotere hapjes en worden er 

flensjes met ijs en aardbijen met 
slagroom gereserveerd. Daarnaast 
zijn er ook speciale bieren en zo-
merse bubbels verkrijgbaar. De 
muziek op 1 juni wordt net als vo-
rig jaar verzorgd door de soul- en 
coverband Fulll Count. Deze dy-
namische groep speelt tijdens het 
eten rustige en smakelijke num-
mers op de achtergrond. Naast 
‘Bourgondisch Santpoort‘ op 1 ju-
ni op het dorpsplein, wordt op een 
latere datum in de Hoofdstraat 
het culinair evenement ‘Santpoort 
Puur’ georganiseerd. Hieraan zul-
len de meeste ondernemers deel-
nemen die eerder bij Santhappen 
betrokken waren. Indien mogelijk 
wordt dit al op zondag 8 septem-
ber georganiseerd tijdens de slot-
dag van het Santpoort Jazz.
Maar eerst ‘Bourgondisch Sant-
poort’ vanaf 17.00 uur op het sfeer-
volle Dorpsplein bij de driesprong 
Hoofdstraat, Hagelingerweg en de 
Broekbergenlaan. Uiteraard is de 
toegang gratis.

Brederode Wonen 
spreekt met huurders
Regio - Woningcorporaties in 
ons land hebben forse kritiek op 
het woonakkoord tussen VVD en 
PvdA en enkele oppositiepartij-
en. Vooral omdat dit grote finan-
ciële gevolgen heeft  voor de cor-
poraties. Op uitnodiging van Bre-
derode Wonen komt de voorma-
lige ‘waakhond’ van de woning-
corporaties, Jan van der Moolen, 
op 30 mei naar Bloemendaal om 
daarover in de Algemene Leden-
vergadering  met huurders van 
Brederode in discussie te gaan. 
Dit huurakkoord kost Brederode 
Wonen op termijn twee miljoen 
euro per jaar. Dit bedrag kan de 
kleine corporatie (1600 wonin-
gen, 15 werknemers) niet alleen 
ophoesten door nog efficiën-
ter te werken. Interim-directeur 
Theo Stubbé van Brederode Wo-
nen: ,,Wij zijn een kerngezonde 
organisatie, maar we kunnen ons 
geen bokkensprongen veroorlo-

ven. Twee miljoen betekent voor 
ons echt een rib uit ons lijf. Voor-
op staat dat wij de kwaliteit van 
de dienstverlening op peil willen 
houden, duurzaam en op klein-
schalig niveau willen kunnen blij-
ven werken. Onze huurders wil-
len dat ook.  Kostenstijgingen 
willen wij dan ook zoveel als mo-
gelijk voorkomen, maar door de 
ons opgelegde extra heffingen 
ontkomen we daar nu niet aan.’’
Ander belangrijk punt op de le-
denvergadering is een voorstel 
de interne organisatie van Bre-
derode Wonen aan te passen.  
De algemene ledenvergadering 
vindt plaats op donderdag 30 mei 
in De Uitkijk, Hoge Duin en Daal-
seweg 6 te Bloemendaal en be-
gint om 19.30 uur, de zaal is open 
vanaf 19.00 uur. Via de web-
site kan elke huurder inschrij-
ven voor vervoer naar De Uitkijk: 
www.brederodewonen.nl.

Regio - Per 1 mei moeten loka-
le politieke partijen een giften-
reglement gaan hanteren. De 
LGV in Velsen voelt zich daar-
door benadeeld. ,,Waar afde-
lingen van landelijke partijen 
gebruik maken van overheids-
subsidie, moeten lokale partij-
en in bijna alle gemeenten zelf 
voor de financiering van hun 
activiteiten zorgen. 
Deze rechtsongelijkheid wordt 
nu extra vergroot met het ver-
plicht invoeren van een giften-
reglement alleen voor lokale 
partijen.’’

Lokale politiek 
benadeeld 
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Velsen - Als u rond moet ko-
men van een laag inkomen, 
heeft u misschien wel recht op 
bepaalde voorzieningen of re-
gelingen die uw financiële situ-
atie verbeteren. De Formulieren-
brigade Velsen biedt uitkomst bij 
het invullen van formulieren en 
kijkt samen met u naar de rege-
lingen en voorzieningen waar u 
recht op heeft. De Formulieren-
brigade ondersteunt mensen 
die op of rond het minimum le-
ven bij het invullen van formu-
lieren. Ook kunnen zij met u kij-
ken of u wel al uw rechten be-
nut. De Formulierenbrigade Vel-
sen geeft u informatie over de-
ze regelingen en voorzieningen 
en helpt u bij de aanvraag. On-
ze medewerkers nemen graag 
de tijd voor u.De Formulierenbri-
gade Velsen is er voor alle inwo-
ners van Velsen die van een mi-
nimum inkomen leven en moei-
te hebben met het invullen van 
formulieren. Om een afspraak 
te maken met de Formulieren-
brigade Velsen, belt u met tele-
foonnummer 088-8876900. Dit 
telefoonnummer is bereikbaar 
op maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuurr 
een e-mail naar formulierenbri-
gadevelsen@socius-md.nl
De medewerkers van de Formu-
lierenbrigade Velsen komen, in-
dien nodig, ook op afspraak bij 
u thuis.

Formulieren-
brigade Velsen

Open Dag 
Kunstencentrum 

Velsen
IJmuiden - Het Kunstencentrum 
Velsen verspreidt deze week de 
brochure met het cursusaanbod 
2013-2014. De verkoop van de 
nieuwe cursussen gaat van start 
op de open dag, die plaatsvindt 
op zondag 26 mei van 12.00 tot 
16.00 uur in het Kunstencentrum 
aan de P.J. Troelstraweg 20. De 
open dag is voor nieuwsgieri-
ge potentiële cursisten en leer-
lingen extra interessant omdat 
er binnen alle afdelingen door 
veel docenten gratis proeflessen 
worden gegeven!

VVH/Velserbroek 
Heren 1 zijn kampioen
Velserbroek - VVH/Velserbroek 
Heren 1 startte in het seizoen 
2011-2012 in de 4e Klasse re-
creatie en werd meteen kampi-
oen. In de 3e Klasse-05 seizoen 
2012-2013 heeft Heren-1 twin-
tig partijen gewonnen, een gelijk 
speeld en slechts drie verloren, 
met een doelsaldo van 228-98. 
Zij werden kampioen met acht 
punten voorsprong op naaste 
concurrent ZOG-7.
Het team onder leiding van Jo-

nathan Galenkamp (aanvoer-
der) is een vriendenteam waar-
van vijf jongens deel uitma-
ken van VVH/Velserbroek Zon-
dag-1 veldvoetbal. Verder heeft 
dit team de Bekerfinale bereikt 
van district West-1. Op de fo-
to staand vanaf links: Tim Veld-
huijzen, Jonathan Galenkamp, 
Robin Zeeuw, Rik Bakker. Zit-
tend vanaf links: Ozan Baygul, 
Sander Loogman, Tobias Galen-
kamp, Mark van der Werff.

IJmuiden Metaal opent 
met mooi project
IJmuiden - De opening van het 
nieuwe bedrijf IJmuiden Metaal 
aan de Industriestraat moest een 
mooie stunt worden. Astronaut 
André Kuipers liet echter op hte 
laatste moment verstek. 
Ondanks dat was er een gro-
te opkomst. De opening werd 

nu gedaan door Jan van Run, 
Gedeputeerde van de Provincie 
Noord-Holland. De opening was 
tevens het startschot voor de 
bouw van de lesboot Union voor 
de Velsense scholieren van het 
Maritiem College. (foto: Reinder 
Weidijk)

Actie voor uitbreiding 
zwerfkattenopvang
IJmuiden - De Stichting Zwerf-
katten havengebied IJmuiden 
bestaat uit vrijwilligers die da-
gelijks de zwerfkatten in de ha-
ven verzorgen met castraties, 
medische zorg en bijvoeding. De 
club ontvangt geen subsidie en 
is afhankelijk van giften. Daar-
om wordt twee keer per jaar een 
50% actie gehouden; drie weken 
lang wordt dan elke gift door een 
sponsor met de helft verhoogd. 
Het geld wordt altijd gebruikt 
voor een speciaal project. De-
ze keer gaat het om de brood-
nodige uitbreiding van het bin-
nenverblijf.
,,De vorige actie was zo’n suc-
ces met een opbrengst van ruim 
4000 euro! Het geld is gebruikt 
voor dieetvoer, medicijnen en 
medische ingrepen. En door dit 
recordbedrag konden we einde-
lijk een betonnen schutting laten 
bouwen om het stuk land dat we 
bij onze noodopvang kregen. De 
buitenruimte voor onze opvang-
katten wordt daardoor twee keer 
zo groot! En dat was nodig; nu 
de groepjes zwerfkatten in de 
IJmuidense haven stabiel zijn 
kwam de nadruk meer op onze 
opvang te liggen. Want het blijkt 
dat veel zwerfkatten niet kunnen 
overleven op straat.”
Vooral oude en gehandicapte 
zwervertjes, maar ook extreem 
schuwe katten hebben geen le-
ven buiten en wachten in een 
donker hoekje op de honger-
dood. Vaak gaat het om slecht 
gesocialiseerde huiskatten die 
zijn gedumpt en niet in staat te 
overleven. 
Voor hen is de noodopvang be-
doeld, waar tevens kittens, 
zwangere zwerfpoezen, zieke en 

gewonde zwervers welkom zijn. 
Maar ook andere verwilderde of 
gedragsgestoorde gezonde kat-
ten die op de nominatie ston-
den om in te slapen. Omdat er 
een enorm te kort is aan gespe-
cialiseerde opvangplekken en de 
24-uurzorg die de IJmuidense 
stichting biedt. Hier krijgen deze 
onplaatsbare katten een eerlijke 
kans en blijken zij na een inten-
sieve socialisatie alsnog een ge-
weldig huisgenootje te zijn! En 
anders blijven zij in de professi-
onele noodopvang, in vrijheid en 
met begrip voor hun gedrag. 
,,Echter, de opvang is te klein. 
Het extra stuk land kwam dus 
als geroepen. Maar al wordt de 
leefruimte daarmee vergroot, 
het probleem van een overvol-
le opvang blijft. We hopen daar-
om met deze actie genoeg geld 
binnen te krijgen om een twee-
de binnenverblijf te kunnen aan-
schaffen. Tevens kunnen we dan 
een grotere quarantaineruimte 
creëren, om de gezonde van de 
zieke katten gescheiden te hou-
den. De huidige quarantaine vol-
staat niet meer. Een flinke blok-
hut is een uitstekende oplossing 
maar kost  2500 euro. Een be-
drag wat wij niet hebben.” 
De 50% zomeractie start op 20 
mei en loopt af op 15 juni 2013.
Dat houdt in dat iedere gift in 
deze periode wordt verhoogd 
met 50%. Zo wordt een donatie 
van 10 euro 15 euro en is 80 euro 
ineens 120 waard! Het extra bin-
nenverblijf is keihard nodig want 
de eerste kittens en zwangere 
poezen zijn al binnen!
Giro 4761 772 t.n.v. St. Zwerfkat-
ten havengebied IJmuiden, te 
Velsen-Noord, ovv ‘zomeractie’. 

Wandel mee en 
sta stil bij kanker
IJmuiden - Wandel op 8 of 9 ju-
ni een poosje mee met de  KWF 
SamenLoop voor Hoop in IJmui-
den. Om 14.00 uur is het start-
sein van het gezellige maar ook 
indrukwekkende en ontroerende 
wandelevenement. Het startsein 
wordt gegeven door de survivors, 
dit zijn mensen die kanker heb-
ben of hebben gehad. Het zijn de 
eregasten van het evenement. Als 
u als survivor bij de SamenLoop 
wilt zijn kunt u zich aanmelden via 
velsen@samenloopvoorhoop.nl of 
via het Inloophuis Kennemerland 
(023-8885367).
Er hebben zich al diverse teams 
aangemeld voor de SamenLoop, 
vaak met een mooie en ontroeren-
de motivatie. Voetbalvereniging 
Stormvogels wandelt bijvoorbeeld 
mee vanwege hun veel te jong 
overleden penningmeester. Er zijn 
diverse teams die bijna compleet 
zijn zoals die van de gemeente 
Velsen, Dekamarkt, Badminton-
club Velsen, Rabobank Velsen en 
omstreken, Connexxion, Tata Steel 

en Fysio Velserbroek. U kunt zich 
nog opgeven met een team of in-
dividueel (u wordt dan bij een 
team ingedeeld). Voor kinderen 
is er de juniorloop van 24 minu-
ten. Naast het wandelen is er veel 
muziek en er zijn kraampjes waar 
van alles te koop is. Uiteraard gaat 
de gehele opbrengst naar het 
KWF voor onderzoek naar kan-
ker. U kunt ook nog kaarsenzak-
ken kopen voor de kaarsencere-
monie (zaterdag 8 juni 23.00 uur). 
Op de website van de Samenloop 
staan de verkooppunten in Vel-
sen. Er wordt nog gezocht naar 
een aantal vrijwilligers die 8 en 9 
juni hand- en spandiensten willen 
verrichten. Hiervoor kunt u con-
tact opnemen met Helen Hogen-
doorn, 06-41179093. www.velsen.
samenloopvoorhoop.nl.
Op 30 mei knipt Cosmo Hairsty-
ling in IJmuiden voor de KWF Sa-
menloop. Van iedere behande-
ling gaat 5 euro naar de Samen-
loop. Bel voor een afspraak: Cos-
mo Hairstyling, 0255-510554.
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Santpoort-Noord - Pim Mulier 
(1865-1954) is een van de be-
langrijkste grondleggers van de 
moderne sportbeoefening zoals 
wij die nu in Nederland kennen. 
Atletiek, voetbal, rugby en cric-
ket werden onder andere door 
hem hier geïntroduceerd. Hij gaf 
de aanzet tot de organisatie van 
de eerste Elfstedentocht en ook 
de wandelvierdaagse van Nij-
megen is op zijn initiatief ge-
start. Tot op hoge leeftijd is Pim 
Mulier actief geweest als sport-
man, schrijver en ondernemer. 
Juist die vitaliteit tekent hem: hij 
was bereid zich steeds opnieuw 
open te stellen voor nieuwe ont-
wikkelingen en mogelijkheden.
De Pim Mulierloop is de oud-
ste loop van Nederland, de ge-
schiedenis gaat terug tot 1878. 
Deze eerste atletiekwedstrijd in 
Nederland werd toen in de ge-
meente Velsen gehouden. Na 59 
jaar vond, op vrijwel dezelfde lo-
catie de tweede editie plaats 
waarbij de winnaar van de eer-
ste editie, Pim Mulier zelf het 
startschot loste. Suomi brengt 
tot op de dag van vandaag hulde 
aan de grote sporter Pim Mulier 
door elk jaar weer de Pim Mu-
lierloop te organiseren.

Op zondag 26 mei wordt de 
73ste Pim Mulierloop georga-
niseerd. Er is een wedstrijdloop 
over 15 kilometer, prestatielopen 
over 5,3, 10 en 15 kilometer en 
een jeugdloop van één kilome-
ter. Het parcours van de 15 en 10 
km is dit jaar nóg leuker met een 
gewijzigd parcours langs de Ru-
ine van Brederode. 
De start/finish voor de jeugd-
loop is om 10.30 uur, de andere 
lopen starten om 11.00 uur. Het 
parcours is verhard en groten-
deels verkeersvrij, alle kilome-
terpunten staan aangegeven. Er 
zal gelopen worden met barco-
destartnummers voor alle deel-
nemers. Er is parkeerruimte bij 
sportpark Groeneveen in Sant-
poort-Noord en er is ook dou-
che- en kleedgelegenheid aan-
wezig. 
Tot 22 mei kunnen hardlopers 
zich voorinschrijven voor de Pim 
Mulier-Run2dayloop via www.
inschrijven.nl. De atleten voor 
de jeugdloop kunnen zich alleen 
inschrijven op de wedstrijddag. 
Na-inschrijven kan op de wed-
strijddag vanaf 9.00 uur tot een 
kwartier voor de start. Meer in-
formatie kunt u vinden op www.
avsuomi.nl.

