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Drukke jaarmarkt
op Duin en Kruidberg
Santpoort-Noord - De histori-
sche jaarmarkt op Landgoed 
Duin en Kruidberg had de-
zelfde buitengewone kwaliteit 
als het luxe hotel zelf. Lekker 
eten, genieten van de mooie 
natuur en heerlijke verwen-
nerij is voor iedereen wegge-
legd bij een bezoek aan land-
goed Duin en Kruidberg.

En dat dit heel aantrekkelijk is 
voor veel mensen, bleek wel 
uit de duizenden bezoekers die 
maandag naar de verjaardag van 
het 100 jaar oude huis Duin en 

Kruidberg kwamen. Wat moet je 
verwachten als je als exclusief 
landgoed, hotel, restaurant en 
brasserie je deuren opent voor 
alle belangstellenden? Mede 
dankzij het prachtige weer was 
de belangstelling enorm. Maar 
het landgoed was prima voorbe-
reid op deze invasie van nieuws-
gierige levensgenieters. Na-
tuurlijk was het mooi fietsweer, 
maar toch kwamen veel men-
sen met de auto. Daarvoor was 
een speciale parkeerplaats ge-
opend nabij station Santpoort-
Noord. Honderden fietsen ston-

den langs de Duin en Kruidber-
gerweg geparkeerd.
Op het prachtige landgoed 
heerste echter een zeer ontspan-
nen sfeer. Terwijl men onder het 
groene lover langs de kramen 
met heel bijzonder aanbod wan-
delde, proefde van heerlijkhe-
den van onder meer leveranciers 
van Duin en Kruidberg, rondkeek 
bij oude ambachten of meeging 
op een rondleiding in het jarige 
huis, was het aan alle kanten ge-
nieten. En dat kwam echt niet al-
leen door het zonnetje. 
> Lees verder op pagina 2

Campinadag op Zorgvrij
Velsen-Zuid - De koeien van 
Boerderij Zorgvrij werken al-
lemaal voor Campina. En 
daarom nodigden Campina 
en de boeren van Zorgvrij al-
le belangstellenden tweede 
pinksterdag uit voor een ge-
zellige dagje tussen de koei-
en.

Wie zin had kon mee op stap met 
de boeren om alles te horen over 
koeien. Dan moest je wel mee 
naar het weiland, want de koeien 
staan met dit mooie weer niet op 
stal. Wel leuk om al die weetjes 
over koeien te horen, terwijl de 
bonte dames zelf hard werken 

aan de eerste graskaas en alle 
smakelijke Campina producten. 
Tussen de rondleidingen door 
was er ook genoeg te beleven op 
de boerderij met een speurtocht, 
schminken en natuurlijk de leu-
ke tentoonstelling.
Zuivelleverancier Campina spon-
sorde deze dag en kwam zelf 
ook op de boerderij met een gro-
te kraam vol smakelijke eindpro-
ducten van de loeiende meiden. 
Melk, vla en yoghurt in verschil-
lende smaken vonden gretig af-
trek. 
Ook de yoghurt van Nathalie (fo-
to) smaakte prima. (Karin Dek-
kers)

Onder invloed
Santpoort-Noord - Vorige week 
dinsdag heeft de politie een 50-
jarige automobilist uit Amster-
dam aangehouden op de A22. 
De man was flink onder invloed 
van alcohol (1.44 promille). Zijn 
rijbewijs is ingevorderd.
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Highland 
Games

Zaterdag 6 juni
Park Velserbeek
Zie special elders 

in deze krant

Zoek je een
vakantiebaan
in de zorg??

bel ons

(023) 5 100 300
of kijk op

www. FlexiCura.nl





Beachparty!
Zaterdag 4 juli 2009

www.muziekenmeer.nu
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) 
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bel-
len: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 
0255-515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Met Café Bartje
op fietsdriedaagse
Santpoort-Noord - De 29ste 
fietsdriedaagse van Ca-
fé Bartje vond dit jaar onder 
prachtige weersomstandig-
heden plaats. Bruinverbrande 
armen, benen en gezichten 
vielen dit jaar onder de fiets-
garantie.

Gezellig samen fietsen blijkt toch 
vooral grote hobby van veertig-
plussers, zo bleek bij de opkomst 
op tweede pinksterdag. Toch 
waren er ook gezinnen waarvan 
de kinderen meefietsten. Pittig, 
hoor, want de fietstochten zijn 40 
tot 45 kilometer lang. Het is dan 
wel een fietsdriedaagse, maar 
lang niet iedereen kan zich tij-
dens de pinksterdagen drie mid-
dagen vrij maken. Maar meefiet-
sen voor een of twee dagen is 
helemaal geen probleem. Je be-
taalt gewoon 2,50 euro per keer.
Riet Mosterd zat maandag al 
voor de derde keer in het zon-
netje bij Café Bartje om de fiet-
sers op weg te helpen met een 
routebeschrijving, een appeltje 
voor de dorst en, voor deze keer, 
een kopje koffie bij de start. ,,We 
hebben helaas deze keer geen 
stempelpost aan het einde, om-
dat er twee grote evenementen 
zijn waar veel mensen naar toe 
wilden,’’ legt ze tientallen keren 
uit aan de fietsers. ,,Ook de stem-

pelaars wilden naar de jaarmarkt 
op Duin en Kruidberg en verder 
was er een mogelijke promo-
tie voor RKVV Velsen. Het kop-
je koffie bij de stempelpost wordt 
daarom nu bij de start aangebo-
den. Maar veel mensen stappen 
liever meteen op de fiets.
Riet kent haar pappenheimers 
en gaat rustig door met het uit-
delen van de routebeschrijvin-
gen. Een drukke meneer wil 
eerst de routebeschrijving lezen. 
,,Ik heb straks een barbecue,’’ 
legt hij uit. Dat wordt dus door-
fietsen. ,,Straks komen ze hier 
allemaal terug,’’ zegt Riet. ,,Want 
dan krijgen ze hun prijs, een 
rugzakje. En veel mensen blijven 
hangen voor een kopje koffie of 
een glaasje.’’ Het zijn lang niet 
allemaal gasten van Café Bart-
je die komen fietsen, maar toch 
wel erg veel Santpoorters die 
de kans aangrijpen om met zijn 
tweetjes of in kleine groepjes op 
de pedalen te stappen voor een 
goed bedachte route langs al het 
moois in de regio.
Ook de gezusters van Heteren 
gaan liever op de fiets dan dat 
ze deze middag doorbrengen in 
een zondoorstoofd tuintje of op 
een balkon. Henny, Bep en Riet 
zijn echte sportievelingen deze 
pinkstermiddag en gaan ook nog 
op de foto. (Karin Dekkers)

Plan zuid-oostgrens 
Driehuis iets dichterbij
Driehuis - De gemeenteraad 
besluit op 11 juni of er bouw-
plannen mogen worden ge-
maakt voor de zuid-oostgrens 
in Driehuis, achter De Luchte en 
Huis ter Hagen. Donderdag oor-
deelden de fracties met slechts 
een kleine meerderheid dat het 
ruimtelijk functioneel kader voor 
deze locatie besluitrijp is.
In het RFK wordt het grove ka-
der voor een toekomstig bouw-
plan aangegeven. Er was don-
derdagavond veel onbegrip over 
dit RFK. De fracties hadden er 
veel moeite mee om te begrij-
pen waarom de oorspronkelij-
ke plannen van Wijde Weideveld 
waren verdwenen. Een echt ant-

woord op deze vraag kwam er 
niet. Wethouder Korf legde wel 
uit dat men nu koos voor een iets 
andere opstelling in verband met 
de beschikbare ruimte. Omdat 
er minder, maar bredere, woon-
torens komen omvat het RFK 
twee woonlagen meer, totaal zes 
bouwlagen. De maten, de onder-
linge tussenruimte en de invul-
ling van het groen of water, wor-
den nog nader bepaald. De frac-
ties wilden meer inspraak in het 
RFK, maar Korf maakte duide-
lijk dat er alleen kon worden ge-
stemd over goed- of afkeuring 
van het RFK. Tot een amende-
ment voor een aanpassing kwam 
het niet. (Karin Dekkers)
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7e  HigHland games
RotaRy Club Velsen pResenteeRt

Zaterdag 6 juni 2009 • 10.30-17.30 uur • Park Velserbeek • Gratis toegang

Uitje voor het hele gezin in Park Velserbeek

Sportieve strijd voor een goed doel
Zaterdag vindt in Park Velserbeek 
de zevende editie plaats van de 
Highland Games. Met dit specta-
culaire evenement, waaraan 26 
bedrijventeams meedoen, wordt 
geld binnengehaald voor vier 
goede doelen. In 2007 leverden 
de Highland Games, een initiatief 
van de Rotary Club Velsen, een 
recordbedrag van 55.000 euro op.

Door Friso Huizinga

Bij het organiseren van de Highland 
Games komt veel kijken, zo blijkt 
als we praten met Roel Huisman en 
Ron Davio, allebei lid van de fund-
raiscommissie van de Rotary Club 
Velsen. ‘Achter de schermen is een 
tienkoppige commissie al maanden 
bezig met de voorbereidingen’, vertelt 
Davio. ‘Al het werk wordt verricht 
door leden van de Rotary Club 
Velsen zelf, in de meeste gevallen 
ondernemers met een volle agenda. 
De belangrijkste klus, waarmee we 
al in oktober zijn begonnen, is het 
werven van de teams. Dat was voor 
de jaarwisseling al rond. Vervolgens 
hebben we het inmiddels beproefde 
draaiboek afgewerkt.’

Vrijwilligers
De laatste voorbereidingsweek is 
het traditiegetrouw een drukte van 
jewelste. Huisman: ‘Woensdag is 
de tent neergezet en vrijdag komt 
alles samen. Dan zijn we met vijftien 
mensen bezig met het plaatsen van 
hekken en vlaggenmasten en het 
uitzetten van de spelen. Op de dag 
van de Highland Games zijn alle 
leden met hun partners actief om het 
evenement in goede banen te leiden. 
We hebben het over meer dan 100 
mensen die zich vrijwillig inzetten om 
er een geslaagd evenement van te 
maken. Dat is toch geweldig?’ Lang 

nagenieten is er voor de leden van 
de fundraiscommissie niet bij, want 
zondagochtend om acht uur wordt 
er alweer begonnen met afbreken. 
‘Meestal is rond twaalf uur alles weg 
en ploffen we moe maar voldaan met 
een biertje neer op het terras van 
onze sponsor Restaurant IJmond’, 
lacht Davio.

Veel geld
Het idee voor de Highland Games is 
eind jaren negentig ontstaan, toen de 
Rotary Club Velsen vooral kleinscha-
lige fundraisactiviteiten organiseerde. 
‘Daar ging een hoop tijd in zitten en 
leverde relatief weinig op’, herinnert 
Davio zich. ‘Jack Peeters, één van 
onze oud-leden, kende iemand die 
elders in het land Highland Games 
organiseerde en stelde voor om dat 
evenement naar Velsen te halen. 

Zoiets zou ons in één keer veel geld 
opleveren, was de verwachting. In 
1998 hebben we de Highland Games 
voor het eerst gehouden. We zijn 
begonnen met 20 teams en tien 
spelen. Vlak voor de derde editie, in 
2000, overleed Evert-Jan Meijer. We 
besloten toen om het evenement 
niet door te laten gaan. Vanaf dat 
moment houden we de Highland 
Games iedere twee jaar. Dat zorgt er 
bovendien voor dat de teams gemoti-
veerd blijven en dat we vaak dezelfde 
gezichten terug zien.’

Goede doelen
De vorige editie van de Highland 
Games leverde een recordbedrag 
van 55.000 euro op. Daarvan ging 
35.000 euro naar een door de Rotary 
geadopteerd waterproject in Kenia. 
De Stichting Velsen Samen Leven 

en Werken en de Stichting Matthias 
ontvingen ieder een cheque van 
10.000 euro. ‘Wij streven altijd naar 
een goede mix van lokale en inter-
nationale projecten’, legt Huisman 
uit. ‘Bij het internationale project is 
het van belang om samen te werken 
met een Rotary Club in een ontwik-
kelingsland, want dan verdubbelt 
de internationale Rotary-organisatie 
het bedrag. Dat was onder meer het 
geval bij het waterproject in Kenia’. 
De lokale goede doelen worden in de 
meeste gevallen aangedragen door 
de eigen leden. Deze doelen worden 
beoordeeld door een onafhankelijke 
commissie waarin onder meer Rota-
rylid Peter Cammaert zitting heeft. Dit 
jaar gaat een deel van de opbrengst 
opnieuw naar het Waterproject in Ke-
nia. De andere goede doelen zijn het 
Bijna Thuis Huis in Santpoort-Noord, 

Voor de deelnemers is het hard werken tijdens de Highland Games
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Stichting Childslife (zamelt geld 
in voor voedsel en het bouwen en 
meubileren van scholen in Kenia) en 
Stichting Thuja (zet zich in voor het 
kweken van fruitbomen en planten in 
Burundi). Davio en Huisman weten 
niet of het record van 2007 gebroken 
wordt. ‘Gezien de economische om-
standigheden zijn we al blij met een 
evenaring, maar zelfs dat zal moeilijk 
worden’, aldus Davio.

Gemeenteraad
Voor de zevende editie van de High-
land Games hebben zich 26 teams 
ingeschreven. ‘Het waren er meer, 
maar sommige bedrijven zijn afge-
haakt vanwege de crisis’, zegt Huis-
man. De winnaars van de afgelopen 
edities, De Bie Wegenbouw (2003) 
en Brandweer Velsen (2005 en 2007), 
zijn wel van de partij. Dat geldt ook 
voor het team van de gemeente-
raad - inclusief ‘verstekeling’ Hans 
Romeyn, oud-wethouder van Velsen 
en inmiddels al weer enkele jaren 
burgemeester van Heiloo. Het team 
dat de Highland Games wint, wordt 
getrakteerd op een 3-daagse mini-
cruise naar Newcastle. De partners 
van de krachtpatsers mogen ook 
mee. Deze prijs wordt aangeboden 
door DFDS Seaways.

Sponsors
Sponsors zijn onmisbaar voor de High-
land Games. Huisman: ‘In de eerste 
plaats betalen de deelnemende bedrij-

Colofon
Deze Highland Games-
special verschijnt op 
donderdag 4 juni in de 
Jutter, de Hofgeest en de 
Schoter. Oplage: 59.775. 
Tekst: Friso Huizinga en 
Rotary Club Velsen. 
Foto’s: Henk Honing. Meer 
informatie is te vinden op 
www.rotaryhighland-
games-velsen.nl

ven natuurlijk een mooi bedrag. Maar 
er zijn ook tientallen andere bedrijven 
die ons diensten of goederen aan-
bieden. Meestal voor niets en anders 
tegen een sterk gereduceerd tarief. 
Het zijn er te veel om op te noemen, 
maar het is echt geweldig om te zien 
hoeveel verschillende bedrijven hier 
op vrijdag spullen of mensen komen 
leveren.’ De leden van de Rotary Club 
Velsen maken gretig gebruik van hun 
vaak omvangrijke netwerk, dat is wel 
duidelijk. Onder de sponsors en orga-
nisaties die zich belangeloos inzetten 
wordt een 4-daagse stedenreis naar 
Newcastle verloot, eveneens aangebo-
den door DFDS Seaways.

Mooi weer
Het randprogramma kent ook dit jaar 
weer een aantal nieuwe elementen. 
Zo kan het publiek voor het eerst 
genieten van een demonstratie van 
een valkenier. Het schapendrijven 
met border collies is ook weer in het 
programma opgenomen en verder 
zijn er marktkramen, is er voldoende 
eten en drinken verkrijgbaar en kun-
nen kinderen zich uitleven op een 
springkussen. 
Er is ook een ijscoman en suiker-
spinkraam. ‘De Highland Games zijn 
een uitje voor het hele gezin’, zegt 
Huisman. ‘Nu nog mooi weer en dan 
kan het niet meer stuk!’

Veiligheid voor alles
Zoals u weet wordt tijdens 
de Highland Games om de 
haverklap met (zware) dingen 
gegooid en gesleept. Daarom 
mogen alleen deelnemers, jury-
leden en captains het parcours 
betreden. Ouders worden vrien-
delijk 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 Vel-
serbeek te komen is per fi ets of 
lopend. Bij het evenemententer-
rein wordt een grote fi etsenstal-
ling opgebouwd. Velserbeek 
is ook vanuit Beverwijk en 
Heemskerk uitstekend 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 parkeerterrein 
op de Minister van Houten-
laan. Vanaf daar is het nog 10 
minuten lopen. Park Velserbeek 
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 € 1,- per stuk en zijn 
verkrijgbaar bij twee verschil-
lende verkooppunten. Uit veilig-
heidsoverwegingen wordt er pas 
na 13.00 uur alcohol verkocht. 
Op het evenemententerrein zijn 
voldoende toiletten aanwezig.

