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Gezocht:
Enthousiaste
ledenraadsleden

Zie advertentie elders in deze krant.

Iedere week
in deze krant:

Beekvliet jubileert met musical
Velserbroek - ‘Bedrog met sterren’ is de naam van de musical die basisschool De Beekvliet op 14 juni
in Stadsschouwburg Velsen zal opvoeren, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Het team van school
heeft de musical samen met Dansstudio Michelle bedacht en geschreven. Zij beloven een spetterende
voorstelling met duistere praktijken binnen een school die jubileert. Vanaf oktober is in het geheim geoefend, maar nu mogen we het weten. Kaarten kunnen worden besteld via Stadsschouwburg Velsen,
telefoonnummer 0255-515789.

Feest op Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Afgelopen maandag vierde Landgoed Duin & Kruidberg het
tienjarig bestaan van De
Vrienden van Jacob en het
vijftienjarig dienstverband
van chef-kok Alain Alders.
Tijdens een cocktail dinatoir,
waar meer dan 250 gasten
voor waren uitgenodigd, werd
een proeverij van culinaire gerechten geserveerd die de afgelopen jaren door Alain (foto)

Moederdag
13 mei =
Royal High Tea!
T. 023 - 512 18 00
www.duin-kruidberg.nl

en zijn brigade op de kaart zijn
gezet. Het Michelinsterrenrestaurant ontleent zijn naam aan
de voormalige eigenaar Jacob Cremer, die in het landhuis
vroeger altijd zijn vrienden ontving. Tien jaar geleden, op 15
april 2002, opende het restaurant haar deuren voor het publiek. Sindsdien staan de wensen van de gasten centraal in
een restaurant waar ‘klassieke en moderne tonen’ de basis vormen.

Alain Alders is reeds 15 jaar
in dienst bij Landgoed Duin &
Kruidberg. Daarvoor werkte hij
onder andere bij De Hoefslag
in Bos en Duin en De Kersentuin in Amsterdam.
Toen het landgoed voor externe
gasten haar deuren opende, is
Alders De Vrienden van Jacob
gestart. Zijn filosofie is goed
merkbaar op een avond in het
sfeervolle restaurant: ,,Liefde
en passie voor het koken, persoonlijke aandacht voor je gasten, je collega’s en leveranciers
vormen de basis van alles. Zo
werk ik graag. Daarnaast vind
ik de juiste wijn- en spijscombinatie heel belangrijk. Een Michelinster krijg je niet alleen
voor topkwaliteit eten en drinken, het gaat om de totale beleving. Mensen moeten zich
gelijk thuis voelen.’’
Voorafgaand aan het cocktail
dinatoir werd Alders verrast
door een groot aantal (sterren)
koks met wie hij in het verleden heeft gewerkt. Onder hen
waren topkoks van La Rive en
Parkheuvel. (foto: Ton Skills)

Informatie
van de gemeente
Velsen

btw-vrije verkoop
Zie advertentie elders in deze krant
Multimate IJmuiden
Cock van der Doesstraat 20
1972 AT IJmuiden
Tel: 0255-510543
IJmuiden@multimate.nl
www.multimate.nl

zie onze advertentie

KOELKastEn
v.a. e 199,LCD-tV’s
v.a. e 299,wasautOmatEn
v.a. e 299,Deze week scherpe aanbiedingen!
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
tel.: 0255 - 515 726

DEZE
WEEK
Inkoop goud

juwelen / horloges / en andere
gouden & zIlveren voorwerpen

contante betalIng

alleen zaterdags tussen 11.00 en 15.00 uur
(parkeren kunt u op het statIonspleIn beverwIjk)
(tevens verzorgen wIj de restauratIe van uw oude of antIeke juwelen)

obe van der kleI al 129 jaar een betrouwbaar
adres In de edelmetaal branche

juwelier/horloger/diamantair
breestraat 2a, beverwijk
tel.: 06-54340911 • vincediamonds.nl
zie pagina 5
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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
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Verschijnt donderdag
E DITI E 8: VE lsE r b roE k,
DrIEhuIs, VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding / bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
Ingezonden brieven:

Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De
redactie behoudt het recht brieven in
te korten of te weigeren.

let op:

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

KNRM geeft voorproefje
op Reddingbootdag 2012
IJmuiden - ,,Onder het thema ‘Stoer’ organiseert de
Koninklijke
Nederlandse
Reddingmaatschappij haar
landelijke open dag op zaterdag 28 april waarbij actief
kennis kan worden gemaakt
met het werk, de professionele vrijwilligers en het materieel van de KNRM”, vertelt Ton Haasnoot, schipper van het reddingstation
IJmuiden.
Vorige week zaterdag werd, als
voorproefje, een demonstratie
gegeven voor een aantal genodigden op zowel de reddingboten Koos van Messel als op de
Christina. Vóór het vertrek werd
door de aanwezige vrijwilligers/
bemanningsleden de nodige
uitleg gegeven over de omstandigheden waaronder de KNRM
haar werkzaamheden verricht.
In totaal werken er 1.100 vrijwilligers, waarvan de meerderheid hun werkzaamheden verricht op de vele reddingsboten.
In IJmuiden zijn zo’n 30 man
operationeel die, in geval van
een noodoproep, in principe
in staat moeten zijn om binnen
10 minuten, ook midden in de
nacht, op het reddingsstation
aanwezig moeten zijn. Na het
treffen van een aantal noodzakelijke maatregelen zoals bijvoorbeeld het aantrekken van
de overlevingspakken, moet de
reddingsboot binnen zo’n 20 á
30 minuten het ruime sop kunnen kiezen.
Vóórdat men als bemanningslid
mag deelnemen aan dit soort
reddingsacties volgt er eerst
een heel uitgebreid opleidingsprogramma waarbij zelfs in het
buitenland wordt geoefend
voor speciale reddingsacties.
Eerst dan mogen de betreffende vrijwilligers hun eerste stappen zetten op de boot als aankomend opstapper.
Na deze korte briefing volgde het echte werk. Beide boten voeren daarop richting
open zee waarbij de uitzonderlijke spectaculaire capaciteiten, zowel wat betreft snelheid als wendbaarheid, van deze reddingsboten werden ge-

demonstreerd. Met snelheden van meer dan 50 km per
uur sprongen vier vrijwilligers
overboord, waarna gedemonstreerd werd hoe deze drenkelingen binnen de kortste keren
weer aan boord werden gehesen. Ook werd een motorstoring van de Christina gesimuleerd waarbij werd getoond op
welke wijze een schip in nood
op sleeptouw kan worden genomen om het dan uiteindelijk
veilig de haven van IJmuiden
binnen te brengen.
Wat bijzonder in het oog sprong,
afgezien van de technische capaciteiten van de beide schepen, was de bijzondere, onderlinge samenwerking onder de
bemanningsleden. Deze groep
vrijwilligers is dermate goed op
elkaar ingespeeld dat, bij wijze
van spreken, met de ogen dicht
alle noodzakelijke handelingen
zonder enige hapering kunnen
worden verricht. Dat is ook wel
nodig wanneer midden in de
nacht bij een forse storm met
windkracht acht of negen, hulp
moet worden verleend aan een
klein bootje, maar bijvoorbeeld
ook aan een groot zeeschip dat
15 meter boven de reddingsboot uitsteekt.
De Reddingbootdag 2012 is
dan ook enerzijds bedoeld om
nieuwe mensen en donateurs
te werven voor dit enerverende vrijwilligerswerk en anderzijds om de doelstelling van de
KNRM nog eens duidelijk onder de aandacht te brengen
wat inhoudt dat de organisatie,
gratis, hulp verleent een schepen en personen die op zee in
nood zijn gekomen. Waar Ton
nog aan toevoegt: ,,Maar we
zijn niet alleen op zee actief
hoor. Ook op de binnenwateren en op het IJsselmeer staan
onze schepen en bemanningen
standby om, waar nodig, hulp te
verlenen.” En tenslotte doet hij
nog een dringend beroep aan
belangstellenden en hopelijk
nieuwe donateurs om vooral de
Reddingbootdag op zaterdag,
28 april tussen 10.00 en 16.00
uur te bezoeken op het terrein
van de KNRM. Zie ook www.
knrm.nl. (Joop Waijenberg)

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
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 bereikbaar 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 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek Velserbroek,
Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.

Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal
Apotheek, Gedempte 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) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl Chatten op werkdagen van
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
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
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.

Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Kapsalon Karin breidt uit
IJmuiden - Karin de Ronde, die
de gezellige kapsalon aan Plein
1945 nummer 82 runt, heeft haar
team sinds 4 april versterkt met
Nikki, een ervaren kapster. Nikki is net als Karin en Lesley een
zeer spontane meid die haar vak
erg goed verstaat.
Karin kwam op het idee om uit
te breiden omdat ze te vaak
klanten moest teleurstellen, vanwege de enorme drukte in de
kapsalon. Op deze manier stelt
ze de klanten weer in de gelegenheid om een afspraak te maken of zelfs zo binnen te lopen
om geknipt te worden. Voor langere behandelingen is het raadzaam om wel van te voren een
afspraak te maken.
Kapsalon Karin is tegenwoordig
ook weer zes dagen in de week
open om de klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Hoe het komt dat het zo druk is
bij Kapsalon Karin komt door de
goede
prijs/kwaliteitsverhouding. Karin houdt deze ook erg
goed in de gaten, want ondanks
het feit dat ze bij Kapsalon Karin
alle tijd nemen voor de klanten,
willen ze de prijzen scherp houden, wat Karin goed af gaat.

U bent van harte welkom bij
Kapsalon Karin, Plein 1945 nummer 82 in IJmuiden, telefoonnummer 0255-540535. De openingstijden zijn van maandag tot
en met woensdag en op vrijdag
van 9.00 tot 17.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en
op zaterdag van 9.00 tot 13.00
uur.
Op de foto staan vanaf links:
Lesley, Nikki en Karin van Kapsalon Karin.

IJmuiden - Vorig weekend is
al het kader van Scoutinggroep de IJmondtrekkers
een weekend op training
geweest. Tijdens dit weekend was er aandacht voor
de nieuwste spelideeën van
Scouting Nederland en vooral ook voor teambuilding.

TV-opname bij
GroenRijk Velserbroek

Van Keulen deelt
bioscoopkaartjes uit
IJmuiden - Patrick van Keulen
verwende zaterdag zijn klanten
met een leuke actie. Er was veel
belangstelling voor de kleding
van VanGuard en Cast Iron, van
de laatste werd de draak opgezet.
Bij aankoop van kleding mochten
zij hun naam en adres achterlaten in de bus. Daar zijn zaterdag

Leiding
IJmondtrekkers
op kamp

tien winnaars uit getrokken die
twee bioscoopkaarten voor Pathé krijen. De winnaars zijn Sander Legemaate, mevrouw Meerdink, mevrouw Zandona, familie
Schoorl-de Bruin, de heer Knip,
de heer Pattiasina, Dennis Koekenbier, Leonie Zuidweg, de heer
Pieterman en Chris Noordzij.

Velserbroek - Maandag 23 april,
donderdag 26 april en maandag
7 mei wordt het groene gedeelte, van het populaire SBS 6-programma Robs Grote Tuinverbouwing, gefilmd bij GroenRijk Velserbroek aan Rijksweg 287 te
Velserbroek.
Rob Verlinden gaat ook de komende uitzendingen weer doen
waar hij in uitblinkt: elke week
geeft hij een tuin een spectaculaire metamorfose. Hij wordt
daarbij geholpen door styliste Jorna Spapens die het interieur op haar eigen wijze onder de
loep neemt en kok Jeremy Vermolen die wekelijks een bijzon-

der gerecht op tafel zet. Dit bijzondere drietal zorgt voor een
groen, lekker en vrolijk tuinverbouwingsfeest.
Robs Grote Tuinverbouwing is
een programma voor de echte groenliefhebber. Samen met
GroenRijk helpt Rob Verlinden
bij creëren van een groen leven
met oplossingen, ideeën, suggesties en tips.
Robs Grote Tuinverbouwing is
iedere zaterdag te zien om 17.00
uur bij SBS 6. De herhaling
wordt op zondag om 10.00 uur
uitgezonden bij SBS 6. Kijk voor
meer informatie op www.groenrijkvelserbroek.nl.

Thalia-filmdiner met
‘Agata e la Tempesta’
IJmuiden - Zaterdag 12 mei
draait Thalia om 20.00 uur, zaal

Zoek de 10 verschillen
weer voor 27-04: lintjesregen

Oplossing elders in de krant

open 19.30 uur, voor de liefhebbers van film en diner de zonnige film ‘Agata e la tempesta’.
De altijd enthousiaste Agata
heeft een populaire boekwinkel. Wanneer ene Nico haar het
hof maakt, springt de vonk over.
Letterlijk. Waar Agata opduikt,
raken verkeerslichten ontregeld
en geven computers de geest.
Agata zelf verandert van een
zelfverzekerde volwassen vrouw
in een giechelende bakvis. Dan
is er Romeo, een onvervalste latin lover. Als hij op het sterfbed
van zijn moeder hoort dat hij
een broer heeft die ze ter adoptie heeft afgestaan, gaat hij naar
hem op zoek. En laat die broer
nu Agata’s broer Gustavo zijn!
De confrontaties tussen Romeo,
Agata en Gustavo maken heel
wat gevoelens los en zorgen
voor grappige, spannende en
tedere momenten. De gezellige
felle kleuren en entourages uit
de film samen met het heerlijke 3 gangen diner van Augusta
zorgen beslist voor opwekking
van zomergevoelens bij het zien
van deze heerlijke smaakmakende film. Een lust voor het
oog én voor de maag! Toegang:
42,50 euro (aperitief, 3-gangen
diner en koffie). Reserveren kan
via 0255-514217.

Elk jaar gaat de leiding en bestuursleden van Scoutinggroep
de IJmondtrekkers een weekend op pad. Gedurende zo’n
weekend draait het behalve om
plezier maken ook nog om het
opdoen van extra scoutingvaardigheden.
Via een puzzeltocht belandde
iedereen op vrijdag in de Belgische Ardennen. Op zaterdag
was er onder meer mogelijkheid om het high rope parcours
bij Coo te ontdekken. Door elkaar te controleren bij het zekeren van de klimgordels aan
de touwen en het aanmoedigen bij ingewikkelde hindernissen werd er aan teambuilding
gewerkt.
’s Avonds was er een training
waarin de nieuwe spelvisie van
Scouting Nederland extra aandacht kreeg. In deze nieuwe
spelvisie draait het vooral om
het bieden van uitdagende programma’s aan jeugdleden die
per leeftijdsgroep aansluit op
hun belevingswereld. Door het
volgen van deze training voldoet al het kader weer aan de
kwalificatie-eisen van Scouting
Nederland. Zo weten ouders
dat hun kinderen in goede handen zijn bij de IJmondtrekkers.
Na een potje boerengolf voor
de teambuilding op zondag
was het alweer tijd om terug te
reizen naar Nederland. Alle leiding en bestuursleden hebben
een gezellig weekend gehad.
Heb je ook interesse om mee te
doen aan dit soort activiteiten
en regelmatig tijd om je voor
scouting in te zetten? Kijk dan
op www.ijmondtrekkers.nl voor
meer informatie.
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Dinsdag 1 mei

Donderdag 26 april
Jaarmarkt bij basisschool De
Klipper, Orionweg 576 IJmuiden. Van 16.00 tot 19.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Pierre Bokma in ‘Oom Wanja’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Beyond’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: LOS! 24.00 uur.
Toegang 5,-, gratis voor studenten. Vanaf 18 jaar. Café: Jeff
Lang. 22.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 27 april
Stoere cool Kidsdag bij
Snowplanet. Voor kinderen
van 5 t/m 12 jaar. Van 09.00 tot
16.00 uur. Vooraf reserveren via
www.snowplanet.nl.
ADO Den Haag-SC Telstar.
Aanvang 19.30 uur.
Cambuur Leeuwarden-SC
Telstar. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Ronald goedemondt sluit succesvolle theatertoernee af met
‘binnen de Lijntjes’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Beyond’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Heideroosjes (afscheidsconcert) en This City Shines. 20.30 uur. Toegang
17,50. Café: Los Banditos. Aftershow Heideroosjes: Good
Things, The Hearted. 22.00 uur.
Toegang gratis.