School’s cool zoekt 
nieuwe mentoren
Velsen - School’s cool is in de 
IJmond op zoek naar vrijwilli-
gers die zich voor anderhalf jaar 
willen inzetten als thuismen-
tor.  School’s cool koppelt de-
ze thuismentoren aan brugklas-
leerlingen die door persoonlijke 
omstandigheden een groter ri-
sico lopen op schooluitval. Met 
een tot twee uur begeleiding per 
week maken de vrijwilligers een 
wereld van verschil.
Dankzij een donatie van Kin-
derpostzegels Nederland kan 
School’s cool, dat in Velsen 
zijn vierde jaar ingaat, het ko-
mend schooljaar op bescheiden 
schaal uitbreiden naar Beverwijk 
en Heemskerk. In Velsen wordt 
School’s cool vooral gefinancierd 
door de gemeente.
Het doel van School’s cool is het 
vergroten van de kansen van 
leerlingen in het voortgezet on-
derwijs. De stap van de basis-
school naar de brugklas is groot.  
Voor een aantal kinderen is deze 
stap door omstandigheden thuis 
te groot. Daardoor lopen zij extra 
risico op uitval. 
De thuismentoren van School’s 
cool helpen hun pupillen om dat 
risico te verkleinen. 
Deze vrijwilligers gaan in de re-
gel eens per week op huisbe-
zoek. Zij zien erop toe dat de 

leerling lekker in zijn vel zit en 
voldoende tijd aan zijn huiswerk 
besteedt. Zij geven hem of haar 
en de ouders tips en adviezen en 
ze oefenen met zelfstandig leren. 
Het is regel dat altijd een van de 
ouders thuis is.
Ervaring en onderzoek, ook in 
andere gemeenten, leert dat ne-
gentig procent van de leerlingen 
die begeleiding krijgen van een 
thuismentor, over gaat naar de 
tweede klas op hetzelfde niveau 
of hoger. 
School’s cool past prima bij het 
maatschappelijk betrokken on-
dernemerschap. Daarom zijn di-
verse werkgevers bereid om hun 
werknemers in tijd te facilite-
ren als zij zich willen inzetten als 
thuismentor. 
Voor komend schooljaar worden 
dus nog nieuwe vrijwilligers ge-
zocht. Zij krijgen de komende 
maanden een training en daar-
na ondersteuning van de coördi-
nator, die ook regelmatig bijeen-
komsten organiseert waarop er-
varingen kunnen worden uitge-
wisseld.
Voor meer informatie over 
School’s cool en het thuismen-
torschap, zowel voor individue-
le vrijwilligers als voor bedrijven, 
zie www.schoolscoolvelsen.nl of 
bel met 023-5392664.

IJmuiden - Zondag 26 mei 
wordt van 08.00 tot 16.00 uur 
weer een leuke, en gezellige, 
kofferbakmarkt gehouden op 
het Velserduinplein. Tijdens deze 
dag zal er ook een terrasje staan 
waar de mensen even bij kun-
nen komen van het geslenter. 
Wie ook wilt deelnemen aan de-
ze kofferbakmarkt kan gewoon 
aansluiten in de rij (staat aange-
geven). Tegen 07.30 uur gaat met 
het terrein op en kan de verkoop 
beginnen. De kosten bedra-
gen 10 euro per auto, auto met 
aanhanger en bus 15 euro. Te-
vens betaald men 10 euro borg 
wat men na afloop weer terug 
krijgt. De volgende makten wor-
den gehouden op 30 juni, 28 ju-
li, 25 augustus en 29 september. 
Meer informatie: telefoon 0255-
518380 of 06-42456182.

Kofferbakmarkt

Van Lent Band 
in Stage Café

IJmuiden - In de zomer van 
2002 doken drie broers en twee 
vrienden met hun instrumenten 
en een heleboel watts een kel-
der van IJmuiden in. Na een paar 
avondjes oefenen wisten de drie 
broers het al, dit gaat heel leuk 
worden, vanaf die tijd is de Van 
Lent Band een feit. Inmiddels 
toert de Van Lent Band door het 
hele land. Het succes van de Van 
Lent Band schuilt hem in het uit-
gekiende repertoire, funk, soul 
en blues wordt met zoveel ener-
gie gespeeld datde band zich 
helemaal uitleeft op het podi-
um en het enthousiasme daar-
van uitstraalt op het publiek. Het 
maakt hen dan ook niks uit of het 
podium groot, klein kroeg of fes-
tival is, als er maar gespeeld en 
gefeest kan worden. Het motto
luidt: ‘Met de Van Lent Band is er 
feest in de tent’.
De band bestaat uit: Kees, Ge-
rard, Jacques van Lent, Arthur 
Alphenaar en Dries Brouwer. 
Mogelijk is er zondag 26 mei nog 
een speciale gast, namelijk zan-
geres Sylvia Brandse.
Stage Café begint om 17.30 uur. 
De toegang is gratis.  Witte The-
ater, Kanaalstraat 257 IJmuiden.
DE Van Lent Band vervangt het 
eerder aangekondigde optreden 
van Jaap en de Rest, dat helaas 
door omstandigheden niet door-
gaat.

Bibliotheek Velsen en Welzijn Velserbroek

Themabijeenkomst: 
‘Recept met ‘n verhaal’
Velsen - Met de officiële sa-
menwerking tussen Bibliotheek 
Velsen en Welzijn Velserbroek als 
wapenfeit, kan de unieke combi-
natie tussen service en welzijn 
verder worden uitgebouwd. Na 
de succesvolle eerste edities van 
de inloopochtenden is besloten 
om het project ‘Service en Wel-
zijn’ verder door te zetten.
Elke tweede en vierde donder-
dag van de maand is in beide 
vestigingen van de bibliotheek 
tussen 10.00 en 12.00 uur een 
speciale ochtend voor 50-plus-
sers. Zo wordt extra service ge-
boden bij het selecteren en uitle-
nen van materialen.
Daar bovenop organiseren Wel-
zijn Velserbroek en de biblio-
theek aparte thema-ochtenden 
in Bibliotheek Velserbroek. Het 

thema op donderdag 30 mei, al-
weer de laatste bijeenkomst van 
het seizoen, is ‘recepten met 
een verhaal’. Uiteraard zijn we 
op zoek naar hét recept voor de 
beste appeltaart, dat wellicht al 
jaren in de familie is, maar ook 
kijken we naar moderne manie-
ren van uitwisselen van recep-
ten, bijvoorbeeld via ‘apps’ op uw 
tablet of via populaire internetsi-
tes als smulweb.nl. Alle ochten-
den zijn gratis toegankelijk, voor 
deze laatste editie vragen we u 
wel om u vooraf aan te melden 
bij Welzijn Velserbroek via info@
welzijnvelserbroek.nl of 023 538 
8830. Zo bent u verzekerd van 
een heerlijk stuk huisgemaakte 
(appel)taart tijdens deze bijzon-
dere bijeenkomst in Bibliotheek 
Velserbroek.

Geen windturbines 
binnen 12-mijlszone

Regio - De provincie Noord-
Holland dient bij het rijk een 
zienswijze op de Notitie Reik-
wijdte en Detailniveau Rijks-
structuurvisie Windenergie op 
Zee in. 
Noord-Holland laat het Rijk in 
de zienswijze weten tegen de 
realisatie van windparken bin-
nen de 12-mijlszone van de 
kust te zijn.
De provincie Noord-Holland is 
voorstander van windparken 
buiten de 12-mijlszone onder 
meer vanwege de grote kan-
sen voor de Noord-Hollandse 
offshore windsector, maar ziet 
geen meerwaarde in de door 

het rijk voorgenomen haalbaar-
heidsstudie naar  windenergie-
parken binnen de 12-mijlszo-
ne gezien de maatschappelijke 
gevoeligheden en het behoud 
van het open zicht: ,,Wij zijn te-
gen de realisatie van windpar-
ken binnen de 12 mijlszone en 
willen u verzoeken in te zetten 
op de realisatie van windener-
gie op zee buiten de 12-mijls-
zone.”
De provincie spreekt in de 
zienswijze wel haar waardering 
uit voor het feit dat het rijk de 
kustgemeenten en kustprovin-
cies tijdig heeft geraadpleegd 
en geïnformeerd.

Regio - De luilakviering is in  
Kennemerland relatief rustig 
verlopen. De politie had vooraf 
aangegeven, onder andere via 
tweets door wijkagenten, ook dit 
jaar scherp te controleren op de 
aanwezigheid van eieren, meel, 
tandpasta en allerhande attribu-
ten om vernielingen mee te kun-
nen plegen. Deze waarschuwing 
lijkt zijn vruchten afgeworpen te 
hebben. Er waren slechts enkele 
luilakgerelateerd incidenten.

Luilak relatief 
rustig verlopen

Run2day Loop









23 mei 201312

Opknapbeurt via Select Windows 

Kunststof kozijnen 
voor Vrijzicht Osdorp

Regio - Het aan de Sloterplas 
gelegen appartementencomplex 
Vrijzicht heeft onlangs een grote 
opknapbeurt ondergaan. De ko-
zijnen van de 72 koopapparte-
menten waren verrot en moes-
ten worden vervangen. In op-
dracht van de Vereniging van Ei-
genaren heeft Select Windows/
Van der Vlugt alle kozijnen ver-
vangen door kunststof kozijnen. 
Duur van het project: vier maan-
den.
Select Windows/Van der Vlugt 
heeft een bijzonder veelzijdig le-
veringsprogramma op het ge-
bied van kunststof kozijnen en 
biedt bovendien keuze uit maar 
liefst 125 verschillende kleu-
ren. Met het oog op het in stand 
houden van de herkenbaar-
heid, werd voor de buitenkant 
van het appartementencomplex 
voor donkerbruine kunststof ko-
zijnen gekozen. Door gebruik 
van zeer hoogwaardige Schüco 
profielen was het mogelijk om 
de houtstructuur op een zoda-
nige manier na te bootsen dat 
het onderscheid tussen traditio-
nele houten kozijnen en kunst-

stof kozijnen nauwelijks meer te 
zien is.
Ook de kozijnen aan de bin-
nenzijde van de appartementen 
zijn onder handen genomen. El-
ke bewoner had voor de afwer-
king keuze uit vier kleuren folie, 
zowel voor de kunststof kozij-
nen als voor de vensterbanken. 
Naast de gewenste kleur geeft 
de folie het kunststof kozijn ook 
een aanvullende houtnerfstruc-
tuur. Zo lijken de nieuwe kunst-
stof kozijnen precies op hou-
ten kozijnen. De grote voorde-
len van het gebruik van kunst-
stof kozijnen zijn daarnaast het 
onderhoudsarme karakter, de 
inbraakwerendheid, de isolatie-
waarde én de lange levensduur.
Inmiddels zijn alle appartemen-
ten voorzien van kunststof ko-
zijnen in de gewenste kleur, in 
combinatie met HR isolatie-, 
warmte- en geluidswerend glas. 
Select Windows/Van der Vlugt 
heeft het project geheel in eigen 
beheer uitgevoerd en het resul-
taat mag er zijn!
Meer weten? Ga naar www.van-
dervlugt.nl of bel  023-5382277.

Dag van de Bouw
Stadhuis Velsen
opent haar deuren
IJmuiden - Zoals u ongetwijfeld 
weet, heeft de gemeente Velsen 
besloten om het stadhuis van 
Velsen, ontworpen door bouw-
meester W.M. Dudok, energie-
zuiniger te maken. Om dat te re-
aliseren moet de bestaande as-
besthoudend klimaatinstallatie 
worden vervangen. Daarnaast 
wordt een aantal aanpassingen 
gedaan, zodat het stadhuis voor 
iedereen toegankelijk wordt. Al 
met al een ingrijpende verbou-
wing waarbij de historische uit-
straling van zowel interieur als 
exterieur zoveel mogelijk behou-
den moet blijven. Of weer terug-
gebracht: de gevelkozijnenwor-
den vervangen en krijgen het 
originele uiterlijk weer terug.
Omdat dit zo’n bijzonder gebouw 
is met historische waarde heeft 
BAM Utiliteitsbouw deze bouw-
plaats aangemeld bij de nationa-

le Dag van de Bouw. BAM voert 
alle bouwkundige werkzaamhe-
den uit en coördineert het werk 
als hoofdaannemer. Zij organi-
seren deze dag met de volgen-
de betrokken partijen: bbn advi-
seurs, Beelen sloopwerken, Kui-
pers Installaties en Bouwtalent.
Publiek is zaterdag 1 juni wel-
kom voor een bezoek en rondlei-
ding door het stadhuis. Kinderen 
zijn (onder begeleiding van een 
volwassene) eveneens van harte 
welkom. Er is ook aan het edu-
catieve gedeelte gedacht. Denk 
aan timmeren onder begelei-
ding van een echte timmerman, 
zelf een kleine elektra-installa-
tie ontwerpen en in elkaar zetten 
en je verplaatsen als een asbest- 
saneerder door een witte overall 
en masker aan te trekken. 
Publiek is vanaf 10 uur van har-
te welkom.

Velsen-Noord – Vanaf maan-
dag 27 mei zijn er in Wijkcentrum 
De Mel-Watervliet elke maandag 
spreekuren die bijdragen om 
meer grip te krijgen op uw geld. 
Er is een inloopspreekuur van 
09.30 tot 10.30 uur, daarna volgt 
een spreekuur op afspraak van 
10.30 tot 12.00 uur. U kunt on-
der andere hulp krijgen bij:  uw 
administratie, vragen over om-
gaan met geld, belastingadvies, 
bespaartips en veel  meer. Deze 
spreekuren worden vorm gege-
ven door de heer Erwin de Groot 
die zijn deskundigheid vrijwillig 
inzet voor de buurt. U kunt dus 
van 09.30 t/m 12.00 uur langs-
komen met al uw vragen over 
geld.  Heeft u verder nog vragen 
over deze spreekuren dan kunt u 
contact opnemen met Lars Stee-
neken, Wijkcentrum De Mel-Wa-
tervliet, Doelmanstraat 34, 1951 
GC Velsen-Noord, lars@welzijn-
velsen.nl, telefoon: 0251-226445. 

Grip op geld - 
spreekuren

IJmuiden - Op vrijdag 13 septem-
ber start Klaverjasvereniging On-
derling Genoegen weer met de on-
derlinge competitie voor koppels. 
De competitie loopt over 18 ron-
des die eens in de twee weken 
plaatsvinden. Daarnaast is er nog 
een slotavond, waarop de uitein-
delijke winnaars worden bekend-
gemaakt en iedereen een prijs mee 
naar huis neemt. De entree be-
draagt  2,50 euro per persoon, per 
avond. Er is weer ruimte voor nieu-
we koppels.  Ook kan men zich in-
dividueel opgeven, zodat koppels 
kunnen worden gevormd. Ook per 
avond zijn er diverse leuke prijzen 
te winnen. De ruimte, waarin wordt 
gekaart bevindt zich onder de Pie-
terskerk, Zuiderkruisstraat. Het kla-
verjassen begint om 20.00 uur. De 
zaal is open om 19.30 uur. Opgeven 
kan bij Dirk de Greef, telefoonnum-
mer 0255-533030 of 06-20735171.

Klaverjassen

Klootschieten
Velsen-Zuid – Zaterdag 18 
mei, was de laatste PK gooien 
voor de vijftien klootschieters 
van Full Speed. De stand is bij 
de meeste spelers(sters) al be-
kend, maar het bestuur houd 
de namen nog even vast. Het 
weer in Spaarnwoude was per-
fect, maar het onkruid schiet 
daardoor ook de lucht in waar-
door de kloten moeilijk terug 
te vinden zijn. Ook Nico blijft 
maar groeien met PK gooien, hij 
won op 24 schoten en 27 me-
ter. Dirk werd tweede op 24-4. 
Albert werd derde op 25-7. Er 
gaan stemmen op om de Beec-
kenstijn-route te gaan gebrui-
ken. Komende zaterdag beslist 
het bestuur hier over. Op de 
agenda staat alleen de laatste 
competitiewedstrijd op zaterdag 
1 juni. Voor info bel Harm Jong-
man, telefoon 0255-514780 of 
Ton Boot, telefoon 0255-510085.