De fundraiscommissie van de Rotary Club Velsen
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Witteveen
Sportiviteit, business en goede doelen steunen op een en dezelfde dag is een buitenkans. Dus het team 
van Witteveen doet weer mee. Maar ga maar eens aan je personeel uitleggen dat je hiervoor rondjes 
moet rennen met  twee veel te zware boomstammen of dat er stenen van 100 kilo moeten worden  
opgetild. Het team van Witteveen heeft er weer maximaal zin in. Dagelijks wordt er (automatisch) getraind 
doordat er projecten zijn van 
computers, roldeurkasten, 
kluizen en andere zware 
producten, die vaak niet met 
de lift mee kunnen.
Laatst was de ultieme 
uitdaging vele meters stalen 
stellingen voor de nieuwe 
Vobis computershop naar 
binnen tillen en op te bouwen. 
Het eindresultaat mag er zijn. 
Meer dan 250 vierkante meter 
concurrerende aanbiedingen 
met onder meer laptops, 
printers en cartridges voor 
particulieren en bedrijven. 
De service- en garantie-
werkzaamheden worden 
als vanouds door de eigen 
technische dienst verzorgd.

7e  HIGHLAND GAMES
D���n�m�rs

Corus
Bij Corus in IJmuiden maken we niet alleen hoogwaardig staal, we werken ook aan toepassingen van 
staal die het leven veiliger en comfortabeler maken. 

Ons staal vormt daarmee de basis van producten die niet meer zijn weg te denken uit onze maat-
schappij. Zo dragen we 
bijvoorbeeld bij aan de 
ontwikkeling van lichte en 
sterke auto’s. Aan voed-
selveilige verpakkingen. En 
aan de bouw van duurzame 
huizen en kantoren. Kortom, 
slimmer staal voor een ster-
kere wereld. 

Hoe sterk - maar vooral hoe 
slim! - de mannen van staal 
zelf zijn, zullen de tegenstan-
ders bij de Highland Games 
op 6 juni aan den lijve 
ondervinden.

O��r�ng�� �a�r �i�r g�ed� d��l��

Er is veel geld nodig om een 

substantiële bijdrage te kunnen 

leveren aan de vier goede doelen 

waaraan de opbrengsten van de 

Highland Games 2009 ten goede 

zullen komen. Deze vier doelen zijn 

het waterproject in Kenia, het Bijna 

Thuis Huis Velsen, Childslife Kenia 

en Stichting Thuja.

In samenwerking met de Rotary 

Club Machakos in Kenia worden 

drinkwaterprojecten gefi nancierd. 

Deze projecten helpen het regenwa-

ter, dat maar enkele malen per jaar 

valt, beschikbaar te houden voor 

consumptie. De RCV wil haar betrok-

kenheid bij dit waterproject graag 

voortzetten.

In het Bijna Thuis Huis Velsen kun-

nen mensen in de terminale fase van 

hun leven liefdevol worden begeleid 

en verzorgd door hiertoe opgeleide 

vrijwilligers. 

Childslife is sinds 

1998 werkzaam in Ke-

nia en houdt zich met 

diverse activiteiten 

bezig zoals voed-

selhulp, bouwen en 

meubileren van scho-

len. Childslife blijft 

verbonden aan alle 

door haar geïnitieerde 

projecten. Contact en 

nazorg vinden onafgebroken plaats.

Om honger en ontbossing in ontwikkelingslanden te bestrijden kweekt 

de Stichting Thuja samen met lokale organisaties fruitbomen en palmen. 

Een simpel concept, maar met geweldige resultaten zoals voedsel, werk, 

ontwikkeling en groeiende bomen.
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Interfish
Zeevisgroothandel Interfish IJmuiden is gevestigd aan Texelstraat 43. Het bedrijf bestaat uit vijftien 
man, maar wist toch een team samen te stellen, dat nu voor de tweede keer deelneemt aan de High-
land Games. Het enthousiasme is groot bij het jonge team dat eigenlijk dagelijks al traint tijdens de 
werkzaamheden, maar toch 
ook in de vrije tijd nog traint 
op meer specifieke onderde-
len van de Highland Games.

Dit team staat natuurlijk ijs-
koud tegenover de uitdagin-
gen van de games, maar wel 
met warm enthousiasme.
Interfish Games is een bloei-
end internationaal bedrijf dat 
verse vis verpakt en vervol-
gens vervoert naar landen als 
Spanje, Italië, Frankrijk, en 
Duitsland.

7e  HigHland games
Deelnemers

Mammoet
De wortels van Mammoet zijn oer-Hollands. Maar Mammoet is tegenwoordig een toonaangevende we-
reldspeler in zwaar hijswerk en transport, zowel te land als ter zee. Dankzij een no-nonsense blik, innova-
tieve oplossingen en jarenlange ervaring is Mammoet gegroeid tot wat het nu is en telt circa 2150 ervaren 
medewerkers die opereren 
vanuit vestigingen in Europa, 
Noord- en Zuid-Amerika, Azië, 
het Midden-Oosten, Zuid-Afri-
ka en Canada. Het hoofdkan-
toor bevindt zich in Schiedam. 
Mammoet heeft bovendien 
een vestiging in het Business 
Park IJmond in Velsen-Noord. 
Vanuit daar worden onder 
andere de werkzaamheden op 
en rond het terrein van Corus 
gecoördineerd. Het staalbe-
drijf is een grote klant van 
Mammoet. De (economische) 
binding met de regio IJmond is 
dan ook bijzonder groot.
De medewerkers van Mam-
moet zullen tijdens de High-
land Games demonstreren dat 
zij ook op eigen kracht een 
gigantisch team zijn.

Megacon
Megacon Apparatenbouw BV is een constructiebedrijf met 20 medewerkers en is gevestigd op Business 
Park IJmond in Velsen-Noord. Het heeft de beschikking over drie ruime bedrijfshallen, waaronder een 
aparte rvs-hal, met een totale oppervlakte van 2000 m2. Megacon heeft zich gespecialiseerd in het 
fabriceren van shredders voor 
de staalrecycling- industrie. 
De door Megacon Appara-
tenbouw BV vervaardigde 
constructies en apparaten 
kunnen  door Megacon Mon-
tage BV worden gemonteerd. 
Dit zusterbedrijf, dat ook 
zelfstandig montagewerk-
zaamheden verricht, beschikt 
over vakbekwaam personeel 
dat goed in staat is de meest 
uiteenlopende werkzaamhe-
den op locatie uit te voeren.
De werknemers van Megacon 
doen dit jaar voor de vijfde 
keer mee met de Highland 
Games. Het is een erg leuk 
evenement, dat en een heel 
goed doel dient en fantastisch 
is om aan mee te doen.

Ovenbouw
De bedrijfsfilosofie van Ovenbouw Holland is in de eerste plaats gericht op het bieden van ovenbouw-
kundige diensten op het hoogste niveau, met maximale veiligheid voor de medewerkers. 
Ovenbouw Holland wil een flexibele partner voor haar klanten zijn, die met genoegen met het bedrijf 
samenwerken. Directe en 
vlotte communicatie tussen 
klanten en contactpersonen 
binnen het bedrijf bieden 
klanten toegang tot diensten 
op maat, precies op het mo-
ment waarop deze benodigd 
zijn, evenals probleemloze 
projectuitvoering.
Bij de Highland Games zal 
Ovenbouw Holland zich op 
een geheel ander terrein 
begeven, maar ook daar zijn 
onderlinge communicatie en 
samenwerking en natuurlijk 
krachtige prestaties peilers 
van hun deelname, waarbij 
ook hier veiligheid niet wordt 
vergeten. Ovenbouw Holland 
is zuinig op zijn medewer-
kers.

PWN
Al jaren is Waterleidingbedrijf PWN met een team vertegenwoordigd bij de Highland Games. Ook dit 
jaar  wordt het motto ‘Puur Water en Natuur’ kracht bijgezet door het achtkoppige team, onder leiding 
van échte Highlander Alan Hosie. Met een mix van oudgedienden en nieuwkomers in het team, wordt 
op een mooie dag met een goed resultaat gemikt.
En dat zou natuurlijk een éxtra mooie opsteker zijn in het jaar waarin PWN’s afdeling Natuur en 
Recreatie haar 75-jarig bestaan viert. Daarom is het ook zo mooi dat de Highland Games in Park Vel-
serbeek plaatsvinden, waar 
natuur en recreatie prima 
samen gaan. Op zaterdag 6 
juni zal het team van Water-
leidingbedrijf PWN zijn pure 
(water)kracht en natuur-
kracht zeker demonstreren.

Rabobank
Samen staan we sterk. Samen met de medewerkers en samen met de klant. Betrokken, dichtbij en 
toonaangevend. Dát is Rabobank Velsen en Omstreken. In alles wat Rabobank Velsen en Omstreken 
doet, staat de klant centraal. De bank streeft naar een duurzame band met haar relaties én haar 
omgeving. Zo draagt Rabobank Velsen en Omstreken graag bij aan lokale economische ontwik-
kelingen, neemt deel aan lokale netwerken en sponsort diverse lokale initiatieven. Met betrokken-
heid en toonaangevende producten verwezenlijkt de Rabobank de ambities van de klant. Rabobank 
Velsen en Omstreken is ook 
marktleider in het zakelijke 
segment in de regio. De bank 
is vertegenwoordigd in tal 
van netwerken, zoals MKB 
Velsen, Kennemer Business 
en lokale ondernemers- en 
winkeliersverenigingen. 
Rabobank Velsen en Om-
streken staat haar mannetje 
in de financiële wereld. Zo 
ook het team dat meedoet 
aan de Highland Games. ,,Wij 
kijken uit naar deelname aan 
de games en wensen kijkers 
en andere deelnemers veel 
plezier toe,”, aldus het sterke 
team van Rabobank Velsen 
en Omstreken. 
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KVSA
Het begon met een roeibootje. Na de opening van het Noordzeekanaal in 1876 besloten twee onder-
nemers hun diensten aan te bieden aan binnenkomende schepen en reders en verladers op de wal. 
Per roeiboot benaderden zij de schepen om informatie uit te wisselen. Vanuit dit initiatief zijn enkele 
jaren later de Verenigde Scheepsagenturen opgericht, een organisatie die honderd jaar later, in 1976, 
onderscheiden werd met het 
predicaat ‘Koninklijk’.
Scheepsrapportage vormt 
nog altijd een kern van KVSA, 
maar er is heel veel bijgeko-
men. De KVSA exploiteert: 
een Logistieke Divisie voor 
haar werkzaamheden in de 
logistiek en maritieme sector; 
de Felison Terminal, met drie 
kades, voor dagelijkse ferry-, 
Ro-Ro en cruiseafvaarten; 
BTS, de telecomdivisie en 
KVSA Webservices, voor snelle 
en eenvoudige webcom-
municatie. Of het nu gaat om 
transport van goederen, per-
sonen of van informatie: voor 
de KVSA staat voorop dat de 
‘lading’ snel, efficiënt en veilig 
haar bestemming bereikt.

7e  HigHland games
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Rolvink
Dat Rolvink Bouw een alom bekend en vooral gerenommeerd aannemingsbedrijf is in de regio meer 
dan bekend, ook dat het bedrijf al meer dan 60 jaar bestaat en staat voor kwaliteit en vakman-
schap. Voor de 2009-editie van de Highland Games zal de equipe van Rolvink Bouw gaan strijden 
voor de eindoverwinning in Velserbeek. Dit keer zal het team bestaan uit de bouwgiganten Robin 
Jordaan, Jeroen Taal, Paul 
van Lieshout, Wouter Taal, 
Wesley v.d. Plas, John Jan-
sen, Machiel Dijkhuizen en 
Paul Witteman. Dit ijzersterke 
bouwvakkersteam staat 
onder de bezielende leiding 
van captain Simon Plug. 
Uiteraard zullen de overige 
medewerkers van Rolvink 
Bouw ook aanwezig zijn om 
hun fanatieke collega’s aan 
te moedigen. Zij hopen dat 
het publiek in groten getale 
zal komen opdagen om de 
clan’ van Rolvink Bouw aan 
te moedigen en te genieten 
van een, hopelijk, zomerse 
en vooral sportieve dag in 
Park Velserbeek.

Schot
Schot uit Alkmaar is een bedrijf dat uit vele facetten bestaat. Naast het bekende(hijs)kranenbedrijf 
is er onder meer ook een koeltransportbedrijf en heeft het een grond-, weg- en waterbedrijf. Ook is 
er een beveiligingstak welke op basis van videoregistratie op afstand de eigendommen van klanten 
bewaakt.
Toen Gijsbert Schot in 1931 
een transportbedrijf begon 
aan de Herenweg in het 
toenmalige Oudorp bij Alk-
maar, hield hij zich hoofdza-
kelijk bezig met het afgraven 
van zand en het transport 
daarvan ten behoeve van 
de wegenbouw. De firma G. 
Schot en Zonen van toen is 
nu Schot Alkmaar Holding 
b.v. met daaronder vijf 
werkmaatschappijen. Schot 
Alkmaar Holding b.v. is ge-
vestigd op industrieterrein De 
Boekelermeer en houdt zich 
bezig met aan-/verkoop en 
verhuur van onroerend goed, 
facilitaire ondersteuning en 
administratieve controling.

Jansens
Technisch Bureau A. Jansens is als allround installateur sinds 1954 in Haarlem gevestigd. Puttend 
uit een rijke ervaring weet het gedegen vakmanschap te koppelen aan een grondige kennis van de 
modernste materialen en technieken. Dat komt van pas bij het aanleggen van complete c.v.-installaties, 
vervanging van c.v.-ketels en
toebehoren, service en onder-
houd aan gastoestellen, het 
verzorgen van lood-, zink- en 
dakwerken, het plaatsen 
van sanitaire installaties of 
complete badkamers en het 
ontwerpen van luchtbehande-
lings- en zonne-energiepro-
jecten. Voor Jansens is een 
opdracht nooit te klein, en 
evenmin zijn er opdrachten 
die Jansens boven de macht 
gaan.  Jansens levert altijd 
maatwerk. Of het nu om de
particulier gaat, een grote 
instelling, een gespecialiseerd
bedrijf of een overheidsin-
stantie. Het Haarlemse bedrijf
beschikt over een 24-uurs 
service en is een erkend lan-
delijk Uneto-VNI installateur.

The MacTits
Het damesteam The MacTits doet ook dit jaar mee. Dankzij sponsoren Oesterholt Interieur, Haasnoot 
Schilders en Practica Productions kunnen zij hun krachten weer laten zien. De sponsors geloven 
in hun dames en gaan er dan ook vanuit dat The MacTits dit jaar met de hoofdprijs weggaan. En 
om dat te bereiken zijn de 
dames volop in training, bij-
gestaan door hun fysiothera-
peut. Dus mocht u stoffering 
voor uw interieur en woning 
nodig hebben, verf voor het 
schilderwerk of een organi-
sator voor PR, denk dan aan 
deze sponsoren.  

Op de foto: staand achter 
van links naar rechts: Irma 
Schoorl, Reynold Castemiller 
(coach), Vanessa Heilig, Ma-
rielle van Rijswijck. Zittend 
middelste rij: Barbara Wee-
ren, Karen Stet, Sandra Baes. 
Zittend voor Tanja Hoekstra, 
Diana Stolk, Nancy Reinders. 
(foto: Job van de Born) 

Vos
Ook de monteurs van Vos Rotating ondergaan een metamorfose en betreden het strijdtoneel om de 
strijd aan te binden met de andere clans. Getooid in de typische Schotse kledij binden de door de 
tand des tijds getekende en door cortisone-injecties opgepepte spierbundels de arena.
Waar in het dagelijks leven 
de ‘strijd’ aangebonden 
wordt met de revisie van 
allerlei roterend ‘equipement’, 
zoals pompen, tandwiel-
kasten, compressoren en 
turbines en men gewend is 
om te meten in honderdsten 
van millimeters en te balan-
ceren in grammen onbalans, 
zal 6 juni elke spiervezel 
aangespannen worden om 
meters te maken en kilo’s te 
verplaatsen.
Vaste klanten zoals Co-
rus, DSM, Hoek Loos en 
Rijkswaterstaat zullen het 
doorzettings- en oplossend 
vermogen van deze Rotating 
strijders herkennen vanuit 
het dagelijks leven.
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Vletterlieden
In IJmuiden is sinds 1945 de Coöperatieve Vereniging van Vletterlieden (C.V.V.) actief. Een team van pro-
fessionals dat 24 uur per dag paraat staat om het scheepvaartverkeer in de haven van IJmuiden vlot en 
veilig af te wikkelen. Dat werk gaat onder alle weersomstandigheden gewoon door. De werkzaamheden 
omvatten het meren en ontmeren van schepen, communicatiediensten met eigen motorvletten, plaatsen 
van olieschermen, het leveren van runners, en het verlenen van assistentie aan minder ervaren scheeps-
bemanningen. Het werkterrein 
omvat de gehele IJmond, dus 
de havens van IJmuiden, Vel-
sen en Beverwijk inclusief de 
havens van Corus. Het totale 
personeel/ leden bestand 
omvat 60 personen. Er wordt 
nauw samengewerkt met de 
sleepdiensten, de loodsen en 
Haven Amsterdam. 
De C.V.V. is ISO 9001:2000 en 
VCA gecertificeerd.
Deelname aan de Highland 
Games is voor de sportieve 
vletterman een traditie gewor-
den. Sportieve uitdagingen 
met diverse bedrijven uit de 
regio en saamhorigheid voor 
het gezamenlijke goede doel.