Zaterdag 28 april
Boekenmarkt bij Odd Felows,
Stationsweg 95. Van 09.00 tot
15.00 uur.
Reddingbootdag van 10.00
tot 16.00 uur op het terrein van
de KNRM in IJmuiden.
Biljartdag bij biljartvereniging
Velsen, Wüstelaan 79 in Santpoort-Zuid. Van 10.00 tot 17.00
uur.
Vrijdansavond bij dansgroep
De Moeie Voetjes in wijksteunpunt Watervliet, Doelmanstraat
34 Velsen-Noord. Toegang 4,-.
Bingo- en loterijavond bij
speeltuin De Veilige Haven in
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: film ‘My week
with Marilyn’. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Ozric Tentacles.
20.30 uur. Toegang 23,- vvk/27,add. Dommelsch zaal: 80’s Ver-

antwoord. Speciale Doe Maar
editie. 23.00 uur. Toegang 12,50
vanaf 18 jaar. Café: Haarlemse Popscenen. 22.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 29 april
Jeugddienst in de Nieuwe
Kerk, Kanaalstraat IJmuiden.
Aanvang 10.00 uur.
Lezing met als thema: ‘De opdracht tot verzet en verzoening:
het leven van Martin Niemöller
(1892-1984) door drs. Bouke
Beumer in de Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang
10.30 uur. Toegang gratis.
Koninginnedag in Draaiorgelmuseum Haarlem, Küppersweg
3. De orgels zijn versierd zoals
in vroeger jaren op Koninginnedag gebruikelijk was. Geopend van 12.00 tot 18.00 uur.
Toegang gratis.
FC Twente-Ajax op groot
beeldscherm bij Zeewegbar,
Zeeweg IJmuiden. Aanvang
13.00 uur.
Lammetjes maken voor kinderen van 13.30 tot 15.30 uur.
Informatieboerderij
Zorgvrij,
Genieweg Velsen-Zuid. Kosten 2,-.
Fietsexcursie, georganiseerd
door Stichting Santpoort, naar
de aanwezig werken van de familie Zocher. Start 13.30 uur in
het poortgebouw van de Ruïne
van Bederode.
NPZK: Voorjaar in het duin.
Excursie is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Van 14.00
tot 15.30 uur. Reserveren via
www.np-zuidkennemerland.nl
is noodzakelijk. Of bellen op
023-5411123.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Documentaire
over Jan Bonekamp. Aanvang
14.30 uur. Toegang gratis.
Finale IJmondpopprijs op het
Kerkplein bij Café Camille in
Beverwijk. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Beide zalen: Royal Rave: Knife
Party, Munchi e.a. Aanvang
23.00 uur. Toegang 17,- vvk
vanaf 18 jaar.

Maandag 30 april
Koninginnedag: zie voor activiteiten in de regio elders in deze krant.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Nieuwe Groenmarkt in Haarlem: Koninginnedag Røring
Live
Stage,
Boemklatsch,
Jazzsteppa, Please, Good Meat,
The Upsessions, Dyn-o-mite
dj’s. Aanvang 13.00 uur. Toegang gratis.

Forumavond in Club West
van Tata Steel Stadion in Velsen-Zuid, met als gast Marcel Brands, technisch directeur
van PSV. Aanvang 20.00 uur.
Bijenmobiel maken van 13.00
tot 16.00 uur bij informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg
Velsen-Zuid.
Voor kinderen van 4 tot en met
12 jaar. Tot en met 4 vrijdag 4
mei.
Stadsschouwburg Velsen:
Rossini’s opera ‘De Barbier van
Sevilla’. Aanvang 20.15 uur.
\

Woensdag 2 mei

Kunstwerk maken van gips en
schelpen in het Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg 34d in Driehuis. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Van 13.30 tot 14.30 uur.
NPZK: Stoere Staanders en
spannende sporen. Van 13.30
tot 15.00 uur. Geschikt voor
kinderen vanaf 6 jaar. Reserveren via www.np-zuidkennemerland.nl is noodzakelijk. Of
bellen op 023-5411123.
Ruilbeurs legpuzzels in wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein IJmuiden. Van 14.00 tot
15.30 uur.
Open huis Israël Producten Centrum in gebouw Vrije
Evangelische Gemeente, van
Riemsdijklaan 1 Beverwijk. Van
14.30 tot 18.00 uur.
Vergadering Wijkplatform Velsen-Noord in wijksteunpunt
Watervliet, Doelmanstraat 34 in
Velsen-Noord. Aanvang 20.00
uur.
Stadsschouwburg Velsen:
‘Hormonologen’.
Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘My week
with Marilyn’. Aanvang 20.30
uur.

Donderdag 3 mei
Schaapskudde op het strand
van het ‘t Wed bij Koevlak. Van
13.00 tot 16.00 uur. Honden zijn
niet toegestaan bij deze activiteit.
Parkinson Café in dorpshuis
Het Terras, stationsgebouw
Santpoort-Noord. Van 14.00 tot
17.00 uur.
IVN
Zuid-Kennemerland:
Avondexcursie in het Westelijk tuinbouwgebied en op
Duinvliet. Wandeling door het
open gebeid aan de grens van
Haarlem; tussen de stad en
het duin. Deelname gratis. Van
19.00 tot 20.30 uur. Geschikt
voor alle leeftijden. Reserveren
via
www.np-zuidkennemerland.nl is noodzakelijk. Of bellen op 023-5411123.
SC Telstar-SC Heerenveen.
Aanvang 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Anne-Wil Blankers en Anneke Blok in ‘Jaloezie’. Aanvang
20.15 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: LOS! 24.00 uur.
Toegang 5,-, gratis voor studenten. Vanaf 18 jaar.

Geitenvierling geboren
Velsen-Zuid - Op Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude is
een geitenvierling geboren. Dit min of meer tot verrassing van de
boeren. Ze wisten dat er jonge bokjes tussen de geiten liepen maar
hadden niet verwacht dat deze al zo snel voor nakomelingen zouden
zorgen. Op het moment van de geboorte was een brugklas van het
Felisenum op bezoek voor een les voortplanting. Het was dan ook
heel bijzonder dat ze bij de geboorte van de geitjes waren. Van zo’n
beetje alle boerderijdieren zijn nu kleintjes op de boerderij, kuikens,
biggen, kalfjes, konijntjes, lammetjes en nu dus ook geitjes.

Examens op de fiets
Velsen - Op zowel 24 en 25
april als op 8 en 9 mei 2012 worden in Velsen praktische verkeersexamens afgenomen. Op
19 april hebben de groepen 7
van basisscholen al deelgenomen aan het landelijke schriftelijke verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland.
Voor deze praktijkexamens zijn
twee routes bepaald: één voor
de kinderen op basisscholen in IJmuiden, Driehuis, Velsen-Zuid/Noord en één voor de
scholen in Santpoort en Velserbroek. Deze examenroutes zijn
bepaald aan de hand van de
aanbevelingen van Veilig Ver-

keer Nederland. In de route zijn
elementen opgenomen die aansluiten op de dagelijkse situaties, die de kinderen tegen kunnen komen op routes naar de
scholen voor voortgezet onderwijs en naar sportaccommodaties. Ter voorbereiding op de
praktijkexamens hebben de kinderen ook allemaal deel kunnen
nemen aan een dode-hoekcursus. Met deze cursus, verkeerslessen, de verkeersexamens en
de verkeersopvoeding van de
kant van de ouders wordt zo
een belangrijke bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid
van de kinderen.

Zoek de 10 verschillen
oplossing

KONINGINNEDAG 2012
IJmuiden

VRIJMARKT op de Lange Nieuwstraat is
toegestaan vanaf Plein 1945, via de Lange
Nieuwstraat tot en met het Marktplein.
De vrijmarkt is bedoeld voor kinderen en
volwassenen, maar niet voor commerciële
doeleinden. Op Plein 1945 mag niet worden
geparkeerd. Mede daarom is de inrit vanaf
De Noostraat naar Plein 1945 afgesloten
voor verkeer.
30 APRIL KRUITENPOP: Koninginnedag bij
Perron Zee en Grandcafé Kruiten begint om
15.30 uur. Er zijn optredens van verschillende bands: Sixty Pounds, Blues ofzo, Tinlizzy
Project en Linke Bink and the Workmates.
SVIJ: Dit jaar wel weer Koninginnedag op
het terrein van voetbalvereniging SVIJ te Zeewijk. Vanaf 12 uur is het terrein
geopend en staan de springkussens al te wachten voor de jongsten onder
ons. Om 13.00 uur barst het muzikale feest los en zullen er verschillende
zangers optreden, zoals Ferry van ‘t Veld, Cock Zwanenburg, Jill en Peter de
Haas. Tussen de optredens wordt de muziek verzorgd door DJ Linauw. Omstreeks 18.30 zal het feest ten einde lopen.
KONINGINNEDAG KENNEMERLAAN: Groot feest aan de Kennemerlaan,
waar op Koninginnedag de kermis al om 11.00 uur open gaat. Café Cheers
en Loeca Eten & Drinken organiseren samen de festiviteiten. Van 15.00 tot
19.00 uur is er een buitenbar, terras en een snackkar aanwezig. Uiteraard is
er ook muziek: van de All Round Rock Coverband.
CAFÉ IJMUIDEN: W. Barendszstraat 21: Koninginnedag: de hele dag feest
met DJ Bas, zanger Peter de Haas en meer vocaal talent.

Oud-Velsen

In de sfeer van het Wilde Westen met hoefijzergooien, rodeostier, schiettent, spijkerslaan, blikgooien, spijkerbroekhangen en nog vele andere leuke
attracties. Hiermee kan je dollars verdienen die goed zijn voor wat lekkers.
Vind jij het leuk om verkleed te komen als Woody of als Pocahonthas? Alles
is goed. Je bent van harte welkom.
10.30 uur: Verzamelen op het pleintje
aan de van Tuyllweg
11.00 uur: Opening
· Zingen van het Wilhelmus
· Vlag hijsen
· Ballonnen oplaten
· Limonade, versnapering
· Koffie, oranjebitter
11.45 uur: Start van de Kinderspelletjes
13.45 uur: Einde van de Kinderspelletjes
14.00 uur: Programma voor mannen met
(spier)ballen
15.00 uur: Live muziek: “Peter de Haas”
En dit alles uiteraard onder het genot van een
hapje en een drankje in de tent en op het terras.

Driehuis

09.45 Samenzang bij de kerk en opstellen verklede kinderen. Wilhelmus
bij de Koningin Beatrixboom. Muzikale optocht met paardentram
11.00
Prijsuitreiking verklede kinderen en kleurplaatwedstrijd.
Kindervoorstelling Ageeth de
Haan ‘Post voor Simon’ tot 12.00
11.00
Rommelmarkt kinderen tot 14.00
12.30 Kinderspelen tot 14.00,
aansluitend prijsuitreiking
13.30 Inschrijven bosloop
(route bosloop zie pagina 9)
14.30 Start bosloop
15.00 Middagband ‘The Local BoyZZ’
tot 16.00
16.00 Prijsuitreiking bosloop
16.30 Avondband ‘On Time’ tot 20.30

Santpoort-Noord
Thema: Doe eens raar met je haar
Nieuw dit jaar is een fotowedstrijd. De winnende foto staat volgend jaar
op de voorzijde van het programmaboekje. In de week na Koninginnedag
kan één foto worden gemaild naar info@ovsn.nl o.v.v. naam en telefoonnummer. Inschrijven bij: www.ovsn.nl
09.00 uur
De dag wordt geopend met klokgelui.
10.00 uur
Start kinderoptocht vanaf de Naaldkerk met Dweilorkest
De Kinkeluters (Thema: Doe eens raar met je haar!).
10.30 uur
Aankomst kinderoptocht op het feestterrein.
10.45 uur
Welkom, toespraken en het Wilhelmus onder muzikale
begeleiding. Aansluitend de ballonnenwedstrijd.
11.15 uur
Inschrijving voor alle activiteiten.
11.30 uur
Voor de allerkleinsten is er knutselen en kliederen, de zandbak en het springkussen. Voor meiden en jongens vanaf 6
jaar zijn er de ‘Rare haren show’ en de voetbalspellen.
12.00 uur
Kinderboerderij
13.00 uur
Prijsuitreiking voetbalspellen
13.30 uur
‘Rare haren wandeltocht’ voor het hele gezin
15.30 uur
Sportieve competitie voor iedereen vanaf 16 jaar.
Er zijn mooie prijzen te winnen.
16.30 uur
Prijsuitreiking, aansluitend treedt de regionale band
Full Count op in de feesttent.
20.00 uur
Gedurende de hele dag is er catering aanwezig.

Velserbroek
15de Koninginnedag met Dorpsvereniging Velserbroek met extra feestelijk tintje! Om 10.00 uur meezingen met Wilhelmus, vlaghijsen door wethouder. Van 10:05 tot 14:00 uur met diverse spelen. Activiteitenmunten
zijn verkrijgbaar bij de infokraam. Met deze munten kan je meedoen met
prinsessenluchtkussen, circus speeleiland, blikgooien, visspel met altijd
prijs, kikkermep, multiplay kroko, voetbalspel en suikerspin. Tegen betaling:
snoepkraam en limonade. De muzikale omlijsting is van DJ Wezz.
Er zijn kramen van VVH en Kledingbeurs het Kruispunt.
Om 11.00, 12.00 en 13.00 uur zal goochelaar Mathias optreden.
Om 13.30 uur is de uitslag van de ballonnenwedstrijd.
Wie nu lid wordt van Dorpsvereniging Velserbroek, maakt kans op een fantastische prijs.
In Velserbroek is op Koninginnedag de vrijmarkt toegestaan in het wandelgebied van het hele winkelcentrum. De vrijmarkt is voor kinderen en volwassenen, met niet commerciële doeleinden. Van 12.00 tot 19.00 uur is de kantine van het Polderhuis geopend voor een hapje en een drankje.

Santpoort-Zuid

In verband met de bouw van de gymzaal wordt Koninginnedag dit jaar klein
gehouden. Wel is er een vrijmarkt voor kinderen langs de weg naar het Brederode Huys. Daar is om 11.00 uur het vlaghijsen en zingen van het Wilhelmus. Aansluitend is er een feestelijke receptie met een oranjebittertje en
lekkere hapjes. Voor kinderen is er dan nog een ballonnenwedstrijd.
KONINGINNEPOP 2012 IN BURG. RIJKENSPARK SANTPOORT-ZUID
Ook dit jaar is in het Burg. Rijkenspark in Santpoort-Zuid Koninginnepop.
Met zes goede, lokale bands in het bos, een uitgebreide keuze van eten en
drinken en voorzieningen voor kinderen is het hier elk jaar feest. Het programma voor 2012 is: 13.15 uur: Sue the Night, 14.15 uur, Trashed Heroes;
15.15 uur Orgaanklap; 16.15 uur: Vlucht 13; 17.15 uur: Romantic Warriors en
als afsluiter om 18.15 uur: The Red17.
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Oranjedagen
Café IJmuiden

Het weer gaat richting
de 20 graden
De voorjaarsdroogte is voorbij. Op veel plaatsen is de normale maandhoeveelheid regen voor april gevallen. Voor
de IJmond is dat zo’n 50 millimeter. Een definitief einde
aan de wisselvalligheid is nog
niet in zicht en ook begin mei
lijkt het tamelijk onbestendige
weerbeeld aan te houden. Het
pluspunt is dat de temperatuur
gaat oplopen. De wind zoekt
de zuidhoek op en neemt toe.
Warmere lucht vanuit Frankrijk
bereikt de Benelux dan vrij gemakkelijk.
Voor aanstaande zaterdag en
zondag is warempel een vleug
warmte niet uit te sluiten.
Of wij de 20 graden halen is
twijfelachtig, maar langs de
(zuid)oostgrens van Nederland
kan dat best lukken.
Het weer (en de temperatuur)
kunnen dicht bij zee mogelijk
flink tegenvallen. De serieuze
voorzomerse warmte (ruim 25
graden) trekt richting Duitsland en Polen. Vooral rond zaterdag en zondag is er een
vergrote regenkans. Er kan
dan regen van betekenis vallen en zelfs onweer is moge-

lijk, dus het devies is om niet
uit te gaan van prachtig weer.
De instabiele atmosfeer is te
wijten aan een hardnekkige
trog die min of meer voor anker ligt in het Noordzeegebied.
Door veel koude op hoogte en
de opwarming op leefniveau
blijft de neerslagkans steeds
vrij groot.
Ook het Azorenhoog - dat bij
ons doorgaans het mooiere
weer veroorzaakt- ligt op de
verkeerde stek. Een grondige
herschikking van de drukgebieden is gewenst. Eerst dan
kan het weer voor langere tijd
prima worden. Heel voorzichtig kan gezegd worden dat er
begin mei wel eens een flinke weersverbetering aan zet
zou kunnen komen bij de gratie van een stevig hoog boven
Scandinavië. Mocht dat inderdaad zo zijn dan kan het kwik
heel snel doorlopen naar 25
graden.
De weerdetails voor de komende dagen zijn te horen
via de weerprimeurlijn op
0900-1234554.
de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Schaakclub Santpoort 5
is ook kampioen
Velserbroek - Na het tweede en vierde team, is nu ook
het vijfde team van Schaakclub Santpoort kampioen geworden. Een enorme prestatie van de mannen van teamleider Robin Looijer. Het jeugdige vijfde werd afgelopen vrijdag
in het Polderhuis in Velserbroek
kampioen door HWP 9 met 5,5 2,5 te verslaan.
Bastiaan Eisses, Jelle van de
Broek, Robin Anne Gravemaker, Cheryl Looijer en Sjoerd
Haver wisten allen te winnen,
Mick Mulder speelde remise.
Het team zal van de vierde klasse promoveren naar de derde
klasse, een leuke uitdaging.
Bij het Kennemer Open heeft
Dave Looijer van Santpoort in
Groep 1 voor een enorme stunt
gezorgd door eerste te worden.
Dave heeft hier 9 rondes voor
gestreden. Andere deelnemers
van de Kennemer Open waren
Sjoerd Haver zesde, Ozden Tuna en Gijsbert de Bock die beiden 3,5 punt scoorden. In groep
2 werd de zus van Dave, Cheryl

Looijer, zesde en zij ging met
een bescheiden geldbedrag
naar huis.
Het eerste van Santpoort speelden hun laatste wedstrijd in
Amsterdam, gelukkig waren ze
aan het eten en zaten zij niet in
de ongelukstrein. Zij wonnen
van Tal/DCG met 5,5 - 2,5. Ilias
van der Lende, Xander Schouwerwou, Piet Peelen en Daan
Haver wonnen hun partij. Daan
begon stroef maar wist zijn laatste drie partijen allen te winnen. Invaller Brian Mollenkamp
speelde netjes remise, net als
Wim Eveleens die zijn tegenstander overspeelde maar helaas niet de genadeklap kon
uit delen. Voorzitter Wim Gravemaker had nog een mooi cadeau voor Piet Peelen die Santpoort de afgelopen vier seizoenen de weg heeft gewezen naar
succes. Santpoort heeft inderdaad de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt, het eerste speelt nu derde klas landelijk. Zie ook www.schaakclubsantpoort.nl.