‘t Mosterdzaadje
Optreden Trio Fioritura 
en Marquette Trio
Santpoort-Noord - Het Trio Fi-
oritura presenteert op vrijdag 24 
mei om 20.00 uur een programma 
van duetten en solo’s van o.a. Pur-
cell, Schumann, Tsjaikovski, Rach-
maninov, Wolf, en Weill. De uitvoe-
renden zijn: Bärbel Nieuwenburg- 
mezzo-sopraan, Suzanne Winkler-
sopraan en de pianist Jacob Engel.
Zondag 26 mei om 15.00 uur 
treedt het Marquette Trio op in ’t 

Mosterdzaadje. De pianiste Ka-
na Yamaguchi, de celliste Martine 
Belder en de violist Daniël Strang 
voeren trio’s uit van Haydn, Beet-
hoven, Ravel en Piazzolla. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Uitermate wisselvallig 
en koud

Vernietigende tornado’s in Okla-
homa, een warme mei in Mos-
kou en belabberd voorjaars-
weer in de Benelux. Veel men-
sen zijn   geneigd te zeggen dat 
het met de zomer van 2013 niets 
zal worden, maar dat soort uit-
spraken zijn uitermate prema-
tuur. Juni, juli en augustus kun-
nen nog prachtig weer geven.
Voorlopig blijft het evenwel erg 
wisselvallig en zeer koud voor 
de tijd van het jaar. Op donder-
dag is het midden op de dag 
maar 8-9 graden en wanneer 
het flink opklaart is zelfs wat 
nachtvorst mogelijk tot zaterdag.   
Uiteraard voeren depressies 
vooralsnog de boventoon en die 
cyclonen tollen nagenoeg in de 
omgeving van Nederland rond. 
Door de stroperigheid van dit 
soort storingen is er nagenoeg 
iedere dag wel kans op een por-
tie regen. De wind maakt het er 
ook niet aangenamer op en van-
af donderdag ligt de gevoels-
temperatuur soms maar enke-
le graden boven het vriespunt. 
Het koude zeewater geeft bij 
een aanlandige wind nog eens 

een extra impuls aan de koude-
perikelen. Er zijn ook een paar 
min of meer droge dagdelen, 
maar al spoedig nadert dan het 
volgende front. In het weekend 
stijgt het kwik licht, maar het zit 
nog altijd beneden de normale 
meiwaarden. De meest recente 
vooruitzichten zinspelen op een 
nog wat verder stijgen van het 
kwik in de loop van de volgende 
week en dan zou het 15-18 gra-
den kunnen worden. Het Ameri-
kaanse weermodel laat de actie-
ve storingen echter nog steeds 
richting Nederland komen. Dit 
jaar lijkt een beetje op 1983 toen 
we ook een zeer wisselvallige en 
veel te koele periode hadden.
Ook in 1991 was het kommer en 
kwel en tot diep in de maand ju-
ni koud en nat. Zowel in 1983 
als in 1991 volgde een zomer die 
er wezen mocht, dus misschien 
biedt dat gegeven nog wat hoop.
Meer info over de eventue-
le ommekeer naar zomer-
weer in juni is te vernemen 
via www.weerprimeur.nl
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Velsen-Zuid - Op zondag 26 
mei houdt modelbouw ver-
eniging Het Y een open dag. 
Zij zullen dan op de 600 me-
ter lange spoorbaan met di-
verse stoom-, elektrische- en 
diesellocomotieven rondrijden. 
Groot en klein worden uitgeno-
digd om in de passagierswa-
gons plaats te nemen, dit tegen 
een kleine vergoeding. Daar-
naast is hun 45 mm spoorbaan 
open, waarop kleine treintjes 
de hele dag hun rondjes rij-
den. De onderhoudswerkplaats 
is te bezichtigen alwaar diver-
se stoommachines tentoon-
gesteld worden. Om 10.00 uur 
wordt begonnen met het op-
stoken van de stoomlocomo-
tieven, om 11.00 uur begint de 
eerste rit, de laatste rit wordt 
gereden om 16.00 uur.  Nadat 
de  kaartjes geknipt zijn en het 
fluitsignaal klinkt vertrekt de 
trein. Ze kunnen zien wat ko-
len zijn en ontdekken hoe een 
stoomlocomotief werkt. De 
spoor baan vindt men in het 
Recreatiepark Spaarnwoude 
aan de Genieweg 38a. Voor in-
formatie: of 06- 11525794. Zie 
ook www.mbv-hety.nl.

Open dag 
miniatuur 
spoorbaan

Driehuis - Zondagavond 26 mei. 
zal de Engelmundus Cantorij uit 
Driehuis om 19.15 uur een Ves-
perviering verzorgen in de En-
gelmunduskerk. De samenkomst 
zal ongeveer drie kwartier duren, 
waarin gebed, zang en orgelspel 
een meditatieve weldaad zijn in 
de hectische wereld waarin wij 
leven. Tijdens de viering wor-
den werken gezongen en ge-
speeld van Willem Vogel, Hein-
rich Shuts, Stefan Stuligrosz, An-
thonius Brumel en Gonny Luij-
pers-de Man. Voorganger is pas-
tor E Wigchert. De Engelmundus 
Cantorij Driehuis staat onder lei-
ding van dirigent/organist Joop 
Heeremans.

Vespers in de 
Engelmundus-

kerk

Onthulling kunstobject 
Polderstroom

Velserbroek - Op vrijdag 24 
mei onthult ontmoetingscen-
trum Polderstroom van Zorgba-
lans een kunstobject. 
Bezoekers en hun mantelzor-
gers werkten wekenlang aan 
het kunstwerk: een combina-
tie van letters, schilderwerk en 
drie dimensioneel werk. Crea-
tief werken vormt een onder-
deel van de Stromen-filosofie:  
bezoekers stimuleren om bezig 
te blijven, zowel fysiek als men-
taal.
Wethouder Robert te Beest 
en Anja Schouten, voorzitter 
Raad van Bestuur van Zorgba-
lans onthullen het driedimensi-
onale kunstwerk op 24 mei om 
11.00 uur precies. Een half uur 
voor die tijd, dus vanaf 10.30 
uur staan de deuren van het 
Ontmoetingscentrum open. De 
scheppers van het kunstwerk 
zorgen met een zelf gecompo-
neerd lied ook voor de muzika-

le omlijsting. Met een hapje en 
drankje wordt de bijeenkomst 
afgesloten.
Polderstroom is een Ontmoe-
tingscentrum in Velserbroek 
voor mensen met geheugen-
problemen en/of dementie en 
hun mantelzorgers. Mantelzor-
gers ontmoeten hier mensen 
met dezelfde vragen of proble-
men rond geheugenverlies en 
dementie. Polderstroom biedt 
vijf dagen in de week onder-
steuning bij het leren omgaan 
met de gevolgen van dementie. 
Samen met mantelzorgers stel-
len gespecialiseerde medewer-
kers een programma op voor de 
bezoekers. Er is veel aandacht 
voor geheugentraining, bewe-
ging en uitstapjes. Alle activitei-
ten worden begeleidt door er-
varen en professionele mede-
werkers. Polderstroom ligt aan 
de Aletta Jacobsstraat 227 in 
Velserbroek.

Online inschrijven voor 
Straatvoetbal Santpoort
Santpoort-Noord - Vanaf 2013 
organiseert Stichting Straatvoet-
bal Santpoort het straatvoetbal-
toernooi tijdens het dorpsfeest 
Santpoort. Het 32e Straatvoet-
baltoernooi vindt plaats op het 
Burgemeester Weertsplantsoen 
op maandag 29 juli. 
Na meer dan 30 jaar gaat Straat-
voetbal Santpoort online, dit be-
tekent dat jongens en meisjes 
van 6 tot en met 13 jaar die mee 
willen doen aan het toernooi, 

zich voortaan kunnen inschrij-
ven via: www.straatvoetbalsant-
poort.nl. Ook de kindertjes on-
der de 6 jaar kunnen via de web-
site inschreven worden voor de 
pauze wedstrijd. De deelname 
bedraagt 3 euro per persoon, de 
inschrijving wordt pas officieel 
als je het inschrijfgeld hebt vol-
daan. Inschrijven kan tot 19 ju-
li. Inlichtingen: Paul Voorting, 
Hoofdstraat 101, telefoon 06-
22094830.

Schartkampioenschap 
Schaakclub Santpoort
Velserbroek - Afgelopen vrijdag 
was het weer zover in het Polder-
huis in Velserbroek het 8e schar-
tkampioenschap van Schaakclub 
Santpoort. 
Na twee rondes hadden de top-
favorieten ieder al verrassend 
twee matchpunten met darten 
laten liggen tegen respectie-
velijk Tuna & Dijkman en Kem-
per & Bender die nu samen met 
hen aan de leiding gingen. Van-
af ronde drie werden de verhou-
dingen een stuk duidelijker in 
het klassement. Waar iedereen 
2-2 speelde, gingen de Roode 
& de Roode er keihard met 0-4 
af tegen van der Lende & Gra-
vemaker. In de daaropvolgende 
rondes bleven laatstgenoemden 
maar met 4-0 winnen en toen 
zij al kampioen waren volgde er 
nog een dartverlies tegen Grave-
maker & de Bock. 
Al met al dus een zeer verdiende 
overwinning voor van der Lende 
& Gravemaker met 20 van de 24 
mogelijke matchpunten! de Roo-
de & de Roode eindigden door 
een sterke eindsprint op een 2e 

plaats met 18 matchpunten. Voor 
de 3e plaats moest er een barra-
ge (de eerste in 8 edities schar-
ten) worden gespeeld tussen 
Buschman & Hoekstra en Swier 
& Swier die beiden op 13 match-
punten eindigden. Eerstgenoem-
den wonnen deze met 1,5-0,5 en 
eindigden voor het eerst op het 
podium. Kors & Dietvors ein-
digden op een 5e plaats met 12 
matchpunten. Vooral het niet uit-
gooien van dubbels was hier de-
bet aan. Vlak daarachter op een 
6e plaats eindigden Gravemaker 
& de Bock ook met 12 match-
punten. Een 7e plaats was er 
voor Fokkink & Kruisselbrink. Zij 
begonnen zeer sterk maar slo-
ten het toernooi af met tweemaal 
een 4-0 nederlaag tegen de twee 
topfavorieten. Tuna & Dijkman 
eindigden op een 8e plaats met 
9 matchpunten. 
De rode lantaarn was deze keer 
voor Kemper & Bender met 9 
matchpunten. Met 701 (en uit-
gooien met een dubbel) was dit 
duo onklopbaar! Zie ook www.
schaakclubsantpoort.nl.

Lepelaar in Velserbroek
Velserbroek - De elfjarige Arjan Schoorl uit Velserbroek maakte 
onlangs deze foto van een lepelaar, gespot in de omgeving van de 
Westlaan. De lepelaar was een tijd weg uit Nederland. Maar door be-
schermingsmaatregelen is de grote vogel weer vaker te zien in Ne-
derland. Momenteel zouden er 1000 broedende paren in Nederland 
te vinden zijn. Deze zijn vooral te vinden in het Waddengebied, Zee-
land en langs de Randmeren en Oostvaardersplassen. In Velserbroek 
zie je ze zelden. (foto: Arjan Schoorl)

Dameszaalvolleybaltoernooi
Autodemontage Rutte al 
10 jaar trouwe sponsor

Velserbroek - Het  tiende  HHI 
Metaalwerken damesstraten 
zaalvolleybaltoernooi in Velser-
broek is op zaterdag 12 okto-
ber.  De voorbereidingen voor 
de tweede lustrumeditie zijn al 
weer in volle gang. 24 straten 
kunnen meedoen. Opgave kan 
via info@straatvolley.nl.
Het gaat heel goed met de 
sponsoring van het HHI Me-
taalwerken toernooi. Sponso-
ren wil het toernooi graag on-
dersteunen. Diverse onderhan-
delingen en gesprekken met 
Kees Rutte van Autodemonta-
ge M.J. Rutte  hebben tot resul-

taat gehad dat Kees Rutte ook  
het tiende zaalvolleybaltoer-
nooi sponsort. Autodemontage 
M.J.Rutte is gevestigd aan Hof-
geesterweg 7 in Velserbroek 
en gespecialiseerd in banden 
(montage en demontage), in- 
en verkoop van alle sloop- en 
schadeauto’s . Zie voor alle in-
fo over het 10e HHI metaalwer-
ken  dames stratenzaalvolley-
baltoernooi www.straatvolley.nl  
Op de foto vanaf links: Frans 
Looij organisatie dames stra-
ten zaalvolleybaltoernooi en 
Kees Rutte van Autodemonta-
ge Rutte.
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9e  HIGHLAND GAMES
ROTARY CLUB VELSEN PRESENTEERT

ZATERDAG 25 MEI 2013 • 10.00 TOT 18.00 UUR • PARK VELSERBEEK • TOEGANG GRATIS

Uitje voor het hele gezin in Park Velserbeek

Sportieve strijd voor een goed doel
Op zaterdag 25 mei 2013 organiseert 
de Rotary Club Velsen (RCV) van 
10.00 tot 18.00 uur in Park Velserbeek 
de traditionele Highland Games. Het 
betreft al weer de 9e editie van deze 
bijzondere tweejaarlijkse activiteit. 
De voorbereidingen voor dit spekta-
kel zijn in volle gang en verlopen naar 
wens. De organisatoren kijken uit naar 
een geslaagde dag en zijn verheugd 
dat zich een maximum aantal van 28 
teams heeft ingeschreven. Hierdoor is 
het vrijwel zeker dat de 9e editie van 
de Highland Games weer een suc-
cesvolle editie kan worden. Onder de 
teams zijn maar liefst 4 damesteams.

De 28 deelnemende teams zullen met 
elkaar hun mentale- en fysieke krachten 
meten en wedijveren voor de hoofdprijs: 
een 3-daagse minicruise voor het winnen-
de team met partners naar Newcastle met 
DFDS Seaways, incl. alle maaltijden aan 
boord. Deze hoofdprijs wordt gratis ter be-
schikking gesteld door DFDS Seaways. De 
tweede prijs bestaat uit toegangskaarten 
voor het team met partners voor het whis-
kyfestival dat jaarlijks door Slijterij & Wijn-
huis Zeewijck wordt georganiseerd. Het 
Holiday Inn Seaport Beach Hotel biedt de 
winnaars van de tweede prijs tevens een 
twee gangen diner aan. Daarnaast zal er 
een sponsorprijs worden uitgereikt. Deze 
wordt gratis beschikbaar gesteld door 
Landgoed Duin & Kruidberg te Santpoort-
Noord. De sponsorprijs bestaat uit een vier 
gangen diner incl. wijn voor twee perso-
nen in restaurant De Vrienden van Jacob 
op het Landgoed Duin & Kruidberg.

De opbrengsten van de Highland Games 
2013 zullen ten goede komen aan een vijf-
tal goede doelen. Zee- en Havenmuse-
um ‘De Visserijhaven’ wil alle basisscho-
len in de omgeving benaderen met een 
leerpakket over de visserij en de ontwikke-
ling van het Noordzeekanaal in de meest 
uitgebreide zin van het woord. Daarnaast 
wil het museum lokale en regionale be-
jaardenhuizen en verpleeginstellingen de 
mogelijkheid bieden om met hun gasten 
(bewoners) een bezoek te brengen aan 
het museum. 

Het museum wordt op allerlei vlakken 
door vrijwilligers gerund, maar het ontwik-
kelen van lesmateriaal voor de scholen en 

folders voor versprei-
ding in de tehuizen valt 
behoorlijk buiten het 
budget. 

Stichting Tegenkracht 
en CareworX
De fi nanciering van het 
sporten en trainen van 
kankerpatiënten valt 
bij zorgverzekeraars 
meestal niet onder de 
diagnosecodes van fy-
siotherapie. Uit onder-
zoek is echter gebleken 
dat sporten of trainen 
deze patiënten zowel 
mentaal als fysiek helpt, 
zij blijken dan beter 
bestand tegen de ne-
gatieve gevolgen van 
een behandeling met 
chemo of bestralingen. 
In afwachting van aan-
vullende regelingen van 
de rijksoverheid is er hiervoor een aparte 
fi nanciering nodig. 

Stichting Tegenkracht heeft een samen-
werkingsverband met CareworX, het 
sport- en orthopedisch beweeg- en zorg-
centrum in Velsen. De sportprogramma’s 
die er worden geboden zijn wetenschap-
pelijk beproefd en worden ondersteund 
door de VSG, het KWF, het Antonie van 
Leeuwenhoek en het Erasmus (A-care 
programma’s). Aardig detail is dat Care-
worX een van de deelnemende teams van 
de Highland Games 2011 was. 