7e  HigHland games
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Crown van Gelder
Crown Van Gelder NV ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige papierspecialiteiten. De onder-
neming is gevestigd aan het Noordzeekanaal in Velsen-Noord en beschikt over twee ‘state-of-the-art’ 
papiermachines waarmee speciale papiersoorten gemaakt worden voor de Europese markt. 
Crown Van Gelder papier wordt ingezet bij de productie van handelsdrukwerk, huisstijl, enveloppen, boe-
ken, handleidingen, verpakkingsmaterialen en zelfklevende materialen zoals labels - veelal klantspecifiek 
ontwikkeld. Daarnaast speelt 
Crown Van Gelder een lei-
dende rol bij de ontwikkeling 
van speciale papiersoorten 
voor de druktechniek van de 
toekomst: digitaal printen.
Crown Van Gelder werd al in 
1896 opgericht door Pieter 
Smid van Gelder en is sinds-
dien een begrip in de wereld 
van papier, maar ook bij meer-
dere generaties omwonenden. 
Zoals bekend,werkt Crown 
Van Gelder continu aan de 
ontwikkeling en verbetering 
van een duurzame leefomge-
ving onder andere door het 
ondersteunen van regionale 
projecten zoals de traditionele 
Highland Games in Velsen. 

De Bie Wegenbouw
Ondanks dat het team van De Bie Wegenbouw uit Velserbroek in 2007 niet, zoals in 2003, als winnaar 
van de Highland Games uit de bus is gekomen, zijn ze er weer helemaal klaar voor. Door het dagelijkse 
werk zijn de leden van het team natuurlijk in goede conditie. Mentaal hebben zij zich ook goed voorbe-
reid, en zullen dus op 6 juni als vanouds weer vlammen.
De Bie Wegenbouw houdt 
zich bezig met grote en 
kleinschalige projecten 
zoals het woonrijp maken 
van nieuwe woonwijken, het 
vervangen van gemeentelijke 
rioleringstelsels, wijkrenovatie 
en het herinrichten van de 
buitenruimten van bedrijven-
terreinen. De Bie Wegenbouw 
is ook prima in te schakelen 
voor kleinschalige werken 
en onderhoudsklussen zoals 
bijvoorbeeld het herbestra-
ten van een schoolplein of 
tuinpad en het aanleggen 
van parkeerplaatsen. De Bie 
Wegenbouw heeft een hecht, 
stabiel en deskundig team 
zowel professioneel als in de 
vrije tijd.

Cofely Oil & Gas
COFELY Oil & Gas B.V. is de nieuwe naam van Fabricom Oil & Gas bv. Cofely is onderdeel van Business 
unit ENERGY SERVICES van GDF SUEZ en draagt per 18 mei 2009  in Nederland de nieuwe naam Cofely 
Oil & Gas B.V. Cofely Oil & Gas is een multidisciplinaire dienstverlener voor de olie- en gas industrie. Het 
bedrijf  biedt een totaal oplossing voor contractors en operators in de on- en offshore. Het ontwerpen, 
een gas/olie put aanboren, 
bouwen en onderhouden 
van zware staalconstructies, 
zoals olie & gas platforms en 
leidingsystemen behoort tot 
de dienstverlening, zowel elek-
trotechnisch als mechanisch. 
De internationale reputatie is 
gebaseerd op de expertise van 
het bedrijf, dat erop is gericht 
nauwgezet te beantwoorden 
aan de wensen van de klant. 
Op dit moment werken er zo’n 
450 personen bij Cofely Oil & 
Gas, waarvan het hoofdkan-
toor is gevestigd in IJmuiden. 
Met zoveel medewerkers is 
het formeren van een krachtig 
team geen probleem en wij 
doen dan ook graag mee aan 
de Highland Games van 2009.

Gemeente Velsen
The Clan of Mac.Council-wide bestaat uit gemeenteraadsleden van Velsen. Na hun zeer succesvolle op-
tredens tijdens de vorige Highland Games is het de gemeenteraad van Velsen wederom gelukt een team 
op de been te krijgen voor de games in 2009  in ons mooie Velserbeek. Een team dat louter bestaat uit 
politici. Alle gemeenteraadsleden van Velsen, versterkt met de burgemeester van Heiloo, Hans Romeyn, 
oud-wethouder van Velsen. Dit jaar denken ze sterk te kunnen stijgen op de ranglijst. Bedrijven hebben 
het momenteel zwaar waardoor hun voorbereiding waarschijnlijk minder goed verloopt. De gemeente-
raadsleden hebben echter 
veel kunnen trainen met de 
zware dossiers die zij hebben 
afgerond. Het team is dit jaar 
een uitgebalanceerde mix van 
ervaring en jeugdig enthousi-
asme. Teamleidster Mari-
anne van de Brenk die zeer 
ervaren is voor wat betreft het 
coachen van Highlandgames 
teams, ziet wel wat in dit puike 
groepje kloeke mannen. Het 
team is samengesteld uit 
de volgende (raads)leden: 
Robert te Beest, Dennis 
Beekema, Rodrigo Cruz Linde, 
Rene Rutte, Jan Müter, Ben 
Hendriks, Hans Romeyn en 
Aris Blok.

Mac HammerVlights
Geen Gooische dames, maar echte dames uit Velsen-Zuid in het team van Mac Hammer Vlights. 
Het gaat de lady’s niet alleen om de gezelligheid en alle rosé-, prosecco- en champagnemomenten, 
die uiteraard deel uitmaken van de voorbereiding en training op geheime locaties. Sponsors Kees 
van der Vlugt en Antonio Hammerstein  waren meteen enthousiast toen Anja Versluis en Iris van 
Dam hen benaderden om hun damesteam  te ondersteunen.  Het team werd  compleet gemaakt 
met de echtgenotes van de sponsors, Hilde en Pien, en de overige teamleden: Renee Kwak (voor de 
spierkracht), Monique van 
Bugnum (voor de gezellige 
noot), Ans Rolvink (voor de 
op onderzoek gebaseerde 
tiltechnieken) , Frieda Davio 
(voor de snelheid) , Madelon 
van Waalwijk van Doorn 
(om de gemiddelde leeftijd 
wat omlaag te schroeven) 
en coach Ans van Kuijeren 
(zodat er geen stiltes zouden 
vallen tijdens de wedstrijd). 
Alle teamleden zich altijd 
graag in voor vele goede 
doelen. Zelfs voor een dagje 
sjouwen en rond modderen. 
Ze gaan voor de hoofdprijs, 
maar de poedelprijs is ook 
geen probleem. 
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Bannink & Partners
Bannink & Partners Accountants en Adviseurs is een middelgrote, dynamische organisatie van accoun-
tants en belastingadviseurs die zich met name richt op de fiscale, administratieve en bedrijfseconomi-
sche ondersteuning van ondernemingen in de sector midden- en kleinbedrijf in de regio IJmond.
Door hun tomeloze inzet, de 
persoonlijke aandacht aan 
alle cliënten en de gunstige 
prijs-/ kwaliteitsverhouding 
van de geleverde werkzaam-
heden heeft dit kantoor de 
afgelopen jaren een uitermate 
gezonde groei ondergaan.
Als het aan de drie partners 
Jan Bannink, Dennis van 
Klooster, Paul Wolfs en al hun 
medewerkers ligt, dan zullen 
zowel bestaande als ook toe-
komstige klanten op handen 
worden gedragen. 
Vanzelfsprekend staat dit 
team gedurende de komende 
Highland Games zijn man-
netje en laat het niet alleen de 
hersens werken, maar laten zij 
ook zien hoe dynamisch zij als 
team zijn.

7e  HigHland games
Deelnemers

Berk Accountants
De kernactiviteiten van Berk Accountants en Belastingadviseurs zijn accountancy en belastingadvise-
ring. Met 900 medewerkers bedienen zij hun cliënten in de markt van middelgrote en kleinere onderne-
mingen. En altijd met persoonlijke betrokkenheid, dicht bij de cliënt. Vandaar bijvoorbeeld dat ze werken 
vanuit 18 regionaal gewor-
telde vestigingen. Een van die 
vestigingen is Berk Velsen 
gevestigd in het hart van de 
IJmond aan Stationsweg 103 
te Velsen-Zuid. De kantoor-
leiding is in de vertrouwde 
handen van de heren R.T.M. 
van Uhm RA, mr. E.C.A. de 
Beule en R. Warmerdam RA.
Het team van Berk kijkt nu al 
uit naar de deelname aan de 
Highland Games 2009. Wilt 
u deze deskundige mensen 
eens anders zien dan in pak? 
Zij gaan echt in Schotse kilt 
en shirt en laten hun spier-
kracht en intelligentie zien bij 
de Highland Games van 2009.  

BK Ingenieurs
BK is een allround ingenieurs- en adviesbureau met vestigingen in Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Utrecht en op Curaçao. Samen met de opdrachtgevers realiseren zij concrete plannen. Van de eerste 
ontwikkeling tot en met het civieltechnisch bouw- en het woonrijp maken van (her)ontwikkellocaties. 
Dankzij de veelzijdige 
expertise, korte lijnen en de 
flexibele, klantgerichte instel-
ling van de medewerkers zijn 
opdrachtgevers verzekerd 
van een volledige service 
gedurende het gehele traject. 
Van het maken van de eerste 
plannen tot en met de uitein-
delijke realisatie ervan. BK 
zorgt ervoor dat mensen hun 
ambities realiseren. Binnen de 
gestelde tijd en het beschik-
bare budget.
BK heeft dan ook een krachtig 
en sterk collectief team, waar 
zeker rekening mee moet 
worden gehouden tijdens de 
Highland Games.

Bonarius
Bonarius Bedrijven: één onderneming met verschillende disciplines voor specifieke werkzaamheden. Maar 
met een belangrijke gemeenschappelijke overeenkomst: de bedrijven werken allemaal dagelijks aan de 
perfectionering van hun diensten. Het zijn individuele bedrijven maar ook collega-bedrijven die kunnen 
en willen bijspringen wanneer 
dat nodig is. Die elkaar met 
raad en daad bijstaan en de 
organisatie als geheel verster-
ken. Op die wijze realiseren 
zij gezamenlijk de hoge graad 
van dienstverlening die zo 
kenmerkend is voor Bonarius 
Bedrijven. Inmiddels telt het 
bedrijf ca. 210 medewerkers, 
die werken vanuit Zwanen-
burg, Amsterdam en Zoeter-
meer. Bonarius is een bedrijf 
van mensen. Vakmensen die 
uitdagingen aangaan, met 
elkaar tot prestaties komen...... 
of het nu gaat om het plaatsen 
van cv-ketels, hamerslingeren 
of boomstammen gooien.... 
met de krachtpatsers van Bo-
narius moet terdege rekening 
worden gehouden.

Bouwonderneming P. Meijer
P. Meijer B.V., gevestigd aan de Noorderkade te Beverwijk is een middelgrote bouwonderneming en 
opgericht in 1936. Zij realiseren voornamelijk woningbouw- en utiliteitsprojecten in de regio Noord-Hol-
land. In het kader hiervan is het uitvoerend personeel opgeleid voor het certificaat Veiligheid.
P. Meijer is actief in groot-
schalige nieuwbouwwijken 
zoals Velserbroek, Beverwijk 
(Broekpolder) en Heemstede. 
Men bouwt ook apparte-
mentengebouwen van meer 
dan drie lagen in Vijfhuizen, 
Amsterdam, Heemskerk en 
Bentveld.
De projecten zijn van diverse 
architecten, onder andere 
Albert van Van Huut in de 
woonwijk Waterakkers te 
Heemskerk. De opdrachtge-
vers zijn projectontwikkelaars, 
zoals Bouwfonds, AM Wonen, 
Synchroon, alsmede Woning-
bouwverenigingen, Scholen-
gemeenschappen en diverse 
bedrijven. In de utiliteitssfeer 
worden schoolgebouwen, 
fabriekshallen en winkelcen-
tra gerealiseerd.

Brandweer Velsen
Brandweer Velsen is al sinds 1958 gevestigd in Velsen-Zuid. Bij Brandweer Velsen werken tachtig men-
sen, inclusief de vrijwillige brandweer. 
Behalve razendsnel branden blussen, is de brandweer ook actief bij stormschade, wateroverlast, onge-
vallen op snelwegen, in de 
tunnels, auto’s te water en bij 
gevaarlijke stoffen. Preventie 
en preparatie is ook een be-
langrijke taak van de brand-
weer. Zo is de brandweer 
betrokken bij bouwplannen 
en worden ook bestaande 
gebouwen onderworpen aan 
controles. Bij grote evene-
menten is de brandweer een 
vaste gast. 
Uiteraard is Brandweer Velsen 
ook van de partij bij de High-
land Games. Elk jaar eindigen 
ze bij de beste drie en ook 
dit jaar gaan ze hier weer 
voor strijden. ,,Wij hebben er 
vertrouwen in en zelfvertrou-
wen is erg belangrijk’’, aldus 
het team.
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Bibliotheek 
zoekt experts
IJmuiden - De centrale bibli-
otheek aan het Dudokplein or-
ganiseert op zaterdag 27 juni 
een bijzondere activiteit: ‘Tussen 
Kunst en Rommel’. Hier kunnen 
mensen de waarde van iets la-
ten schatten. Willen zij bijvoor-
beeld weten of de antieke vaas 
van oma die al jaren boven op 
de kast staat, iets waard is, dan 
kunnen zij hiervoor deze middag 
terecht. Hiervoor worden nog 
experts gezocht. Dat wil zeggen: 
mensen die vanwege hun hob-
by of beroep veel weten van een 
bepaald onderwerp. Dat kunnen 
munten zijn, postzegels, kera-
miek, klokkek, scheepsartikelen 
en nog veel meer. Mensen met 
een bepaalde kennis die het leuk 
vinden om hier aan mee te doen 
en die het leuk vinden om hun 
kennis en belangstelling met an-
deren te delen, worden verzocht 
om contact op te nemen. met 
jmaarschalk@bibliotheekvelsen.
nl of via 0255-525353, vragen 
naar Jenny of Maaike.

Vilten op kinder-
boerderij Velserbeek
Velsen-Zuid - Op deze mooie 
Pinksterdag deden de schapen 
op de kinderboerderij in Velser-
beek hun warme jasjes uit. Ze 
werden vakkundig geschoren; 
maar er was meer te beleven. 
Kinderen en hun ouders kon-
den deze keer ook kennis maken 
met het vilten van de wol. Door 
de gekaarde wol te wrijven met 
lauw water en olijfzeep gaat de 
wol aan elkaar hechten en ont-
staat er een lapje of een slier-
tje. Veel IJmuidenaren lopen nu 
met hele zachte handen, want zij 
hebben voor zichzelf een arm-
band gevilt. Het eeuwenoude vil-
ten is bij toeval ontdekt door de 
nomaden die urineerden over 

de geschoren vachten van hun 
schapen. Toen zij er over liepen 
te stampen werd het een he-
le dikke lap. Zij hebben het later 
gebruikt om tenten, zadeltassen 
en laarzen van te maken. Tijdens 
dit schapenscheerfestijn hebben 
alle bezoekers even kunnen ken-
nismaken met dit oude ambacht. 
Er werd ook wol gesponnen en 
ook de imker was erbij met al 
zijn bijenproducten. Spectacu-
lair was de demonstratie van de 
bordercollie van de schaapher-
der, compleet met stok en fluitje, 
die de schapen opdrijft naar hun 
hok. Alles was een groot succes 
voor jong en oud en voor herha-
ling vatbaar.

De IJmuider Symfonie
IJmuiden - Er wordt hard ge-
werkt aan een sprankelend stuk 
over IJmuiden en de regio: de 
IJmuider Symfonie. Dit muziek-
stuk wordt geschreven door 
Cees Koldijk, zanger van 4Tuo-
ze Matroze en accordeonist Jina 
Sumedi, in samenwerking met 
de Stadsschouwburg Velsen.
Diverse Velsenaren verlenen 
hun medewerking: vrouwenkoor 
Sparkle en shantykoor ’t Staende 
Thuigh zingen soms zelfs zeven-
stemmig, sopraan Mieke van der 
Hulst doet mee, net zoals singer/
songwrighter Fabiana Dammers 
en rapper Beer.
De première zal live plaatsvin-
den tijdens het Havenfestival, 
het laatste weekeinde van au-
gustus. De groep wordt begeleid 
door The Amsterdam Symphonic 
Youth Orchestra, aangevuld met 

beroepsmuzikanten. Daarna vol-
gen er uitvoeringen in Amster-
dam en als klap op de vuurpijl is 
het te zien en te beluisteren op 
een drijvend ponton tijdens Sail 
2010.
De organisatie kreeg al subsidie 
van de provincie en ook het Ha-
venfestival draagt zijn steentje 
bij, maar het budget is nog niet 
sluitend. Daarom worden spon-
soren gezocht. De IJmuider Sym-
fonie zal ook op cd verschijnen, 
de orkestband hiervan wordt in-
gespeeld in Bulgarije. Dit om de 
kwaliteit van de muzikanten daar 
en de kosten zijn dan laag. Men-
sen kunnen sponsoren door de-
ze cd te kopen. Ze zijn nu al te 
bestellen met een minimale af-
name van een doos (25 cd’s) 
voor 250 euro. Meer informatie 
via 06-53727176.