Laatste optreden Peter
Schrama met Simone
IJmuiden – Hij was een begenadigd acteur en tijdens toneellessen aan kinderen in de diverse Velsense buurtcentra hamerde hij er op, dat plezier in het
toneelspelen het belangrijkste was. Als Sjef van Oekel presenteerde hij op onnavolgbare wijze het Smartlappenfestival in het Witte Theater en samen met Simone Snel vormde hij een muzikaal duo, dat in
de hele IJmond en ver daar buiten bekendheid genoot: Peter
Schrama (58) uit Velsen-Noord.
Sinds kort weet hij, dat hij ongeneeslijk ziek is en niet meer
lang te leven heeft. Zijn liefste
wens: nog een keer optreden,
samen met Simone. Dit gebeurde afgelopen maandagavond in
de bomvolle foyer van het Witte
Theater. Een soort ‘last farewell’
dus. Maar ondanks het feit, dat
het een enigszins beladen optreden was, wisten Peter en Simone er iets moois van te maken en bezorgden ze het publiek een geweldige avond.
Niet in de laatste plaats door
de galgenhumor van Peter zelf.
Als hij bijvoorbeeld een liedje
van Johnny Cash aankondigt:
,,Dit is een figuur die ik ook altijd graag vertolkt heb, uit de
reeks ‘Alle dertien dood’. Tijdens

een lied van Gerard van den
Maasakkers komt in het refrein
de zin voor: ‘Je raakt me nooit
meer kwijt’. Simone krijgt het
zichtbaar te kwaad, moet even
iets wegslikken en het ontroert
ook diverse mensen uit het publiek. Peter weet de angel er uit
te halen: ,,Nu even een vrolijker
lied, voordat de stichting Korrelatie ingeschakeld moet worden.”
‘Waar ga je heen’ van Cornelis Vreeswijk, een zanger die
ze ook altijd graag vertolkten,
wordt ingezet.
Bij ‘So long Marianne’ van Leonard Cohen zingt de hele zal
uit volle borst mee. Peter bedankt het publiek: ,,Ik ben diep
ontroerd door de massale opkomst, ik zal deze avond nooit
vergeten.’’
Onlangs wonnen Peter en Simone een zangwedstrijd, uitgeschreven door het Cornelis Vreeswijk Genootschap. De
prijs: een optreden van een uur
in de Spiegeltent tijdens het Havenfestival. Dit moet eind augustus plaatsvinden.
Simone: ,,Ik weet niet of Peter
dat gaat halen. Hij heeft in ieder
geval van deze avond veel energie gekregen. We gaan heel
hard duimen.’’ (Carla Zwart)

Duinroos en Hoeksteen
winnen Rabobank Battle
Velsen - Maandag 16 april is de
BankBattle strijd gestreden. In een
race tegen de klok gingen acht
basisscholen met in totaal dertien
teams uit het werkgebied van Rabobank Velsen en Omstreken met
elkaar de strijd aan. De BankBattle is een internetgestuurde kennisquiz voor de groepen 7 en 8 van
het basisonderwijs.
De verschillende groepen van de
Franciscusschool, de Jan Campertschool, de Hoeksteen, de Rozenbeek, de Duinroos, de Vuurtoren-Oost en de Parnassia hadden een hele klus te klaren. Het
was een zenuwslopende ochtend,
waarin het internetspel de leerlingen testte op hun aanwezige kennis en internetvaardigheden. De
vragen en praktijkopdrachten va-

rieerden van het lezen in spiegelbeeld tot het zoeken naar letters
in een doolhof. Basisschool O.B.S.
De Duinroos uit Velserbroek heeft
net zoals vorig jaar de BankBattle
in de gemeente Velsen gewonnen.
Zij wisten de code binnen 47 minuten te kraken. Rabobank Velsen
en Omstreken feliciteert de school
met deze geweldige prestatie en
wenst de klas veel zwemplezier.
De gewonnen prijs is namelijk een
beachparty in Zwembad de Heerenduinen.
Met slechts drie minuten verschil,
behaalde basisschool P.C.B.S.
De Hoeksteen uit Velserbroek
de tweede plaats. Zij mogen met
de hele klas een overheerlijk ijsje
gaan eten bij het IJspaleis in Driehuis.

IJmuiden - Wat Café IJmuiden aan W. Barendszstraat 21
in IJmuiden betreft wordt het
een heel weekeinde lang feest.
Het Oranje weekend begint zaterdagavond 28 april met DJ
Jack Blok en zanger John Eelting, vanaf 20.00 uur. Dan komen zondagavond 29 april DJ
Bas en zanger Jill, aanvang ook
om 20.00 uur. Op Koninginnedag zelf, maandag 30 april, is het
natuurlijk de hele dag feest met
verschillende optredens, zoals
DJ Bas, zanger Peter de Haas en
nog meer vocaal talent.

Aangehouden
voor vernieling
IJmuiden - De politie hield
maandagavond in de Betelgeuzestraat twee jongens van 15
en 17 jaar uit IJmuiden aan voor
vernieling. Het tweetal had de
ramen van het pand achter het
tankstation aldaar ingegooid en
wilde net wegfietsen toen de politie eraan kwam. Beiden zijn ter
plekke aangehouden en later
die avond aan hun ouders overgedragen. De eigenaar van het
pand wordt verzocht aangifte te
komen doen. Er kan contact opgenomen met de politie in Velsen via 0900-8844.

Boeken bij
Odd Fellows
Velsen-Zuid - Zaterdag 28 april
tussen 9.00 en 15.00 uur houden
de Odd Fellows van Velsen een
boekenmarkt in hun verenigingsgebouw aan Stationsweg 95 in
Velsen-Zuid. Voorheen stonden
de Odd Fellows ook elk jaar met
hun tweedehands boeken op de
jaarmarkt in Velsen, maar ze geven toch de voorkeur aan hun eigen gebouw. Hun voorraad boeken wordt steeds aangevuld met
kwalitatief goede en leesbare
boeken en daardoor vinden deze
bij velen gretig aftrek. Voor een
euro per boek keren veel belangstellenden vaak met een handvol boeken gelukkig huiswaarts.
Meer informatie: www.oddfellows-velsen.nl. IJmondloge: K.
Breeman, 0255-536059, keesbreeman@hetnet.nl. Duinroosloge: M. Stam, 0255-522145, martinestam@quicknet.nl.

Schapententoonstelling
Velsen-Zuid - Momenteel is
boven in Informatieboerderij
Zorgvrij een educatieve schapententoonstelling. Door te ruiken, te voelen en te spelen leren
kinderen van alles over schapen.
Informatieboerderij Zorgvrij ligt
aan de Genieweg 50 in Spaarnwoude, telefoon 023-5202828.
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Marcel Brands te gast
op forumavond Telstar

Zeewijck bezoekt
Zuidam distilleerderij
IJmuiden - Zondag heeft een
select gezelschap van 52 Velsenaren de distileerderij van Zuidam in Baarle Nassau bezocht.
Eén van de weinig overgebleven Nederlandse distilleerderijen die nog op een ambachtelijke manier hun jenevers, likeuren en korenwijnen produceren.
Deze excursie werd georganiseerd door Richard en Esther
Blesgraaf van Slijterij & Wijnhuis
Zeewijck.
De distilleerderijtour begon met
een toespraak van Patrick van

Zuidam waarna de indrukwekkende opslag van de voorraden
bezocht werd. Het hart van het
bedrijf wordt gevormd door de
distilleerderij zelf. Prachtige koperen distilleerketels, waaronder één die nog bij Bols heeft
dienst gedaan. Er werd uitvoerig beschreven hoe de bereiding van onder andere jenever
tot stand komt. Patrick vertelde
vol passie hoe aardbeienlikeur
gemaakt wordt door verse aardbeitjes te extraheren in alcohol.
Ter afsluiting vond er natuur-

lijk een proeverij plaats. De aandacht van de gasten ging met
name uit naar de vele likeuren.
Maar ook de 20 jaar oude korenwijn heeft menigeen niet onberoerd gelaten.
Na de tour werd Baarle Nassau bezocht en natuurlijk werd
de onvermijdelijke puntzak met
Belgische frieten gehaald. Vervolgens ging men met een voldaan gevoel weer de touringcar in en werd de proeverij nog
even voortgezet in de bus, tot
groot genot van alle gasten.

Yaya’s Out in de Halve Maan
Santpoort-Noord - Zondagavond 29 april speelt
Stonesband Yaya’s Out in Café de Halve Maan. Dit
optreden is een onderdeel van de ‘Smell The Rolling
Stones Tour’, waarmee een ode wordt gebracht aan
het 50- jarig jubileum van de Stones. Waar de Stones dit jaar helaas niet op tournee gaan, doet Yaya’s
Out dat wel en voorziet overal in het land Stonesliefhebbers van hun favoriete muziek. Vernoemd
naar het legendarische live-album ‘Get Yer Ya-Ya’s
Out’, speelt de band met de typische Stones-sound.
Grote hits worden afgewisseld met minder bekende pareltjes. Speciaal voor deze Koninginnenacht
wordt de band versterkt met toetsenist Erwin Aubroeck. De rest van de band bestaat uit Edgar Koelemeijer (zang), Cees Ebbinge (bas), Michel Dubelaar (drums), Peter Bekker (gitaar) en Bas Kors (gitaar). De aangepaste aanvangstijd is 19.30 uur. De
volgende dag is Yaya’s Out vanaf 14.00 uur te bewonderen op de Botermarkt te Haarlem.

GratiS lentecheck!

28 april van 9:00 tot 14:00 uur.

Velsen-Zuid - Dinsdag 1 mei
organiseert de supportersvereniging Telstar een forumavond, met Marcel Brands als
speciale gast. Supporters krijgen op deze avond uitgebreid
de mogelijkheid om hun kritische vragen te stellen en mee
te discussiëren over het beleid
van de club.
Sportverslaggever en Telstarfan
Leo Driessen zal deze avond als
discussieleider fungeren. Achter de tafel zullen technisch
manager Toon Beijer en algemeen directeur Pieter de Waard
plaatsnemen om de ontwikkelingen rond onze club te bespreken. Verder zal sportverslaggever van het Noordhollands dagblad, Kees van Dalsem deel uitmaken van het forumpanel. Als speciale gast is

technisch directeur van PSV,
Marcel Brands, bereid gevonden om deel te nemen in het
discussiepanel. Een zeer interessante gast.
Niet alleen omdat hij de vader is van Telstar-speler Kevin Brands en daardoor regelmatig aanwezig bij wedstrijden,
maar ook omdat hij als voormalig technisch directeur van
AZ nauw betrokken is geweest
bij het samenwerkingsverband
met Telstar.
Eenieder die Telstar een warm
hart toedraagt is dinsdag 1 mei
van harte welkom in Club West
van het Tata Steel Stadion om
mee te discussiëren over de
Witte Leeuwen. Vanaf 19.30 uur
zullen de deuren op zijn en om
20.00 uur zal er gestart worden
met het programma.

School’s Cool Velsen
zoekt thuismentoren
Velsen - Vrijdag 23 maart is een
belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van School’s
cool, het mentorprogramma dat
ook in Velsen draait. Op die dag
is de oprichtingsakte van de
stichting School’s Cool Nederland ondertekend.
Velsen levert met Marianne Vos
de eerste landelijk voorzitter. De
werving van thuismentoren voor
het nieuwe schooljaar is inmiddels gestart.
School’s Cool biedt mentorbegeleiding aan basisschoolkinderen
die de overstap maken naar het
voortgezet onderwijs en die extra
risico lopen op schooluitval. Deze jongeren, tussen de 12 en 15
jaar, krijgen één à twee uur per
week thuis begeleiding van een
vrijwillige mentor. Deze aanpak
werd in 1997 in Amsterdam geintroduceerd. Inmiddels zijn er
in het hele land organisaties van
School’s Cool actief.
School’s Cool Velsen heeft een
belangrijke rol gespeeld bij de
totstandkoming van de landelijke stichting. Vanwege haar ervaring en netwerk is Marianne Vos
uit Driehuis voorzitter geworden.
Als raadslid en oud-wethouder
maakt zij deel uit van de com-

missie Onderwijs, Sport en Cultuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Vos was bovendien een van de
eerste mentoren in Velsen.
,,Door alle opgedane kennis centraal uit te wisselen kunnen we
onze landelijke expertise snel en
efficiënt inzetten”, legt Marianne Vos uit. ,,Denk bijvoorbeeld
aan
deskundigheidsbevordering, effectmetingen, gezamenlijke fondswerving en pr.”
Velsen is begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. Daarvoor worden
nog nieuwe thuismentoren gezocht. Deze vrijwilligers gaan in
de regel eens per week op huisbezoek en zien erop toe dat het
kind lekker in zijn vel zit en voldoende tijd aan zijn huiswerk
besteedt. De mentoren krijgen
een training en ondersteuning
van de coördinator, die ook regelmatig mentorbijeenkomsten
organiseert waarop ervaringen
kunnen worden uitgewisseld.
Voor meer informatie over het
project en het mentorschap, zowel voor individuele vrijwilligers als voor bedrijven, zie www.
schoolscoolvelsen.nl of bel met
023-5392664.
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Raadsplein en
Lintjesregen
live op Seaport
Velsen - Op Seaport TV zijn deze week twee dagen na elkaar
twee live-uitzendingen te zien.
Op donderdagavond 26 april is
er weer een raadsvergadering,
waar de lokale zender vanaf
19.20 uur gewoontegetrouw verslag van doet. Op vrijdagochtend
27 april is de jaarlijkse lintjesregen en ook daar is Seaport TV
traditiegetrouw vanaf 10.15 uur
live bij aanwezig.
Ieder jaar wordt een aantal Velsenaren voorgedragen voor een
koninklijke onderscheiding. Zij
komen hiervoor in aanmerking
omdat zij zich vele jaren en vaak
op meerdere terreinen belangeloos voor de samenleving hebben ingezet. Wie er namens de
koningin door de burgemeester worden gedecoreerd is altijd
een verrassing, niet in de laatste
plaats voor de kandidaten zelf.
De agenda van de raadsvergadering kent een aantal belangrijke punten voor besluitvorming,
die eerder in de carrouselsessies
zijn besproken. Het gaat onder
andere over de versterking van
de burgerparticipatie, de ontwikkeling van het winkelcentrum
IJmuiden na het afblazen van de
koopgoot en het regionaal risicoprofiel Kennemerland.
Daarnaast staan de strategische
nota Schiphol, de kadernota dierenwelzijn, de regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied, de herstructurering van de
sociale werkvoorziening en het
ontwerp voor sportpark Rooswijk in Velsen-Noord op het programma.
Naast het live-verslag inclusief interviews en commentaren
maakt Seaport TV een samenvatting van de raadsvergadering.
Deze samenvatting van circa 60
minuten wordt vanaf zondag 29
april vijf dagen lang om 11 uur,
17 uur en 21 uur uitgezonden.
Het verslag van de lintjesregen
wordt op zaterdag 28 april om
19 uur, op zondag 29 april om
13 uur en op maandag 30 april
om 13 uur integraal herhaald.
Alle uitzendingen zijn daarnaast
op elk gewenst moment terug
te zien via Uitzending Gemist op
www.seaportplaza.nl.

Staatssecretaris Atsma
op bezoek bij Tata Steel
IJmuiden - Staatssecretaris
Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft vorige week een bezoek gebracht aan Tata Steel in
IJmuiden. Theo Henrar (directievoorzitter Tata Steel Nederland) en Dook van den Boer (directeur Tata Steel in IJmuiden)
spraken met de staatssecretaris over het milieubeleid van Tata
Steel, proces- en productontwikkeling en de impact van regelgeving op het staalbedrijf. Vervolgens kreeg de staatssecretaris
een rondleiding op het fabrieksterrein.
De directie vroeg de staatssecretaris onder meer om aandacht
voor de gevolgen van Europese
regelgeving voor de internationale concurrentiepositie van het
staalbedrijf. Daarbij benadrukte
Tata Steel dat CO2-emissiehan-

del leidt tot een ongelijk speelveld voor Tata Steel ten opzichte van staalbedrijven van buiten Europa. Omdat klimaatverandering een internationale aangelegenheid is, vindt Tata Steel
dat er meer nadruk moet worden gelegd op het vinden van
oplossingen die wereldwijd gelden voor sectoren als de staalindustrie. De staatssecretaris
wees erop dat de Nederlandse
inzet ertoe geleid heeft dat Tata
Steel bij de toewijzing van CO2rechten goed bedeeld is voor de
handelsperiode 2013-2020. Voor
de periode 2020-2050 is de overheid met het bedrijfsleven in gesprek over mogelijke verbetering
van het Europese emissiehandelssysteem; Atsma nodigde Tata Steel uit zijn input in die dialoog te brengen.