Waterscoutvereniging Nannie van der 
Wiele leert kinderen en jongeren (7-18 
jaar) zeilen, roeien en wrikken vanuit hun 
accommodatie bij de Kleine Sluis IJmui-
den. ‘s Winters knappen ze zelf de boten 
op. Vijf jaar geleden hebben ze de oude 
steiger op eigen kracht en met verzamelde 
middelen kunnen opknappen. Nu is het 
clubgebouw, het ‘Dolfi jnenhok’, hard aan 
een opknapbeurt toe, moet er een nieuwe 
damwand komen achter de botenloods en 
zouden ze graag de kleine steiger naar het 
materialenhok verbeteren. Ondanks dat 
de fi nanciële middelen van deze groep vrij 
beperkt zijn, is het ze door de jaren heen 
goed gelukt om zoveel mogelijk alles zelf 
op te lossen. 

Stichting ACODO geeft in de praktische 
vorm van een kindertehuis in Siem Reap, 
Cambodja, sinds 2008 hulp aan wezen en 
jonge gehandicapten. Het kindertehuis 
biedt huisvesting, gezond eten, gezond-
heidszorg, onderwijs, veiligheid en vooral 
een liefdevol thuis aan 76 kinderen met 
een achtergrond van extreme armoede 
en ontberingen. Wat daar tegenover 
wordt gesteld, zijn hoop, inspiratie en 
vriendelijkheid. ACODO vecht tegelijker-
tijd tegen analfabetisme en bestrijdt de 
armoede onder de kwetsbare straatkin-
deren, wezen, kinderen die lijden aan HIV 
of Aids of die gehandicapt zijn. ACODO 
biedt een omgeving waarin deze kinde-
ren sociale waarden kunnen leren, kennis 
kunnen opdoen en zich zodoende kun-
nen ontwikkelen tot verantwoordelijke 
volwassenen.

Jaarlijks zendt Rotary Doctors Neder-
land (RDN) ongeveer vijftig artsen, tand-
artsen en specialisten naar gebieden waar 
medische hulp onvoldoende aanwezig is. 
Ter plaatse wordt hulp verleend en worden 
mensen opgeleid om uiteindelijk het werk 
over te kunnen nemen, zodat de artsen 
van de RDN op andere plaatsen kunnen 
worden ingezet. De artsen gaan op vrijwil-
lige basis naar die gebieden. 

De Rotary Club Velsen kijkt met grote te
vredenheid terug op de Highland Games 
van 2011. Met de hulp van veel sponso-
ren uit het bedrijfsleven, het inleggeld van 
de teams en de omzet uit de catering ter 
plaatse is er toen maar liefst 53.000,- euro 
opgehaald voor vier goede doelen. 

Lokale, nationale en internationale initia-
tieven kunnen in aanmerking komen voor 
een fi nanciële bijdrage. Mede met de op-
brengsten van de Highland Games kan de 
RCV haar doelstellingen verwezenlijken. 
De organisatoren van de Highland Games 
zijn zeer verheugd te zien dat een groot 
aantal sponsoren bereid is bij te dragen 
aan het welslagen van de games.



Colofon
Deze special verschijnt op 
donderdag 23 mei 2013 in 
de Jutter en de Hofgeest.
Oplage: 35.625 exemplaren. 
Tekst: Rotary Club Velsen, 
Karin Dekkers en Friso 
Huizinga (coördinatie). 
Foto’s: Henk Honing.
Kijk voor meer informatie op 
www.rotaryhighlandgames 
velsen.nl, Twitter of Facebook.

Veiligheid voor alles
Tijdens de Highland Games wordt 
om de haverklap met (zware) 
dingen gegooid en gesleept. 
Daarom mogen alleen deelne-
mers, juryleden en captains het 
parcours betreden. Ouders wordt 
vriendelijk verzocht hun kinderen 
in de gaten te houden. Als er toch 
ongelukken gebeuren, dan staan 
de vrijwilligers van het Rode Kruis 
klaar om eerste hulp te verlenen. 
Wij hopen uiteraard dat dit niet 
nodig is! U helpt toch ook mee 
om de Highland Games veilig te 
laten verlopen?

Bereikbaarheid
De beste manier om naar Velser-
beek te komen is per fi ets of lo-
pend. Bij het evenemententerrein 
wordt een grote fi etsenstalling 
opgebouwd bij de Theeschen-
kerij. Velserbeek is ook vanuit 
Beverwijk en Heemskerk uitste-
kend per fi ets bereikbaar. Vanaf 
het Pontplein in Velsen-Zuid is 
het nog maar 5 minuten fi etsen. 
Komt u toch met de auto? Zet uw 
auto dan op het grote parkeerter-
rein bij Telstar op de Minister van 
Houtenlaan. Vanaf daar is het nog 
10 minuten lopen. Park Velser-
beek wordt zaterdag afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer.

Betalen met bonnen
Bij de horecapunten op het 
terrein van de Highland Games 
kan alleen worden afgerekend 
met consumptiebonnen. Deze 
kosten €0,50 per stuk en zijn 
verkrijgbaar bij twee verschil-
lende verkooppunten. Dit jaar 
kan voor het eerst ook gepind 
worden bij de verkooppunten. 
Uit veiligheidsoverwegingen 
wordt er pas na 13.00 uur alcohol 
verkocht. Deelnemers kunnen 
hun waterfl esjes gratis vullen bij 
de speciale PWN watertank op 
het parcours. Op het evenemen-
tenterrein zijn voldoende toiletten 
aanwezig.

Wim Mastenbroek, lid van Rotary 
Club Velsen en in dagelijks leven  di-
recteur van Woningbouwvereniging 
Kennemerhave, is sinds 2012 voor-
zitter van de Fundraisingcommissie. 
Met een team van twaalf enthousiaste 
mensen is hij verantwoordelijk voor 
het bijeenbrengen van de fi nanciële 
middelen voor de vijf goede doelen en 
de Highland Games. Financiën rege-
len, maar ook veiligheidsmaatregelen 
treffen zijn belangrijke aspecten van 
de organisatie. Een van de belang-
rijkste voorwaarden voor een succes-
volle dag moet echter aan het toeval 
worden overgelaten: mooi weer!

Wim Mastenbroek: ,,In september vorig 
jaar, met mij als nieuwe FRC-voorzitter en 
opvolger van Ron Davio, zijn we begon-
nen met het organiseren van de Highland 
Games 2013. We zullen afwachten of we 
dit jaar het bedrag van 2011, 55.000 euro, 
kunnen behalen als netto opbrengst voor 
de vijf goede doelen. Deelnemers betalen 
per team 2.000 euro, excl. BTW, om mee 
te doen. Daarnaast hebben wij weer een 
groot aantal vaste sponsors die voor een 
pakket van 550 euro, excl. BTW, deelne-
men. En dan zijn er nog vele sponsors 
die in natura diensten leveren, zoals een 
hijskraan, bekabeling/elektra, water, ten-
ten, kleedruimtes, en het drukken van af-
fi ches. Het was voor deze 9e games geen 
toer om de 28 teams bij elkaar te krijgen. 
We hebben zelfs een reservelijst. Hoewel 
sommige bedrijven om verschillende re-
den helaas moesten afhaken als deelne-
mer dragen zij de Highland Games een 

warm hart toe en zijn zij vaak als sponsor 
aanwezig. Het vinden van de benodigde 
sponsoring van deze negende Highland 
Games en voor de vijf goede doelen ver-
liep dit jaar wel iets minder spontaan. 
Begrijpelijk in deze tijden. Maar ook de 
sponsoring  in natura is zeer welkom. De 
sponsorpakketten hebben wij expres op 
hetzelfde bedrag gehouden. De sponsors 
maken kans op een mooie prijs die op de 
25e verloot wordt. En ook heel belangrijk 
deze dag is de omzet van drankjes, daar-
voor zijn we afhankelijk van het weer. Als 
het mooi weer is komt het publiek wel in 
grotere aantallen en dat is ook goed voor 
de opbrengst. We rekenen dus op mooi 
weer!’’

,,Het mooie van de Highland Games is 
dat we de goede doelen op zo’n sportieve 
en leuke manier kunnen ondersteunen. 

Sommige teams gaat het louter om de 
sportiviteit en de lol die je met elkaar kunt 
hebben. ‘Binden en verbinden’ is een van 
de leuzen van Rotary Club Velsen. Dat 
gebeurt op 25 mei weer volop. Tijdens 
de spelen en ‘s avonds bij het Indisch 
buffet en tot 23.00 uur is de live muziek. 
Alle leden van de Rotary Club Velsen 
zijn deze dag in touw, vaak samen met 
partners en familieleden. Op de 25e zijn 
er meer dan 180 vrijwilligers actief. Vanaf 
het moment van opbouwen op vrijdag tot 
en met afbreken en opruimen op zondag 
levert dat, samen met een groot aantal 
clubleden, vrijwilligers en leden van de 
scouting, dat een enorme inzet op. Ook 
dat verbindt.’’

,,Ook dit jaar hebben we Sterkste Man 
Wout Zijlstra als organisator en spel-
leider voor de Highland Games kunnen 
inhuren. Hij was bij zijn eerste keer erg 
enthousiast over de Games van 2011. 
Dit jaar is er een nieuw spel: Brave Heart 
Catapult, daarbij moet een bal met een 
grote katapult worden afgeschoten op 
een schild. Raak is een punt, het schild 
laten draaien is twee punten. Het worden 
weer spannende spelen. Zullen de Vlet-
terlieden IJmuiden net als in 2011 winnen 
of komt er een nieuwe winnaar? Dit jaar 
hebben we voor het eerst voor het win-
nende damesteam een aparte prijs, maar 
dat is nog een verrassing. De winnaar van 
de mannenteams krijgt als wisselprijs een 
prachtig Schots zwaard, waar de namen 
van de winnende teams op staan. Daar-
naast zijn er prijzen voor de beste High-
lander of Highlandster van 2013.’’

Voorzitter Fundraisingcommissie Wim Mastenbroek

‘We rekenen op een mooie dag’
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Bordercollies, roofvogels en kinderspelen

Meer dan Highland Gam� 
Bij de Highland Games in Velsen 
horen ook andere tradities. De  
Schotse muziek bijvoorbeeld. In 
2013 zullen zowel ‘s ochtends als 
‘s middags de Saendistrict Pipes 
& Drums optreden. Zij zullen over 
het hele terrein rondgaan. 

Ook in 2013 zijn er de vertrouwde 
onderdelen als de roofvogelshow en 
bordercolliedemonstraties. Die zijn 
op veld 4 van 11.30 tot 12.15 uur en 
van 14.00 tot 14.45 uur. Het team van 
Valkenvlucht verzorgt de demonstra-
ties. Er wordt gewerkt met valken, 
buizerds en de enorm grote Ameri-
kaanse zeearend Tukker. Er zijn ook 

verschillende soorten uilen, waaron-
der de grootste en kleinste bestaande 
soort.

Serge van der Zweep en zijn partner 
Ellen van Hoorn doen de bordercol-
lie demonstraties. Serge is heersend 
Nederlands Kampioen, meervoudig 
Europees- en voormalig Wereld-
kampioen op dit gebied. De honden 
drijven niet alleen schapen, maar 
ook ganzen. Kinderen kunnen ook 
helpen bij het drijven van de ganzen. 
Serge en Ellen demonstreren hoe een 
bordercollie voor zijn taak wordt ge-
traind. Dat doen zij tijdens de demon-
stratie met honden van verschillende 

niveaus, van pups die nog ‘niets’ kun-
nen tot volledig getrainde wedstrijd-
honden die wel heel erg goed naar 
hun baasje kunnen luisteren.

Bovendien is er dit jaar een nieuw 
onderdeel voor de jeugd aan het pro-
gramma toegevoegd: Mini Highland 
Games voor de kinderen. Op veld 3 
houden Zeeverkenners Nannie van 
der Wiele de Mini Highland Games 
voor kinderen van de bezoekers. Ui-
teraard zijn de spellen aangepast aan 
de leeftijd van de kinderen en wordt 
ook aan de veiligheid gedacht.



Centrica Productions
Centrica Production Nederland bezit meerdere productieplatformen in de Noordzee waar wordt geboord 
naar aardgas voor de Engelse markt.  Op dit moment de derde grootste speler in de UK maar met alle 
ambitie om  wereldleider te worden. Door de Schotse roots van de organisatie is het een en al herken-
ning tijdens de Highland 
Games. Het Centrica team 
van dit jaar bestaat uit on- 
en offshore medewerkers 
met een enorme inzet en 
motivatie om te winnen. 
Maar: het gaat niet al-
léén om het winnen, ook 
veiligheid én gezelligheid 
staan bij ons hoog in het 
vaandel.  

9e  HIGHLAND GAMESHIGHLAND GAMES
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Baker Tilly Berk N.V.
De kernactiviteiten van Baker Tilly Berk zijn accountancy en belastingadvisering. Met 900 medewer-
kers bedienen we onze cliënten in de markt van middelgrote en kleinere ondernemingen. En altijd met 
persoonlijke betrokkenheid, dicht bij de cliënt. Vandaar bijvoorbeeld dat we werken vanuit 19 regionaal 
gewortelde vestigingen. 
Een van die vestigingen 
is Baker Tilly Berk Velsen 
gevestigd in het hart van de 
IJmond aan de Stationsweg 
103 in Velsen-Zuid. De kan-
toorleiding is in vertrouwde 
handen bij de heren R.H. 
de Vries RA, mr. E.C.A. de 
Beule, R.T.M. van Uhm RA 
en R. Warmerdam RA. Wij 
kijken uit naar deelname 
aan de Highland Games 
2013. Bent u benieuwd hoe 
we er uit zien als we onze 
pakken omwisselen voor 
een kilt en een shirt, wij 
nodigen u van harte uit in 
Park Velserbeek.

BK Groep
BK Groep is een allround ingenieurs- en adviesbureau met een landelijke dekking en een vestiging op 
Curaçao. BK heeft alle disciplines in huis om vraagstukken op het gebied van bodem, asbest, vergun-
ningenmanagement, civiele techniek, arbo, veiligheid & opleidingen, omgevingsmanagement, geluid 
en trillingen, verfrissend, 
creatief en resultaatgericht 
op te lossen. Dankzij deze 
veelzijdige expertise, korte 
lijnen en fl exibele instelling 
van onze medewerkers, 
bent u verzekerd van een 
volledige service gedu-
rende het gehele traject, wij 
noemen dat ontzorgen. Dit 
jaar verschijnt BK Groep 
met een team heldhaftige 
strijders aan de start van 
de Highland Games. Met 
spierkracht, samenwerking 
en de nodige kennis van de 
bodem en civiele construc-
ties nemen zij gemotiveerd 
deel aan de Highland 
Games. BK wenst iedereen 
veel plezier toe!

Bonarius Bedrijven
Bonarius Bedrijven is een toonaangevend installatiebedrijf met vestigingen in Zwanenburg, Zoetermeer 
en Soest. Meer dan tweehonderd toegewijde medewerkers zorgen dagelijks voor het ongestoord en veilig 
functioneren van grote en kleine verwarmingsinstallaties. Een groeiend aandeel in de activiteiten van de on-
derneming leveren ontwerp, 
aanleg en onderhoud van 
duurzame, collectieve instal-
laties. Corebusiness is het 
onderhoud van cv-toestellen 
in opdracht van corporaties 
en commerciële vastgoed-
beheerders. Vanuit de 
drie vestigingen wordt het 
onderhoud aangestuurd van 
ruim 120.000 cv-toestellen. 
Een deel van deze ketels 
wordt op afstand beheerd 
met BOA, een uniek en 
innovatief systeem dat 
Bonarius Bedrijven samen 
met ketelfabrikant Intergas 
ontwikkelde.