Cultuur aan
de Kade
IJmuiden - In de uitzending ‘Cul-
tuur aan de Kade’ van woensdag 
10 juni zijn Nico van Sprang van 
Bel Canto en Dana Reek en Bas 
Koster van Villa Westend te gast.
In het eerste uur van het ra-
dioprogramma kijkt Nico van 
Sprang terug op vijftig jaar Bel 
Canto, een van de weinige ama-
teur-operagezelschappen in Ne-
derland dat het elke keer weer 
voor elkaar krijgt om producties 
van hoge kwaliteit op de planken 
van Stadsschouwburg Velsen te 
brengen. Van 20.00 tot 21.00 uur 
poseren Dana Reek en Bas Kos-
ter voor ons maandelijkse radio-
portret. Dana Reek is eigenaar 
en gastvrouw van Villa Westend, 
de idyllische uitspanning die 
sinds een jaar de oever van het 
meer in Velserbroek siert. Samen 
met Bas Koster zoemt ze in op de 
eerste editie van wat een spet-
terend festival belooft te worden: 
‘Muziek & Meer’. Cultuur aan de 
Kade is een programma van de 
Culturele Stichting Velser Ge-
meenschap (VG). Presentatie en 
interviews worden deze avond 
verzorgd door Sijp Nanne en 
Marja Lindhout. Het programma 
is 10 juni op Seaport FM te be-
luisteren tussen 19.00 en 21.00 
uur. Herhalingen op zaterdag 13 
juni tussen 8.00 en 10.00 uur en 
op zondag 14 juni tussen 16.00 
en 18.00 uur.

Bunker Museum geopend
IJmuiden - Zondag 7 juni is het 
Bunker Museum IJmuiden weer 
te bezoeken. Inmiddels is het 
museum flink uitgebreid. De wel 
bekende bunker aan de Badweg 
is aan het museum toegevoegd. 
In deze bunker zijn een drie-
tal exposities ingericht en is een 
ontvangstruimte gecreëerd. De 
ontvangstruimte wordt geduren-
de de zomer uitgebreid tot een 
heus Educatorium zodat hier ook 
een lezing of workshop kan wor-
den gegeven. Uiteraard is er ook 
weer een verrassende wisselex-
positie, ditmaal over de lucht-
oorlog. Behalve handgeschilder-
de schilderijen, is de opzienba-

rende vondst van afgelopen win-
ter te zien! De kranten stonden 
er vol van, de ontdekking van de 
in de tuin verstopte radiozenders 
van de verzetsgroep in IJmui-
den. Alle informatie en de terug-
gevonden zenders zijn te zien 
in het Bunker Museum IJmui-
den. De openingstijden zijn van 
11.00 tot 16.00 uur. Het Bunker 
Museum ligt aan de Badweg 38 
in IJmuiden, tegenover Camping 
de Duindoorn. Toegangsprijs be-
draagt 2 euro en voor kinde-
ren tot en met 14 jaar 0,50 euro. 
Het is ook weer mogelijk om een 
bunkerwandeling te boeken. Zie 
ook www.WN2000.nl.

Zonder rijbewijs
Regio - Politieagenten zagen 
afgelopen maandag omstreeks 
14.30 uur op de Parallelweg in 
Beverwijk een bromfietser zon-
der helm rijden. Toen de be-
stuurster daarover werd aange-
sproken, bleek zij, een 20-jari-
ge IJmuidense, geen rijbewijs te 
hebben en e bromfiets bleek niet 
verzekerd te zijn. 

‘The Curious Case of 
Benjamin Button’ in WT
IJmuiden - Donderdag 11 en 
vrijdag 12 juni draait het Wit-
te Theater aan de Kanaalstraat 
257 in IJmuiden de film ‘The Cu-
rious Case of Benjamin Button’. 
De film start om 20.30 uur.
‘Ik ben geboren onder bizarre 
omstandigheden’ Zo begint Ben-
jamin Button, gebaseerd op het 
klassieke verhaal uit de jaren ‘20 
van F. Scott Fitzgerald. Benjamin 
wordt geboren rond zijn tachtig-
ste levensjaar. In plaats van ou-
der wordt Benjamin steeds jon-

ger. We volgens zijn levensreis, 
die start in New Orleans, rond 
het einde van de Eerste We-
reldoorlog in 1918, een reis die 
een groot gedeelte van de 20ste 
eeuw bestrijkt en allesbehalve 
gewoon verloopt. Het is een ver-
haal over de mensen en plaat-
sen die Benjamins pad kruisen, 
de liefdes die hij verliest en vindt, 
de vreugde van het leven en het 
verdriet van de dood: een ver-
haal dat alle tijdsgrenzen over-
schrijdt.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘the Curious Case of ben-

jamin button’ op 11 en 12 juni 2009 om 20.30 uur. 
bon is geldig voor 2 personen

Korenfestival in
het Witte Theater
IJmuiden - Velsen heeft ve-
le zangers en zangeressen van 
jong tot senior. Velen daarvan 
zingen in koren en doen op za-
terdag 13 juni mee aan het door 
de Culturele Stichting Velser Ge-
meenschap georganiseerde ko-
renfestival. Van 14.15 uur tot 
21.30 uur is het podium in het 
Witte Theater gereserveerd voor 
de circa 450 leden van de veer-
tien koren.
Het festival geeft het publiek een 
kijkje in de gevarieerde wereld 
van de amateur koorzang in de 

gemeente Velsen. Wethouder In-
eke Edzes-Altena van Kunst en 
Cultuur zal het festival om 14.20 
uur openen.
De toegang is de hele middag en 
de hele avond gratis. Er is vol-
doende parkeergelegenheid in 
de Kanaalstraat. Op www.de-
velsergemeenschap.nl onder 
Nieuws presenteren de koren 
zich met informatie over hun re-
pertoir, wekelijkse repetitietijden 
en aantal koorleden enzovoort. 
De koren treden vanaf 14.30 uur 
ieder een half uur op.

Velsen-Zuid - Vorige week 
woensdag werd in de Velsertun-
nel rond 22.30 uur een automo-
bilist aan de kant gezet omdat 
hij te snel reed. Terwijl daar 100 
km per uur is toegestaan reed 
de man 156 ‘echte’ km per uur. 

Wanneer meer dan 50 kilome-
ter dan de toegestane snelheid 
te hard wordt gereden, wordt al-
tijd het rijbewijs ingenomen. Ook 
krijgt de man, een 29-jarige in-
woner van Bussum, proces-ver-
baal.

Te hard gereden
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Jeugdcarrousel
op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - De jaarlijk-
se jeugdcarrouselwedstrijd op 
tweede Pinksterdag op mane-
ge Kennemergaarde is een wer-
velend spektakel. Alle kinder-
lessen kiezen een thema voor 
hun groep met bijpassende mu-
ziek en kleding. Ook dit jaar is er 
weer veel werk van gemaakt en 
is het een lust voor het oog. Van-
daar ook dat er ieder jaar veel 
publiek is: Voor vaders en moe-
ders, opa’s en oma’s is het erg 
leuk om te kijken.
De beginnende ruitertjes rijden 
in de lichte poule en de gevor-
derde ruiters in de zware poule. 
Het hele instructieteam van Ma-
nege Kennemergaarde is in touw 
om alles goed te laten verlopen, 
want zestien groepen de carrou-

sel te laten rijden is beslist geen 
kleinigheid.
Gelukkig werkte het weer mee 
en konden de kinderen buiten 
geschminkt en verkleed worden.
Met dank aan de pony’s van ma-
nege Kennemergaarde die een 
heel drukke dag hebben en hun 
beste beentje voorzetten.
Op zaterdagavond 20 juni van-
af 20.30 uur en zondagmiddag 
21 juni vanaf 14.30 uur vindt de 
jaarlijkse manegeshow plaats.

Woningen opgeknapt
Santpoort-Noord - De 77 ap-
partementen van Woningbedrijf 
Velsen aan het Burgemeester 
Weertsplantsoen zijn fors opge-
knapt. De eenkamerappartemen-
ten zijn omgebouwd tot tweeka-
merappartementen. Daarbij zijn 
ze voorzien van dubbel glas, zijn 
de galerijen verhoogd. En er zijn 
geen drempels. Daardoor is het 
complex geschikt voor senio-
ren. Tijdens de opknapbeurt zijn 
leeggekomen woningen vanwe-
ge de werkzaamheden niet ver-
huurd waardoor er, nu het werk 
klaar is, meerdere woningen te-
gelijk vrijkomen. De woningen 
hebben een 55plus label gekre-
gen. Dat houdt in dat bij toewij-
zing van de woningen mensen 
ouder dan 55 jaar voorrang krij-
gen. Zijn er geen gegadigden in 
deze categorie dan gaat de wo-

ning naar een kandidaat in de 
leeftijdscategorie 50-55 enzo-
voorts. Daarom kan het ook voor 
mensen die jonger zijn dan 55 
interessant zijn zich in te schrij-
ven. Uit onderzoek blijkt dat er 
een tekort is aan woningen die 
geschikt zijn voor senioren. Wo-
ningbedrijf Velsen levert met het 
opplussen van deze woningen 
een bijdrage aan het verminde-
ren van dit tekort. 
De woningen worden verhuurd 
via Wonen in Velsen, www.wo-
neninvelsen.nl. Voor meer infor-
matie kan iedereen natuurlijk bij 
Woningbedrijf Velsen terecht. 
Op de website van Woningbe-
drijf Velsen staat alle informa-
tie op een rij: www.wbvelsen.nl/ 
projecten/renovatie/groot on-
derhoud/ Burgemeester Weerts-
plantsoen.

SC Santpoort 3
wint prestigieus duel
Santpoort-Noord - Het was op-
vallend dat Rob Buschman heel 
snel Naverone van de Star op zijn 
knieën kreeg, Naverone zag ei-
genlijk alleen maar goede zetten 
voor zijn tegenstander. Zijn broer 
Jeronimo trok de stand weer ge-
lijk, Wim Dijkman werd na een 
aarzelend  begin resoluut aan de 
kant gezet 1-1. Kevin Dekkers en 
Paul van Zon deelden gebroe-
derlijk de punten 1,5-1,5. Ronald 
Hoekstra kreeg een remise aan-
bod van Gijsbert de Bock, toch 
nog maar even doorgaan, Hans 
Kors aan bord 1 bood remise 
aan, ook nog maar even door-
gaan. Ouker de Jong tegen Henk 
Swier was een wilde partij Henk 
had een stuk geofferd voor aan-
val, maar helaas voor Henk sloeg 
zijn aanval niet door, aanstaand 
kampioen Ouker haalde het vol-
le punt binnen 2,5-1,5. Ronald 
en Gijsbert deelden toch maar 
de punten 3-2. Rob de Roode die 
graag tegen Bert Stangenberger 
had gespeeld, in plaats van Ge-
rard Swier, raakte ergens halver-

wege de partij een stuk kwijt, hij 
zat overal te zoeken, maar he-
laas hij zat in Gerard zijn bin-
nenzak 4-2. Dit was ook gelijk de 
beslissing, hierop besloten Hans 
Kors en Wim Gravemaker ook 
maar de vrede te tekenen 4,5-
2,5. De koude oorlog die Gijsbert 
en Wim voerden, werkte achter-
af als een boemerang. Conclusie: 
het tweede heeft het afgelopen 
seizoen uitstekend gepresteerd 
en voor het  derde had er duide-
lijk meer ingezeten.
In de Kroongroep heeft Peter de 
Roode alleen nog te vrezen voor 
Ilas van der Lende.
Ouker de Jong lijkt zijn kampi-
oenschap binnen te hebben, al-
leen Rob de Roode kan hier nog 
roet in het eten gooien. Bij de 
vrijdagcompetitie gaan vader en 
zoon Gravemaker aan de leiding. 
Santpoort wist zich voor de be-
ker knap te plaatsen voor de hal-
ve finale tegen het Spaarne op 
9 juni in het Polderhuis Velser-
broek. Zie ook www.schaakclub-
santpoort.nl

Jolein sluit seizoen af
Regio – Dans- en Balletstudio 
Jolein, actief in Heemstede en 
Santpoort-Noord, sluit dit jaar 
het seizoen af met een spette-
rende eindvoorstelling in de ver-
nieuwde schouwburg te Haar-
lem. Dit gebeurt op vrijdag 12, 
zaterdag 13 en zondag 14 juni 
met de voorstelling ‘Tot morgen’, 
gebaseerd op het verhaal van 
de beroemde musical Annie. Dit 
verhaal vertelt de geschiedenis 
van het roodharige weesmeisje 
Annie, iedereen kent het lied ‘To-
morrow’ uit deze musical.
Het belooft een fantastische 
voorstelling te worden, waaraan 
ook achter de schermen hard 
gewerkt wordt, aan onder an-
dere mooie decors en prachtige 
kostuums. Door leerlingen vanaf 
vier jaar wordt er in verschillen-

de stijlen gedanst, van klassiek 
ballet tot breakdance. Zij wer-
ken nu nog hard aan de laatste 
voorbereidingen en zullen straks 
met trots de voorstelling presen-
teren.
Kaarten zijn te bestellen bij Jo-
lein van der Geest via 020-
6179443 of joleinvandergeest@
zonnet.nl. De peuters hebben 
hun eigen presentatie tijdens de 
les. In de eigen vertrouwde om-
geving laten
zij hun kunnen zien op woensdag 
17, vrijdag 19 en zaterdag 20 juni. 
Voor een proefles is er de moge-
lijkheid tijdens de proeflesweek, 
van maandag 22 tot en met za-
terdag 27 juni. Gewoon even ko-
men kijken mag dan ook. Kijk 
voor meer informatie op www.
balletstudiojolein.nl

In ‘t Mosterdzaadje
Meesterviolist en Zuid-
Amerikaanse Tango’s
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
5 juni om 20.15 uur treden in ’t 
Mosterdzaadje op de meestervi-
olist Vladimir Klochko en de pia-
niste Olga Beltiukova. De violist 
komt voor dit concert uit Taiwan 
en de pianiste uit Minsk. Uitge-
voerd gaan worden  Mozart, Dvo-
rak, Wieniawski, Sinding, Ysaÿe, 
Paganini. Op zondag 7 juni om 
15.00 uur zullen Claudia Y Ma-
nito in ’t Mosterdzaadje een pro-

gramma brengen met muziek uit 
diverse Zuid-Amerikaanse lan-
den. Claudia bespeelt een Para-
guayaanse harp en zingt vol pas-
sie de Spaanstalige liederen uit 
het Latijns-Amerikaanse conti-
nent. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, Santpoort-Noord, telefoon 
023-5378625. Vanaf een half uur 
voor maanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk.

Wijkplatform
Velserbroek
Velserbroek - Maandag 8 juni 
vergadert het WijkplatformVel-
serbroek (pilotwijk) in het Polder-
huis. Aanvang 20.00 uur. Op de 
agenda staat onder meer  glad-
heidbestrijding, herinrichting 
A208 naar N208. Schouw Eigen 
Haard en voortgang pilotontwik-
keling. Dit is de laatste openba-
re vergadering voor het zomer-
reces. Het Wijkplatform blijft wel 
bereikbaar via max.stork@quick-
net.nl en 023-5384645. 

Bloemen in
de duinen
Santpoort-Noord - Watermunt, 
parnassia, ogentroost, slangen-
kruid en duingentianen: mooie 
namen, maar heeft u ze wel eens 
echt gezien? Tijdens deze tocht 
vertelt de gids van Natuurmonu-
menten hoe ze eruit zien, waar-
om ze zo bijzonder zijn en wat er 
allemaal voor nodig is om ze ie-
der jaar weer in onze duinen te 
kunnen bewonderen? Excursie 
wordt gehouden op 6 juni. Ver-
zamelen om 10.00 uur bij het in-
formatiepaneel op de parkeer-
plaats ingang Duin en Kruidberg, 
aan de Duin en Kruidbergerweg 
in Santpoort-Noord. De wan-
deling duurt ongeveer 3 uur en 
kost voor volwassenen 2,50 euro, 
kinderen/ 65+ 1,50 euro. Aan-
melden verplicht via www.npzk.
nl of bij Duincentrum De Zand-
waaier.  

St. Michaël
op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op zondag 7 juni 
geeft het harmonieorkest St. Mi-
chaël een concert op Informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarnwou-
de. Het orkest viert dit jaar het 
100 jarig jubileum en wie jarig is 
trakteert. Daarom geeft het or-
kest dit jaar extra veel optredens 
onder andere op Zorgvrij. Het 
concert bestaat uit klassieke en 
moderne werken. Het gratis con-
cert voor jong en oud is tussen 
13.00 uur en 15.00 uur. Bij mooi 
weer wordt buiten op het erf ge-
speeld en anders in de boerderij.  
Zie ook www.spaarnwoude.nl.