Witteveen.com neemt
projectinrichter JBK over
Velserbroek - Na de recente overname van ICT-specialist
ICM+ uit Hoorn heeft Witteveen.
com deze week de bekende Haarlemse projectinrichter JBK overgenomen. Hiermee verstevigt het
Velserbroekse bedrijf zijn positie
als één van de belangrijkste spelers op het gebied van kantooren projectinrichting in Noord-Holland.
Algemeen directeur Vincent Klopper en commercieel directeur Rick
Paardekooper zijn blij met de overname. ,,Bij JBK ligt de nadruk op
het topsegment voor wat betreft
architectuur, terwijl wij gespecialiseerd zijn in het middensegment.
Voor Witteveen.com betekent deze stap een verdere verbreding
van de markt. JBK beschikt over
een creatief team met eigen ontwerpers, is leverancier van vele
topmerken en heeft aansprekende klanten. Zij doen veel turn keyopdrachten, waarbij ze een nieuw
pand volledig ingericht opleveren.
Van ontwerp tot realisatie.”
Het productaanbod van JBK
wordt geïntegreerd in de showroom van Witteveen.com in Vel-

serbroek. ,,Op dit moment ligt het
ontwerp van onze nieuwe belevingsshowroom op de tekentafel
van een vooraanstaande binnenhuisarchitect. Hierdoor kunnen wij
onze ergonomische producten en
designmeubelen binnenkort op
een vernieuwende manier presenteren.’ Alle salesmedewerkers van
Witteveen.com gaan in de 2.000
m2 grote showroom werken. ‘Op
die manier geven wij een professionele invulling aan Het Nieuwe
Werken 2.0 én vergroten wij de
betrokkenheid van de medewerkers bij onze producten.”
De naam JBK Projectinrichting
blijft bestaan. ,,Het is een sterk
merk, dus hebben wij ervoor gekozen om het als onderdeel van
de Witteveen.com-organisatie te
handhaven.” Een deel van de medewerkers van het Haarlemse bedrijf komt in dienst van Witteveen.
com. Onder hen is directeur Harald Westerman. Hij gaat het nieuwe bedrijfsonderdeel leiden.
Witteveen.com is gevestigd aan
de Meubelmakerstraat 27 in Velserbroek. Zie ook www.witteveen.
com.

IJmuiden - Onder het motto
‘Media in uw markt’ organiseren
MKB IJmond, Bibliotheek Velsen
en
communicatiedeskundige
Peter Luit op maandag 14 mei
een mediamarkt met verschillende workshops voor ondernemers in de IJmond. Het initiatief hiervoor is genomen tijdens
een eerdere bijeenkomst voor
ondernemers over Het Nieuwe
Winkelen, waar ook het koopstromenonderzoek in de Randstad en de IJmond werd gepresenteerd.
Ondernemers, met name die uit
de detailhandel zijn steeds meer
op zoek naar nieuwe communicatiemogelijkheden om hun
klanten te bereiken, waaronder
het gebruik van social media het
meest actueel is.
Gebruikmakend van het adressenbestand van de Kamer van

Koophandel hebben ca. 1000
ondernemers uit de detailhandel in de IJmond een uitnodiging voor mediamarkt ontvangen. Er zijn drie workshops die
afzonderlijke onderwerpen behandelen, zoals de het inzet van
social media, het maken van effectieve nieuwsbrieven en websites en goed en effectief adverteren door middel van advertenties, direct mail en folders.
De bijeenkomst wordt gehouden
in de Centrale Bibliotheek van
Velsen aan het Dudokplein 16
in IJmuiden. De mediamarkt begint om 18.00 uur en eindigt om
ca. 22.00 uur. Zie ook www.mkbijmond.nl > Agenda. Inschrijven
kan via info@mkb-ijmond.nl of
via luit.nl/weblog/2012/04/media-in-uw-markt. Deelname aan
deze mediamarkt en workshops
is voor ondernemers gratis.

Altijd zeer prettig
winkelen bij Lake Side
IJmuiden - Modezaak Lake Side, gevestigd in Velserhof 71,
bestaat alweer bijna een jaar
en is in die toch korte periode
heel bekend geworden in de regio. Mannen en vrouwen winkelen graag bij Lake Side. En dat
is ook wat shopmanager Karin
graag ziet. ,,Het belangrijkste is
dat klanten tevreden de deur uitgaan. Winkelen moet een goed
gevoel geven. Het is een tractatie, je koopt iets moois en dan
heb je ook recht op het hele pakket. Lake Side moet je een goede
‘shopping experience’ geven. De
volgende keer kom je dan graag
weer binnen.’’
De prettige sfeer in de winkel is
uiteraard belangrijk, maar daarnaast telt ook het aanbod in de
zaak. Gelukkig zit het daarmee
bij Lake Side meer dan goed. De
collecties sluiten altijd aan op
het actuele modebeeld. Dat modebeeld is momenteel heel veelzijdig: wijd of strakker, alles kan.
Kleur staat voorop, maar kan ook
als accent. Wie het lastig vindt
om te combineren wordt bij Lake Side goed geholpen. Op de
paspoppen is volop inspiratie te
vinden.

Lake Side heeft een eigen modemerk. Voor dames is dat Sensation en voor heren Construction. Daarnaast is er voor dames
mode van Wink en MM, Modemeisjes. Drie Hollandse meisjes, Tamara, Josh en Maria, hebben hun eigen modelijn ontwikkeld die net even anders is. Met
luxe stoffen als satijn en prachtige dessins en modellen in mooie
kleuren. Wink heeft mooie voiles
en blouses. Voor mannen is er
naast Construction het merk Refill. Uiteraard is er volop denim,
maar ook zijn er goede canvasbroeken en wat speelsere bermuda’s, met bretels. De shirts
met lycra zijn van goede kwaliteit en ogen aantrekkelijk, lekker
stoer en met leuke details. Waar
je ook naar op zoek bent: Lake
Side heeft het. Lieve jurkjes en
blouses, goede jeans, mooie linnen overhemden, speelse mode,
sieraden en riemen. In een snel
wisselend aanbod vind je hier
mode die je graag draagt.
Lake Side: the shopping experience. De prachtige foto werd
voor de winkel gemaakt tijdens
een presentatie van Mike Flanders Dance Experience.
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‘Aevum heeft onze
wensen gerealiseerd’

Zondag finale
IJmondpopprijs
Regio - De finale van de vijfde editie van de IJmondpopprijs staat voor de deur. Traditiegetrouw vindt de finale plaats
op 29 april, de avond voor Koninginnedag. Zes bands uit de
IJmond strijden om fantastische
prijzen in de tent bij Café Camille in Beverwijk. Via drie voorrondes wisten zij zich te plaatsen.
De eerste voorronde vond
plaats in Beverwijk in Lua en
hier wonnen Vyllanore en Barren Grounds. Quote’s van de
jury over Vyllanore: ,,Vyllanore brengt mooie uitgebreide en
sferische composities, er wordt
goed doorgecomponeerd en
opgebouwd zonder dat de nummers een chaos worden.’’ De jury over Barren Grounds: ,,Qua
potentie is Barren Grounds een
sterke band. Dit genre is echt
een community; vind je weg en
je speelt veel en overal. Hou het
vol en breek die tent af!’’
De tweede voorronde vond
plaats in IJmuiden in het Witte Theater; Orgaanklap en The
Town gingen overtuigend door
naar de finale. Quote’s van de
jury over Orgaanklap: ,,Orgaanklap heeft leuke freaky composities, deze band gaat menig
zaal en festival platspelen.’’ De
jury over The Town: ,,The Town
heeft 1 vette frontvrouw! Leuke
en goede band, cool om samen
te zien!’’
De derde voorronde werd gehouden in de Nozem en de
Non te Heemskerk. Hier plaatsten Winston en Twice The Same zich voor de finale. De jury over Winston; “Podiumpresentatie rockt als een tiet! Alleen zanger, ga er in mee! Durf!
Neem het publiek mee. Als de
frontman van Winston los gaat
spelen jullie menig zaal PLAT!”
En Twice The Same: “Dit is
een show en zo hoort het! Deze band kan scoren. Gewoon
doorgaan en songs schrijven en
het komt vanzelf. Zeer geschikt
voor festivals. Jullie maken een
feest van elke zaal, zelfs als alleen de barman er is!”
De zes finalisten strijden om
grote prijzen in de finale. Zo
valt er een optreden te winnen
op Beeckestijnpop (hoofdpodium en Oxy Podium), het Young
Art Festival, een optreden bij
Lua en er zijn ook twee bands
die blij gemaakt kunnen worden met twee dagen studiotijd. Elke band gaat in ieder geval met een prijs naar huis, want
daar gaat het om bij de IJmondpopprijs.
Het belooft een zinderende
avond te worden. Het spektakel
vindt traditiegetrouw plaats tijdens Koninginnenacht op zondag 29 april in de tent bij Café Camille in Beverwijk. De deuren gaan open om 19.30 en de
entree bedraagt 6 euro. De presentatie is in handen van PP Fisher. Zie ook www.ijmondpop.nl.

Ondernemers doen
hun voordeel met
65-plussers van Vitaflex
IJmuiden - Twee jaar geleden
startte uitzendbureau Vitaflex.
Vitaflex is een groeiend uitzendbureau voor 65-plussers, die
nog graag actief zijn op de arbeidsmarkt. De uitzendkrachten van Vitaflex zijn al vanaf een
paar uur per week inzetbaar, betrouwbaar en beschikken over
de nodige vakkennis.
Voor werkgevers zijn 65-plussers een waardevolle aanvulling
op hun personeelsbestand. Deze groep hoeft niet meer te werken, maar wil dat graag. Dat enthousiasme vertaalt zich in de
kwaliteit van het werk. Eigenaren Ramon en Michel Menger
vertellen: ,,Ze hebben een arbeidsleven aan ervaring, iets dat
in veel sectoren goed van pas
komt. Bovendien zijn het loyale
krachten: ze streven geen carrière meer na’’. Dit is dan ook
een van de redenen dat werkgevers graag gebruik maken van

deze 65-plussers en zich aanmelden bij Vitaflex. Ook geldt
voor 65-plussers een andere
wet– en regelgeving waardoor
deze 65-plussers ook nog eens
extra aantrekkelijk zijn om in te
huren.
Ondernemers die nog geen afscheid willen nemen van hun
waardevolle werknemers die
met pensioen gaan, kunnen via
Vitaflex dezelfde persoon blijven inzetten. Het werkgeverschap wordt dan door Vitaflex
overgenomen, dit heet Payrolling. Ook dit kan onder aantrekkelijke voorwaarden. Bent u ondernemer of 65-plusser en wilt u
ook graag van deze diensten gebruik maken? Kijk op de website www.vita-flex.nl of bel 0255515631; de medewerkers van
Vitaflex staan u graag te woord.
Op de foto vanaf links: Ramon
Menger, Annemieke den Herder
en Mireille Kossen.

Regio - Terwijl professioneel
rolstoeltennisser Ronald Vink
in Australië verbleef voor zijn
deelname aan de Australian
Open, werd zijn huis in De Rijp
door Aevum-Kozijnen compleet
voorzien van kunststof kozijnen.
De monteurs van Aevum-Kozijnen zijn een kleine twee weken bezig geweest. Niet alleen
beschikt de hele woning nu
over kunststof kozijnen, ook is
het huis rolstoelvriendelijk gemaakt. ,,We zijn er ontzettend
blij mee”, vertelt Silvia Huitema, Ronalds vriendin. ,,Het ziet
er allemaal netjes uit en bovendien hoeven we nu nooit meer
te schilderen!”
Het huis dat Ronald en Silvia twee jaar geleden kochten,
is nu helemaal af. Aevum-Kozijnen heeft gezorgd voor lage
drempels en verbrede deuren.
Alle praktische problemen zijn
daarmee verleden tijd.
,,We zijn bij Aevum-Kozijnen terecht gekomen via een advertentie in de krant van Rodi Media”, vertelt Ronald. ,,We vonden het prettig dat AevumKozijnen vestigingen heeft in
Hoorn, Schagen, Haarlem en
Heemskerk. Dat gaf een goed
gevoel.” Silvia vertelt verder:
,,De monteurs van Aevum-Ko-

zijnen hebben prima werk geleverd. Ze waren oplossingsgericht en dachten met ons mee,
waardoor al onze wensen nu
gerealiseerd zijn.”
,,De kozijnen worden in onze eigen fabriek gemaakt”, legt
Cees Zeegers, mede-eigenaar
van Aevum-Kozijnen, uit. ,,Hierdoor hebben we goed zicht op
de kwaliteit. Ook belangrijk om
te weten: onze kunststof kozijnen worden met kunststof afgetimmerd, niet met MDF.”
Ronald: ,,Terwijl ik in Australië was, heeft Aevum-Kozijnen
hier keihard gewerkt. Op deze
manier ondervond ik zelf geen
overlast, die Aevum-Kozijnen
overigens al tot een minimum
beperkt. Met foto’s werd ik wel
op de hoogte gehouden en kon
ik het hele project volgen.” Ronald heeft als professioneel rolstoeltennisser meerdere wereldtitels op zijn naam staan en
neemt een mooie vierde positie in op de wereldranglijst. Hij
hoopt dit jaar tijdens de Paralympische Spelen in Londen
een gouden plak in de wacht te
slepen.
Wie Ronald wil volgen, kan een
kijkje nemen op zijn website: www.ronaldvink.nl. Zie ook
www.aevum-kozijnen.nl. (foto:
Esther van der Linden/RM)

Feest én asperges bij
eetlokaal Bos Kookt!
IJmuiden - Je zou het niet zeggen, maar in mei bestaat eetlokaal Bos Kookt alweer een jaar.
Wie jarig is, trakteert. Kom je ook
een taartje eten? Bos trakteert je
op zijn befaamde cheesecake als
je in de maand mei komt dineren.
Hans Bos kijkt terug op een mooi
jaar waarin hij zich vestigde op de
Groeneweg in IJmuiden, tegenover de Stadsschouwburg . Een
succesvol jaar als je kijkt naar
de reacties en de vaste gasten
die regelmatig terugkeren. Bos
en zijn team verheugd zich op het
komende jaar waarin ook maandelijkse activiteiten op de zondagen zullen plaatsvinden.
De eerste maandelijkse ‘speciale’ zondag is op 20 mei. Bos serveert dan een speciaal 4-gangen
aspergemenu. Je begint met een
frisse amuse met asperge, waarna een aspergesoep wordt geserveerd. Het hoofdgerecht bestaat

uit asperges op klassieke wijze
(met ham, ei en gekookte aardappelen) of met zalm. Ook in het
dessert verwerkt Bos de asperge
tot een verrassende smaaksensatie. Het menu wordt afgesloten met een koffie of thee en een
bonbon. De prijs is 29,50 euro.
Vergeet niet te reserveren 0255533061.
De tweede zondag is 24 juni. Wat
er dan gaat gebeuren, is nog niet
helemaal duidelijk. Het kan een
muzikaal tintje hebben, een proeverij etc. Ben je benieuwd? Houd
de website in de gaten of meld je
aan voor de nieuwsbrief. Bos is
open van dinsdag tot en met zaterdag. Op zondag en maandag
kun je reserveren voor groepen
vanaf 10 personen. Niet alleen
voor à la carte, maar ook voor recepties, lunches, brunches en en
buffetten. Bos denkt graag met je
mee! Zie ook www.boskookt.nl.

Uitslagen AV Suomi
Santpoort-Noord - Afgelopen
zaterdag werden bij Atletiekvereniging Suomi de CD Juniorencompetitie gehouden. Maar liefst
250 atleten van verschillende atletiekverenigingen uit de regio
kwamen strijden om het beste
teamklassement.
Suomi eindigde in het teamklassement bij de jongens C op de
eerste plaats en meisjes C op de
derde plaats.
Ook de individuele atleten hebben goede prestaties geleverd:
Jongens C behaalden winst op
de 4 maal 100 meter estafette in
47.69 secoden. Op de 100 meter
sprint behaalde Jelle van Sunder
voor Jongens C winst met 11.47
seconden en wist Robin Schut-

ter winst te behalen met de 800
meter in 2m13. Laura de Lange haalde een gedeelde eerste
plaats met hoogspringen met
1m45.
Aniek Bakker was de snelste op
de 80 meter sprint in 10.75 seconden. In klasse D haalde Celeste Menzo een derde plaats bij
het verspringen met 3 meter 94,
een tweede plaats was voor Ide
Fokkink bij het verspringen bij
de jongens met 4 meter 07. En bij
het kogelstoten haalde said Haskemi met 7 meter 22 een goede
derde plek.
De volgende competitie vindt
plaats op 26 mei bij atletiekvereniging Castricum. De landelijke
finale is op 15 september.
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Bel Canto’s Giovanna
d’Arco: wereldprestatie
Velsen - Elke twee jaar levert het
operakoor Bel Canto uit Velsen/
IJmuiden een prestatie van wereldformaat. Dit jaar is gekozen
voor ‘Giovanna d’ Arco’ van Giuseppe Verdi. Het werk behandelt de laatste twee jaar uit het leven van de legendarische Jeanne
d’Arc (1412–1431).
De opera gaat uit van de idee dat
koning Charles VII zich in een liefdesavontuur stort met zijn heldin
Jeanne d’Arc. De grootste pluim
van de avond gaat naar dirigent
Marco Bons. Vanaf de eerste noot
hoor je dat hij weet hoe je een

Verdi opera tot leven moet brengen. Van zijn orkest UMA krijgt hij
wat hij vraagt. Oprecht, flexibel en
heel doorzichtig. Vooral de klank
van de fluit laat een grote indruk
achter.
De koorklank van Bel Canto vertoont opnieuw een stijgende lijn.
Vierstemmig en in een groot legato klinkt het ronduit geweldig. Absoluut hoogtepunt uit de geschiedenis van het koor was de scene
waarin Giovanna wordt vervloekt.
Alles wat opera tot opera maakt
heeft Bel Canto hier neergezet.
In klank, beweging en uitstraling.