Van der Vlugt Select Windows
Select Windows J.v.d.Vlugt monteert onder andere kunststof kozijnen. Het team van Select Windows J.v.d. 
Vlugt bestaat uit stoere, sterke mannen die niet uitgaan van brute kracht maar een hoogstaand stuk 
techniek zullen laten zien. Net zoals zij de Select Windows van der Vlugt kozijnen monteren, zullen zij met 
nauwkeurige precisie te 
werk gaan. Onder leiding 
van Hans Plug zullen Mai-
kel Plug, Nick Evers, Martin 
Wennekes, Edwin van 
Duijn, Michael  Jonkaart, 
Rookie van Zeelt, Raymond 
Vooges en Hein van der 
Vlugt het montage team 
van Select Windows van 
der Vlugt vertegenwoor-
digen. Het montageteam 
eindigt zeker in de top van 
het klassement!

Kloosterboer
Kloosterboer is een familiebedrijf dat meer dan 85 jaar bestaat. Het bedrijf heeft vestigingen in binnen- en 
buitenland. Kloosterboer is een logistieke dienstverlener in de meest brede zin. Belangrijkste werkzaamheden 
zijn: de exploitatie van koel- en vrieshuizen, het laden en lossen van schepen en organiseren van vervoer 
over weg en water van niet 
alleen vis maar ook van 
vruchtensappen en sapcon-
centraten. Dat Kloosterboer 
een sportief bedrijf is, 
blijkt wel uit het feit dat in 
september twee teams van 
het bedrijf zullen meedoen 
aan de Dam tot Damloop 
in Amsterdam. Ook wordt 
er al jarenlang fanatiek 
gefi etst voor het project 
Alpe d’HuZes. De leden van 
het Kloosterboer-team zijn 
speciaal voor de Highland 
Games gekozen. 
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CVV Vletterlieden
De Vletterlieden zijn 24 uur per dag paraat. Zij assisteren bij het meren, ontmeren en verhalen van zee-, 
binnenvaart- en visserijschepen in de havens en sluizen van IJmuiden en omstreken, het meren en ont-
meren van drijvende kranen langszij bulkschepen, het leveren van bemanning aan boord van schepen 
en gesleepte objecten, het 
bevoorraden van schepen 
van licht en klein materiaal 
en het communicatievaren 
van mensen naar schepen, 
ankerplaatsen en windmo-
lenparken. De Vletterlieden 
werken nauw samen met 
loodsen, sleepboten en ha-
venautoriteiten en zijn dus 
een belangrijke schakel in 
het hele scheepvaartge-
beuren. 
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Crown van Gelder

Crown Van Gelder N.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige papierspecialiteiten. En dit doen 
we met goede opgeleide medewerkers waar we erg trots op zijn. We zijn gevestigd aan het Noordzee-
kanaal in Velsen-Noord (naast het pontje) en beschikken over twee papiermachines waarmee speciale 
papiersoorten gemaakt 
worden voor de Europese 
markt. Crown Van Gelder 
is in 1896 opgericht door 
Pieter Smid van Gelder en 
is sindsdien een begrip 
in de wereld van papier, 
maar ook bij meerdere 
generaties omwonenden. 
Wij werken continu aan 
een duurzame leefomge-
ving, bijvoorbeeld door 
het ondersteunen van de 
Highland Games. 

Rabobank Velsen
en Omstreken

Dichtbij, betrokken en toonaangevend. Dat is Rabobank Velsen en Omstreken. 
Een vooruitstrevende bank die met persoonlijke aandacht en haar coöperatieve 
eigenheid het beste uit onszelf en onze klanten haalt. Samen bereiken we meer 
dan alleen. Dat zit als coöperatieve bank in onze genen. Het maken van zoveel 
mogelijk winst is niet het doel van Rabobank Velsen en Omstreken. Financieel 
gezond blijven wel. Alleen dan kunnen we onze klant passend adviseren en 
het coöperatieve karakter uitdragen. Dat doen wij door het ondersteunen van 
maatschappelijke, culturele en sportieve initiatieven vanuit het Coöperatiefonds. 
Zo komt er een stuk van onze winst terug bij de samenleving. Daarnaast helpen 
wij verenigingen en stichtingen in ons werkgebied verder door middel van onze 
sponsoractiviteiten. Wij kijken uit naar deelname aan de Highland Games en 
wensen alle kijkers en deelnemers veel plezier toe!

Gemeente Velsen
The Clan of the Town of Velsen loopt zich warm voor de Highland Games! Gehuld in geruite Schotse 
kilts zullen de deelnemers dit jaar met trots het nieuwe logo van de gemeente op hun shirts dragen. Dit 
moderne, strakke en dynamische logo zal symbool staan voor deze ploeg met dezelfde eigenschappen. 
Met een knipoog naar het 
achteruit kijkende lam 
zullen ze hun ‘roots’ niet 
vergeten en prijzen ze zich 
gelukkig een team te heb-
ben met ervaren rotten uit 
het verleden, gemixt met 
getalenteerde nieuwko-
mers. Wethouder Robert 
te Beest zal als captain de 
ploeg completeren en alle 
individuele kwaliteiten tot 
een sterk geheel smeden.

The Mac Hammer Flights
Geen Gooische vrouwen, maar echte dames uit Velsen-Zuid vormen het team van The Mac Hammer 
Flights. Kees van der Vlugt en Antonio Hammerstein zijn ook dit jaar weer de sponsors van dit gewel-
dig enthousiaste damesteam. Het team bestaat uit de echtgenotes van de sponsors, Hilde en Pien, 
en de overige teamleden 
Renée Kwak en Anja 
Millenaar (voor de spier-
kracht), Iris van Dam en 
Merel Jonkman (voor de 
snelheid), Madelon van 
Waalwijk van Doorn (om 
de gemiddelde leeftijd 
omlaag te schroeven) en 
coach Frieda Davio (voor 
de nodige aanmoediging 
tijdens de wedstrijd). Ze 
gaan voor de hoofdprijs 
maar de gezelligheid 
staat voorop.
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Inter� sh
Zeevisgroothandel Interfi sh IJmuiden is gevestigd aan Texelstraat 43. Het bedrijf bestaat uit vijf-
tien man, maar wist toch een team samen te stellen, dat nu voor de derde keer deelneemt aan de 
Highland Games. Het enthousiasme is groot bij dit jonge team dat eigenlijk dagelijks al traint tijdens 
de werkzaamheden, maar 
toch ook in de vrije tijd 
nog traint op meer speci-
fi eke onderdelen van de 
Highland Games. Dit team 
staat natuurlijk ijskoud 
tegenover de uitdagingen 
van de games, maar wel 
met warm enthousiasme. 
Interfi sh IJmuiden is een 
bloeiend internationaal 
bedrijf dat verse vis 
verpakt en vervolgens 
vervoert naar landen als 
Spanje, Italië, Frankrijk en 
Duitsland. 
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Mammoet

Mammoet is specialist in klantgerichte en op maat gemaakte oplossingen op het gebied van zwaar transport 
en hijswerk, zowel ter land als ter zee. Als toonaangevende wereldspeler zijn de activiteiten gericht op de pe-
trochemische industrie, civiele projecten, electriciteitscentrales en projecten voor de kust en op zee. Inmiddels 
zijn er ruim 4800 mensen 
werkzaam die wereldwijd 
bij Mammoet. Het Europese 
hoofdkantoor staat in Schie-
dam. Naast een wereldwijde 
spreiding heeft Mammoet 
ook een landelijke dekking 
met diverse regionale ves-
tigingen in Nederland. Eén 
van die vestigingen bevindt 
zich op Business Park 
IJmond in Velsen-noord. 

Rabobank Zaanstreek
De Rabobank Groep is een internationale fi nanciële dienstverlener op coöperatieve grondslag. De 141 
lokale Rabobanken, waaronder Rabobank Zaanstreek, vormen het coöperatieve kernbedrijf van de 
Rabobank Groep. Het werkgebied van Rabobank Zaanstreek omvat de gemeenten Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland. De 
Zaanstreek valt op met 
zijn industriële erfgoed en 
waterrijk landschap. 
Dat de Rabobank 
Zaanstreek midden in 
de maatschappij staat 
blijkt wel uit het feit dat 
in haar geledingen zich 
ook zomaar een negental 
krachtsmensen bevinden. 

Ben Rietdijk Sport
Ben Rietdijk Sport, Health & Beauty wil een plaats bieden waar iedereen in zijn of haar eigen tempo 
en niveau aan gezondheid en wellness kan werken. Of het nu om afslanken, krachttoename, reva-
lidatie, personal training of andere activiteiten gaat, bij BRS willen we dat u zich thuis voelt zodat u  
in een ongedwongen en 
prettige sfeer uw doelstel-
lingen kunt bereiken. Er 
is een groot aanbod van 
activiteiten in een mooie 
ruime accommodatie.
Het sportcentrum be-
schikt over enthousiaste, 
gekwalifi ceerde medewer-
kers, fysiotherapeuten en 
diëtisten die  steeds op 
de hoogte blijven van de 
nieuwste mogelijkheden 
en ontwikkelingen op hun 
vakgebied.

PWN
Al jaren is PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland met een team vertegenwoordigd bij de Highland 
Games. Ook dit jaar wordt het motto ‘Puur Water en Natuur’ kracht bijgezet door het achtkoppige 
team, alweer onder leiding van échte Highlander Alan Hosie. Met een mix van oudgedienden en 
nieuwkomers in het team 
wordt op een mooie 
dag en een fantastisch 
resultaat ingezet. Het 
is extra leuk dat de 
Highland Games in Park 
Velserbeek plaatsvinden, 
waar natuur en recreatie 
prima samengaan. Op 
zaterdag 21 mei zal het 
team van PWN zijn pure 
water- en natuurkracht 
zeker demonstreren. Zorg 
dat je erbij bent!

Astrea
Astrea uit Joure is een high tech productiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling, productie en 
verkoop van professionele systemen voor ontruiming bij calamiteiten. Astrea doet dit in de Europese 
markt als OEM leverancier. Een uitgangspunt dat de onderneming in al haar zakelijke en sportieve 
activiteiten tot uitdruk-
king brengt: innovatie, 
veiligheid, duurzaamheid, 
gebruiksvriendelijkheid 
en kostenbesparing. 
Een Astrea systeem is 
bijvoorbeeld te vinden 
in het hoofdkantoor van 
de Nederlandsche Bank 
en theater Carré. Het 
team  zal niet alleen in 
noodgevallen en op ‘high 
tech’ gebied bijzonder 
goed functioneren, maar 
ook tijdens de Highland 
Games Velsen!
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KVSA
Sinds 1876 levert KVSA diensten aan bedrijven in de maritieme sector. In 1976 werd KVSA onderscheiden 
met het predikaat ‘Koninklijk’. In 2011 is dit feestelijk voor minstens 25 jaar verlengd. Het draait allemaal 
om communicatie en maritieme dienstverlening. KVSA heeft tegenwoordig, buiten haar diensten voor 
de maritieme sector, een 
grote diversiteit in het 
dienstenpakket, waaron-
der: stuwage, terminal-
diensten, scheeps-
agentschap, maritieme 
communicatie, ‘corporate 
events’ en ict-dienstver-
lening. Nieuwsgierig 
geworden? Kijk op www.
kvsa.nl  www.ict-ijmond.nl 
en www.felison-events.nl 
of op www.facebook.com/
kvsabv. 
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The Mac Naughty’s

Dit jaar mogen familiebedrijven Cornelis Vrolijk BV en Saffi er Maritiem BV een nieuw en enthousiast 
damesteam introduceren, The Mac Naughty’s. Cornelis Vrolijk heeft als belangrijkste activiteit de 
visserij en de handel in pelagische vissoorten. Daarnaast exploiteren zij een kottervloot en vrieshuizen 
in IJmuiden en Sche-
veningen. Ook zijn zij 
actief in de logistieke- en 
transportsector met drie 
moderne reeferschepen. 
Saffi er Maritiem, de toon-
aangevende jachtbouwer 
in het daysailersegment 
in Europa, is het bedrijf 
van de gebroeders Hen-
nevanger. De door Saffi er 
ontworpen en gebouwde 
jachten werden uitgeroe-
pen tot Hiswa Boot van 
het Jaar 2011 en Euro-
pean Yacht of the Year op 
de Dusseldorf Bootshow. 

CareworX
CareworX is het sport-, orthopedisch beweeg- en zorgcentrum voor Velsen en omstreken in het hart van het 
Tata Steel Stadion, de plek waar sport, beweging en herstel samenkomen. Het team van CareworX bestaat 
uit negen enthousiaste en professionele fysiotherapeuten die ieder als paramedisch specialist hun sporen 
hebben verdiend. Daar-
naast wordt het team van 
CareworX versterkt door di-
verse andere medische en 
paramedische specialisten. 
Deze gebundelde kennis, 
ervaring en innovatiekracht 
vormen de meerwaarde van 
CareworX. Bij CareworX 
behandelt men onder meer 
sporters met een blessure 
en mensen met spierziek-
ten, diabetes, hartklachten, 
revalidatie en kanker.

Educo / Vicoma Engineering
Educo BV is een allround werktuigbouwkundig en staalbouwkundig ingenieursbureau (ISO gecertifi -
ceerd) met 49 jaar ervaring in engineering: ontwerp, berekenen en tekenen van statische en dynamische 
installaties. Elk ontwerp is specifi ek, bij elke berekening zijn met een scherp oog voor detail alle moge-
lijkheden en onmogelijk-
heden geanalyseerd. De 
enthousiaste constructeurs 
en rekenaars van Educo 
voelen zich sterk betrok-
ken bij alles wat rijdt, hijst 
of op een andere manier 
beweegt, want alle installa-
ties moeten hun werk voor 
de opdrachtgevers uitein-
delijk goed en veilig doen. 
Educo maakt onderdeel uit 
van Vicoma Engineering in 
Rotterdam-Hoogvliet. 

Achter de creatieve naam The Mac Tablets verschuilt zich Mediq Apotheek Kuylman, al 80 jaar een 
begrip in IJmuiden. Met zo’n 20 vrouwen levert de apotheek aan de Lange Nieuwstraat een hoge 
farmaceutische kwaliteit aan haar patiënten. Na de verbouwing, begin dit jaar, is het uiterlijk van de 
apotheek veranderd en 
kan men zich sinds kort 
Mediq Apotheek Kuylman 
noemen. Daarnaast heeft 
deze apotheek al jaren 
een KEMA-keur. Bij de 
Highlandgames schuiven 
de dames de doosjes met 
pillen opzij en zullen laten 
zien dat ze ook met boom-
stammen kunnen gooien. 

The Mac Corpos
De woningcorporaties  Brederode Wonen, Kennemerhave en Woningbedrijf Velsen mengen zich 
voor de eerste keer in de strijd. Mac Corpos werkt deze dag aan lichaam en geest. De overige dagen 
zetten deze corporaties zich in voor wonen in Velsen. Dat doen we door woningen te verhuren, te 
onderhouden, te bouwen 
en te verkopen. Wonen in 
een fi jn huis, in een gezel-
lige buurt is belangrijk. Een 
plaats waar cultuur, sport 
en andere evenementen 
te beleven zijn, maakt het 
plaatje compleet. Daarom 
doet Mac Corpos dit keer 
mee. En zoals altijd: wij 
gaan voor het hoogste 
niveau !

The Mac Tablets
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De Vilder & Wijnands
Elektrotechnisch bedrijf De Vilder & Wijnands timmert behoorlijk aan de weg. Van nieuwbouwprojec-
ten, woningen en bedrijven tot scholen, van IJmuidense havenkades tot de Vorstin in Hilversum. Het 
IJmuidense bedrijf is erbij betrokken! Zij verzorgen alles waar ‘een draadje aan zit’ voor particulieren en 
voor de zakelijke markt. 
Van eenvoudige klus-
sen tot grootschalige 
en complexe vraagstuk-
ken op het gebied van 
elektrotechniek. Voor het 
aanleggen en onderhou-
den van elektrotechni-
sche werkzaamheden, 
noodverlichtinginstallaties, 
licht- en krachtinstal-
laties, inbraak-, brand- en 
ontruimingsinstallaties, 
telefoon-, datanetwerk 
en centrales bent u bij 
De Vilder en Wijnands 
Elektrotechniek BV aan 
het juiste adres!