Dwars door
de duinen!
Santpoort-Noord - Zondag 7 
juni organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een zes-uur du-
rende excursie van de binnen-
duinrand van Duin- en Kruid-
berg, langs het Vogelmeer, tot de 
zeereep van Bloemendaal aan 
Zee. De excursie start om 11.00 
uur vanaf NS-station Santpoort-
Noord (westkant) en terug met 
de bus vanaf de kop van de Zee-
weg in Bloemendaal aan Zee. 
Kijker, eten en drinken meene-
men. Aanmelden graag! Infor-
matie: Ronald van Zon, telefoon 
023-5492719 of op www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

Nieuws uit de
buurthuizen
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EZS Parkeersystemen 
sponsor stratentoernooi
Velserbroek-  Het gaat heel 
goed met de sponsoring van 
het 123 Makelaar dames straten 
zaal volleybal toernooi. Sponso-
ren wil het toernooi graag on-
dersteunen. Op 10 oktober zal 
het weer losbarsten, het zesde 
dames straten zaalvolleybaltoer-
nooi Velserbroek in het Polder-
huis in de Velserbroek. Tijdens 
de clinic die gehouden zal gaan 
worden op donderdagavond  1 
oktober 2009  in het Polderhuis 
kan er nog volop getraind wor-
den onder leiding van Boudewijn 
Maas. 
Na het openingswoord op 10 

oktober zullen 24 stratenteams 
gaan strijden om het kampioen-
schap. Diverse onderhandelin-
gen en gesprekken met de di-
rectie van EZS parkeersyste-
men B.V.  uit Beverwijk hebben 
tot resultaat gehad dat de di-
rectie zeer enthousiast werd om 
het zesde 123 Makelaar dames 
straten zaalvolleybaltoernooi ook 
in 2009  te sponsoren. EZS Par-
keersystemen is gevestigd op de 
Wijkermeerweg 41 A in Bever-
wijk. EZS is gespecialiseerd in 
parkeer -automaten en toebeho-
ren, garage systemen, slagboom 
installaties en

Meiden DSS mc1
naar Denemarken
Regio - Op woensdagavond 20 
mei begon het avontuur: de mei-
den van DSS mc1 gingen op weg 
naar Aalborg in Denemarken, om 
daar mee te doen aan een groot 
internationaal voetbaltoernooi. 
Na een vermoeiende busreis van 
14 uur speelden zij donderdag 
de eerste wedstrijd tegen de la-
tere kampioen FC Mors uit De-
nemarken die met 4-0 verloren 
ging. 
Op vrijdag tweemaal winst tegen 
het Noorse Mangelrud en Asc 

62 uit Nederland. Zaterdag in de 
kwartfinale tegen hoofdklasser 
Aalborg: na een spannende 2-2 
helaas onderuit door strafschop-
pen, waarna zij het  voor de 5/6e 
plaats moesten opnemen tegen 
Floy IL. Na een 1-1 stand weer 
strafschoppen waarin zij het ge-
lukkigst waren, zodat ze als vijf-
de en eerste niet Scnadinavische 
ploeg eindigden. De meiden zijn 
heel trots op deze prestatie en 
willen alle sponsors danken voor 
hun bijdrage.

Jaarmarkt op Duin en Kruidberg
Buitengewone ambiance
> Vervolg van voorpagina

De ambiance van landgoed Duin 
en Kruidberg is buitengewoon. 
Dat moesten alle bezoekers er-
kennen. Leuk ook dat op de-
ze dag een aantal bezoekers in 
historische kleding liep. Dat had 
natuurlijk veel te maken met het 
250-jarig bestaan van Harddra-
verij Santpoort en omstreken die 
zich ook met een kraam presen-
teerden. Historische Kring Vel-
sen en korenmolen de Zandhaas 
lieten zich ook zien op de jaar-
markt. Altijd leuk om bekende 
gezichten terug te zien. En ook 
dat laatste gebeurt natuurlijk bij 

zo’n groots evenement. Dan was 
het ook heerlijk om even in een 
van de luxe loungestoelen neer 
te zakken en bij te praten bij een 
glaasje. Helaas was er niet voor 
iedereen tegelijkertijd een stoel. 
Maar met wat creativiteit en wat 
geduld kwam dit vanzelf goed. 
En ook aan de waterkant was het 
heerlijk toeven.
Een minpunt van dit grootse eve-
nement: moeten we nu echt hon-
derd jaar wachten op een herha-
ling? Wie niet zo lang kan wach-
ten, kan voor reserveringen en 
interessante arrangementen kij-
ken op www.duin-kruidberg.nl. 
(Karin Dekkers)

Nationale Straatspeeldag
Velserbroek - Op woensdag 
10 juni wordt weer de Nationa-
le Straatspeeldag van Veilig Ver-
keer Nederland gehouden in de 
Johanna Westerdijkstraat. Buurt-
bewoners organiseren dan – in 
samenwerking met Dorpsvereni-
ging Velserbroek en Buurtsport 
Velsen – vanaf 14.00 tot 16.00 
uur een zeer dynamische spelle-
tjesmiddag voor de jeugd. Van-
af 11.00 uur ’s ochtends tot 17.00 
uur is de straat niet toegankelijk 
voor autoverkeer. Wat is er zo-
al te doen: Men kan boogschie-
ten, waterbalonnen gooien, klim-

men op een (opblaas-)klimwand, 
voetvolleyen, spijkerslaan, hen-
gelen, blikgooien, snoephappen, 
zaklopen, tafeltennissen, stelten 
lopen, sjoelen en skippyballen. 
Voor wie er dan nog energie over 
heeft is er nog een grote kop van 
jut van vijf meter hoog om op 
te slaan.  Voor eten en drinken 
wordt gezorgd en er zijn diverse 
prijsjes te winnen.
De organisatie zoekt nog steeds 
vrijwilligers om de diverse onder-
delen te bemannen. Aanmelding 
en informatie bij Tineke Rende-
ring, telefoon 023-5385729.

Veertiende Bon & Breed Open
Tennisfeest Hofgeest 
zaterdag van start
Velserbroek - Zaterdag 6 juni 
gaat het veertiende Bon & Breed 
Open van tennisvereniging LTC 
Hofgeest van start. De inschrij-
vingen zijn weer in groten ge-
tale bij de wedstrijdleiding bin-
nen gekomen, waardoor de or-
ganisatie trots kan zeggen dat 
het toernooi vol zit. Deze massa-
le inschrijving is te danken aan 
de wijze waarop de wedstrijdlei-
ding de afgelopen veertien jaar 
het toernooi heeft neergezet en 
de gastvrijheid en gemoedelijk-
heid die de club uitstraalt.
Alle categorieën zijn goed verte-
genwoordigd en ook in de cate-
gorie 3 kan het publiek van zowel 
heren als van dames gaan ge-
nieten. Veel tennis dus want tot 
en met de finalepartijen op zon-
dag 14 juni zullen de spelers hun 
technische en tactische vaardig-
heden ten toon spreiden. 
Dit jaar wordt voor de eerste keer 
in het bestaan van LTC Hofgeest 
een veteranen 50+ toernooi ge-
organiseerd. Dit open toernooi 
wordt ‘s middags gespeeld voor-
afgaand aan de avondpartijen 
van het officiële toernooi. 
Vrijdag 12 juni worden de finale 
partijen door de 50-plussers ge-
speeld, dit toernooi wordt afge-
sloten met een groot buffet en 
live muziek. De kantine commis-
sie kan ook niet wachten tot het 
zaterdag is. Zij hebben de be-

kende natjes en droogjes klaar 
staan en zijn al druk aan het 
voorbereiden om het voor ieder-
een mogelijk te maken om elke 
dag op het tennispark te kunnen 
dineren. Voor het bedrag van 
7.50 euro kan men elke dag aan-
schuiven voor een heerlijke Ita-
liaanse en zomerse maaltijd met 
op elke dag weer een ander ge-
recht. Dan is er nog de accom-
modatiecommissie die de banen 
in perfecte staat heeft gebracht 
zodat de spelers daar geen ex-
cuus in kunnen vinden. 
Tot slot is er dit jaar weer de, in-
middels beroemde, feestcom-
missie die ervoor zal zorgen dat 
het tennisfeestgevoel bij alle be-
zoekers zal opbloeien. Het item 
dit jaar is Hofgeest Wild West.
Dit jaar voor het eerst  zullen de 
bezoekers op de hoogte worden 
gebracht van alle festiviteiten 
middels een groot beeldscherm. 
Dus kom gerust eens langs om  
een avondje mooie wedstrij-
den te bekijken onder het genot 
van heerlijke gerechten. Het hele 
toernooi en alle activiteiten zijn 
terug te vinden op de site van de 
vereniging, www.ltchofgeest.nl. 
Kortom, de feestweek van L.T.C. 
Hofgeest kan beginnen en na-
tuurlijk is iedereen welkom om 
te komen kijken en genieten van 
alles wat de vereniging te bie-
den heeft.

Georganiseerde 
burenhulp
Velsen - Bekenden in  de omge-
ving zijn natuurlijk de eersten bij 
wie men terecht kan voor hulp. 
Maar niet voor iedereen is dat 
vanzelfsprekend. Mensen ken-
nen hun buren niet (meer), zij 
willen hen niet lastigvallen of 
men vindt het moeilijk om hulp 
te vragen. WonenPlus-Buren-
hulp probeert de traditione-
le burenhulp weer wat gewoner 
te maken. Mensen uit de eigen 
straat  die het leuk vinden om 
iets voor een ander te doen kun-
nen ook helpen. Wie hulp nodig 
heeft omdat hij of zij het om een 
of andere reden niet meer redt 
en geen beroep kan doen op 
buren of familie, kan bellen met 
WonenPlus-Burenhulp, 0255-
518888. De hulp die geboden 
wordt is heel divers: boodschap-
pen doen, ramen lappen of wat 
dan ook: WonenPlus-Burenhulp 
gaat op zoek naar iemand in de 
buurt om een handje te helpen. 
De service is er voor alle inwo-
ners van Velsen, men kan ook al-
tijd bellen voor informatie.

Dronken 
bestuurder 
aangehouden
IJmuiden - De politie hield in af-
gelopen vrijdag omstreeks 04.15 
uur op het Sluisplein een 21-jari-
ge Oost-Europeaan aan voor rij-
den onder invloed. De man had 
een alcoholpromillage van 2,24. 
Hij kreeg een rijverbod van 14 
uren. Omdat de man tijdelijk in 
Nederland verblijft krijgt hij een 
boete die direct betaald moet 
worden. De verdachte zit nog 
vast.

Fietsendief 
aangehouden
Regio - Een oplettende getui-
ge meldde afgelopen maandag 
rond 02.00 uur dat een man op 
het Stationsplein in Beverwijk 
een fiets probeerde te stelen. 
Toen agenten ter plaatse kwa-
men, ging de man er hardlopend 
vandoor. Hij kon worden aange-
houden en meegenomen naar 
het bureau. De verdachte bleek 
een 21-jarige inwoner van Vel-
sen-Noord. Tegen hem is pro-
ces-verbaal opgemaakt.
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Open dag
Muzenhuis
Regio - Zaterdag 6 juni houdt 
Kunstencentrum ’t Muzen-
huis een open dag in haar lo-
catie aan de Professor van der 
Scheerstraat 199-201 in Haarlem 
van 11.00 tot 16.00 uur.
Wie graag een muziekinstrument 
wil leren bespelen, is van harte 
welkom. Onder begeleiding van 
de docenten zijn er proeflessen 
op het instrument van de eigen 
keuze, bijvoorbeeld op de piano 
of keyboards, viool of dwarsfluit 
en slagwerk. Janice Williams van 
Girl’s Wanna Have Fun laat graag 
zien hoe jij je techniek kan ver-
beteren. Speciaal voor de kinde-
ren heeft Kunstencentrum ’t Mu-
zenhuis een Open Dag Quiz ge-
organiseerd met een hele leu-
ke prijs.  De hoofdprijs is één 
maand gratis muziekles op een 
instrument naar keuze. Tijdens 
deze open dag zullen zowel do-
centen als leerlingen laten horen 
wat er te leren valt bij Kunsten-
centrum ’t Muzenhuis. 
Kunstencentrum ’t Muzenhuis 
heeft zes locaties waar mu-
zieklessen worden gegeven. De 
hoofdvestiging is aan de Profes-
sor van der Scheerstraat 199-
201 te Haarlem (Schalkwijk).  De 
overige locaties bevinden zich in 
Haarlem-Noord (Jan Gijzenkade 
409a), Santpoort-Noord (in het 
voormalig NS-Stationsgebouw), 
Lisse (Meer en Duin 299), Sas-
senheim (Smirnoffstraat 15) en 
in Voorhout (Leidsevaart 4).
Om het nog aantrekkelijker te 
maken heeft Kunstencentrum ’t 
Muzenhuis een waanzinnige ac-
tie.  Wie zich vóór 1 juli 2009 op-
geeft, krijgt één lesmaand kor-
ting op een geheel cursusjaar.  
Starten met de muzieklessen  
mag ook na de zomervakantie.
Kunstencentrum ‘t Muzenhuis is 
bereikbaar via 023 – 5360525 of 
per e-mail info@muzenhuis.nl. 
Zie ook www.muzenhuis.nl.

Tickets Muziek & Meer 
tijdelijk extra voordelig
Velserbroek - Ook zo genoten 
van het strandfeest dat vorig jaar 
bij Villa Westend werd gehou-
den? Tijdens het Muziek & Meer 
Festival wordt dezelfde sfeer ge-
creëerd als toen. Op zaterdag 
4 juli ademt het strand van de 
Westbroekplas de sfeer van Ibi-
za, compleet met lekkere muziek, 
goed eten en een relaxte sfeer. 
Ook dit feest mag je niet missen.
De kaartverkoop voor het Mu-
ziek & Meer Festival is goed op 
gang gekomen. Via de website 
www.muziekenmeer.nu en aan 
de bar van Villa Westend zijn al 
honderden kaarten verkocht. 

Sinds deze week zijn de tickets 
ook verkrijgbaar bij kledingzaak 
Indigo, Plein 1945 nr. 53 in IJmui-
den. Wie nu besluit om tickets te 
kopen, betaalt tot en met zondag 
7 juni slechts 20 euro per stuk: 
5 euro korting per ticket. Deze 
‘early bird-actie’ geldt online en 
bij de voorverkoopadressen. Na 
maandag kosten de tickets bij de 
voorverkoopadressen weer ge-
woon 25 euro.
Het Muziek & Meer Festival kent 
een vol programma met veel na-
tionale en internationale toppers. 
De dj’s en muzikanten van Wic-
ked Jazz Sounds veroveren mo-
menteel de hele wereld, maar 
hebben zaterdag 4 juli een plek-
je in hun agenda vrijgehouden 

om het publiek bij Villa Westend 
hun jazzy grooves voor te scho-
telen. De organisatie heeft ook 
hoge verwachtingen van Ben 
Cullum, een muzikale duizend-
poot uit Groot-Brittanië die zelf 
muziek produceert en regelma-
tig als dj actief is. ’s Avonds, als 
de lounge- en jazzsounds plaats 
hebben gemaakt voor sunny 
beats, draaien dj Marnix, be-
kend van de succesvolle Love-
land-feesten, en Michael ‘Ille 
Bitch’ Von L. Het Westend Stage 
wordt gehost door niemand min-
der dan Lex Empress, de sympa-
thieke zangeres die in 2008 sa-
men met Saxsymbol een club-
hit scoorde met Samba de Liber-
dade. Binnen, op het Villa Stage, 
zorgen onder andere Eprhem, 
Stefano Richetta en Georgio 
Schultz voor een lekker feestje. 
Naast de grote diversiteit op mu-
zikaal gebied, waarbij stromingen 
als lounge, (nu-)jazz en dance 
voorbij komen, zijn alle ingredi-
enten aanwezig om het de festi-
valbezoekers naar de zin te ma-
ken. Op verschillende plaatsen 
kun je terecht voor verrassende 
cocktails en tasty food. Je kunt 
je ook laten masseren of een 
duik nemen in de Westbroek-
plas. Het Muziek & Meer Festival 
duurt van 14.00 tot 0.00 uur. Zie 
ook www.muziekenmeer.nu. (fo-
to: Roderik van Veen)

IJRB redt kitesurfer
IJmuiden - Zaterdagmiddag  
heeft de IJRB een kitesurfer ge-
assisteerd die niet meer zelf-
standig terug kon komen naar 
de kust. Vanuit de meldkamer 
van de reddingspost De Waec-
ker zag een oplettende IJRB-er 
een kitevlieger in het water lig-
gen ter hoogte van IJmuiderslag. 
De centralist alarmeerde direct 
de gereedstaande ’snelle boot 
bemanning’. De Rescue II werd 
hierop gelanceerd ter hoogte 
van IJmuiderslag. Na het inlich-
ten van de Brandweermeldka-
mer werd de IJRB verzocht di-
rect over te schakelen naar een 
incidentkanaal om in contact 
te treden met de Nederlandse 
Kustwacht. De centralist van de 

Kustwacht melde dat het schip 
de Visarend van de Nederland-
se Kustwacht voor de kust van 
IJmuiden een kitesurfer zag die 
vermoedelijk in de problemen 
was geraakt. Na het verifiëren 
van het signalement kwamen de 
IJRB en de Kustwacht tot de con-
clusie dat het om dezelfde kite-
surfer zou gaan. De bemanning 
van de Rescue II besloot lopend 
in overlevingspak richting de on-
fortuinlijke kitesurfer te gaan. 
Binnen enkele minuten waren zij 
ter plaatse. Van de geredde kite-
surfer werden de gegevens ge-
noteerd voor het hulpverlenings-
rapport en de IJRB dankte mid-
dels C2000 de kapitein van de 
Visarend voor zijn oplettendheid.