Beter dan dit kan niet meer.
De tenor van Harald Quaaden
(Carlo VII) klinkt op zijn best in de
ensembles, alsof de andere stemmen hem dan alle ruimte en vrijheid bieden om echt heel mooi te
zingen. Gabrielle Mouhlen (Giovanna d’Arco) brengt in haar stem
en verschijning alles mee om een
grote toekomst tegemoet te gaan.
Dat zij het karakter van Giovanna
maar sporadisch heeft kunnen tonen, zegt niets over haar, maar alles over een zeer discutabele regie opvatting. Wiebe Pier Cnossen (Giacomo) ontpopte zich als
de beste Nederlandse Verdi-bariton sinds Jan Derksen. Een romige kleur, mooi gevoileerd en in de
hoogte heel warm. Niet te geloven
dat dit zijn eerste grote Verdi-rol
was. Duo Pan (Delil) en Hans Ritman (Talbot) bleken uitstekende
keuzes te zijn. Door de regie opvatting van Martin Driessen is het
karakter van Jeanne d’Arc ernstig
geschonden. Van haar grote labiliteit, is niet veel heel gebleven. Ook
werd een essentiëel koorgedeelte
geschrapt. De vraag is waarom de
opera en het koor in deze regie
geofferd moesten worden. Chapeau voor Bel Canto dat er alles
aan doet om een breed publiek te
blijven interesseren voor alle facetten van het operavak.

Theater is een beleving

Prachtig programma
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Zaterdag gleed de nieuwe programmagids 2012/2013 van
Stadsschouwburg Velsen sfeervol
de brievenbussen van een hongerend publiek in. Directeur Jacob Bron heeft met zijn team weer
een prachtig programma neergezet voor het komende seizoen. Een
programma om van te smullen,
met voor elk wat wils. Kaarten voor
de voorstellingen zijn vanaf vrijdag
27 april, morgen dus, verkrijgbaar.
Oude en nieuwe helden komen
naar Velsen met hun nieuwste
voorstellingen. ,,Youp en Bert? Ja,
ze komen’’, zegt Jacob Bron. Maar
er zijn ook nieuwe helden op cabaretgebied: Van der Laan en Woe,
Jandino Asporaat en Murth Mossel. Cabaret, musicals, toneel, theaterhits, Velsens trots, ze komen
allemaal heel dichtbij in Stadsschouwburg Velsen. Muziek krijgt
veelal een plaats in het Thalia
Theater, dat bij deze voorstellingen Paradiso aan Zee gaat heten.
Hier worden concerten gehouden waarbij het publiek zich vrij
kan bewegen over de vloer. Dansen, bijpraten, een drankje halen
of even buiten roken, dat kan in
Paradiso aan Zee, tijdens het ge-

nieten van verschillende bands en
artiesten. In de loop van het seizoen wordt dit muziekprogramma
nog aangevuld.
Jacob Bron vertelt dat een theater
per seizoen kan kiezen uit duizenden premières. ,,Wij kiezen voor
kwaliteit en artistieke waarden en
proberen te beantwoorden aan de
smaak van het publiek in Velsen.’’
Het bijzondere is dat Stadsschouwburg Velsen dit seizoen
ook zelf voorstellingen produceert.
En wel in een heel bijzondere ambiance: Duin en Kruidberg, waar
op drie zondagmiddagen speciale voorstellingen in de herensalon
worden gehouden. De voorstelling kan uiteraard worden gecombineerd met een lunch of diner.
,,Hier komen cultuur, erfgoed en
een goede keuken bij elkaar’’, aldus Jacob Bron. 12 november is de
sterfdag van Cornelis Vreeswijk. 25
jaar geleden overleed deze troubadour die afkomstig is uit IJmuiden. Daarom is op deze avond het
Cornelis Vreeswijk Gala dat eenmalig in Stadsschouwburg Velsen
wordt gebracht. Maar er zijn veel
meer artiesten met een link naar
Velsen die hier graag komen op-

treden. Boudewijn de Groot geeft
in Velsen zijn op twee na laatste
grote concert. En natuurlijk komen Hans Klok en Arie Koomen
naar Velsen. Ook dit jaar is Stadsschouwburg er in geslaagd een
prachtig programma samen te
stellen waarin voor iedereen voorstellingen zijn om van te genieten.
Wie de gids niet heeft ontvangen,
kan een kijke nemen op via www.
stadsschouwburgvelsen.nl. Reserveren kan al vanaf vrijdag.

Hobbykok Lida verrast
in ‘Fix This Kitchen’
Velsebroek - Hobbykok Lida uit
Velserbroek speelt zondag 29 april
de hoofdrol in het tv-programma
‘Fix This Kitchen’. In het programma gaan SBS6 en IKEA langs bij
gepassioneerde hobbykoks van
wie de keuken dringend aan vervanging toe is. Kookliefhebbers
waarvan hun keuken de beste
tijd gehad heeft, worden verrast
met een gloednieuwe keuken van
IKEA en een masterclass bij een
topkok. De uitzending met Lida
is zondag 29 april om 17.30 uur te
zien op SBS6.
Lida is een groot kookliefhebber.
Ze kookt de heerlijkste gerechten,
van stoofpotjes tot hartige taarten.
De keuken is voor Lida het hart
van haar huis, hier komt iedereen
samen. Lida werd opgegeven voor
Fix This Kitchen door haar dochter
Bernice omdat haar keuken dringend aan vervanging toe is.
De keuken is inmiddels 20 jaar
oud en in de tussentijd opgeknapt met tweedehands apparatuur, maar heeft nu echt zijn beste tijd gehad.
In de aflevering wordt de nietsvermoedende Lida bij thuiskomst verrast door presentatrice Vivian Reijs
in een keuken waar niets meer van

over is. Gelukkig blijkt dat zij er
een compleet nieuwe keuken voor
terug krijgt. Vivan neemt haar mee
naar sterrenrestaurant De Vrienden van Jacob op Landgoed Duin
en Kruidberg in Santpoort, waar zij
een masterclass krijgt van topkok
Alain Alders. In de tussentijd krijgt
haar keuken een complete metamorfose van IKEA. Aan het einde van de aflevering keert Lida terug naar huis om de masterclass in
praktijk te brengen voor vrienden
en familie in haar gloednieuwe
keuken. IKEA is sponsor van het
nieuwe programma. Het woonwarenhuis verkoopt een groot assortiment kwaliteitskeukens.
,,De keuken is het middelpunt van
het huis, hier wordt gegeten, gekookt en de dag door genomen.
Bij IKEA kunnen mensen terecht
voor een keuken die precies past
bij hun wensen en situatie. Wij bieden de meest uiteenlopende stijlen, lage prijzen, hoge kwaliteit en
deskundig advies.
Dit programma is een mooi middel om Nederland kennis te laten maken met onze keukens
van topkwaliteit”, vertelt Eva-Lotta
Sjöstedt, algemeen directeur van
IKEA Nederland.

Watervrienden IJmuiden
heeft nieuwe voorzitter
IJmuiden - Waar de meeste verenigingen moeite hebben om vrijwilligers te vinden, laat staan voor
een bestuursfunctie, mocht WVIJ
zich gelukkig prijzen met de keus
uit drie kandidaten die zich verkiesbaar hadden gesteld als voorzitter. Tijdens de Algemene Leden Vergadering is met meerderheid Gerard Brussaard tot nieuwe
voorzitter gekozen. De tegenkandidaten moesten toezien hoe Gerard van scheidend voorzitter Ron
Blok de voorzittershamer kreeg
overhandigd. Met medeweten van
enkele bestuurleden was zijn eerste taak, om Ron na zijn jarenlange inzet, de titel erelid toe te bedelen. Uiteraard is het bestuur
hiermee akkoord gegaan zodat
Ron met gepaste trots zich geheel
kan inzetten als hoofdtrainer van

de wedstrijdploeg. Mooie woorden van Nico Struijs completeerde
Ron’s afscheid. Ook bij het secretariaat heeft een wisseling plaatsgevonden. Ellen Klooster heeft
zich na een viertal intensieve jaren
niet herkiesbaar gesteld. Het secretariaat wordt door Peter Linsen
overgenomen die als wedstrijd coordinator nu het complete secretariaat onder zijn hoede heeft. Ook
Ellen werd in het zonnetje gezet
en zal Peter alle geheimen van het
secretariaat toelichten. De jaarvergadering was heel goed bezet in
tegenstelling tot eerdere jaren. Het
voltallige bestuur gaat zorgen dat
de club blijft wat ze nu zijn; een
gezonde, gezellige zwemvereniging waar iedereen zijn plek heeft
en kan vinden. Zie ook www.watervriendenijmuiden.nl.
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Documentaire over
Jan Bonekamp in WT
IJmuiden - Het Comité ter herdenking van de oorlogslachtoffers uit het IJmuidense verzet organiseert zondag 29 april
om 14.30 uur, een speciale presentatie van een korte filmdocumentaire over Jan Bonekamp
en Hannie Schaft. De fraaie documentaire is tot stand gekomen
in het kader van het project ‘Monumenten Spreken’, waarin verhalen van ooggetuigen worden
vastgelegd om de 27 oorlogsmonumenten die de Zaanstreek rijk
is te ondersteunen in de overlevering van de zo belangrijke en
indringende
geschiedenissen
van de Tweede Wereldoorlog. De
verhalen worden verfilmd door
en onder redactie van Robert
van Tellingen, Hans van den Pol
en Merel Kan.
Jan Bonekamp en Hannie Schaft
opereerden beiden vanuit Haarlem en de IJmond. Bonekamp
raakte op 21 juni 1944 dodelijk verwond bij zijn laatste aanslag op de politieman Ragut, op
de Westzijde in Zaandam. Bonekamp overleed twee dagen later in gevangenschap. Hannie
Schaft kon toen gelukkig ont-

snappen, maar zij werd op 21
maart 1945 alsnog door de bezetter gearresteerd en op 19 april
in de duinen bij Overveen gefusilleerd. Voor Jan Bonekamp en
Hannie Schaft is op de Westzijde
in Zaandam een monument geplaatst. In de documentaire staat
het verhaal van de aanslag centraal. Naast tijdgenoot en lid van
het toenmalig verzet Truus Menger-Oversteegen komt een ooggetuige van de aanslag aan het
woord.
Bij de presentatie van de korte
documentaire (ca. 12 min.) over
Jan Bonekamp en Hannie Schaft
in het Witte Theater, Kanaalstraat
257, zal Hans van den Pol, één
van de redactieleden van de documentairereeks, een toelichting
verzorgen over hun project ‘Monumenten Spreken’ en de productie en verfilming van de documentaire over Jan Bonekamp
en Hannie Schaft. Toegang: gratis.
De documentaire zal bovendien
op de reguliere filmavond in het
Witte Theater op vrijdag 4 mei als
voorfilm worden vertoond. Aanvang 21 uur, Toegang: gratis.

Intelligente verlichting
Velsen - De gemeente wil op bepaalde wegvlakken de openbare verlichting doven. Het college
beroept zich hierbij op schijnveiligheid en milieuaspecten. In de
vragen van het CDA wordt juist
gevraagd de openbare verlichting volledig aan te laten. Het idee
van GroenLinks is dat de discussie zich nu teveel toespitst op aan
of uit, en hierbij de discussie over
veiligheid niet adequaat gevoerd
wordt. Tussen het doven en het
aanlaten van openbare verlichting
zijn tegenwoordig goede alternatieven met veel voordelen. Deze
zogeheten intelligente openbare
verlichting is veelal kostenbesparend, beter voor milieu en omgeving en zeker ook veiligheidsver-

hogend. GroenLinks is van mening dat veiligheid op fietspaden
en buitengebieden zeer zeker van
belang is. Daarom is goede verlichting van belang, maar wanneer er niemand is, hoeft de verlichting niet te branden.
Juist het effect dat het niet vanzelfsprekend is dat er verlichting
aan is heeft een zekere signaleringsfunctie. Immers, indien de
verlichting op betreffende plaatsen brandt weet men dat daar
iets is en zal dat meer aandacht
van de omgeving trekken. Voor de
fietser en de wandelaar blijft het
overzicht in ruime mate aanwezig.
Een goede plaatsing en afstelling
van eventuele sensoren is hierbij
natuurlijk wel van belang.

Cliëntenraad

Twee nieuwe auto’s
voor Reddingsbrigade
IJmuiden - Autobedrijf Stormvogels heeft twee nieuwe Nissans geleverd aan Reddingsbrigade Nederland in IJmuiden. Het
betreft een Qashqai en een Navara die in oranje, de kleur van
Reddingsbrigade Nederland, zijn
gespoten. Met de auto’s kan de

organisatie direct hulpverlening
bieden. Directeur Raymond van
Mourik (in oranje jas) mocht de
sleutels van de gloednieuwe auto’s in ontvangst nemen van
Maarten de Koning van de bekende Nissandealer in IJmuiden.
(foto: Kees Blokker)

Doe Maar in Patronaat
Regio - Het is nog steeds de populairste band die ons land ooit
heeft gekend. Meer dan dertig jaar nadat ze begonnen staat
Doe Maar aan de vooravond van
een spannend nieuw hoofdstuk:
in oktober 2012 is het viertal de
hoofdact van Symphonica In Rosso. Voor die tijd doet Doe Maar
drie optredens in het Clubcircuit, waarvan één in het Haarlemse Patronaat, op zaterdag 22 sep-

tember om 21.00 uur (19.30 uur
zaal open) in de Grote Zaal. De
toegang bedraagt 38,50 (ex fee).
De voorverkoop begint zaterdag 28 april, om 21.00 uur. kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar
aan de kassa van het Patronaat
(max. 2 tickets per persoon). Met
je Doe Maar-ticket ben je vervolgens (gratis) welkom bij de speciale Doe Maar-editie van 80’s Verantwoord, tot in de kleine uurtjes!

Blaudzun op Beeckestijn
Velsen-Zuid - De organisatie
van Beeckestijnpop is in volle
gang. Dit jaar vindt het populaire
festival vanwege het EK voetbal
een weekje later plaats dan gebruikelijk. Zaterdag 16 juni is het
lommerrijke landgoed Beeckestijn het toneel voor muziekminnend Velsen. Drie podia vol met
vernieuwende muziek.
De folk- en artrockmuzikant
Blaudzun komt met zijn voltallige
band naar Velsen voor een uur
karakteristieke zang en meeslepende melodieën. Singer-songwriter Blaudzun heeft lovende
kritieken in binnen- en buitenland in ontvangst mogen nemen
en zijn clubtour in Nederland
was op voorhand volledig uitverkocht. Fijn voor de fans die naast
het net hebben gevist: op Beec-

kestijnpop kan Blaudzun gratis
en voor niets bezocht worden.
Ook liefhebbers van postpunk
en new wave komen goed aan
hun trekken. De jongen honden
uit Rotterdam van Rats on Rafts,
zeer populair in Engeland, maken stekelige postpunk die nadrukkelijk verwijst naar de vroege jaren tachtig. Denk aan muziek van The Cure en Echo & The
Bunnyman.
Muchachito Bombo Infierno uit
Barcelona maakt aanstekelijke feestmuziek, perfect voor een
dansje op het Engelse veld. Maar
ook Pussycat Kill Kill Kill en Orgaanklap zijn dit jaar van de partij. Dit is slechts een greep uit het
muziekaanbod dat Beeckestijnpop dit jaar te bieden heeft. Zie
ook www.beeckestijnpop.nl.

ZoMiPo bestaat 15 jaar
IJmuiden - Zondag was het groot
feest in het Buurtcentrum de Brulboei. Daar vierde het Zondagmiddagpodium voor ouderen haar
15-jarig jubileum. Uitgenodigd
waren de vaste bezoekers en de
50 vrijwilligers die aan het Zondagmiddagpodium verbonden zijn.
Om 14.00 uur opende wethouder
Vennik de middag, gevolgd door
de heer A. van Deventer, directeur
van Stichting Welzijn Velsen.
Beiden hadden lovende woorden
voor de vrijwilligers, die een bijdrage leveren om deze middagen
goed te laten verlopen. De opricht-

ster en coordinator Martha Jongejan, de programmeurs, de chauffeurs van het OIG/IHD, de gastvrouwen, de medewerkers achter
de bar, allen dragen zij hun steentje bij. Het beroemde Zwanenkoor
zorgde weer voor een spetterend
optreden met Amsterdamse liedjes en meezingers. Na het muzikale gedeelte werd een heerlijk diner geserveerd. Tevens was dit de
afsluiting van het seizoen. In oktober zal het nieuwe seizoen beginnen en kunnen veel ouderen weer
volop genieten van een serie voorstellingen op de zondagmiddag.

Velsen - In de cliëntenraad participeren vertegenwoordigers van
de cliënten van de afdeling sociale zaken. In de afgelopen jaren
is cliëntenparticipatie een begrip
geworden dat niet meer is weg te
denken. Overal wordt de roep om
inspraak (medezeggenschap) groter. Het gaat vooral om die situaties waarin de cliënt min of meer
afhankelijk is. In de gemeente Velsen kreeg deze vorm van inspraak
in 2000 gestalte. De toenmalige
gemeentelijke sociale dienst formuleerde toen de wens om, naast
alle individuele klantcontacten,
ook op beleidsmatig niveau met
haar klanten in gesprek te komen.
Na overleg werd in maart 2000 de
cliëntenraad geïnstalleerd. De leden van de cliëntenraad zijn ervaringsdeskundigen en onderhouden nauw contact met hun achterban. De gemeente maakt dankbaar gebruik van de suggesties en
adviezen die zij leveren voor het
te formuleren beleid, dat daarmee immers beter kan worden afgestemd op de vragen en behoeften van de doelgroep. Bent u client van de sociale zaken en heeft
u vragen of spreekt het u aan om
ook mee te praten, dan kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 06-20294234.