9e  HIGHLAND GAMESHIGHLAND GAMES
Deelnemers
Milieudienst IJmond

Milieudienst IJmond voert milieu- en bouwtaken uit voor gemeenten in de regio’s IJmond, Zuid-Ken-
nemerland en Waterland. Denk aan thema’s als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, maar ook aan 
ecologie, kwaliteit van de bodem, asbest, geluid en veiligheid. Bedrijven worden gecontroleerd op 
naleving van milieuvoor-
schriften en ook klachten 
van burgers worden 
afgehandeld. Milieu-
dienst IJmond heeft zich 
voorgaande jaren ingezet 
voor goede (fi ets)doelen 
als Alpe d’HuZes en Ven2 
4Cancer en nu vormen 
de Highland Games 
een mooie gelegenheid 
om onze maatschap-
pelijke betrokkenheid én 
heldenmoed te tonen. De 
Environmental Clan bijt 
met schone energie van 
zich af!

Schlumberger
Schlumberger is een wereldwijd dienstverlenend bedrijf voor de oliemaatschappijen. Vanuit de basis 
in IJmuiden worden verschillende activiteiten uitgevoerd met betrekking tot het opsporen en vaststel-
len van een grootte van een olie of gasveld. De werkzaamheden vinden plaats op het land en op de 
Noordzee. Er werken in 
IJmuiden ongeveer 100 
werknemers. De meeste 
van hen komen uit Velsen, 
maar er werken ook veel 
‘internationals’, werkne-
mers die maar tijdelijk in 
Nederland voor Schlum-
berger werkzaam zijn en, 
die na verloop van tijd, op 
een andere wereldwijde 
locatie worden ingezet. 

Braam Grondlogistiek
Braam Grondlogistiek en General Contracting, gevestigd in Beverwijk, is gespecialiseerd in het 
verwerken en organiseren van grondstromen en het contracteren van alle zaken rondom de sloop en 
bodemsanering bij (her)ontwikkeling van vastgoed. Bovendien beschikt Braam over unieke certifi cering 
en eigen opslagterreinen 
waardoor zeer voordelig 
grondstromen verwerkt 
kunnen worden.  Bij het 
contracteren van grote 
projecten neemt Braam 
de totale organisatiepro-
blematiek over waardoor 
zijn cliënten verzekerd zijn 
van een volledige service 
gedurende het hele traject. 
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Janus Makelaardij 90 jaar
De vierde generatie
in de startblokken
IJmuiden – Bij Janus Makelaardij 
en Vastgoedbeheer wordt dit jaar 
begonnen met het aftellen naar 
een ivoren jubileum (100 jaar). 
Toch is 90 jaar ook een reden tot 
viering als men bedenkt dat Janus 
Makelaardij ouder is dan de He-
ma. Al zo lang een begrip in de 
regio; er is bijna geen huis in Vel-
sen te vinden waar het kantoor 
niet zijn stempel op heeft gedrukt.
In 1923 maakte Cornelis Janus, de 
eerste generatie, de overstap van 
aannemerij naar makelaardij en 
assurantiën aan de Velserduin-
buurtweg, de huidige Frans Nae-
reboutstraat.
Zoon Gerard, de tweede genera-
tie,  stapte net voor de oorlog in 
het toen al goed lopende bedrijf 
en na de nodige oorlogsperike-
len met de nodige verhuizingen 
kwam Gerard terecht op de Sta-
tionsweg waar de voorkamer van 
het woonhuis als kantoor diende.
Niet alleen floreerde de zaak, 
maar ook het gezin werd uit-
gebreid met vier kinderen dus 
moesten er drastische maatrege-
len genomen worden om huis van 
werk te scheiden.
In 1963 werd toen het kantoor 
aan de Trompstraat geopend wat 
menig IJmuidenaar zich nog zal 
herinneren want pas 25 jaar la-
ter werd de locatie aan de Kenne-
merlaan betrokken.
Deze stap werd genomen door 
Rudolf Janus, de derde genera-
tie, die toen al weer 15 jaar sa-

men met vader in de makelaar-
dij werkte. Rudolf is daarna nog 
één keer van locatie veranderd 
naar het moderne Waterstaete 
gebouw aan de Dokweg. Hij is te-
recht trots op zijn bedrijf en ver-
klaart het 90-jarig bestaan met 
de woorden: ,,Je moet zorgen dat 
je veelzijdig bent en op de hoog-
te blijft van ontwikkelingen in de 
markt, betrokken blijven bij de 
ondernemers in de regio. Tevre-
den ondernemers die met Janus 
een geschikt bedrijfspand heb-
ben gevonden komen voor pri-
vézaken terug. Mijn opa en vader 
hadden dat toen al goed gezien.’’
Stephanie Janus , de vierde ge-
neratie, heeft sinds twee jaar 
ook interesse in het vak en stu-
deert naast haar werkzaamhe-
den op het kantoor ook voor ma-
kelaar. Als nieuwe generatie helpt 
zij Janus Makelaardij het digita-
le tijdperk in. Janus staat niet al-
leen met panden op diverse web-
sites maar is ook te vinden op 
platforms als Facebook, Twitter en 
Youtube. In sneltreinvaart maakt 
zij zich het vak eigen en is op alle 
afdelingen te vinden: beheer, ver-
koop, verhuur, administratie Step-
hanie heeft er zin in; als het aan 
haar ligt gaat zij nog 90 jaar door.
Wie erover denkt zijn huis te 
koop te zetten kan voor een gra-
tis waardebepaling terecht bij Ja-
nus Makelaardij, Dokweg 27-A 
IJmuiden, 0255-547575, www.ja-
nusgroep.nl.

Petra Daudeij schenkt 
koninklijke kunstwerken
Regio - Tijdens de wereldpre-
mière van Floating Fashion Week 
in Amsterdam heeft de Velser-
broekse kunstenares Petra Daud-
eij (rechts op de foto) drie ko-
ninklijke kunstwerken overhan-
digd aan prominenten in de mo-

dewereld. Sheila de Vries  (foto) 
kreeg een ‘oxiderij’ van Prinses 
Beatrix. Twee oxiderijen van Ko-
ningin Maximá gingen naar Cees 
Dam en Omar Munie. De Velser-
broekse oogstte veel lof met haar 
werk. (foto: Reinder Weidijk)

Geslaagd Alpe
d’Huzes Benefietfeest
Velserbroek - Zaterdag 11 mei 
was het dan eindelijk zover, na 
wat maanden aan voorberei-
ding ging het benefietfeest be-
ginnen. Bij Villa Westend werd 
de avond geopend door de Lo-
cal Boyz, Bart Gerrits leadzanger 
van de band knallende de sfeer 
er gelijk in en bracht de een na 
de andere Rock Classic. 
Na anderhalf uur rocken on sta-
ge was het de beurt aan Dennis 
Sintenie die binnen no time de 
handjes in de lucht kreeg en ve-
le bekende meezingers ten ge-
hore bracht. 
Tijdens het feest was er een lote-
rij waarbij men mooie prijzen kon 
winnen. Loek Anderson schonk 
een Samsung digitale HD came-
ra, Wonen Totaal een waardebon 
van 350 euro en de hoofdprijs 
een Sparta Pick Up bike werd 
gesponsord door The Bike Gu-
ru. De gelukkige winnares Pa-

tricia Tol nam de fiets s ‘avonds 
mee naar huis (foto) Na de lote-
rij gingen de handjes weer op el-
kaar en de stembanden moes-
ten weer aan t werk, Peter de 
Haas and friends gingen ander-
half uur lang los op het podi-
um. De avond werd in stijl afge-
sloten door niemand minder dan 
DJ Bart Stellingwerf. 
De volgende dag is door Michel 
Lammers, Loek Rolvink en Mar-
tijn van Henten de balans op-
gemaakt en daaruit komt dat 
de avond maar liefst 4335 euro 
heeft opgebracht. Dat is een be-
drag waar Michel, Loek en Mar-
tijn heel trots op zijn en waar het 
KWF kankerfonds heel blij mee 
is.
Op 5 en 6 juni is de Alpe 
d’huzesactie, die is te volgen 
op Nederland 1 vanaf 3 juni om 
19.30 uur en op Radio 2 van 5 ju-
ni om 20.00 uur.

Open ateliers aan 
Seinpostweg IJmuiden
IJmuiden - Aan de Seinpostweg 
36-38, tussen Restaurant IJmond 
en de Kleine Vuurtoren, liggen 
een paar leuke ateliers verscho-
len. Sommige IJmuidenaren we-
ten ze al te vinden, maar ze wil-
len onze bekendheid graag uit-
breiden. Daarom is er op zondag 
2 juni van 12.00 tot 17.00 een ge-
zellige open dag. 
Tijdens deze dag is er de gele-
genheid om eens rond te neuzen 
in de ateliers en Janny’s brocante 
winkeltje, en een gesprek aan te 
knopen met een van de kunste-
naars. Ook zijn er, om de diver-

siteit nog meer te vergroten, be-
vriende kunstenaars uitgenodigd 
om te exposeren en over hun 
werk te vertellen. Zo is er onder 
andere een viltkunstenaar, een 
tagua-noot-bewerkster, een all-
round-kunstenaar, en een naai-
atelier.
En wat is een kunstenaar zonder 
creatieve uitspattingen? De he-
le dag door zijn er demonstraties 
en (gratis of tegen kleine vergoe-
ding) doorlopende workshopjes 
te volgen, zoals bijvoorbeeld arm-
bandjes vilten, schelpensculptuur 
maken, en taguanoot bewerken. 

IJmuiden - Veeking Thea-
terproducties is op zoek naar 
twee acteurs en een actrice 
voor de voorstelling ‘Scènes 
uit een huwelijk’. De uitvoe-
ring staat gepland voor medio 
maart 2014. Gevraagd worden 
drie onervaren of ervaren ac-
teurs. Er wordt geen contribu-
tie gevraagd, wel inzet en en-
thousiasme. ‘Scènes uit een 
huwelijk’ is een uitdagende 
voorstelling die op drie plaat-
sen tegelijk in het Witte The-
ater wordt gespeeld. Het gaat 
over Johan en Marianne en 
hun leven samen, hun huwelijk 
en alle rompslomp die het met 
zich mee brengt. Drie leeftijd-
fasen uit hun huwelijk worden 
vertolkt door drie verschillen-
de Johans en Mariannes.  De-
ze Johans en Mariannes spe-
len ook samen een stel. Dit is 
het meest uitdagende bedrijf 
uit het stuk, omdat zij elkaars 
zinnen afmaken en samen een 
rol met z’n drieën spelen. Dat 
vereist enige ervaring en tem-
po in het spel. Er zijn ook twee 
kleinere rollen. Acteurs worden 
gezocht voor de jongste Johan 
(rond 30 jaar); Peter, een vriend 
van Johan (kleine rol, rond 30 
jaar); Eva, zakenrelatie, middel-
ste Johan, heel kleine rol (tus-
sen 20 en 40 jaar). Op 22 mei 
is een bijeenkomst met acteurs 
en regisseurs. Kijk voor meer 
informatie op de website www.
veeking.nl. 

Acteurs 
gevraagd

IJmuiden - In gezamenlijke or-
ganisatie ondernemen enke-
le vrijwilligers van de Oud-Ka-
tholieke parochie van de hei-
lige Engelmundus en de Her-
vormde Gemeente IJmuiden-
West (Nieuwe Kerk) de zoge-
naamde Bolderavonden. Met 
veel inzet en gastvrijheid wordt 
een eenvoudige en smaakvolle 
maaltijd geserveerd waarbij ie-
dereen welkom is. Aansluitend 
krijgen de deelnemers de gele-
genheid elkaar verder te spre-
ken en te ontmoeten rondom 
een actueel thema op de grens 
van maatschappij, christelijk 
geloof en kerk. Doel is mensen 
met elkaar in gesprek te bren-
gen over de wijze waarop zij be-
wust of onbewust in het leven 
staan. Door te luisteren en/of 
mee te spreken herkennen we 
bij anderen en onszelf de vra-
gen en gedachten die ons bezig 
houden. Naast de ontmoeting 
is er veel ruimte voor vragen 
en wetenswaardigheden. Wan-
neer: woensdag 29 mei, 5 juni 
en 12 juni. Tijd: om 18.15 uur in-
loop, 18.30 uur aanvang maal-
tijd. Waar: in De Bolder, Bloem-
straat 124, Oud-IJmuiden, ach-
ter de Oud-Katholieke Engel-
munduskerk. Organisatie: Oud-
Katholieke Parochie van de hei-
lige Engelmundus en Hervorm-
de Gemeente IJmuiden-West.

Bolderavonden

Inschrijven vierdaagse 
vanaf heden van start
Velsen-Noord - Vanaf heden is 
de inschrijving voor de avond-
vierdaagse van start gegaan, 
2013 is een jubileumjaar om-
dat de avondvierdaagse dit jaar 
voor de 70ste keer wordt geor-
ganiseerd. 
De avondvierdaagse wordt dit 
jaar van maandag 10 juni tot en 
met donderdag 13 juni gehou-
den en er wordt uiteraard in en 
rond Velsen-Noord gelopen, de 
te lopen afstanden zijn de 5 of 10 
kilometer. Deelnemen kan van-

af 4 jaar.
De inschrijfkosten bedragen 4 
euro per persoon. Inschrijven 
kan iedere werkdag van 9.00 
tot 17.30 uur, bij Wijkcentrum 
De Mel-Watervliet aan de Doel-
manstraat 34, 1951 GC te Velsen 
Noord, telefoon 0251-226445.
Op maandag 10 juni kan er nog 
tot 15.00 uur ingeschreven wor-
den, tevens zullen er een aantal 
speciale inschrijfmomenten bij 
de Ontmoetingsschool De Trian-
gel georganiseerd gaan worden.
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Brief aan Provinciale Staten

Nieuwe argumenten voor 
behoud Fast Flying Ferry
De gemeente Velsen heeft samen 
met andere gemeenten en organi-
saties heldere argumenten opge-
steld om de Fast Flying Ferry tus-
sen Amsterdam en Velsen-Zuid 
ook na 2014 in de vaart te hou-
den. De brief gaat 23 mei de deur 
uit.

De nieuwe argumenten zijn een 
handreiking aan de Provinciale Sta-
ten van Noord-Holland om serieus 
te kijken naar een nieuwe innova-
tieve aanbesteding vanaf 1 januari 
2014. Voor deze innovatieve aanbe-
steding kan de aanwezige kennis en 
expertise van alle betrokkenen op-
timaal gebruikt worden. Provinci-
ale Staten moeten voor 1 juni 2013 
nieuwe feiten en inzichten voorge-

legd krijgen.

Na een expertmeeting op 22 april 
2013 zijn nieuwe argumenten, in-
zichten, feiten, kansen en mogelijk-
heden op het gebied van milieu, on-
derwijs, toerisme en recreatie in-
zichtelijk gemaakt. Deze zijn nu be-
schreven in een brief die diverse or-
ganisaties hebben ondertekend. Vol-
gens hen mogen de argumenten van 
de Provincie Noord-Holland, ge-
baseerd op een kort onderzoek van 
beperkte omvang, niet leidend zijn 
voor het besluit om de Fast Flying 
Ferry te stoppen. Daar staan ande-
re argumenten tegenover. De brief 
gaat donderdag 23 mei de deur uit en 
staat op www.velsen.nl. 

Ingraven stalen zinkers
 op Noorderstrand
Vanaf 24 mei wordt er een aan-
tal stalen buizen ingegraven op 
het Noorderstrand van Velsen. Ze 
worden dit jaar gebruikt bij zand-
suppletie.

Ook in 2013 worden er op verschil-
lende Nederlandse stranden zand-
suppleties uitgevoerd – weggesla-
gen zand wordt dan aangevuld. Dit 
gebeurt met behulp van lange buizen 
van 60 cm. doorsnee, zogenaamde 
zinkers. Vanaf vrijdag 24 mei wor-
den twee stalen zinkers ingegraven 
op het Noorderstrand van Velsen. 
Omdat het aanvoeren van de zin-
kers erg afhankelijk is van het weer 
op zee, kan niet exact worden gezegd 
wanneer. Ze liggen daar geduren-
de de periodes dat er geen strand-
suppletie kan of mag plaatsvinden. 
Het werk duurt tot en met 27 mei en 
wordt uitgevoerd door de firma Roh-

de Nielsen A/S uit Denemarken, in 
opdracht van Rijkswaterstaat.  