Bewoners kerk nodigen 
buurtbewoners uit
IJmuiden - Op 2 juni 1934 werd 
de eerste steen gelegd voor de 
Goede Herderkerk in IJmuiden-
Oost. Architect Janszen had een 
in Amsterdamse stijl gebouw be-
dacht. De oude kerk aan de Kal-
verstraat werd te klein voor het 
groeiend aantal kerkgangers.
Nu 75 jaar later is de kerk al ruim 
drie jaar geen kerk meer maar 
omgebouwd tot zeven wonin-
gen.
Maandag waren de buurtbewo-
ners en oudkerkgangers uitge-
nodigd om het resultaat van die 
verbouwing te bekijken. Drie van 
de zeven woningen waren open-
gesteld voor bezichtiging. Vooral 
de kerkgangers van weleer kwa-

men in grote getale hun oude 
kerkje bekijken. Het kostte wat 
moeite om de oude indelingen 
en vormen terug te halen.
Opvallend was dat er geen kerk-
ganger de bewoners verwijtend 
aankeek. Zij hebben tenslot-
te hun kerk ingepikt. Er was wel 
veel lof voor het feit dat het ge-
bouw zo herkenbaar was geble-
ven.
Na de bezoeken werden de aan-
wezigen getrakteerd op hapjes 
en drankjes door de bewoners.
Vooral de buurtbewoners bleven 
nog lang hangen. 
De bewoners van de kerk kun-
nen met plezier terug zien op 
een geslaagde middag.

Hidcote is makkelijkste 
en mooiste lavendel
Santpoort-Noord - ‘Hidcote’ is 
een wat lager blijvende cultivar 
van de gewone lavendel, maar 
met heel bijzondere eigenschap-
pen en een prachtige donker-
paars/blauwe kleur van de bloe-
men. Er bestaat ook een witte en 
roze variëteit. Er is trouwens nog 
een ‘Hidcote’-cultivar, die wat 
hoger wordt, de ‘Hidcote Giant’. 
De geur van al deze speciale la-
vendelrassen is geweldig. Dat 
vinden ook de bijen en vlinders 
die in groten getale op bloeien-
de lavendel afkomen. 
Ook gedroogd blijven lavendel-
bloemen enorm lang geuren. 
Vandaar dat ze graag in zakjes 
tussen het linnengoed en kle-
ding werden gelegd om daar een 
heerlijke geur aan te geven, die 
meteen ook motten verdreef.  
De meeste lavendelcultivars 
worden hoger dan ‘Hidcote’, die 
bloeiend maar 50 cm haalt en 
niet-bloeiend circa 30 cm hoog 
is. De struik groeit tamelijk steil 
omhoog en vormt grote aantal-
len bloeischeuten. De bloemen 
verschijnen vanaf eind mei, in 
juni bloeit ‘Hidcote’ volop en als 
je de uitgebloeide bloemen re-
gelmatig weghaalt, bloeien de 
planten door tot de vorst er in de 
herfst een eind aan maakt. Doe 
je er niets aan, dan blijven ze tot 

eind augustus bloeien.
Het grote voordeel van ‘Hidcote’ 
is dat de planten met deze naam 
zich wat beter later snoeien dan 
andere vormen van lavendel. Dat 
komt doordat ze wat compacter 
groeien. Knip de planten pas in 
het vroege voorjaar (als ze nog in 
rust zijn) terug tot tweederde van 
de maat die ze dan hebben.
Lavandula ‘Hidcote’ staat het 
liefst het grootste deel van de 
dag in de zon en vraagt maar 
weinig zorg en water. De plant 
houdt zelfs van vrij droge, zan-
dige grond die best kalkrijk mag 
zijn. Echt helemaal uitdrogen 
mag de grond natuurlijk niet. De 
plant vraagt ook bijna geen ex-
tra voeding.
De bloemen van lavendel ‘Hid-
cote’ zijn eetbaar. Ze worden 
ook wel gekonfijt als decora-
tie toegepast. Neem voor ge-
bruik in gebak vers geplukte 
bloemen, stamp die in een vij-
zel fijn en meng ze door de sui-
ker die je in je gebak gebruikt. 
Je kunt het ook over je baksels 
strooien of over ijs. Verder kun je 
van de lavendelbloemen lekke-
re thee trekken. Dat kan van ver-
se of gedroogde bloemen en het 
is ook heerlijk samen met kamil-
le of Earl Grey thee. Zelfs in een 
kop warme chocolade.

Rommelmarkt
Haarlem-Noord - Zaterdag 
6 juni is er van 09.00 tot 15.00 
uur weer een rommelmarkt in 
Buurtcentrum Hof van Eden, 
Muiderslotweg 222 A in Haar-
lem-Noord. Wilt u zelf verko-
pen? Neem dan contact op met 
de organisatie van de rommel-
markt, telefoon 023-5371155 of 
06-23163294.



pagina 34 4 juni 2009

www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Backyard: DJ’s Victor Coral, 
Bart B More, Sven & Tettero, Ru-
bix en Mattijs Bliek. 22.00-04.00 
uur. 16,-/14,-. Vanaf 18 jaar.

Zondag 7 juni

Open dag bij modelbouwvereni-
ging Het Y in Spaarnwoude. Van 
10.00 tot 16.30 uur.
Excursie ‘Dwars door de dui-
nen!’. Vertrek 11.00 uur van-
af NS-station Santpoort-Noord 
(Westkant). 
Muziekoptreden Harmonie St. 
Michaël bij Zorgvrij. Van 13.00 
tot 15.00 uur.
Concerto in Memoriam in het 
monumentale gedenkpark Be-
graafplaats & Crematorium Wes-
terveld in Driehuis. Aanvang 
14.00 uur. Arjan Erkel spreekt 
over zijn eigen ingrijpende erva-
ring. Gratis toegankelijk.
Mystiek in Velserbroek. Prof. Dr. 
hein Blommestijn houdt een le-
zing over tekens van Dag Ham-
merskjöld in het Kruispunt, zon-
bastion 3. Van ca. 15.00 tot 17.00 
uur. Toegang gratis.
Zuid Amerikaanse muziek in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweeg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Beide zalen: 
MZK-Festival. 15.30 uur. toe-
gang 7,-. 
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvanag 
16.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 8 juni

Vergadering Wijkplatform Vel-
serbroek in het Poldershuis in 
Velserbroek. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 9 juni
 

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ReAnO speelt ‘Waar 
blijft de Tijd?’. Aanvang 16.30 en 
19.30 uur.

Woensdag 10 juni

Nationale Straatspeeldag op 
de Johanna Westerdijkstraat van 
14.00 tot 16.00 in Velserbroek. En 
van 13.00 tot 16.00 bij de Dwars-
ligger in IJmuiden.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Soulfly en Support. Aan-
vang 20.30 uur. Toegang 25,-. 
Café: Het Ampzing genoodschap 
Broodkast. Aanvang 20.30 uur. 
Toegang gratis.

Donderdag 11 juni

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Curious 
Case of Benjain Button’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
LOS! met DJ Paullie & Co. 00.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar, studenten gratis.

Wat is
er te 
doen

Donderdag 4 juni
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: 30e Kennemer 
Eenakterfestival. Aanvang 20.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Cabaretprogramma Schudden. 
Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: LOS! met DJ Paullie & Co. 
24.00 tot 04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar. Gratis voor stu-
denten.

Vrijdag 5 juni

Schoterbrug opent met groots 
en gratis festival. Programma 
zie: www.dewaarderpoldertrekt.
nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Pippi Langkous. Aanvang 19.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: 30e Kennemer Eenak-
terfestival. Aanvang 20.00 uur.
Meester violist Vladimir Koch-
ko in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.15 uur. Toegang gratist, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
‘Nacht van het Gebed’ aan de 
Scheiberglaan in IJmuiden van 
22.00 tot 06.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Café: Suzy & 
Los Quattro. 22.30 uur. Toegang 
gratis. Kleine zaal: Electric trash: 
Waxdolls en DJ Spliph, Liquid 
Lab. 23.00-04.00 uur. Toegang 
10,- vanaf 18 jaar.

Zaterdag 6 juni

Van Delden Straatvoetbaltoer-
nooi, Plein ‘45. Vanaf 09.30 uur.
Schoterbrug opent met groots 
en gratis festival. Programma 
zie: www.dewaarderpoldertrekt.
nl.
Highland Games zie bijlage in 
deze krant.
Rommelmarkt op het Kenne-
merplein in IJmuiden. Van 09.00 
tot 16.00 uur.
Open dag Muzenhuis, Prof.v/d 
Scheerstraat 199-201 Haarlem
Stadsschouwburg Velsen: 
Pippi Langkous. Om 13.00 en 
16.00 uur. Van 11.00 tot 16.00 
uur.
Theaterstuk door Tartrek in de 
bibliotheek Velsen. Van 14.30 tot 
16.00 uur. Deelname 2,50 voor 
leden en niet-leden.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: 30e Kennemer Eenak-
terfestival. Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 

Samenwerking 
vastgelegd 
in jaarplan
IJmuiden - Al eerder was er de 
intentieverklaring ‘Kansen voor 
samenwerking’, waarin Zorgba-
lans Velsen, Stichting Welzijn Vel-
sen en de Stichting Maatschap-
pelijke Dienstverlening Midden-
Kennemerland de wens uitspra-
ken meer met elkaar samen te 
gaan werken. Door elkaar te ver-
sterken, van elkaar te leren en 
gebruik te maken van elkaars 
deskundigheid zou er ruimte ko-
men voor nieuwe ideeën, was de 
gedachte hierachter. In de prak-
tijk gebeurde dat al, maar nu 
zijn er in het Jaarplan 2009 een 
aantal zaken vastgelegd. Hier-
mee krijgt de intentieverklaring 
handen en voeten en is meer op 
de praktijk gericht. Vorige week 
donderdag vond de feestelijke 
ondertekening van het jaarplan 
plaats door de drie deelnemen-
de partijen.
De samenwerking in de afge-
lopen twee jaar liet zien, dat de 
ontwikkelingen in de Velsen-
se samenleving aanleiding ga-
ven om door te gaan met de af-
stemming tussen welzijn en zorg. 
Dit was ook nuttig voor de invoe-
ring van de WMO. Het leidde tot 
een gezamenlijk en beter aan-
bod voor de mensen en er zijn 
mogelijkheden om resultaten te 
boeken.
In het jaarplan staat de samen-
werking en de toekomstige rol 
van het Loket voor Wonen, Wel-
zijn en Zorg in de multifunctio-
nele accommodaties de Binnen-
haven en Groot Helmduin be-
schreven. Signaleren en voor-
lichten zullen kerntaken zijn van 
de betrokken deelnemers, onder 
andere via het buurtgesprek. Be-
woners ontmoeten en met ze in 
gesprek raken, om zo in te kun-
nen spelen op wat er leeft in een 
buurt. Verder wordt er gestreefd 
naar één loket voor vrijwilligers-
bemiddeling en een gezamenlij-
ke aanpak van deskundigheids-
bevordering. In december 2010 
zal er dan een evaluatie plaats-
vinden.

Voedselbankinzameling 
zaterdag bij AH
IJmuiden - Zaterdag staat bij 
AH aan het Dudokplein van 
10.00 tot 17.00 uur een kraam 
van de Voedselbank, waar 
klanten een of meer produc-
ten kunnen inleveren. Op die 
manier draagt men op prakti-
sche wijze bij aan het prachti-
ge doel van Voedselbank Vel-
sen.

In Velsen worden elke week 60 
tot 65 voedselpakketten meege-
geven aan gezinnen en alleen-
staanden met een inkomen dat 
onder het bestaansniveau ligt. 
Het team van Voedselbank Vel-
sen maakt vaak schrijnende ge-
vallen mee. Anneke Minks ver-
telt: ,,Het gaat vaak om men-
sen die buiten hun schuld in 
de problemen zijn gekomen. 
In het voedselpakket zitten de 
meest noodzakelijke levensmid-
delen en benodigdheden. Wie 
eens zou meelopen met ons zou 
schrikken van wat hij zou mee-
maken. Mensen die acht weken 
op brood en water leven, wach-
tend op een uitkering. Kinderen 
die juichen omdat ze een keer 
een toetje krijgen. Een vrouw die 
eindelijk weer eens een stukje 
vlees krijgt. Wij helpen mensen 
die het heel hard nodig hebben 
en via het Loket bij ons worden 
aangemeld.’’

Elke vrijdag worden op twee 
punten in IJmuiden de voedsel-
pakketten uitgedeeld. Op vrij-
dagochtend vroeg worden eerst 
de verse producten bij de Voed-
selbank in Amsterdam opge-
haald. In de Brulboei worden de-

ze pakketten vervolgens aange-
vuld met houdbare producten uit 
het magazijn. Dat zijn de artike-
len die bij inzamelingen bij su-
permarkten zijn opgehaald. En 
dat is echt geen luxe, maar bij-
voorbeeld een pak spaghetti, 
toiletpapier, shampoo of pinda-
kaas. Dan zijn er regelmatig de 
verse producten van midden-
standers zoals vis van Parlevliet, 
brood van bakker Bastemeijer uit 
IJmuiden, van bakker Kijzers uit 
Santpoort-Noord, koek en ge-
bak van banketbakker Schmidt 
uit Driehuis en regelmatig pro-
ducten van AH. Alles wordt eer-
lijk verdeeld, zodat er voor gezin-
nen met meerdere kinderen ook 
eens wat lekkers is. 
Tijdens het uitdelen van de pak-
ketten is er koffie met wat lek-
kers en is het heel gezellig. Zo 
wordt er dan ook even bijge-
praat. 
Door voedselhulp blijft de hulp 
heel praktisch. De Voedselbank 
staat mensen waar nodig ook 
bij met andere zaken en wijst ze 
door naar de gemeente of ande-
re organisaties.
Voedselbank Velsen kreeg eer-
der dit jaar een bijna nieuw bus-
je dankzij een anonieme dona-
tie. Gemeente Velsen heeft haar 
steun toegezegd. Rabobank Vel-
sen hielp met Make A Differen-
ce Day. Iedereen kan helpen, za-
terdag, met een product van het 
lijstje dat mensen van de Voed-
selbank bij Albert Heijn uitde-
len. Wie liever een groter gebaar 
maakt, kan contact opnemen 
met Anneke Minks van Voedsel-
bank Velsen, via 0255-512905. 

Bromfiets-
controle
Regio - Bij bromfietscontroles 
op verschillende locaties heeft 
de politie afgelopen donderdag-
middag- en avond in totaal 30 
bekeuringen uitgeschreven. De 
agenten schreven de boetes on-
der andere uit voor te hoge snel-
heid, rijden zonder verzekering 
en het rijden zonder helm. Één 
bromfiets werd meegenomen 
voor technisch onderzoek omdat 
de uitlaat teveel lawaai maakte. 
De controles werden gehouden 
op  de Hagelingerweg  en Vliet-
weg in Santpoord-Noord, de Mi-
nister van Houtenlaan in Velsen, 
in de Betelgeuzestraat en op het 
Kennemerplein in IJmuiden en 
op de Waterloolaan in Driehuis.

Santpoort-Noord - Beleef de 
langste dagen van het jaar in de 
duinen. Tot rust komen, de zon 
zien zakken, de wind door de ha-
ren. 
Een paar late vlinders en kans 
op reeën en grote grazers in het 
avondlicht. Even genieten van 
de laatste zonnestralen op een 
mooie plek. Doe warme kleding 
aan, iets te eten en drinken mee. 
Ook een verrekijker en zaklamp 
zijn handig. De tocht wordt ge-

houden op zaterdag 20 juni. Ver-
zamelen om 19.00 uur bij het in-
formatiepaneel op de parkeer-
plaats ingang Duin en Kruidberg, 
aan de Duin en Kruidbergerweg 
in Santpoort-Noord. 
De wandeling duurt ongeveer 
3,5 uur en kost voor volwasse-
nen 2,50 euro, kinderen/ 65+ 
1,50 euro. Aanmelden verplicht 
via www.npzk.nl of bij Duincen-
trum De Zandwaaier (niet op 
maandag).  

Midzomeravondtocht
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BankBattle-winnaar 
Duinroos op de latten
Velsen-Zuid - Vorige dinsdag 
ging het winnende team van 
de Rabobank BankBattle 2009, 
team 1 van de Rozenbeek uit 
Velserbroek, skiën in Snowpla-
net. Dat was de hoofdprijs die ze 
gewonnen hadden met de Ra-
bobank BankBattle, een internet 
gestuurde kennisquiz voor de 
basisscholen uit Velsen en om-
streken. De scholieren en hun 
onderwijzers gingen de piste op 
onder begeleiding van drie skile-

raren. Een aantal leerlingen was 
al ver gevorderd en gingen sui-
zend de berg af. Een paar kinde-
ren kregen ook snowboardles, 
maar het merendeel stond voor 
de eerste keer op de ski’s en dat 
viel niet mee. Leuk was het ze-
ker! Na afloop genoten de leer-
lingen van een overheerlijk scho-
lierenmenu, zo konden ze lekker 
bijkomen van al hun inspannin-
gen. De prijs is mede mogelijk 
gemaakt door SnowPlanet.