4 mei
herdenking
Tata Steel
Velsen - Op vrijdag 4 mei vindt bij
Tata Steel in IJmuiden de jaarlijkse
herdenking plaats van alle burgers
en militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen
in oorlogssituaties en tijdens vredesmissies. Dook van den Boer
(directeur Tata Steel in IJmuiden)
en Henk Hamans (lid Centrale Ondernemingsraad) zullen namens
directie en medewerkers van Tata Steel in Nederland een krans
leggen bij het oorlogsmonument
aan de Wenckebachstraat en bij
het gedenkteken ter herinnering
aan de dwangarbeiders uit de oorlogsjaren. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst zal in het bijzonder
worden stilgestaan bij de 69 medewerkers van het staalbedrijf die
tijdens de Tweede Wereldoorlog
zijn omgekomen. De herdenking
begint om 9.45 uur en eindigt om
10.30 uur. Daarna is er gelegenheid om koffie te drinken in het
congrescentrum van het Dudok
Huis van Tata Steel. Leden van het
Tata Steel Orkest zullen de plechtigheid muzikaal begeleiden.

Vrolijke bij
maken
Velsen-Zuid - Op Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude kan een vrolijke bij worden
gemaakt. Dit kan elke middag
van 7 mei tot en met 30 juni van
13.30 uur tot 15.30 uur (2 euro).
Het pakketje is ook te koop als
knutselsetje voor thuis.
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VSV pakt drie
belangrijke
punten

Hoeksteen ongeslagen
kampioen schoolvoetbal
Velserbroek - Het team van De
Hoeksteen groep 5/6 heeft eerst
alle drie de voorrondes goed doorgelopen. Ze hebben alle wedstrijden hiervan gewonnen.
Afgelopen donderdag was een
spannende dag voor de mannen.
Ze mochten de finale spelen in het
Tata Steel Stadion.

Trots en een beetje zenuwachtig
liepen ze het veld op. Ze kenden
een aantal spelers van De Beekvliet al. Het was een zeer spannende wedstrijd. Na een 1-0 achterstand werd er gelukkig snel de 1-1
gemaakt en de 2-1.
Uiteindelijk hebben ze met 5-2 gewonnen. Een hele mooie prestatie.

Nieuwe folder Speelotheek

Speelgoed zoekt maatje
Velserbroek - Er is een nieuwe folder van de Speelotheek.
,,Dankzij de enthousiaste groep
vrijwilligers ziet de folder er
prachtig uit,” zei Thea Verbrugh
trots in haar welkomstwoord afgelopen zaterdag tijdens de
open dag van de speelotheek.
,,Als je de folder ziet, dan zie je
waar de speelotheek voor staat:
Plezier met speelgoed.’’
,,We hebben dezelfde voorwaarden als de bieb: drie weken drie
stukken speelgoed lenen voor 27
euro per jaar,’’ vertelt een bevlogen vrijwilligster tegen een potentiële klant ,,Neemt u deze
nieuwe folder mee,’’ ze zwaait
trots met de nieuwe folder waarop een treintje staat met de
kreet: Speelgoed zoekt matje! ,,Houdt u het in gedachten,
eventueel voor de grootouders.’’
Er is veel buitenspeelgoed. Alles
is gerubriceerd door middel van
kleurenstickers. Hierdoor wordt
globaal duidelijk in welke leef-

tijdscategorie je kunt zoeken.
De vrijwilligster wijst aan dat de
groene stickers aangeven welk
speelgoed het meest geschikt is
voor het kleine ventje van ongeveer 2 jaar. Het jongetje gaat gelijk op het bankje zitten om met
de trein te spelen.
De puzzels en gezelschapsspellen staan in een lange stelling, het constructie- en fantasiemateriaal aan de andere kant.
Speelgoed met een blauwe sticker is speciaal voor kinderen met
een handicap.
Aan de balie legt een vrijwilligster aan iemand uit wat het vrijwilligerswerk inhoudt. ‘Eén keer
in de drie weken een baliedienst
draaien. Samen met een tweede
vrijwilliger, gezellig hoor.’ ‘Dat is
te doen’, hoor ik de nieuweling
zeggen en ze schrijft zich meteen in als vrijwilligster. Als de
dame wegloopt, straalt de vrijwilligster: ‘Yes, die is binnen!’ Zie
www.mamamia-velserbroek.nl.

Velserbroek - De voortekenen
voor de uiterst belangrijke wedstrijd tegen Vitesse’22 waren niet
al te gunstig. Vermolen en Faassen geschorst, Jasper Post geblesseerd, De Boer en Kunst op vakantie en ook Güler ontbrak deze
zondag op de spelerslijst. Ook één
van beoogde vervangers, Van de
Bos moest geblesseerd afhaken.
Dus de selectie van VSV zou op
zijn breedte getest worden. Trainer Hoogervorst was donderdag,
vrijdag en zaterdag speciaal naar
Lourdess afgereisd om hier een ingeving op te doen en uiteindelijk
stonden er gewoon weer elf namen op het wedstrijdformulier. De
opvallendste namen waren die van
Michiel Spaans, die deze wedstrijd
zijn rentree maakte en ook Wesley
vd Wal was door fysio Rico Pauletta weer speelklaar gemaakt. Na
een rommelige beginfase waarin
beide teams aan elkaar gewaagd
waren wist VSV plots de score te
openen, op een lange bal van Delano Post wist Robert Schippers
na goed doorzetten de bal langs
keeper Veldt te schuiven. Vitesse pakte hierna het initiatief maar
VSV bleef verdedigend goed overeind. Spits Kokkelkoren had weinig in te brengen tegen Spaans en
de gevaarlijkste speler van Vitesse, Robin Bakker lag aan de ketting bij de wederom sterk spelende
Tom Picavet. Als er dan toch een
bal doorkwam was er altijd nog de
solide doelman Ruben Cusell. Vlak
voor de pauze kreeg VSV nog twee
grote mogelijkheden maar doelman Veldt redde twee keer met
de voeten op inzetten van Robert
Wijdoogen en Wesley van der Wal.
Zo brak met 1-0 de rust aan. Na de
pauze probeerde Vitesse wel aan
te zetten, maar de VSV defensie
gaf geen krimp. Een half uur voor
tijd werd het zelfs 2-0. Een vrije
trap van Delano Post kwam voor
de voeten van Schippers en de
2-0 was een feit. Vitesse ging hierop één tegen één achterin spelen
en VSV kreeg daardoor zeeën van
ruimte. Even leek er op dat de keihard werkende Pascal Maat de 3-0
ging scoren maar zijn inzet ging
via de doelman net naast. Ook Wesley vd Wal kwam alleen op de vijandelijke goalie af maar ook zijn
inzet strandde op Veldt. Vitesse
kwam slechts één keer dreigend
door maar Cusell redde fraai bij
de eerste paal. Vlak voor tijd gooide Wesley vd Wal de partij in het
slot door de bal op aangeven van
Schippers vanaf vijfentwintig meter in de bovenhoek te jagen. Zo
behaalde VSV door een geweldige teamprestatie de dik verdiende drie punten binnen. Alle spelers
verdienden een dikke pluim door
zichzelf in het teambelang helemaal weg te cijferen en door keihard werken de overwinning over
de streep te trekken. Volgende
week is VSV 1 vrij en moet VSV 2
trachten in de strijd om de periode te blijven door bij de Koninklijke
HFC drie punten weg te snoepen.

Trainers AZ: ‘Denk aan Barcelona’

Geslaagde AZ-clinic
Santpoort-Zuid -’Denk steeds
aan Barcelona: veel en goed
overspelen is belangrijk. Dus
kom op.’
Dennis Haar, trainer bij het eerste elftal van AZ, geeft coaching
aan de jeugd. De privé training
van Haar is één van de onderdelen van de AZ-clinic bij Terrasvogels. Haar geeft een privé training voor de jeugd van 12 jaar
of ouder. De geselecteerde jongens doen tien verschillende oefeningen.
Haar zit er bovenop en geeft telkens aanwijzingen. ,,Je ziet het:
iedereen is enthousiast en hard
aan het trainen”, vertelt Haar.
,,Daarom is het altijd leuk om deze clinic bij Terrasvogels te geven.”
AZ is op 20 april met twee trainers van het elftal van Gert Jan
Verbeek naar Santpoort gekomen. De keeperstrainer, Nick van
Aart, geeft training aan de jongere deelnemers. In totaal staan
er zo’n 60 jongens en meisjes op
het veld om de aanwijzingen van
Van Aart en zijn medewerkers op
te volgen. De clinic van AZ past

in het jeugdbeleid van Terrasvogels. De club biedt de jeugd
kwalitatief hoogwaardige trainingen, twee keer per week. Er is
steeds persoonlijke aandacht om
elke speler beter te leren voetballen. En er staan altijd twee,
gediplomeerde, trainers voor ieder team. Ook de coaching bij
de wedstrijden is goed geregeld.
,,Wij willen alle jeugdleden een
goede voetbalopleiding geven”,
vertelt een lid van het jeugdbestuur. ,,Daarom investeren wij in
de jeugd van vier tot zestien jaar,
met trainingskampen, clinics en
goede trainers. Ook werken wij
veel samen met het CIOS.”
Aan het eind van de clinic volgt
nog een korte nabespreking
door Dennis Haar. Hij moedigt
zijn spelers aan om veel te blijven trainen. ,,Oók als het regent
moet je gewoon komen! Het is
hier altijd leuk om te voetballen”,
aldus Haar, die zelf ook bij Terrasvogels heeft gespeeld.
Aan het eind van de clinic ondertekenen Dennis Haar en Nick
van Aart de certificaten en geven
deze aan de deelnemers.

Goede voorstelling De
Veste zeker geen straf
Velserbroek - Zaterdag en zondag was in het Polderhuis in Velserbroek de voorstelling Straf te
zien van Toneelgroep De Veste.
Er was veel belangstelling voor
beide voorstellingen. Het programmaboekje was goed verzorgd en er werden loten verkocht ter ondersteuning van de
toneelgroep.
Het stuk greep het publiek direct door een prachtige rol van
meneer Anton Velsen (Peter van
Straaten) die samen met buurvrouw Blaupot (Ivonne Verduin)
op de lachspieren werkte. Ook
zuster Brandsma (Corrie van der
Rol) zette het hele zorgsysteem
met haar allesbepalende zorgplan op een heerlijke manier
voor gek. Het publiek genoot van
de zotte situaties met de reclasseringsambtenaar (Lotte Hartendorf) die via de penoze wat bij
wilde verdienen en samen met

de vriendin van een bankrover
(Ianthe Wolkers) achter de buit
aanging. Al met al was het een
prima voorstelling en het was zoals in het voorwoord van regisseur (Rinus Krom) stond ‘Zeker
geen straf’ om naar te kijken.
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Meer buurtsportcoaches

Historische jaarverslagen

Zaterdag 2 juni bestaat IJmuider Voetbal Vereniging Stormvogels precies 100 jaar. Dit
wordt gevierd met diverse festiviteiten en de uitgave van een jubileumboek. Op
de zoektocht naar materiaal
kwam er een door de tijd geteisterde ordner boven water.
De inhoud was sensationeel
en gaf niet alleen een inkijk
in het verre verleden, maar
gaf ook veel munitie voor de
inhoud van het boek. Van de
verslagen van de jaarvergaderingen tussen 1931 tot en met
1956 is een selectie gemaakt
die onverkort en onverbeterd
zal worden geplaatst in deze
rubriek.
1939: Zoo voortgaande komt
men van de een naar den ander
en kom ik aan een onmisbare
man voor de vereeniging met name den Heer Hühl. Hij moet zorgen dat de dubbeltjes binnenkomen. En dat doet hij ook naar
genoegen. En toch brengt hij
het niet van alle binnen. Namelijk van de onwilligen, waarvoor
hij soms drie tot vier keer aan de
deur moet komen, hetgeen hem
wel eens moedeloos stemt. Wij
weten wel, het valt niet mee in
deze karige tijden met de portemonnaie gereed te staan. Maar
men heeft nu eenmaal de verplichting op zich genomen, dan
moet men dien ook nakomen.
Daarom is het de leden reeds zoo
makkelijk mogelijk gemaakt door
in twaalf gedeelten zijn contributie te kunnen betalen.
1940: Thans eenige woorden aan
het eerste elftal. Ook zij hebben
de lasten van de mobilisatie ondervonden. Meermalen konden
diverse spelers niet present zijn,
daar zij geen vrij uit den militairen dienst konden krijgen of hunne kantonnementen niet mochten verlaten. Vandaar dat ook
dikwijls met afwisselend succes werd gevoetbal. Aan schotvaardigheid en doortastendheid

heeft het vaak gemankeerd.
1941: Medegedeeld zij, dat de
NVB-bonnen beschikbaar stelt
voor een derde der spelende leden van een vereeniging en wel
per seizoen. De aanvragen dienen bij de Secr. te worden ingeleverd, die de aanvragen op
een daartoe bestemd formulier
aan den NVB doorzendt. Bericht
werd van de NVB ontvangen, dat
gezien de kans op schaarschte in
de schoenen aangeraden werd
zich bijtijds van bonnen te voorzien alvorens het te laat is.
1946: Gezien er nog geen kans
bestond in eigen home te spelen werd wederom een beroep
op de vereeniging EDO gedaan
om onze wedstrijden voor het
eerste en tweede elftal wederom
op hun veld te spelen en zooals U
allen weet was het weer niet tevergeefs. Financieel mogen wij te
Haarlem Noord niet klagen, zoo
ook niet met de wedstrijden in
het Heemsteedsche Sportpark.
Wat de wedstrijden in het Heemsteedsche Sportpark betreft hadden wij alle medewerking van de
gemeente Heemstede, Politie en
den Directeur alsmede van de
Bestuuren van RCH en HBC.
Met het derde en vierde elftal
werd eerst gespeeld op het veld
van Velsen te Santpoort, doch
daar er bezwaar werd gemaakt
om voor 12.00 uur te spelen werden de laatste wedstrijden op het
oude Stormvogelsveld gespeeld,
waar ook de junioren en adspiranten hunne wedstrijden gedurende het seizoen gespeeld hebben.
In het kader van het 100-jarig
jubileum organiseert Stormvogels op zaterdag 2 juni een
reünie. Voorafgaand aan deze
reünie wordt er een onderlinge voetbalwedstrijd georganiseerd voor (oud-)leden. Tijdens deze reünie kunt u oude
koeien uit de sloot halen, sterke verhalen ophoesten, oude
teamgenoten ontmoeten of
een blik werpen op ons museum. U kunt u zelf voor deze reünie aanmelden via reunie100@stormvogels.nl. Meer
informatie is te vinden op onze website www.stormvogels.nl, www.facebook.com/
stormvogels100jaar en in onze kantine.

Felisenum winnaar
schaaktoernooi
Velsen-Zuid - Het Gymnasium
Felisenum is winnaar geworden van het landelijk Schaaktoernooi der Zelfstandige Gymnasia.
Het jaarlijks terugkerend toernooi vond woensdag 18 april
plaats op het Murmelliusgymnasium in Alkmaar.
Voor het Felisenum kwamen uit
Miguoël Admiraal, Maurice van

Rees (als goede invaller van de
helaas zieke Wim Laurens Gravenmaker), Richard Schelvis
en Bas, Sjoerd en Daan Haver.
Dit team zette in de halve finale het Erasmiaans Gymnasium
uit Rotterdam aan de kant. In
de finale werd uiteindelijk met
4-2 gewonnen van de stugge
Groningers van het Praedinius
Gymnasium.

Velsen - De gemeente Velsen
doet een extra aanvraag bij het
Ministerie van VWS voor Buurtsportcoaches. In de gemeente
Velsen zijn al enkele buurtsportcoaches werkzaam. Zij vormen
een verbinding tussen kinderen,
jongeren, scholen en sport en
coördineren projecten. Het ministerie stelt extra geld beschikbaar voor buurtsportcoaches. De
gemeente Velsen komt in aanmerking voor extra gelden.