Het Noorderstrand van Velsen is al 
vaker tijdelijk opslagplaats geweest 
voor dergelijke zinkers. Het is met 
name geschikt omdat er geen strek-
dammen zijn en omdat het strand 
heel breed is. De buis van maximaal 
1600 meter wordt zo dicht mogelijk 
tegen de duinvoet aan ingegraven, 
op een halve tot een hele meter diep-
te. De zinkers worden met shovels 
of bulldozers van en naar de hoog-
waterlijn gebracht. Veiligheidsmen-
sen houden het publiek op veilige 
afstand. Het Waterschap Hollands 
Noorderkwartier, de strandtenthou-
ders en de bewoners van de vakan-
tiehuisjes worden op de hoogte ge-
bracht zodra bekend is wanneer het 
werk precies gaat plaatsvinden.
(foto: Rohde Nielsen)

Spelen in Velserbroek
Spelpanelen met draai- en schuif-
elementen, toestellen die kun-
nen bewegen, combitoestellen of 
juist losse speelelementen – idee-
en genoeg voor de speelplekken 
in Velserbroek. Op 14 mei was de 
geslaagde informatieavond. 

Elf omwonenden van Pijlkruid en 
Waterdrieblad in Velserbroek spra-
ken met vertegenwoordigers van de 
gemeente Velsen over de aanstaan-
de renovatie van de twee speelplek-
ken. De kleine groep denkt heel en-
thousiast mee over de nieuwe invul-
ling.  Hadden de mensen bij de ene 
plek voorkeur voor houten speeltoe-
stellen, bij de andere plek kozen ze 

juist voor staal of aluminium. Toe-
stellen waarmee je kan bewegen en 
doe-dingen zijn favoriet. Ook had-
den ze ideeën over de aanblik van de 
plekken en het onderhoud. Ook kin-
deren hebben hun wensen en ideeën 
naar voren gebracht via de vragen-
lijst op de website.  

De aanwezigen krijgen het verslag 
van de avond ter goedkeuring toe-
gestuurd. Als het definitief is, komt 
het op de website van Velsen. Daar-
na wordt er een voorlopig ontwerp 
voor de speelplekken gemaakt, wat 
na inspraak definitief wordt. De uit-
voering van de plannen wordt eind 
2013 verwacht. 

Luilakzwemmen in 
zwembad De Heerenduinen
Zaterdag 18 mei was er ‘luilakzwem-
men’ in zwembad De Heerenduinen. 
Voor slechts € 1,50 kon het publiek 
terecht tussen 06.00 en 08.00 uur. 

Ongeveer zestig vroege vogels heb-
ben van dit aanbod gebruikgemaakt. 
(foto: gemeente Velsen)
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Leefbaarheidsmonitor 2013
Woont u in een prettige, veilige 
wijk? Wat gaat er goed en wat kan 
beter? De gemeente Velsen legt 
deze vragen momenteel voor aan 
ruim 5.000 Velsenaren. De ant-
woorden komen in de Leefbaar-
heidsmonitor 2013. 

Eind april hebben ruim 5.000 Velse-
naren in hun brievenbus een uitno-
diging ontvangen voor deelname aan 
de Leefbaarheidsmonitor 2013. Dit 
is een onderzoek naar de leefbaar-
heid en de veiligheid in alle wijken 
van Velsen. De mensen die er nog 
niet aan zijn toegekomen, krijgen 
eind mei opnieuw een herinnerings-
brief met het verzoek om de vragen-
lijst alsnog in te vullen. De lijst zat 
bij de eerste herinneringsbrief, waar 
ook de inlogcode instaat. Digitaal in-

vullen kan via www.startvragenlijst.
nl/velsen. Invullen kan tot en met 
zondag 9 juni. 

De gemeente wil heel graag weten, 
hoe leefbaar en veilig de deelnemers 
hun woonwijk vinden. De bewoners 
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 gehouden, de laat-
ste keer in 2011. Door de resultaten 
van de verschillende jaren met el-
kaar te vergelijken, kan de gemeen-
te zien wat nu beter of minder goed 
gaat en welke zaken extra aandacht 
moeten hebben. Iedereen wordt dan 
ook van harte uitgenodigd om aan dit 
onderzoek deel te nemen. De uitslag 
wordt in augustus 2013 verwacht. 

Geslaagde Dag van het Park
De weergoden waren de Dag van 
het Park dit jaar gunstig gezind. Ve-
le mensen, van jong tot oud, brach-
ten een bezoek aan park Velser-
beek. Daar genoten de bezoekers in 
het voorjaarszonnetje onder meer   
van de muziek van de Raddraaiers 
en muziekvereniging Soli, en van 

de poppenkastvoorstelling van de 
Stichting Samen Spelen.
Verder trokken de demonstraties 
van het schapen drijven en het scha-
pen scheren veel belangstelling. De 
opstelling van oude en nieuwe trac-
toren viel erg in de smaak. 
(foto: gemeente Velsen)

Voorontwerp bestemmings-
plan deel HOV tracé 
Met ingang van vrijdag 24 mei ligt 
het voorontwerp bestemmings-
plan voor een gedeelte van het 
HOV tracé ter inzage. Het is een 
planologische vertaling van eer-
der gemaakte ontwerpen van de 
deeltracés. 

Voor de aanleg van het tracé van 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer is 
het noodzakelijk om een nieuw be-
stemmingsplan op te stellen voor 
het gedeelte tussen de Santpoort-
se Dreef in Santpoort-Noord en de 
Troelstraweg/Plein 1945 in IJmui-
den. Het gaat hier om de deelpro-
jecten 4, 5 (noord en zuid) en 6. Het 
voorontwerp bestemmingsplan ligt 
met ingang van 24 mei voor een peri-

ode van zes weken ter inzage.
In het huidige bestemmingsplan 
heeft dit gebied nog de bestemming 
‘spoor’. Voor de aanleg van het bus-
tracé moet dit gewijzigd worden in 
de bestemming ‘verkeer-openbaar 
vervoer’. Het bestemmingsplan is 
een planologische vertaling van de 
eerdere tracékeuze van de raad uit 
2008 en de ontwerpen voor de deel-
tracés 4,5 en 6 die reeds in de in-
spraak zijn geweest en door het col-
lege van B&W zijn vastgesteld. Aan-
passingen op het ontwerp zijn dan 
ook niet meer aan de orde. 
Meer informatie leest u  bij de ge-
meentelijke mededelingen in dit 
blad, op www.velsen.nl of www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Die verdient een lintje!

Kent u iemand in Velsen die een 
lintje verdient? Bijna iedereen 
kan deze vraag met ‘ja’ beant-
woorden. Want overal in Neder-
land zetten mensen zich in voor 
vele doelen. Weet u kandidaten? 
Draag ze voor! Dat kan tot 15 au-
gustus 2013. 

Wie zich jarenlang op bijzonde-
re wijze inzet voor de samenleving 
kan in aanmerking komen. Denk aan 
vrijwilligers die actief zijn in bij-
voorbeeld het jeugdwerk, voor de 
kerk, op sportgebied, in de gezond-
heidszorg of op een ander terrein. 
Denk ook aan mensen die voor hun 
werk lang iets bijzonders doen waar 
de hele samenleving wat aan heeft. 
Persoonlijke inzet, visie en kwalitei-

ten zijn altijd belangrijk. 

Weet u een kandidaat? Neem dan 
eerst contact op met het gemeente-
huis in de woonplaats van de kandi-
daat. De ambtenaar die daar de lint-
jes behandelt, kan beoordelen of de 
verdiensten inderdaad bijzonder ge-
noeg zijn voor een Koninklijke On-
derscheiding. Ook wordt u precies 
uitgelegd hoe u te werk moet gaan. 
De contactgegevens staan onderaan 
dit artikel.

Voordat een lintje wordt toegekend, 
gaat er heel wat tijd voorbij. Wie ie-
mand wil voordragen voor de lintjes-
regen van 2014 moet het verzoek in-
sturen vóór 15 augustus a.s.

Meer informatie bij de afdeling Com-
municatie / Kabinetszaken via tel. 
0255-567200. Daar kunt u ook gratis 
de folder ‘Ere wie ere toekomt’ op-
vragen. Hierin staat alles wat u moet 
weten over de aanvraag van een Ko-
ninklijke Onderscheiding. Meer in-
formatie ook op www.velsen.nl.

Speeltoestel Brakland
Op woensdag 22 en donderdag 23 
mei plaatst de fa. Yalp een flink 
speeltoestel op het Brakland. Dit ge-
beurt in opdracht van de gemeen-
te Velsen. Het toestel – dat eerder in 
grotere vorm dienst heeft gedaan in 

Velserbroek – is een vervanging van 
een kleiner speeltoestel dat vlakbij 
het Brakland stond, en is een deel 
van de invulling van het terrein zo-
lang er niet gebouwd wordt. 
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Reconstructie Planetenweg
Het werk aan de Planetenweg 
gaat voort. De tweede fase is bij-
na afgerond en de derde is al be-
gonnen. Hieronder de stand van 
zaken.

Begin 2013 zijn de werkzaamheden 
gestart voor de reconstructie van de 
Planetenweg in IJmuiden. De twee-
de fase van dit project, vanaf de Ra-
darstraat tot aan de Mercurius-
straat, duurt tot en met vrijdag 24 
mei. De derde fase, vanaf de Mercu-
riusstraat tot de Zuiderkruisstraat, 
is al gestart en duurt tot woensdag 
12 juni. De vierde fase, vanaf de Zui-
derkruisstraat tot de Planetenweg / 
hoek Pleiadenplantsoen, start op 24 
mei tot vrijdag 14 juni, op voorwaar-
de dat de tweede fase op 24 mei ge-
reed is. Genoemde data kunnen nog 
wijzigen op basis van de voortgang 
en/of de weersomstandigheden.  

De route van het inkomende ver-
keer vanaf de Planetenweg / Lan-
ge Nieuwstraat richting Zeewijk 
blijft hetzelfde. Het uitgaande ver-
keer (verkeer vanaf Zeewijk richting 
het centrum) wordt gefaseerd afge-
sloten. Het uitgaande verkeer rich-
ting Amsterdam, Alkmaar en Haar-
lem wordt omgeleid via de Dokweg 
en de Heerenduinweg. De omleiding 
wordt met borden aangegeven.

Vanaf zondag 26 mei worden de bus-
lijndiensten van Connexxion omge-
leid. Inkomend via de bestaande rou-
te vanaf het centrum richting Zee-
wijk en uitgaand via de Orionweg, 
Linneausstraat, Planetenweg, Lange 
Nieuwstraat.

Meer informatie op http://www.vel-
sen.nl/Bestuur-Organisatie/Projec-
ten/Planetenweg-IJmuiden.htm 

Oproep schoonmaakactie 
Binnenhaventerrein
In mei 2013 is de Binnenhaven in 
IJmuiden aan de beurt voor een 
schoonmaakactie. Simone Bon-
tenbal roept Velsenaren op om 
haar te helpen.

Op zaterdag 25 mei tussen 13.00 en 
15.00 uur wordt het terrein van de 
Binnenhaven schoongemaakt, het 
voormalige Zeewegziekenhuister-
rein. De organisatie is wederom in 
handen van Simone Bontenbal (van 
de  succesvolle schoonmaakactie op 
het strand). Ditmaal helpen Johan 
Zwakman en Fred Tromp van het 
wijkplatform IJmuiden-Zuid mee. 
Nadat de bouwwerkzaamheden op 
het terrein eind 2012 klaar waren, 
heeft dit wijkplatform ervoor ge-

zorgd dat het achtergebleven bouw-
materiaal werd weggehaald. Toch 
ligt er nog veel zwerfvuil en puin. 
Vooral tussen de struiken en bomen 
van het kleine parkje in de hoek ach-
ter de viskraam van Kaatje ziet het er 
smerig uit. 
Voor de actie van 25 mei worden 
materialen geregeld, zoals prikkers, 
handschoenen en vuilniszakken. De 
gemeente helpt mee door het vuil di-
rect na de schoonmaak af te voeren. 
Alle hulp is van harte welkom. 

Opgeven graag via een email naar 
hoehetookkan@live.nl. Meer infor-
matie staat op de Facebook-pagina 
www.facebook.com/hoehetookkan.

Aanvragen 

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 11 
mei 2013 tot en met 17 mei 2013 
de volgende aanvragen hebben 
ontvangen voor een omgevings-
vergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.   
 
IJmuiden 
Industriestraat 55 D, verande-
ren bedrijfspand (16/05/2013) 
w13.000178.

Velsen-Zuid 
De Ven 2, plaatsen opslagcontainer 
(15/05/2013) w13.000173; 
Oude Pontweg 183, plaatsen woon-

wagen (16/05/2013) w13.000179.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Van Lenneplaan 8, kappen 2 bomen 
(15/05/2013) w13.000177.

Velserbroek
Gerstland 18, opstarten groot-
handel en webshop (14/05/2013) 
w13.000174.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 169, creeëren
nieuwe ruimte geldautomaat 
(15/05/2013) w13.000176.

Santpoort-Zuid
Kopslaan 9, plaatsen 
 2 aanbouwen (voor en achter)
(17/05/2013) w13.000180;
Velserenderlaan 7 en 11, 
wijzigen terreinindeling Velserend 
(14/05/2013) w13.000175.

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

Verlenging beslistermijn aan-
vraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvraag die-
nen te beslissen verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Kennemerplein 23, in gebruik ne-
men kantoorruimte tot ruimte voor 
culturele doeleinden (22/03/2013) 
w13.000107.

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
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Aanvragen (vervolg)

Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor: 
- Eenhoornstraat 4 te IJmuiden – 
brandveilig gebruik van een basis-
school (w12.000461).

De aanvraag, de ontwerpomgevings-
vergunning en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van 24 mei 
2013 gedurende zes weken ter inza-
ge bij de afdeling Publiekszaken. Te-
vens zijn deze stukken digitaal in te 
zien op de website velsen.nl via het 
menu bekendmakingen/downloads 
ontwerpomgevingsvergunning. 

Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen  inbrengen tegen de ontwerp-
omgevingsvergunning. Zienswijzen 
moeten worden gericht aan het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen, werkeenheid Ver-
gunningen, Postbus 465, 1970 AL 

IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge ziens-
wijzen kunt u  contact opnemen met 
de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255.

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 bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende be-
sluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen 
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Van der Doesstraat ong. en Wille-
brordplantsoen, kappen 18 bomen 
(16/05/2013) w13.000170.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 58, kappen boom 
(16/05/2013) w13.000155.

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 19, vergroten woning 

1ste verdieping en plaatsen dakkapel 
voorgevel (17/05/2013) w13.000115;
Willem de Zwijgerlaan 54, kap-
pen twee bomen (16/05/2013) 
w13.000168.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 19, le-
galiseren erfafscheiding (voorerf )
(15/05/2013) w13.000123.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Evenementen art. 2:17 APV 
14 tot en met 16 juni 2013, Dorps-
feest Velsen-Noord, Stratingplant-
soen te Velsen-Noord (16/05/2013)  
u13.003815
8 tot en met 15 juni 2013, NBC tent-
campagne met samenkomsten en 
kindermiddagen, grasveld Heeren-
duinweg te IJmuiden (16/05/2013) 
u13.004033;
3 t/m 6 juni 2013, Avondvierdaag-
se IJmuiden, omgeving IJmuiden 
(17/05/2013) u13.002272.

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op 17 mei 2013 een 
omgevingsvergunning verleend 
voor:

IJmuiden 
Cruiseboulevard 10 te IJmuiden - 
het plaatsen van een bagagetent voor 
een periode van maximaal vijf jaren 
w11.000427

De omgevingsvergunning en de bij-
behorende stukken liggen met in-
gang van 24 mei 2013 gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken, gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. Tevens zijn 
de besluiten in te zien www.velsen.
nl via het menu bekendmakingen/
downloads omgevingsvergunning 
Belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend tegen de ont-
werpomgevingsvergunning en be-
langhebbenden die kunnen aanto-
nen dat zij dat daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest, kun-
nen tegen dit besluit binnen een ter-
mijn van 6 weken met ingang van de 
dag na die waarop het besluit ter in-
zage is gelegd een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens 
kunnen zij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem verzoeken een voor-
lopige voorziening te treffen indien 
onverwijlde spoed, gelet op de be-
trokken belangen, dat vereist. Voor-
waarde is wel dat ook beroep is inge-
steld. U kunt ook digitaal het beroep- 
en verzoekschrift indienen bij ge-
noemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk 
op de genoemde site voor de precie-
ze voorwaarden.