Rabobank geeft kaarten 
weg voor Anubis-show’
Velsen - Vorige week woensdag  
werden Sanne Zeldenrust, Romy 
Turk, Christiaan Post en Sander 
Buitenhuis door Rabobank Vel-
sen en Omstreken in het zon-
netje gezet. De kinderen zijn de 
winnaars van de ballonnenwed-
strijd van de bank.
Bij de kraam van Rabobank Vel-
sen en Omstreken op de brade-
rie in Velserbroek op 2 mei kon-
den kinderen een ballon ‘opla-
ten’. 
De eigenaar van de ballon die 
het verst kwam, kon kaartjes 
voor de Musical ‘Huis van Anu-
bis’ winnen. ,,Er zijn veel ballon-
nenkaartjes teruggestuurd”, ver-
teld Arnold de Bats, verkoop- 
en serviceadviseur bij de Rabo-

bank. ,,De ballonnen van Romy 
en Christiaan kwamen helemaal 
in Ermelo terecht. Zij zijn dus de 
grote winnaars van de wedstrijd.” 
De ballon van Sanne kwam te-
recht in Koog aan de Zaan en die 
van Sander in Boskoop. 
Ben jij ook fan van het Huis van 
Anubis? Open dan nu een Top-
kid rekening bij Rabobank Vel-
sen en Omstreken, ontvang een 
stoere kluis en krijg exclusieve 
toegang tot zes geheime kamers 
in de online Anubis Game. Daar-
naast spaar je met elke storting 
van 10 euro, Huis Anubis kluis-
magneten.
Kom gerust eens langs op een 
van de kantoren, zij vertellen je 
graag meer over deze actie!

Arjan Erkel spreekt op 
Concerto in Memoriam
Driehuis - In het monumen-
tale gedenkpark van Begraaf-
plaats & Crematorium Wester-
veld (Duin en Kruidbergerweg in 
Driehuis) wordt op zondag 7 juni 
om 14.00 uur het inmiddels tra-
ditionele Concerto in Memoriam 
gehouden. 
Met dit jaarlijkse herdenkings-
concert in de open lucht - dat 
vorig jaar bezocht werd door 
meer dan  zesduizend mensen 
- wil Westerveld zoveel mogelijk 
mensen een mogelijkheid bieden 
hun dierbaren te gedenken. Het 
concert is daarom ook vrij toe-
gankelijk. Iedereen is welkom.  
Het programma van het Con-
certo in Memoriam bestaat uit 
een aantal vaak klassieke mu-
ziekstukken, The Last Post en de 
voordracht van een gedicht. De 
muzikale invulling zal tijdens het 
Concerto - na de vele positie-
ve reacties van vorig jaar – weer 
worden verzorgd door het jonge 
professionele orkest ‘Colla Vo-
ce’ (onder leiding van Bob Ber-
kemeier) en violist Loek Lufting. 
Zij zullen - met sopraan Clara de 
Vries - stukken ten gehore bren-
gen van onder andere Grieg, 
Berlioz en Mozart. Ook wordt 
muziek van George Gershwin uit 
de musical Porgy and Bess uit-
gevoerd.  
Tijdens het Concerto in Memo-

riam wordt elk jaar tevens een 
Woord van Troost gesproken, 
dit keer door de heer Arjan Er-
kel. Arjan Erkel zal spreken over 
zijn ingrijpende ervaringen toen 
hij in 2002 voor Artsen zonder 
Grenzen in de Russische deel-
republiek Dagestan zat en daar 
607 dagen ontvoerd werd. Be-
graafplaats & Crematorium Wes-
terveld – met het eerste crema-
torium van ons land (gebouwd 
in 1913 en inmiddels Rijksmo-
nument) - maakt deel uit van ’de 
Facultatieve Groep’. De kernac-
tiviteiten van deze Groep (sinds 
1874) zijn dienstverlening en 
techniek. Met werkmaatschap-
pijen over de gehele wereld is 
‘de Facultatieve Groep’ actief op 
een groot aantal terreinen; van 
automatisering tot internatio-
naal rouwtransport, van verzeke-
ringen tot thanatopraxie en van 
communicatie tot het leveren 
van benodigdheden voor de uit-
vaartbranche, ziekenhuizen en 
overheidsinstanties. 
Op het gebied van verbrandings- 
en milieutechniek is ‘de Faculta-
tieve Groep’ wereldmarktleider. 
Sinds 1913 exploiteert de Groep 
diverse crematoria en begraaf-
plaatsen. Het motto van de Groep 
is ‘Eenheid in verscheidenheid’; 
bij alles wordt uitgegaan van één 
kwaliteit: de hoogste. 

Nieuwe woonoutlet-
store in Les Halles
IJmuiden - Aan de Halkade 
wordt een dezer dagen, door één 
van de eerste huurders, een nieu-
we woonoutletstore geopend.

De locatie is gevestigd op Hal-
kade 17A en zal gaan voorzien in 
de vraag naar meubels, eettafels, 
stoelen, kasten en wanddecora-
ties in het scherpe prijssegment. 
Op de fraai ingerichte loca-
tie staan meubels, afkomstig uit 
ondermeer faillissementspartij-
en maar ook uit eigen import uit 
onder andere Indonesië en Chi-
na. De eigenaren, met beiden 
meer  dan twintig jaar ervaring in 

de meubelbranche, hebben bei-
den hoge verwachtingen van de-
ze nieuwe aanpak. De opgestel-
de meubels worden aangeboden 
tegen zeer scherpe prijzen uit 
onder meer faillissementsverko-
pen maar ook tegen lage groot-
handelsprijzen.
De nieuwe woonoutlet is ge-
opend van donderdag tot en 
met zaterdag van 13.00 tot 17.00 
uur. Aanstaande donderdagmid-
dag, 4 juni, gaan om 13.00 uur de 
deuren voor de eerste keer open 
en is het voor de koopjesjagers 
dé gelegenheid om als eerste 
hun (prijzen)slag te slaan.

‘Tijd voor
verfrissing 
in huis en
interieur’
Velsen - ,,De kranten staan vol 
met berichten over de moeilij-
ke economische periode van dit 
moment. Ik ben geen econoom 
en kan de gevolgen op de lan-
gere termijn niet beoordelen 
of voorspellen. Wat ik wel heel 
dichtbij zie, is dat mensen nu 
even niet teveel willen uitgeven, 
maar wel graag een verfrissing 
in hun huis en interieur willen. Ik 
kan ze daar professioneel en be-
taalbaar mee helpen”, aldus Eri-
ca Kok, sinds enkele jaren interi-
eurcoach. ,,Je ziet dat er minder 
verhuisd wordt en mensen voor-
zichtiger zijn met verbouwingen. 
Waar ik het nu druk mee heb is 
het geven van kleuradviezen, in-
delingsadviezen en stofferin-
gen.’’ 
Erica springt in op de huidige 
markt met behulp van een tij-
delijke aanbieding om mensen 
over de drempel te krijgen: een 
gratis interieurscan. ,,Ik scan in 
een bezoek wat de mogelijkhe-
den zijn met een huis en geef 
daarbij eerste tips en mogelijk-
heden aan. Met de financiële 
mogelijkheden van de klant in 
het achterhoofd uiteraard.
Ik ben zo’n zeven jaar geleden 
begonnen, werk vanuit huis en 
adviseer mensen bij een verbou-
wing of de inrichting van hun 
nieuwe of bestaande huis. Een 
heel leuk beroep. Na vele jaren 
in de kleding gewerkt te hebben, 
leek het me heel leuk iets met 
interieur te gaan doen. Daar ligt 
mijn hart net zo dichtbij als bij 
kleding. Ik heb in mijn kleding-
tijd heel veel gereisd, vele collec-
ties gemaakt en heel veel kennis 
opgedaan op het vlak van kleur, 
stoffen, design etc. Toen heb ik 
het beroep interieurcoach be-
dacht.’’
,,Naast dat huizen, en ook win-
kels of kantoren er mooier en 
meer in balans uitzien, blijft voor 
mij steeds weer de grootste be-
loning dat ik mensen zie opfleu-
ren en ook maanden later te ho-
ren krijg van klanten dat ze er 
nog steeds blij mee zijn. Want 
daar gaat het uiteindelijk toch 
om.’’ Meer weten? Kijk op www.
interieurcoaching.nl.
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Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Menu van de dag: Rijstebrij 
met rozijnen. Woensdag 10 ju-
ni om 12.30 uur. Kosten 6 euro. 
Donderdag 18 juni: gebakken 
dibbeling met frites en rauwkost. 
Aanvang 12.30 uur. Kosten 6 eu-
ro.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel is er niet in de maan-
den juni, juli en augustus. De 
eerstvolgende open tafel is op 
woensdag 2 september.
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). 3-gangen a 
la carte menu inclusief drankje 
voor 5,50. 
Zomerkien woensdag 17 juni 
om 19.00 uur. Kaartverkoop start 
8 juni om 09.00 uur.
Zomerfeest zaterag 27 juni van 
15.00 tot 18.30 uur. Kosten 12,50 
incl. barbecue en gratis drankje. 
Kaartverkoop start vanaf 2 juni 
van 10.00 tot 11.30 uur.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel dinsdag 9 juni: pit-
tige tomatensoep, captains di-
ner, ijs met slagroom en koffie 
toe. Opgeven donderdag 4 juni 
tussen 11.00-12.00 uur. Aanvang 
17.30 uur. Kosten 5,-. Vrijdag 12 
juni: preisoep met hamreepjes, 
witlof, aardappelen, braadworst, 
vla met slagroom en koffie toe. 
Opgeven maandag 8 juni. Aan-
vang 12.30 uur. 
Expositie schilderijen van me-
vrouw Gerda Schoenhuis. Elke 
werkdag van 09.00 tot 16.00 uur 
en op zondag van 11.30 tot 14.00 
uur. Toegang gratis. 
Koersbal op maandag zoekt 
leden. Aanvang 10.00 uur.
Restaurant is gesloten van 1 ju-
ni tot en met 31 juli.

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Ko Timmers stopt als klaverjas-
leider op de dinsdagavond. Zij 
zoeken een nieuwe leider per 
15 juli. Informatie: Ko Timmers, 
023-5382896. Bij geen aanmel-
ding zijn zij genoodzaakt te stop-
pen met klaverjassen op de dins-
dagavond.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Mijn naam is Tineke Zeeuw, 
steunfractielid van de VVD Vel-
sen. Dit is mijn eerste termijn in 
de gemeentelijke politiek. Mijn 
aanleiding was, iets terug doen 
voor de gemeente Velsen, waar 
ik altijd met veel plezier heb ge-
woond.
Wat mij tot nu toe het mees-
te verbaasde, is de kleine be-
trokkenheid bij de politiek. Maar 
hier worden toch de beslissin-
gen genomen, die direct betrek-
king hebben op Uw leefomge-
ving.  En als ik de gesprekken 
om mij heen hoor, hebben veel 
mensen op- en aanmerkingen 
op de genomen beslissingen. 
Ik denk dan bijvoorbeeld aan 
het aanpassen van de APV. 
Hiervoor hebben wij (raads-
breed) de inwoners van Velsen 
gevraagd, wat en hoe het één 
en ander zou moeten worden 
veranderd. Er kwamen op deze 
vraag een 30-tal reacties uit de 
gehele gemeente. Hiervan zijn 
een aantal verwerkt in de nieu-

we APV. Dit ziet niet iedereen, 
maar iedereen heeft invloed op 
de te nemen veranderingen. Wij 
waren in ieder geval blij met de-
ze reacties.
Verder ben ik met groot enthou-
siasme bezig geweest met het 
John van Dijkfonds. Dit fonds 
heeft als doel de jeugd in Velsen 
meer te betrekken bij de plaat-
selijke politiek. Hiervoor was een 
prijsvraag uitgeschreven met als 
thema: Hoe en waar is Velsen in 
2040. Dit was zo’n succes, dat 
wij voor het komend schooljaar 
weer een prijsvraag namens het 
John  van Dijkfonds gaan uit-
schrijven.
Daarom is de Gemeentelijk po-
litiek niet alleen interessant ge-
zien mijn eigen politieke kleur, 
maar ook door de brede samen-
werking. 
Dit zijn allemaal redenen, waar-
om iedereen in maart 2010 zou 
moeten gaan stemmen.

Tineke Zeeuw, VVD Velsen

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Voorlichtingsavond 
Europees Parlement
Velsen - Dinsdagavond meld-
den zich, naast een aantal be-
langstellenden, een groot aan-
tal PvdA-raadsleden, alsmede 
de wethouders Korf en Ockeloen 
om te luisteren naar en te dis-
cussiëren met Diederik Samsom, 
lid van de PvdA-fractie in de 
Tweede Kamer. Op basis van het 
thema ‘Een brug tussen Brussel 
en Burgerij’ was het aan Samson 
om uit te leggen waarom Europa 
zo belangrijk is voor Nederland, 
voor onze regio en de wereld.
Naar zijn mening is Europe-
se samenwerking keihard nodig 
om er voor te zorgen dat ook de 
kinderen van nu op termijn een 
leefbare wereld hebben. Zaken 
als energiebronnen die opra-
ken, sociale zekerheid, extra in-
vesteringen in onderwijs en zie-
kenhuizen vormden in zijn toe-
spraak een aantal hoofdthe-
ma’s. Maar ook schone energie-

bronnen waaronder zonnetorens 
(in Zuid-Europa), zonnepanelen 
waar hij extra subsidie voor wil 
aanvragen, osmose-installaties, 
windmolenparken en elektrische 
auto’s moeten ons de komende 
jaren helpen om het dreigende 
gebrek aan fossiele brandstoffen 
in de toekomst te ondervangen. 
Zelfs kernenergiecentrales zou-
den, naar zijn mening, geen on-
bespreekbaar punt meer hoeven 
te zijn. Ook de aanpak van res-
pectievelijk een andere verdeling 
van de huidige torenhoge land-
bouwsubsidies zou moeten wor-
den aangepakt. 
Nederland kan deze projecten 
vanzelfsprekend niet in z’n een-
tje op z’n schouders nemen van-
daar dat, naar zijn overtuiging, 
deze enorme uitdagingen alleen 
met een gezamenlijke Europe-
se aanpak zijn te verwezenlijken. 
(Joop Waaijenberg)

Actie voor zorgbusje
Velsen - SP Velsen verzamelt 
handtekeningen voor het be-
houd van het busje van Zorgba-
lans. Daarmee wil de partij het 
vervoer voor vijftig bejaarden in 
de Gemeente Velsen veilig stel-
len. Ligt het aan de directie van 
Zorgbalans dan zijn haar cliën-
ten voortaan aangewezen op 
taxi en openbaar vervoer, zoals 
de OV-Taxi van Connexxion.
De directie wil en moet van de 
subsidieverstrekkers kosten be-
sparen en gaat daartoe snijden 
in de kosten die gemaakt worden 
voor de gastvrijheid (minder kof-
fiedames, kantine minder open), 
de schoonmaak (uitbesteden, 
ZZP-ers), het linnengoed (min-
der vaak verschonen of anders 
duurder), de servicebalie (min-
der open), de technische dienst 
(uitbesteden en ZZP-ers), de to-
ko en restaurant (opbrengst uit 
de opcenten), chauffeurs (eigen 
personen vervoer afstoten; ou-
deren afhankelijk van OV-Taxi), 
de huisvesting (vastgoed en on-
derhoud), keukens (evt. uitbe-
steden, minder keuze of anders 
duurder) en de Repro (uitbe-
steden).  De SP-afdeling Velsen 
maakt zich grote zorgen over de 
effecten van de bedrijfsmatige 

aanpak van de zorg en de ver-
schraling die hiervan het gevolg 
is, zonder dat de kwaliteit van de 
zorg voldoende is gewaarborgd, 
als een publieke kwestie waar-
voor de Gemeente, de Provincie 
of het Rijk aanspreekbaar is en 
blijft. Marktwerking in de zorg is 
volgens de SP letterlijk de dood 
in de pot. Leuker kunnen we het 
niet maken. De SP roept ouderen 
en hun naasten op om neen te 
zeggen tegen deze aanpak van 
Zorgbalans. Heel concreet eisen 
ondergetekenden dat – om te 
beginnen - het busje van Zorg-
balans blijft rijden. 
De handtekeningenactie van de 
Zorgbrigade van de SP-afdeling 
Velsen vormt een derde stap in 
de strijd tegen de bedrijfsmatige 
aanpak en de marktwerking in 
de zorg. Eerder is actie gevoerd 
tegen de verslechteringen in de 
thuiszorg als gevolg van de afge-
dwongen marktwerking in deze 
sector, waardoor de cliënten niet 
de zorg krijgen waar zij recht op 
hebben en ook de werksters in 
de kou worden gezet. Ook heeft 
de SP-afdeling Velsen onder-
steuning geboden aan de hand-
tekeningenactie voor het behoud 
van het Rode Kruis Ziekenhuis.