TVIJ springt voor plaats
in landelijke finales
Velsen - Afgelopen zaterdag
streden de wedstrijdspringers
van TVIJ om een plaatsje in de
landelijke finales die op 16 en 17
juni in Alkmaar gehouden worden. Een Kudelstaart hebben
voor een tweede maal op rij alle
synchroonspring(st)ers van TVIJ
een medaille weten te bemachtigen.
Britney Steenbergen en Tessa
Koster kwamen in de klasse C
net één tiende punt te kort om er
met het goud vandoor te gaan.
Hun Synchroonoefening werd
beloond met een meer dan verdiende tweede plaats. Tara Huveneers en Maaike Spring in ‘t
Veld tekenden in dezelfde klasse zeer verdienstelijk voor het
brons. In de D jeugd gemengd
zijn Annick Houthuizen en Zoë
Hekelaar tweede en Mel van der
Kolk en Siebe Wielenga derde
geworden. Bij de pupillen E gemengd zorgden Merel Wolzak en
Myra Veldhuyzen voor een derde
bronzen plak. Britt Klous en Mara Smelt verhoogden de feestvreugde nog extra door bij de de
E jeugd gemengd eveneens een
derde plek in de wacht te slepen.
Ook bij de individuele springers
waren er voor TVIJ weer de nodige medailles te verdienen. Britney Steenbergen pakte in de C
jeugd meisjes het goud, Tessa Koster haalde met slechts
twee punten minder het brons.
Een ware nek-aan-nek-race. Ta-

ra Huveneers, Jennifer van Maren en Maaike Spring in ‘t Veld
eindigden respectievelijk op de
vierde, vijfde en zesde plaats. Bij
de pupillen D meisjes wist Annick Houthuizen de concurrentie met ruim vijf punten op afstand te houden. Zoë Hekelaar
was goed voor het goud in de D
jeugd meisjes.
Opnieuw een prima prestatie. In
dezelfde klasse bij de jongens
was Mel van der Kolk opperbest.
Met ruim elf punten verschil, was
hij te sterk voor de concurrentie.
Merel Wolzak kwam bij de E pupillen jammer genoeg net één
tiende punt te kort om het goud
om te mogen hangen. Met deze tweede plaats in de veertien
meisjes tellende klasse, heeft ze
desalniettemin een zeer goede prestatie geleverd. Dawy van
Tintelen en Myra Veldhuyzen
waren goed voor een vijfde en
elfde plaats.
Ook bij de E jeugd liet TVIJ zich
van zijn beste kant zien. Mara
Smelt en Britt Klous palmden de
mooiste podiumplaatsen in met
de gouden en zilveren medaille.
Terra Broertjes eindigde op een
achtste plaats.
Op twaalf mei aanstaande worden in Alkmaar de derde en laatste plaatsingswedstrijd voor de
landelijke finales gesprongen.
De springers van TVIJ zien dit
met veel vertrouwen tegemoet.
Zie ook www.tvij-trampoline.nl.

Speciaal Parkinson Café
Santpoort-Noord - Op donderdagmiddag 3 mei is in Dorpshuis Het Terras, het stationsgebouw van Santpoort-Noord, een
speciaal Parkinson Café van 14.00
tot 17.00 uur. Deze middag wordt
als eindopdracht georganiseerd
door Jim Glansdorp, student Evenementen aan het Nova College
in Haarlem. Jim: ,,Het belooft een
mooie middag te worden met onder andere professionele catering, een liveband en kunst. Deze middag staat in het teken van
verzamelen en hobby’s. Parkinson

patiënten die deze middag iets
willen laten zien van hun hobby
kunnen dat van te voren laten weten, zodat er ruimte voor kan worden gemaakt.’’ Parkinson patiënten die willen meedoen aan deze
middag, kunnen zich van te voren
opgeven via jim-035@hotmail.
com of via 06-15860276. Vermeld
alstublieft met hoeveel personen
u komt. Familie of vrienden zijn
ook van harte welkom. Wie geen
vervoer heeft, kan dit laten weten,
er wordt dan gekeken of vervoer
kan worden geregeld.

Film in ‘t
Brederode
Huys
Santpoort-Zuid - Vrijdagmiddag 4 mei is het weer filmmiddag bij de Vereniging Santpoorts
Belang en u bent van harte welkom. Er wordt deze middag de
film ‘Driving miss Daisy’ vertoond. De film was genomineerd
voor 9 Oscars en kreeg de Oscar voor beste Film en Jessica
Tandy won de Oscar voor beste
Actrice; Morgan Freeman kreeg
zijn tweede Oscarnominatie.
Aanvang van de film is 14.00 uur
en de toegang is geheel gratis.
’t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201, telefoon 0235383016. Zie ook www.santpoortsbelang.nl.

Speurtochten
op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude kunnen vanaf 1 mei tot
en met de herfstvakantie diverse speurtochten worden gedaan. Er is een speurtocht door
het spinnenbos, door het uilenbos, door de boerderij, langs de
weilanden en door het egelbos.
Meer informatie over de speurtochten staat op de facebookpagina van Zorgvrij. Informatieboerderij Zorgvrij ligt aan de Genieweg 50 in Spaarnwoude, telefoon 023-5202828.

Windkracht 6:
pieren dicht
Velsen - De gemeente heeft met
Rijkswaterstaat een overeenkomst afgesloten over de Noorden Zuidpier. Deze overeenkomst
gaat over het onderhoud en toezicht van de pieren. Zo is er afgesproken dat vanaf windkracht
6 de pieren worden afgesloten
voor recreanten en vissers. Dat
betekent dat bij betere weersomstandigheden de pieren toegankelijk moeten zijn voor wandelaars, fietsers en vissers. Ook
zijn afspraken gemaakt over
het toezicht op de pieren, het
schoonhouden en het zandvrij
maken.
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Beladen discussie over
eurocrisis en pensioenen

Moedernacht
in Velsen
Velsen - Moederdag is een feestelijke dag waarop wereldwijd
moeders in het zonnetje gezet
worden. Moederdag heeft ook
een schaduwkant: de moedernacht. Moedernacht is in 2006 met
steun van de Europese Unie gestart. Voorafgaand aan Moederdag wordt stilgestaan bij Moedernacht, de schaduwzijde van Moederdag. De Moedernacht wordt
landelijk onder andere georganiseerd door Rutgers WPF, AMREF
Flying Doctors, Cordaid Memisa,
Koninklijk Instituut voor de Tropen,
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en Simavi. Voor veel vrouwen is zwangerschap en de bevalling een zaak
van leven of dood – voor hen en
voor hun kind. Jaarlijks overlijden
wereldwijd meer dan een half miljoen vrouwen aan de gevolgen
van hun zwangerschap. 10 miljoen
vrouwen houden er blijvend letsel aan over. 99% van deze vrouwen wonen in ontwikkelingslanden. In de acht Millenniumdoelen
die in 2000 door de VN zijn aangenomen, wordt dit probleem aan de
orde gesteld. Doel nummer 5 wil
veilig moederschap bevorderen
en moedersterfte en kindersterfte
bij zwangerschap en bevalling terugdringen. De problemen komen
wereldwijd voor, ook in Nederland.
Moedernacht vraagt hiervoor aandacht. In Velsen gebeurt dat in de
Openbare Bibliotheek aan het Dudokplein op 12 mei tussen 13.00
en 15.30 uur. Er zijn kramen met
informatie over dit millenniumdoel 5 zien: het geldt voor iedereen, voor vrouwen daar en voor
vrouwen hier. Er worden films en
video’s getoond. De cabaretière
Funda Müdje praat het programma aan elkaar. Het Moedernachtlied wordt gezongen. Kortom, er is
veel te beleven. In het zwembad
De Heerenduinen in IJmuiden is
op zondag 13 mei ook nog het een
en ander te zien. Het zwembad is
van 9.00 tot 17.00 uur open. Op de
kraam daar is informatie over Millenniumdoel 5 te vinden net als
over de verschillende organisaties die zich op zaterdag gepresenteerd hebben. Voor meer informatie: http://www.facebook.com/
12Mei2012MoedernachtInVelsen.

Bijenmobiel
maken op
Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude kan in de meivakantie een
vrolijke mobiel met bijen worden
gemaakt. Het is namelijk het Jaar
van de Bij. Oudere kinderen maken bijen van elzenproppen en
de kleintjes maken bijen van papier. Het knutselen (2 euro) kan
elke middag van 1 mei tot en met
6 mei van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Informatieboerderij Zorgvrij ligt
aan de Genieweg 50 in Spaarnwoude, telefoon 023-5202828.

Drukke tijden voor
coverband Full Count
Santpoort-Noord - Er komt
weer een drukke en leuke tijd
aan voor de negen muzikanten
van de feestelijke coverband Full
Count. De omvangrijke formatie uit Velsen en Haarlem start
op Koninginnedag in de Hoofdstraat in Santpoort-Noord een
reeks buitenoptredens. Daarna
speelt Full Count onder andere
tijdens het Santhappen op 2 juni, het Slaperdijkfestival op 8 juli en het Dorpsfeest Santpoort op
31 juli.
Het gratis toegankelijke optreden op 30 april in de feesttent bij
het kermisterrein in SantpoortNoord is de afsluiting van de traditionele Koninginnedagviering.
Full Count begint rond 17.00 uur
met de eerste van de drie sets en
speelt tot ongeveer 20.00 uur. Op

de setlist staan de nodige nieuwe nummers die de band de afgelopen maanden heeft ingestudeerd.
Full Count speelt op dynamische
wijze soul-, funk- en rockrepertoire, dat zowel uit klassiekers
als modern werk bestaat: van
Sam & Dave tot Adèle en van the
Blues Brothers tot Krystl. Naast
de voor de band kenmerkende blazerssectie, wordt zangeres Natascha Klobedanz stevig
en swingend ondersteund door
twee gitaren, drums, bas en veel
bijzang.
Over de optredens in juni en juli volgt later meer, eerst staat nu
Koninginnedag in SantpoortNoord op het programma. Zie
voor ook www.fullcount.nl. (foto:
Matthijs Kuiper)

Stormvogels benadeeld
door fouten arbitrage
Velsen-Zuid - De in degradatienood verkerende Stormvogels
hadden een overwinning nodig om
beter uitzicht te krijgen op voorkoming van de nacompetitie. Stormvogels met de licht geblesseerden
Ron Nolles, Cor Bal, Kevin Sterling
op de bank en Ronald Offerman
als vervanger voor de geblesseerde doelman Jan Ziere, begon nerveus aan de wedstrijd.
In de 25ste minuut keek Stormvogels tegen een 0-1 achterstand
aan na slordig en rommelig verdedigen, waardoor de afvallende bal
kon worden ingeschoten: 1-0. De
IJsselsteiners waren goed voorbereid en toonden dat et agressie en wilskracht. Verder dan de
1-0 kwam men echter niet voor
de rust.
Het zag er even donker uit voor
Stormvogels toen circa een kwartier na de thee doelman Ronald
Offerman de bal tegen een tegenstander trapte en de bal bij een in
buitenspel staande speler belande en ongehinderd kon inschieten.
Grensrechter Hille, die direct en
duidelijk de vlag had opgestoken
voor buitenspel, werd door de arbiter genegeerd. Doelpunt, besliste de arbiter, en grensrechter Hille
werd door dit meningsverschil la-

ter het vlaggen ontzegd. Een ontzettende domper voor de gaste,
welke juist beter spel lieten zien
nadat Cor Bal in de rust Tim Binkhorst had vervangen en tien minuten in de tweede speelhelft Ronnie Nolles de plaats innam van
Henk Zwier en Kevin Sterlig ingezet werd voor Rick Kluyskens.
Stormvogels toonde karakter en
gaf zich niet gewonnen en trok ten
aanval. Robin Nijman zorgde voor
2-1 en een overtuigende strafschop werd door Ron Nolles ook
zelfverzekerd ingeschoten: 2-2.
De gasten creëerden enkele kansen en ditmaal miste pinchhitter Nolles een open kans. Stormvogels verdiende de overwinning,
maar ook hier stak de arbiter een
stokje voor, want toen Floyd Hille
de 2-3 inschoot meende de arbiter dat er hands gemaakt was en
keurde het doelpunt af. Diepe teleurstelling voor de vogels eens
te meer. Later zou blijken dat een
VVIJ-speler lichtelijk hands had
veroorzaakt.
De nog twee te spelen wedstrijden op 5 mei thuis tegen Jos/Watergraafsmeer en daarna uit tegen Blauw Wit zullen punten moeten opleveren om de degradatie te
voorkomen.

IJmuiden - Het toegestroomde
publiek in zalencentrum Velserduin luisterde afgelopen maandag geboeid naar de uiteenzettingen van SP Tweede Kamerlid
Paul Ulenbelt. Een ontspoort politiek en financieel-economisch
bestel bedreigt de bestaanszekerheid van miljoenen burgers. Terwijl overheden de banken met miljarden ondersteunen
om de kredietcrisis te overleven
dreigen de basisvoorzieningen
voor gewone burgers te worden
afgebroken.
Ulenbelt: ,,Voor een crisis als deze bestaan geen eenvoudige recepten. Maar we weten in elk
geval zeker dat de oplossingen
van minister De Jager en zijn politieke vrienden in Europa niet
zullen werken.” En, ,,het publieke belang van het betalingsverkeer zal veel beter dan nu moeten worden geborgd. Dat betekent nadrukkelijk meer toezicht
en mogelijk zelfs een splitsing
van financiële instellingen voor
het betalingsverkeer en de meer
commerciële financiële activiteiten.”
De woordvoerder werk, inko-

men en pensioenen van de SP
fractie in de Tweede Kamer vertelde uitvoerig over het omstreden pensioenakkoord. Ulenbelt
ziet in de aanpak een opmaat
naar een verdere privatisering en
commercialisering van het pensioenstelsel. Banken en verzekeringsbedrijven willen af van de
invloed van werknemers en gepensioneerden op de pensioenen.
,,Ons stelsel van de AOW (omslagstelsel) en pensioenen (kapitaal dekkingsstelsel) en spaarregelingen is het waard verdedigd te worden”, stelt Ulenbelt.
Hij benadrukt bovendien dat
de paniekverhalen over de lage dekkingsgraad van de pensioenfondsen geen grond hebben
en dat de op handde zijnde verlaging van de pensioenen helemaal niet nodig is.
Ulenbelt: ,,De lage ‘rekenrente’ die de pensioenfondsen nu
moeten hanteren staan los van
de werkelijkheid. De jaarlijkse
inkomsten aan premies en het
gemiddelde rendement van de
fondsen is veel hoger dan er aan
uitkeringen uit gaat.”

Rondleiding op
Landgoed Beeckestijn
Velsen-Zuid - Zondag 6 mei
start op Landgoed Beeckestijn de eerste van een maandelijkse rondleiding in huis & tuin.
De wandeling onder leiding van
een gids begint om 14.00 uur en
duurt ongeveer een uur. De kosten bedragen 5 euro per persoon. Aanmelden kan via de
website of door te bellen met
0255-522877.
De rondleiding met een gids
start altijd in het hoofdhuis met
een rondgang door het monumentale gebouw, een toelichting
op huis & tuin, een kennismaking met de bewoningsgeschiedenis en een bezoek aan de vaste tentoonstelling De Logica van
het Landschap.
Individuele aanvragen voor
rondleidingen op andere tijdstippen voor individuele groepen of
bedrijven zijn mogelijk in overleg. De rondleiding van de eerste
zondag in juni wordt, in verband

met de Fair op de buitenplaats,
een week verplaatst naar 10 juni.
Zie ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Uit den Vreemde nieuwe
sponsor Terrasvogels
Santpoort-Zuid - SV Terrasvogels is zeer verheugd met
nieuwe bordsponsor Ad Koops.
Ad komt al jaren graag op de
club en vond het tijd om ‘zijn’
club te steunen.
Daarom sponsort hij met zijn
bedrijf Uit den Vreemde, de
club uit Santpoort-Zuid. Uit
den Vreemde is gevestigd aan

de Kruisstraat in Haarlem en
aan de Hoofdstraat in Santpoort Noord. U kunt in de winkels terecht voor leuke originele cadeautjes, voor exclusieve
Oosterse kunstnijverheid en de
grootste collectie boeddha- en
hindoebeelden van Nederland.
Zie ook www.uitdenvreemde.nl
kijken.
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Film ‘The Mill
and the Cross’
in WT

Stadsschouwburg Velsen

Ronald Goedemondt
sluit theatertournee af
Velsen - Op vrijdag 27 april
(20.15 uur) sluit cabaretfenomeen
Ronald Goedemondt de succesvolle tournee van zijn programma
‘Binnen de Lijntjes’ in de Stadsschouwburg Velsen af.
Sinds zijn debuut in het Thalia
Theater omarmde Velsen de nu
zeer populaire cabaretier. Binnen
een jaar wist hij door te groeien
naar de grote zaal van de schouwburg. En met succes, want hij
speelt er voor volle zalen. Omdat
de schouwburg ook een speciale
plek heeft veroverd in het hart van
Ronald Goedemondt sluit hij er de
tournee van zijn laatste show af.
Met zijn derde programma ‘Dedication’ maakte Ronald Goedemondt definitief duidelijk dat hij
tot de eredivisie van het Nederlands cabaret hoort. Hij won er
de cabaretprijs Neerlands Hoop

én de Edison voor comedy mee.
Het publiek deelt duidelijk de mening van de pers en cabaretjury.
Hij speelt overal voor nagenoeg
uitverkochte zalen. In Velsen zijn
nog enkele kaarten beschikbaar.
Ronald springt, huppelt en duikt.
Voor zijn vierde voorstelling ‘Binnen de Lijntjes’ gaat hij het uitgebreid met het publiek hebben over het thema conformisme.
Maar wees gerust, geen chronologisch en lineair betoog met
steekhoudende, logische verhalen. Nee, niets van dat alles. Ronald springt, huppelt, duikt en pareert zowel fysiek als verbaal door
zijn verhaal, met achter hem de
blaffende hond die Logica heet.
Prijs: vanaf 21 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Informatie: www.stadsschouwburgvelsen.
nl of telefoon 0255-515789.