Burgemeester en wethouders 
hebben op 14 mei 2013 besloten 
om de naam Terneuzenstraat vast 
te stellen en de naam Vlissingen-
straat toe te kennen aan de open-
bare ruimten typen weg omge-
ving IJmondhaven, zoals aange-
geven op de bij het besluit beho-
rende kaart.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567200.

Gedragscode burgemeester en 
wethouders
Op vrijdag 16 mei heeft de raad van 
de gemeente Velsen besloten om :

1.  De gedragscode 2013 voor de bur- 
gemeester vast te stellen;

2.  De gedragscode 2013 voor de wet-
houders vast te stellen;

3.  De huidige gedragscode voor het 
college van burgemeester en wet-
houders in te trekken.

Het besluit treedt in werking op 24 
mei 2013.
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Inspraak voorontwerp bestemmingsplan HOV tracé 
en kennisgeving artikel 1.3.1 Bro

Burgemeester en Wethouders 
maken overeenkomstig artikel 
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
bekend dat zij voornemens zijn 
een nieuw bestemmingsplan op 
te stellen voor het HOV-tracé tus-
sen de Santpoortse Dreef in Sant-
poort-Noord en de Troelstraweg/
Plein 1945 in IJmuiden. Op grond 
van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt 
hier gemeld dat geen gelegen-
heid wordt geboden om ziens-
wijzen omtrent dit  voornemen 
naar voren te brengen en er wordt 
geen onafhankelijke instantie in 
de gelegenheid gesteld advies uit 
te brengen over dit voornemen. 
Op het voorontwerp bestem-
mingsplan is uiteraard wel in-
spraak mogelijk. 

Aanleiding  
De gemeente werkt samen met 
de provincie aan de realisatie van 
de Hoogwaardig Openbaar Ver-
voer (HOV) verbinding van Haar-
lem naar IJmuiden. Voor de verbin-
ding tussen de Santpoortse Dreef in 
Santpoort-Noord en de Troelstra-
weg/Plein 1945 in IJmuiden is een 
bestemmingsplan opgesteld, aan-
gezien de aanleg van een HOV-tra-
cé op dit gedeelte niet overal recht-
streeks is toegestaan. Een groot ge-
deelte van het bedoelde tracé heeft 
nu een spoorbestemming. Het be-
stemmingsplan is een planologische 
vertaling van de ontwerpen voor de 
deeltracés 4,5 en 6 die na inspraak 
door het college zijn vastgesteld.

Wilt u het plan inzien? Het be-
stemmingsplan HOV-tracé (idn: 
N L . I M R O.0 4 5 3. B P 0 9 0 1 H OVT-
RACE1-V001) ligt met ingang van 24 
mei 2013 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis,  Dudokplein 1 te 
IJmuiden. De receptie is van maan-
dag tot en met vrijdag geopend van 
09.00 uur tot 17.00 uur en op don-
derdagavond van 18.00 uur tot 20.00 
uur. Eveneens is een exemplaar van 
het voorontwerp-bestemmingsplan 
in te zien bij de centrale bibliotheek 
te IJmuiden gedurende de gebruike-
lijke openingstijden.
Het bestemmingsplan is tevens te 
raadplegen de www.velsen.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door een 
ieder schriftelijk worden ingediend 
gedurende bovengenoemde termijn. 
De reacties kunt u richten aan het 
college van Burgemeester en Wet-
houders van Velsen,  Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, o.v.v. “inspraak-
reactie bestemmingsplan HOV-tra-
cé”.

Informatieavond
Tijdens de ter visie termijn zal te-
vens een inloopavond worden ge-
houden waar belangstellenden in-
formatie kunnen krijgen over het 
bestemmingsplan. Hierover zal nog 
een aparte publicatie volgen in de 
Jutter/Hofgeest.
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Donderdag 
23 mei

Optreden violiste Inger van Vliet 
en pianiste Mario Prokofieva in 
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Ex-
tra voorstelling van Boudewijn 
de Groot. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Lore’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Grote zaal: Jars of Clay en 
Rachèl Louise. 20.30 uur. Toe-
gang 20,-. Café: Plafonddienst: 
Mister Lies. 22.00 uur. Toegang 
gratis. Kleine zaal: LOS! 24.00 
uur. Toegang 5,-, studenten gra-
tis. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 
24 mei

Beeldententoonstelling op 
Landgoed Duin & Kruidberg in 
Santpoort-Noord.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 

Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentonstel-
ling: ‘Van Pantserfort tot Fortei-
land, 125 jaar Forteiland IJmui-
den’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie www.pieter-
vermeulen-museum.nl
Trio Fioritura in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Stadsshouwburg Velsen: Arie 
Koomen presenteert het bes-
te comedytalent uit Vlaanderen. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Alle 13 dood. Een 
avond live-muziek met 30 muzi-
kanten. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Focus. 20.30 uur. 
Toegang 18,- vvk/22,- add.

Zaterdag 
25 mei

Highland Games in Park Vel-

serbeek. Vanaf 10.00 uur begin-
nen de spelen. Toegang is gratis.
LBR voetbaltoernooi bij VVH 
Velserbroek, van der Aartweg 12 
in Haarlem. Vanaf 10.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentonstel-
ling: ‘Van Pantserfort tot Fortei-
land, 125 jaar Forteiland IJmui-
den’.
Wijkplatform IJmuiden-Zuid 
organiseert een opruimac-
tie Binnenhaven. Van 13.00 tot 
16.00 uur. Zie ook www.wijkplat-
formsvelsen.nl/ijmuiden-zuid
Ren je gek voor een motor-
kledingcheque om 15.00 uur 
bij Visser Tweewielers in Sant-
poort-Noord.
‘The Doors in concert’ in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Wak met ‘Kringloop’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Lee ‘Scratch’ Per-
ry (jam). 19.30 uur. Toegang 25,-
. Grote zaal: Superstijl. 23.00-
04.00 uur. Toegang 11,- van-
af 18 jaar. Café: Stiv Cantarel-
li & The Silent Strangers. Kenne-
dy for president. 22.00 uur. Toe-
gang gratis. Van 24.00 tot 04.00 
uur afterparty Lee ‘Scratch’ Per-
ry. Toegang gratis.

Zondag
26 mei

Kofferbakmarkt op het Velser-
duinplein in IJmuiden. Van 08.00 
tot 16.00 uur.

LBR voetbaltoernooi bij VVH 
Velserbroek, van der Aartweg 12 
in Haarlem. Vanaf 10.00 uur.
Rondrit met de stoomtrein over 
het staalbedrijf. Vertrek 10.45 
uur vanaf station Velseerbosch. 
Zie ook www.csy.nl.
Oud Hollandse spellenmid-
dag bij speeltuin Zeewijk, Ori-
onweg IJmuiden.
Paranormale beurs in Zalen-
centrum Velserduin, Velserduin-
plein IJmuiden. Van 11.00 tot 
17.00 uur.
Open dag miniatuur spoort-
baan Het Y, Genieweg 38a Vel-
sen-Zuid. Aanvang 11.00 uur.
Open dag bij Kunstencen-
trum Velsen, P.J. Troelstraweg 
20 IJmuiden. Van 12.00 tot 16.00 
uur.
Concert van het Velser Ge-
meenschap in het Soli Muziek-
centrum in Santpoort-Noord. 
Aanvang 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentonstel-
ling: ‘Van Pantserfort tot Fortei-
land, 125 jaar Forteiland IJmui-
den’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie www.pieter-
vermeulen-museum.nl
Marquette Trio in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Jaap en de Rest 
tijdens foyerconcert. Aanvang 

17.30 uur.
Vespers in de Engelmunduskerk 
in Driehuis. Aanvang 19.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Grote zaal: Patronaat Popquiz. 
14.30 uur. 10,- per team. Café: 
Benefiet Batang Pinangga: Rive 
en Baptist. 15.00 uur. Toegang 7,-
. Café: Astronautalis. 22.00 uur. 
Toegang gratis.

Dinsdag
28 mei

Stadsschouwburg Velsen: 
Nationale Toneel speelt ‘Stran-
ge Interlude’. Aanvang 19.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Lore’. Aanvang 
20.30 uur.

Woensdag
29 mei

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentonstel-
ling: ‘Van Pantserfort tot Fortei-
land, 125 jaar Forteiland IJmui-
den’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie www.pieter-
vermeulen-museum.nl
Informatieavond Energiek Vel-
sen bij Muziekvereniging So-
li in Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Erik van Muiswinkel 
(try-out) ‘schettino’ (voorpro-
gramma Martijn Koning). Aan-
vang 20.30 uur.
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Inspraak voorontwerp bestemmingsplan HOV tracé 
en kennisgeving artikel 1.3.1 Bro

Burgemeester en Wethouders 
maken overeenkomstig artikel 
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
bekend dat zij voornemens zijn 
een nieuw bestemmingsplan op 
te stellen voor het HOV-tracé tus-
sen de Santpoortse Dreef in Sant-
poort-Noord en de Troelstraweg/
Plein 1945 in IJmuiden. Op grond 
van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt 
hier gemeld dat geen gelegen-
heid wordt geboden om ziens-
wijzen omtrent dit  voornemen 
naar voren te brengen en er wordt 
geen onafhankelijke instantie in 
de gelegenheid gesteld advies uit 
te brengen over dit voornemen. 
Op het voorontwerp bestem-
mingsplan is uiteraard wel in-
spraak mogelijk. 

Aanleiding  
De gemeente werkt samen met 
de provincie aan de realisatie van 
de Hoogwaardig Openbaar Ver-
voer (HOV) verbinding van Haar-
lem naar IJmuiden. Voor de verbin-
ding tussen de Santpoortse Dreef in 
Santpoort-Noord en de Troelstra-
weg/Plein 1945 in IJmuiden is een 
bestemmingsplan opgesteld, aan-
gezien de aanleg van een HOV-tra-
cé op dit gedeelte niet overal recht-
streeks is toegestaan. Een groot ge-
deelte van het bedoelde tracé heeft 
nu een spoorbestemming. Het be-
stemmingsplan is een planologische 
vertaling van de ontwerpen voor de 
deeltracés 4,5 en 6 die na inspraak 
door het college zijn vastgesteld.

Wilt u het plan inzien? Het be-
stemmingsplan HOV-tracé (idn: 
NL.IMRO.0453.BP0901HOVT-
RACE1-V001) ligt met ingang van 24 
mei 2013 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis,  Dudokplein 1 te 
IJmuiden. De receptie is van maan-
dag tot en met vrijdag geopend van 
09.00 uur tot 17.00 uur en op don-
derdagavond van 18.00 uur tot 20.00 
uur. Eveneens is een exemplaar van 
het voorontwerp-bestemmingsplan 
in te zien bij de centrale bibliotheek 
te IJmuiden gedurende de gebruike-
lijke openingstijden.
Het bestemmingsplan is tevens te 
raadplegen de www.velsen.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door een 
ieder schriftelijk worden ingediend 
gedurende bovengenoemde termijn. 
De reacties kunt u richten aan het 
college van Burgemeester en Wet-
houders van Velsen,  Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, o.v.v. “inspraak-
reactie bestemmingsplan HOV-tra-
cé”.

Informatieavond
Tijdens de ter visie termijn zal te-
vens een inloopavond worden ge-
houden waar belangstellenden in-
formatie kunnen krijgen over het 
bestemmingsplan. Hierover zal nog 
een aparte publicatie volgen in de 
Jutter/Hofgeest.

 

00 januari 201300

Donderdag 
23 mei

Optreden violiste Inger van Vliet 
en pianiste Mario Prokofieva in 
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Ex-
tra voorstelling van Boudewijn 
de Groot. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Lore’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Grote zaal: Jars of Clay en 
Rachèl Louise. 20.30 uur. Toe-
gang 20,-. Café: Plafonddienst: 
Mister Lies. 22.00 uur. Toegang 
gratis. Kleine zaal: LOS! 24.00 
uur. Toegang 5,-, studenten gra-
tis. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 
24 mei

Beeldententoonstelling op 
Landgoed Duin & Kruidberg in 
Santpoort-Noord.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 

Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentonstel-
ling: ‘Van Pantserfort tot Fortei-
land, 125 jaar Forteiland IJmui-
den’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie www.pieter-
vermeulen-museum.nl
Trio Fioritura in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Stadsshouwburg Velsen: Arie 
Koomen presenteert het bes-
te comedytalent uit Vlaanderen. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Alle 13 dood. Een 
avond live-muziek met 30 muzi-
kanten. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Focus. 20.30 uur. 
Toegang 18,- vvk/22,- add.

Zaterdag 
25 mei

Highland Games in Park Vel-

serbeek. Vanaf 10.00 uur begin-
nen de spelen. Toegang is gratis.
LBR voetbaltoernooi bij VVH 
Velserbroek, van der Aartweg 12 
in Haarlem. Vanaf 10.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentonstel-
ling: ‘Van Pantserfort tot Fortei-
land, 125 jaar Forteiland IJmui-
den’.
Wijkplatform IJmuiden-Zuid 
organiseert een opruimac-
tie Binnenhaven. Van 13.00 tot 
16.00 uur. Zie ook www.wijkplat-
formsvelsen.nl/ijmuiden-zuid
Ren je gek voor een motor-
kledingcheque om 15.00 uur 
bij Visser Tweewielers in Sant-
poort-Noord.
‘The Doors in concert’ in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Wak met ‘Kringloop’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Lee ‘Scratch’ Per-
ry (jam). 19.30 uur. Toegang 25,-
. Grote zaal: Superstijl. 23.00-
04.00 uur. Toegang 11,- van-
af 18 jaar. Café: Stiv Cantarel-
li & The Silent Strangers. Kenne-
dy for president. 22.00 uur. Toe-
gang gratis. Van 24.00 tot 04.00 
uur afterparty Lee ‘Scratch’ Per-
ry. Toegang gratis.

Zondag
26 mei

Kofferbakmarkt op het Velser-
duinplein in IJmuiden. Van 08.00 
tot 16.00 uur.

LBR voetbaltoernooi bij VVH 
Velserbroek, van der Aartweg 12 
in Haarlem. Vanaf 10.00 uur.
Rondrit met de stoomtrein over 
het staalbedrijf. Vertrek 10.45 
uur vanaf station Velseerbosch. 
Zie ook www.csy.nl.
Oud Hollandse spellenmid-
dag bij speeltuin Zeewijk, Ori-
onweg IJmuiden.
Paranormale beurs in Zalen-
centrum Velserduin, Velserduin-
plein IJmuiden. Van 11.00 tot 
17.00 uur.
Open dag miniatuur spoort-
baan Het Y, Genieweg 38a Vel-
sen-Zuid. Aanvang 11.00 uur.
Open dag bij Kunstencen-
trum Velsen, P.J. Troelstraweg 
20 IJmuiden. Van 12.00 tot 16.00 
uur.
Concert van het Velser Ge-
meenschap in het Soli Muziek-
centrum in Santpoort-Noord. 
Aanvang 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentonstel-
ling: ‘Van Pantserfort tot Fortei-
land, 125 jaar Forteiland IJmui-
den’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie www.pieter-
vermeulen-museum.nl
Marquette Trio in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Jaap en de Rest 
tijdens foyerconcert. Aanvang 

17.30 uur.
Vespers in de Engelmunduskerk 
in Driehuis. Aanvang 19.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Grote zaal: Patronaat Popquiz. 
14.30 uur. 10,- per team. Café: 
Benefiet Batang Pinangga: Rive 
en Baptist. 15.00 uur. Toegang 7,-
. Café: Astronautalis. 22.00 uur. 
Toegang gratis.

Dinsdag
28 mei

Stadsschouwburg Velsen: 
Nationale Toneel speelt ‘Stran-
ge Interlude’. Aanvang 19.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Lore’. Aanvang 
20.30 uur.

Woensdag
29 mei

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentonstel-
ling: ‘Van Pantserfort tot Fortei-
land, 125 jaar Forteiland IJmui-
den’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie www.pieter-
vermeulen-museum.nl
Informatieavond Energiek Vel-
sen bij Muziekvereniging So-
li in Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Erik van Muiswinkel 
(try-out) ‘schettino’ (voorpro-
gramma Martijn Koning). Aan-
vang 20.30 uur.
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