Band tussen Velsen
en Galle blijft bestaan
Velsen/Galle - Ondanks het 
feit dat de burgeroorlog op Sri 
Lanka de afgelopen weken een 
nieuw dieptepunt heeft bereikt 
blijft Velsen, zolang de gemeen-
teraad niet anders beslist, door-
gaan met ondersteuning aan de 
diverse lopende projecten. Al 
vanaf 1976 bestaat de steden-
band met Galle en is er door  de 
Stichting Ontwikkelingssamen-
werking Velsen (SOS) getracht 
op vele fronten hulp en onder-
steuning te bieden. Het jaarver-
slag 2008 van SOS maakt echter 
wel duidelijk dar het toch niet al-
lemaal van een leien dakje gaat. 
De medewerking van de lokale 
overheid laat te wensen over, de 
oorlog blijft roet in het eten gooi-
en en ook door de Tsunami zijn 
een aantal projecten vernietigd 
of vertraagd zoals de speelat-
tributen naast het gemeente-

huis van Galle. Maar het project 
voor de bouw van 38 huizen is 
bijvoorbeeld in volle gang en zal 
naar verwachting in 2009 gereed 
kunnen zijn.
Maar ook andere projecten zo-
als de ombouw van de voorma-
lige oude bibliotheekruimte tot 
sportzaal is nagenoeg voltooid 
en niet te vergeten de aanleg 
van een zwembad van 25 meter 
lang met kleedruimten, douches 
en kinderbadje is inmiddels ge-
reed. Ook de bloedbank rijdt met 
een nieuwe autobus die door di-
verse donaties kon worden gere-
aliseerd. Zoals te lezen valt in het 
jaarverslag 2008 van de Stich-
ting Ontwikkelingssamenwer-
king Velsen staan er nog uiter-
aard nog veel meer projecten op 
stapel waar het bestuur van de 
de stichting SOS-Velsen zich met 
hart en ziel voor inzet.

Titanic de Musical
Unidos zoekt mannen
Velsen - Musicalvereniging 
Unidos is voor de Broadway hit-
musical Titanic op zoek naar een 
aantal enthousiaste mannen. Op 
12 en 13 februari 2010 spelen zij 
de bekende topmusical in Stads-
schouwburg Velsen en er zijn 
nog een aantal typische man-
nenrollen te verdelen.
Kun je zingen en vind je toneel 
en musical leuk? Meld je dan 
aan via www.musicalvereniging-
unidos.nl.
Musicalvereniging Unidos repe-
teert wekelijks op dinsdagavond 
van 19.30 uur tot circa 22.30 uur 
in het Ichthus college in Drie-
huis onder leiding van een pro-

fessioneel artistiek team. Tita-
nic de Musical vertelt het waar-
gebeurde verhaal van de onder-
gang van het onzinkbaar geach-
te schip ‘Titanic’, door de ogen 
van haar crewleden en passa-
giers.
Het verhaal van de scheepsramp 
met de Titanic is nog altijd een 
van de grootste drama’s van de 
twintigste eeuw en het op histo-
rische feiten gebaseerde musi-
calverhaal blijft intrigeren. 
Zie jij jezelf al staan in het prach-
tige decor op het podium van de 
Schouwburg, meld je dan aan via 
www.musicalvereniging-unidos.
nl.

Zomerbazaar
Velserbroek - Zaterdag 13 ju-
ni wordt vanaf 11.00 uur in wijk-
steunpunt de Hofstede aan de 
Aletta Jacobsstraat 227 in Vel-
serbroek een gezellige zomer-
bazaar georganiseerd. Er is een 
Rad van Avondtuur en kinderen 
kunnen grabbelen in de grab-
belton. 
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Winkelcentrum IJmuiden 
gaat nieuwe fase in
Op donderdag 7 mei jl. heeft het 
College haar voorlopige keuze 
voor het plan van Multi Vastgoed 
ter consultatie voorgelegd in de 
raadscarrousel. Een ruime meer-
derheid van de raad heeft de voor-
keur van het College voor het plan 
van Multi Vastgoed gevolgd.

Vier marktpartijen dienden vorig 
jaar op basis van het bidboek een 
plan in, te weten Multi Vastgoed, 
Leyten-Top Vastgoed, AM-IPMMC en 
Elan Wonen-Heijmans Vastgoed. De 
plannen verschilden wezenlijk van 
elkaar waardoor daadwerkelijk een 
keuze mogelijk was. Dit betekent dat 
het College afgelopen dinsdag beslo-

ten heeft haar keuze voor het plan van 
Multi Vastgoed definitief te maken en 
met Multi Vastgoed uit Gouda een 
intentieovereenkomst te sluiten.

Met het besluit tot het aangaan 
van een intentieovereenkomst met 
Multi Vastgoed is een belangrijke 
stap gezet om tot een nieuw winkel-
centrum te komen voor IJmuiden. De 
ontwikkeling komt hiermee in een 
nieuwe fase.

De gemeente Velsen zal samen met 
Multi Vastgoed bespreken op welke 
wijze belanghebbenden en betrok-
kenen het best bij het planproces be-
trokken kunnen worden.

Bereikbaarheid stranden
De provincie Noord-Holland, betrokken gemeenten en PWN doen er alles aan 
om de kust zo goed mogelijk bereikbaar te maken voor iedereen die op zo-
merdagen naar het strand wil. Hiertoe is onder andere de uitgebreide website 
www.reachthebeach.nl weer online gegaan. Op deze site staat niet alleen informatie 
over vervoermiddelen, routes en verwachte reistijden, maar ook informatie over evene-
menten, de weersverwachtingen en allerlei andere wetenswaardigheden voor één van 
de Noord-Hollandse kustplaatsen.

Fietsbeleidsplan opgesteld
De fiets is, naast de auto, het meest 
gebruikte vervoermiddel voor de 
dagelijkse verplaatsingen. Het 
College van B&W vindt het be-
langrijk dat inwoners van Velsen 
én mensen die zich in Velsen ver-
plaatsen vaker voor de fiets kie-
zen in plaats van voor de auto.

Om het fietsen daadwerkelijk beter te fa-
ciliteren en te kunnen stimuleren, heeft 
het College een concept-fietsbeleidsplan 
opgesteld. Het wegnemen van belemme-

ringen die de keuze voor de fiets nega-
tief beïnvloeden speelt hierin een belang-
rijke rol.

Het concept-fietsbeleidsplan wordt bin-
nenkort ter bespreking aan de gemeen-
teraad voorgelegd. 

In december heeft al een discussie plaats-
gevonden in de gemeenteraad betreffen-
de een aantal beleidsrichtingen voor het 
fietsbeleidsplan. Deze beleidsrichtingen 
zijn nu uitgewerkt.

Spelen en ontmoeten
in de buitenruimte
De gemeenteraad wordt gevraagd 
een mening te geven over voorstellen 
van het College voor het speelruimte-
beleid in Velsen.  In de nota ‘spelen en 
ontmoeten in de buitenruimte’ wor-
den deze voorstellen beschreven.

In Velsen is het goed gesteld met de 
speelruimte. Er zijn voldoende speelplek-
ken met toestellen, in elke wijk zijn er 
skatebanen en  trapveldjes. In het totaal is 
er 600 hectare speelruimte beschikbaar. 
In de wijken met veel groenstroken, gras-
velden, brede stoepen en onbebouw-
de terreinen zijn er minder speelplekken 
ingericht omdat de behoefte aan speel-
plekken minder is. 

Het College stelt voor om per wijk 

speelruimte-wijkplannen op te stellen. 
Deze speelruimte-wijkplannen worden 
samen met de bewoners, kinderen en 
jongeren opgesteld. In het speelruimte-
wijkplan wordt duidelijk welke waarde-
ring de speelruimte krijgt. Deze waarde-
ring maakt het mogelijk de speelruimte 
aan te passen aan de behoefte.

Verdere aanbevelingen zijn:

• Sporten en bewegen via de speelvoor-
zieningen actief stimuleren;
• Meer aandacht voor avontuurlijk en na-
tuurlijk spelen; 
• Zorg voor goede contacten tussen 
jongeren en buurt door spelregels over 
het gebruik van de openbare ruimte te 
maken;

Rampenoefening voor jongeren
De gemeente Velsen is blij met het initiatief 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken om 
jongeren de mogelijkheid te geven mee te doen 
aan een virtuele rampenoefening. In het virtue-
le jongerenhotel www.habbo.nl kunnen zij leren 
wat er gebeurt als er sprake is van een overstro-
ming en evacuatie. Behalve virtuele overstromingen 
kunnen de jongeren ook in een opiniepeiling hun 
mening geven over rampen en crises en hun voorbe-
reiding daarop. De virtuele oefening is onderdeel van 
de Campagne Denk vooruit. 

Op zaterdag 6 juni worden de  
Highland Games gehouden in Vel-
serbeek. Net als voorgaande jaren 
doet een team van raadsleden mee. 
Dit team wordt versterkt door Hans 
Romeyn, burgemeester van 

Heiloo. De deelnemers in het 
team zijn: Robert te Beest, Dennis 
Beekema, Rodrigo Cruz Linde, 
Rene Rutte, Jan Müter, Ben Hendriks, 
Hans Romeyn, Aris Blok. Teamleider is 
Marianne van den Brenk.

Team naar Highland Games



M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 4 juni 2009

RAADSPLEIN 11 JUNI 2009

Donderdag 11 juni 2009 vanaf 19.00 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal

Sessie 1-1
19.00 - 20.00 uur  Milieudienst IJmond - 

terugkoppeling AB-leden

Sessie 1-2
20.00 - 21.00 uur Metropoolregio Amsterdam

Commissieruimte 1

Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur Beleidsvisie openbare verlichting

Sessie 2-2
20.00 - 21.00 uur  Rapportage marketing en promo-

tie van Velsen en IJmuiden aan 
Zee 2007-2008

Commissieruimte 2

Sessie 3-1
19.00 - 20.00 uur Dunamare Onderwijsgroep

Sessie 3-2
20.00 - 21.00 uur  Terugkoppeling Veiligheidsregio 

Kennemerland

Inspreken tijdens de carrousel:
Over de agendapunten 2-1 en 2-2 kan worden inge-
sproken.  Hiervoor kunt u kunt zich tot uiterlijk woens-
dag 10 juni 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, 

tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tij-
dig is ingeleverd - dat kan  via e-mail: griffier@velsen.nl,
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd. 

RAADSVERGADERING - aanvang 21.30 uur

Raadzaal

1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raads-

vergadering 28 mei 2009
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming
4R Verordening op de heffing en invordering woon-

wagenrechten 2009
5R Groenbeleidsplan 2009
6R Jaarrekening en jaarverslag 2008 en Begroting 

2010 Milieudienst IJmond
7R Het Ruimtelijk Functioneel Kader en de nieuwe 

WRO
8R Ruimtelijke Functioneel Kader Zuidoostrand 

Driehuis
9R Ruimtelijke Functioneel Kader Keetberglaan 

(onder voorbehoud)
10R Ruimtelijk Functioneel Kader Blekersduin (onder 

voorbehoud)
11R Komgrens Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid
12R Kadernota Handhaven in Velsen 2009
13R Jaarverslag en jaarrekening 2008 gemeente Velsen
Sluiting

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 

Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie 
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donder-
dagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en 
voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop

Vergunning en Uitvoering (Bouw- en 
Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23. 

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 

woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail  meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering 

(van de erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m 
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1 
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het WMO-loket is er voor:
WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 
en hulp bij het huishouden)
Informatie over schuldhulpverlening
Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 
en urgenties

Brandweer, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, tele-
foon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum 
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder AnneMieke Korf 

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project Kustvisie, 
Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden tot wet-
houder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 

- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
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Velserbroek aan de Maanbastion. Ook kunt u de agenda
en onderliggende stukken bekijken via de website 
www.velsen.nl 

De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf 
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale 
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van 
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport 
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.

Op de website en bij de receptie treft u een greep uit 
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
worden toegelicht. U kunt deze greep ook thuis ont-
vangen via de e-mail.U kunt zich hiervoor aanmelden 
op raadsplein@velsen.nl 

De raad heeft in zijn vergadering van 28 mei 2009 een 
besluit genomen over de volgende onderwerpen:

- Begroting 2010 Veiligheidsregio Kennemerland 
(VRK)

- Treasurystatuut Velsen 2009

 De besluitenlijsten zijn in te zien op de website 
www.velsen.nl

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘ZUIDERSCHEG’

Burgemeester en Wethouders maken ingevolge het 
bepaalde in de Inspraakverordening bekend dat met 
ingang van 5 juni 2009 gedurende zes weken het voor-
ontwerpbestemmingsplan ‘Zuiderscheg’ ter visie ligt. 
Iedereen heeft de gelegenheid om een reactie te geven 
op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zuiderscheg’. 

Plangebied
Het plangebied is gelegen in Velsen-Zuid en wordt 
grofweg begrensd door het midden van het Noordzee-
kanaal in het noorden, in het oosten door de A9, in 
het westen door de A22 en in het zuiden door knoop-
punt Velsen. 
Kenmerkend voor het plangebied zijn de aanwezigheid 
van recreatiegebied, een afvalverwerkingsbedrijf, een 
waterzuiveringsinstallatie, een bedrijfsverzamelterrein 
en eerder genoemde infrastructurele werken.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?
Een nieuw bestemmingsplan is nodig omdat de 
gemeente de komende 5 jaar alle oude bestemmings-
plannen wil vervangen. Omdat diverse bestemmings-
plannen ouder zijn dan 10 jaar, bestaat wettelijk 
gezien aanleiding deze plannen te actualiseren. Tevens 
bestaat de wens om het aantal bestemmingsplannen 
te reduceren.

Bekijken van het voorontwerpbestemmingsplan
Het plan ligt met ingang van 5 juni gedurende zes 
weken voor eenieder ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is op 
maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Eveneens is een exemplaar van het voorontwerp-
bestemmingsplan in te zien bij de centrale bibliotheek 
te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden.
Het plan is tevens in te zien op de website van de 
gemeente Velsen.

Reageren op het voorontwerpbestemmingsplan
U kunt schriftelijk reageren gedurende de boven-
genoemde termijn door uw inspraakreactie te sturen 
naar: Burgemeester en Wethouders van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

GEMEENTEGIDS VELSEN

Gemeente Velsen laat haar gemeentegids, die in 
oktober van dit jaar uitkomt, verzorgen door FMR 
Producties uit Den Helder. 

Heeft u veranderingen of aanvullingen op de nieuwe 
gemeentegids, neemt u dan contact op met FMR 
Producties, Postbus 23, 1780 AA Den Helder, 
tel. (0223) 65 00 35, fax (0223) 66 10 54. 
E-mail: sandra@fmrproducties.nl

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

Per abuis zijn de kapvergunningen van week 22 
niet gepubliceerd. Hieronder volgen alsnog deze 
vergunningen met dagtekening 26 mei 2009.

straat en huisnummer aantal en soort 
Broekbergenlaan 14 1 conifeer 
Santpoortse Dreef 98 1 berk  
’t Roode Hart 13  1 conifeer 
Wüstelaan t.h.v. nr. 75 2 kastanjebomen 
(de bomen in park Spaarnberg mogen direct gekapt 
worden omdat deze door een slechte conditie een 
ernstig gevaar vormen voor de directe omgeving) 
Hoofdstraat t.h.v. nr. 102 1 lindeboom  
(de boom mag direct gekapt worden omdat deze door 
een slechte conditie een ernstig gevaar vormt voor de 
directe omgeving) 

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-97-2009  Ahornstraat 13 te IJmuiden; het verande-

ren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

BP-98-2009  Oude Pontweg 185 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woon-
wagen met een aanbouw

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-100-2009  De Kamp 19 te Velserbroek; het plaatsen 

van een dakkapel (voorgevel)
BL-101-2009  Goeman Borgesiuslaan 1 te Velsen-Zuid; 

het veranderen en vergroten van een 
berging

BL-102-2009  Grote Boterbloem 44 te Velserbroek; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
PS-16-2009  Linie 18 te Velserbroek; verzoek starten 

Bed & Breakfast

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 5 juni t/m 16 juli 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-2-2009  Duin- en Kruidbergerweg 6 te Driehuis 

NH; het conserveren van een gedenk-
steen

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken ingaande op 
de dag na verzending een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Bij verzending van het beroepschrift per post moet het 
beroepschrift voor het einde van deze termijn zijn 
bezorgd. Dit beroepschrift schorst de werking van het 
besluit niet. Op grond van artikel 8.1 van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, 
sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem, 
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-37-2009  J.T. Cremerlaan 65 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-72-2009  Hoofdstraat 74 te Santpoort-Noord; het 
gewijzigd uitvoeren van BL-233-2008 
(het veranderen en vergroten van een 
garage/berging)

BL-81-2009  Trawlerkade 25 te IJmuiden; het plaatsen 
van een zendmast

BL-85-2009  De Kamp 31 te Velserbroek; het plaatsen 
van een dakkapel (voorgevel)

BL-86-2009  Zwanebloemplantsoen 1 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-88-2009  Meerweidenlaan 1 te Velsen-Noord; het 
plaatsen van een dakkapel (voorzijde)

BL-96-2009  Lierstraat 40 te IJmuiden; het plaatsen 
van een erker (voorzijde)

BP-50-2009  Plein 1945 8 t/m 12 te IJmuiden; het ver-
anderen van kantoorruimte

BP-60-2009  Ster Bastion 92 en 94 te Velserbroek; het 
veranderen van een kantoorpand in twee 
woningen

BP-71-2009  Velserhof 95 te IJmuiden; het afbouwen 
van een C&A-filiaal

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).