Kasper van Kooten
in Stadsschouwbrug
Velsen - Kasper van Kooten
heeft zijn plek op de cabaretpodia veroverd met een persoonlijke mix van herkenbare en eigenzinnige verhalen, sterke liedjes en prikkelende humor. Dit
najaar baarde hij opzien met iets
nieuws: een ‘cabaroman’. Zijn
eerste boek dat tegelijk de basis
vormde voor zijn nieuwe, gelijknamige cabaretprogramma. Op
dinsdag 8 mei (20.15 uur) komt
het komisch multi-talent naar de
Stadsschouwburg Velsen met dit
inmiddels met vele sterren bekroonde programma ‘Het wonderlijke leven van Jackie Fontanel’.
Kasper van Kooten is cabaretier, acteur, muzikant en schrijver.
Hij speelde onder andere in ‘All
Stars’, ‘Toscane’ en ‘De Co-assistent’. Hij ontving een Zilveren
Harp voor zijn muziek en werd
genomineerd voor De Poelifinario- en de Neerlands Hoop-cabaretprijs met zijn cabaretprogramma’s ‘Veelvraat’ en ‘Geestdrift’. In
‘Het wonderlijke leven van Jackie Fontanel’ verhaalt Kasper van
Kooten over de grootvader van
Klaas Kits, een heuse avontu-

rier. Hij was nog maar een jongen toen hij begin jaren twintig
als scheepsbediende op de Holland Amerika Lijn naar New York
voer. Daar werd hij betoverd door
de bruisende nieuwe wereld van
jazz en entertainment. Bij zijn terugkeer op het Hollandse vasteland richtte hij zich, geïnspireerd door de Amerikanen, op
het vooroorlogse variété en werd
manager van het Palais de Danse in Scheveningen. Daar werd
Klaas’ moeder geboren.
Na de dood van zijn opa - zijn
beste vriend en grote voorbeeld probeert Klaas diens savoir-vivre
te doorgronden door zijn leven
na te reizen en te beschrijven.
‘Het wonderlijke leven van Jackie
Fontanel’ is niet alleen een meeslepend verhaal over dromen en
daden, het is ook een intrigerende familiegeschiedenis. Een
swingend, beweeglijk en bovenal
geestig cabaretprogramma over
de afspraken die je met het leven
kunt maken.
Toegang vanaf 21 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. Info:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen

Pierre Bokma in
bejubelde ‘Oom Wanja’
Velsen- Pierre Bokma is op donderdag 26 april (20.15 uur) te zien
als ‘Oom Wanja’ in de gelijknamige klassieker van Anton Tsjechov. ‘Een geweldige Pierre Bokma. Woest grappig de ene keer,
intriest het volgende moment.
Ontwapenend en onnavolgbaar
scherp.’ ‘Pierre Bokma speelt Oom
Wanja weergaloos’, ‘Deze Oom
Wanja mag niet gemist worden’.
De voorstelling is niet alleen lovend ontvangen in de pers, maar
ook genomineerd voor de Toneel
Publieksprijs.
Met ‘De Meeuw’ werd vorig seizoen het startschot gegeven voor
‘TSJECHOV3’, een driedelige serie
tijdloze klassiekers van de Russische meesterschrijver Anton Tsjechov (1869-1904). In regie van
Gerardjan Rijnders.
Deel twee, het bitterzoete ‘Oom
Wanja’ is nu ook in Velsen te zien.
De gerenommeerde regisseur
vroeg Pierre Bokma om rol van
‘Oom Wanja’ op zich te nemen.
De tegenwoordig voornamelijk
in Duitsland werkende topacteur
kwam graag terug voor deze rol
der rollen. De bijzondere samenwerking tussen regisseur en de
topcast (o.a. Eline ten Camp, Hein
van der Heijden) leidde niet alleen tot bovenstaande jubelende
recensies, maar ook tot een nominatie voor de Toneel Publieksprijs.
Dé prijs rechtstreeks uit de zaal.
Voorafgaand aan de voorstelling
(19.15 uur) geeft acteur Thomas
de Bres een inleiding op de voorstelling. Deze inleiding is gratis
toegankelijk voor bezoekers met
een geldig plaatsbewijs voor de

voorstelling. In ‘Oom Wanja’ moeten twee mannen onder ogen zien
dat met hun jeugd, ook hun dromen zijn vervlogen. En twee jonge vrouwen ontdekken dat ze in
hun leven vrijwel niets voor het
kiezen hebben. Betekent dit dat
Oom Wanja een tranendal is? Integendeel. Met humor en mededogen fileert Tsjechov alle pogingen om er hoe dan ook het beste
van te maken. Dat maakt het stuk
herkenbaar en van alle tijden.
Het landgoed waar Wanja met
zijn moeder en zijn nichtje Sonja
woont, wordt bepaald door orde,
regelmaat en hard werken. Maar
dan komen Sonja’s vader, professor Serebrjakov en zijn tweede vrouw, de veel jongere Jelena, ook op het landgoed wonen.
De dagelijkse regelmaat is verstoord en iedereen raakt uit zijn
doen. Wanja en Sonja komen niet
meer aan hun werk toe en huisvriend Astrov verzaakt zijn plicht
als arts. Wanja wordt reddeloos
verliefd op Jelena; de professor
haat het platteland; Jelena voelt
zich gefrustreerd in haar pogingen iedereen te vriend te houden
en Sonja hoopt vergeefs op Astrov’s liefde. Hoe te ontsnappen
aan de pijn van herinneringen en
de angst voor de toekomst? En
wat te beginnen met het hier en
nu? Het Noordhollands Dagblad
schreef: ‘Deze ‘Oom Wanja’ mag
niet gemist worden.’ Toegang vanaf 31 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789. (foto: Ben
van Duin)

Opera ‘De barbier van
Sevilla’ in Schouwburg
Velsen - Rossini’s komische
opera ‘De Barbier van Sevilla’,
op dinsdag 1 mei (20.15 uur) te
zien in de Stadsschouwburg Velsen, is een van de populairste
uit de geschiedenis. Dit dankt
de opera aan kostelijke zangstukken vol sprankelende levendigheid en virtuoze zang. Rossini beschikte over een onfeilbaar

gevoel voor muzikale humor. Een
van de mooiste voorbeelden van
zijn raffinement en grappige orkestrale effecten is de wereldberoemde ‘lasteraria’ van Figaro.
Toegang vanaf 48 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Meer informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon
0255-515789.

IJmuiden - Vrijdag 4 mei, 21.00
uur, zaterdag 5 en woensdag 9
mei, 20.30 uur, draait het Witte
Theater aan de Kanaalstraat 257
de film ‘The Mill and the Cross’.
Pieter Bruegels epische verbeelding De Kruisdraging uit 1564
vormt de basis voor het tableau
vivant The Mill and the Cross. De
regisseur liet zich hierbij inspireren door het boek van kunstkenner Michael Gibson, waarin de
symboliek en historische context
achter het schilderij wordt beschreven. Het verhaal speelt in
1564, het jaar waarin Pieter Bruegel De kruisdraging schilderde. We volgen de schilder wanneer hij de figuren in het schilderij plaatst, de compositie bepaalt
en betekenis aan de beeltenis
geeft. Op het kunstwerk worden
meer dan 500 figuren afgebeeld:
van Jezus, Maria en Johannes de
Evangelist tot allerlei figuranten.
Twaalf personages worden uit
het schilderij gelicht en tot leven
gebracht. Een ‘must see’, en niet
alleen voor kunst en museumliefhebbers! Toegang 7 of 5 euro.

‘Echte mannen’
in Witte Theater

IJmuiden - Donderdag 3 mei,
20.30 uur, staan Bruun Kuijt en
Rik Hoogendoorn op de planken van het Witte Theater, Kanaalstraat 257. Op 7 augustus
1957 overleed Oliver Hardy, bijna een jaar nadat hij werd getroffen door een beroerte. Die tastte hem geestelijk zo aan, dat hij
het laatste jaar van zijn leven bijna niemand meer herkende en
niet meer in staat was tot een gesprek (afasie). Toen Stan Laurel
hem vlak voor zijn dood bezocht,
herkende Hardy zijn ex-collega
direct en spraken zij als doorgewinterde pantomimespelers bijna een uur met elkaar in gebarentaal. Dit laatste bezoek is het
uitgangspunt voor de voorstelling
‘De laatste take’. Bruun Kuijt en
Rik Hoogendoorn spelen de rollen van respectievelijk Stan en Ollie. Centraal staan thema’s als het
sterfbed van een vriend, de vergankelijkheid van roem en het nut
van humor als wapen tegen het
verval. Toegang 12,50/10,50 euro.
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Kunst met schelpen in
Pieter Vemeulen Museum
Driehuis - Op woensdagmiddag 2 mei en vrijdagmiddag 4 mei kun je in het Pieter
Vermeulen Museum een echt
kunstwerk maken met gips en
schelpen. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 4 tot
en met 12 jaar. In het gegoten
gips kunnen de kinderen een
prachtige collage maken met
schelpen, grashalmen en ander zeeschatten. Als het klaar
is en gedroogd heb je een echt
kunstwerk om op te hangen.
En je hebt gelijk een leuk cadeau voor Moederdag! Of mis-

schien wil je het kunstwerk wel
helemaal voor jezelf houden.
De activiteit zal worden begeleid door Lesley Basstra en Julia van der Kolk uit groep 8 van
Kompas-Oost die in het kader
van het International Award
For Young People een maatschappelijke mini-stage lopen in het museum. De activiteit is van 13.30 tot 14.30 uur en
kost 1,50 euro bovenop de entree die 2,50 euro is voor kinderen en 3 euro voor volwassenen. Reserveren kan op info@
pieter-vermeulen-musuem.nl
of telefonisch op tel. nr. 0255536726. Daarnaast kan iedereen genieten van de jubileumexpositie ‘60 jaar verzamelen’.
Diverse verzamelingen van Pieter en zijn zoon Frits Vermeulen zijn uit het depot gehaald,
afgestoft en tentoongesteld in
een sfeervol geheel. Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg 34d, telefoon 0255–
536726, info@pieter-vermeulen-museum.nl. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.
nl. Openingstijden: woensdag,
vrijdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Tijdens schoolvakanties: dinsdag tot en met vrijdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Groepen op afspraak.
Feestdagen gesloten.

Politie zoekt
getuigen van
vernieling

Het Kompas bezoekt sierteler

Met de klas in de kas
Regio - Voor de kleuters van
basisschool Het Kompas stond
er vrijdag een wel heel fleurig
uitje op de agenda. Zij brachten namelijk een bezoek aan
het sierteeltbedrijf van Robbert
en Corrie de Wit in Heemskerk.
De kleuters zijn op school bezig
met het thema ‘groei en bloei’,
en wat is er dan mooier om dan
eens in het echt te gaan kijken
in zo’n grote kas vol bloemen?
De Heemskerkse afdeling van
LTO Noord ging dan ook graag

in op het verzoek van de school
voor een bezoek, want juist de
jonge bezoekers zijn vaak erg
geïnteresseerd in wat er groeit
en bloeit. Naast de kleurige nerines en astilbes maakten de
tractor en de regen- en drooginstallatie ook veel indruk op de
jonge bezoekers. En om na afloop als een echte tuinder op
een echte trekker te mogen zitten was natuurlijk helemaal een
mooie afsluiting van de ochtend!

Uitslagen Epplejeck
dressuurwedstrijd
Velsen-Zuid - In navolging
van voorgaande jaren werd ook
dit jaar bij Manege Hippisch
Centrum Velsen besloten om
een grootse dressuurdag te organiseren. Ruitersportzaak Epplejack in Heemskerk had zich
wederom bereid gevonden deze dag te sponsoren. Er schreven zich maar liefst 48 deelnemers in die een FNRS proef reden vanaf F1 tot en met F15.
Na een regenbui brak de zon
door en begon op deze prachtige zonnige dag voor de vrijwilligers de dressuurwedstrijd om
10.30 uur. Alle spullen klaarzetten voor alle inschrijvingen en
de jury ontvangen, helpen op
stal met de voorbereidingen
enzovoort.
De pensionruiters starten in
het ochtendprogramma en
Hannah Hamers met haar pony Leo behaalde in de F8 proef
een knappe score van 227 punten en stond voorlopig op de
eerste plaats.
De beste ruiters van de ochtend en de beste ruiters van
de middag maakten kans op
mooie prijzen, beschikbaar gesteld door Ruitersportzaak Epplejeck, en de wisselbeker. Om
18.00 uur konden ook de punten van de middagproeven geteld en vergeleken worden, ook
daar kwam een kanshebber uit

voort. De punten vergelijkend
kwam men tot de conclusie
dat uiteindelijk Jody Burger, die
haar F4 proef in de middag had
gereden, de overtuigende winnaar was met 238 punten op
de pony Lucky. Zij ging blij met
de wisselbeker naar huis! Het
was een geslaagde en gezellige dag met veel dank aan alle medewerkers en vrijwilligers
van manege Hippisch Centrum
Velsen. Zie ook www.hippischcentrumvelsen.nl.

IJmuiden - De politie is op zoek
naar mensen die getuige zijn geweest van een vernieling van een
auto die geparkeerd stond aan de
Bellatrixtstraat. Vorige week donderdag omstreeks 19.50 uur heeft
een onbekend gebleven persoon
met een voorwerp een aantal keren op de auto geslagen. Als gevolg hiervan was de auto op diverse plaatsen gedeukt en waren
twee ruiten vernield. Politiemensen hebben een zoekslag in de
omgeving gedaan, maar niemand
aangetroffen. Er is een summier
signalement bekend van de verdachte: het zou gaan om een jongen tussen de 14 en 16 jaar, licht
getinte huidskleur, donker haar,
lichte bovenkleding, jeans. De
jongen reed op een fiets met fietstassen. Mensen die mogelijk meer
weten van de jongen of de reden
van de vernieling, worden verzocht contact op te nemen met de
politie in IJmuiden, via 0900-8844.

Jeugddienst in
Nieuwe Kerk
IJmuiden - Zondagochtend
wordt een jeugddienst gehouden in de Hervormde Kerk aan
de Kanaalstraat. Aanvang 10.00
uur. Het thema van deze dienst
is ‘Voor wat hoort wat’. De voorganger van deze dienst is kandidaat H.Dankers. Muzikale medewerking wordt verleend door
Servants of the Lord uit Haarlem. Organist zal zijn Piet Dalebout. Het belooft een speciale
dienst te worden voor de jeugd
maar als oudere zijn van harte
welkom.

Vrijdansen bij
Moeie Voetjes

Bibliotheek Velsen

Maak kans op schilderij
van Peter van Eerden
IJmuiden - De hele maand mei
exposeert Peter van Eerden met
zijn schilderijen in de Centrale
Bibliotheek. Hij is veelzijdig en
werkt al veertig jaar met uiteenlopende technieken: Van pentekeningen, olie- en acrylverfschilderijen, aquarellen, pastels tot
keramiek.
De schilder woont in IJmuiden:
,,Inspiratie kan komen van een
wandeling door de duinen of
langs het strand. Een cameratje, een stuk papier en een pen
mee en mijn dag is geslaagd.
De schetsen werk ik thuis of in
mijn atelier verder uit. Ook ko-

men ideeën gewoon uit op papier: een beetje schetsen, krassen en je kan al snel een beeld
hebben waar je iets mee uit wilt
gaan drukken.’’
Bij de tentoonstelling ligt een reactieboek waarin u uw ideeën en
opmerkingen kunt achterlaten.
De persoon met de leukste, origineelste of meest creatieve reactie zal er uit worden gepikt en
wint één van de twee beschikbaar gestelde schilderijen van
Peter. De twee schilderijen die
te winnen zijn, hangen langs de
trap van de Centrale Bibliotheek
aan het Dudokplein.

Velsen-Noord - Zaterdag 28
april organiseert dansgroep De
Moeie Voetjes een gezellige vrijdansavond in wijksteunpunt Waterliet aan de Doelmanstraat 34.
De toegang bedraagt 4 euro.

Ruilbeurs
legpuzzels
IJmuiden - Woensdag 2 mei
wordt, tussen 14.00 en 15.30 uur,
de gelegenheid gegeven om legpuzzels te ruilen in wijksteunpunt Zeewijk aan het Zeewijkplein 260. Een ieder, jong of oud,
is van harte welkom.

Vergadering
Velsen-Noord - Het Wijkplatform Velsen-Noord vergadert op
woensdagavond 2 mei om 20.00
uur in wijksteunpunt Watervliet,
Doelmanstraat 34.
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Nationale Gemalendag

Fietsexcursie
Zocher
Santpoort - In het kader van
het Themajaar Historische Buitenplaatsen organiseert Stichting Santpoort zondagmiddag
29 april een fietsexcursie naar
de nog aanwezige werken van
de familie Zocher. Dit in aansluiting op de lezing over hetzelfde onderwerp in de ruïne.
Drie generaties uit deze familie hebben de ontwerpen voor
vele buitenplaatsen, parken
en begraafplaatsen in Haarlem en omstreken gemaakt.
Zo zijn Spaarnberg, Bosbeek,
de begraafplaats De Biezen en
de voormalige buitenplaats, nu
begraafplaats Westerveld van
hun hand. Naast de ontwerpen
voor de tuinen en parken ontwierpen zij ook de bijbehorende gebouwen, zoals het châlet
aan de Wüste-laan. De excursie staat onder leiding van Joan Patijn in samenwerking met
Jan Morren, beide kenners van
de cultuurhistorie van Kennemerland. Start: 13.30 uur in
het poortgebouw van de Ruïne
van Brederode. Kosten: 3 euro.
Aanmelden via 023-5382640 of
stichtingsantpoort@gmail.com
onder vermelding van naam en
telefoonnummer.

Fietstocht
Velserbroek
Velserbroek - Op zaterdag
12 mei organiseert Dorpsvereniging Velserbroek weer
een fietstocht in en om Velserbroek. Er zijn twee afstanden waarop men zich kunt inschrijven, te weten: Een tocht
van 15 tot 20 kilometer, start
tussen 12.00 en 13.00 uur, en
een tocht van 40 kilometer,
start tussen 11.00 en 12.00 uur.
Beiden tochten starten vanaf de Galle Promenade (naast
het Polderhuis) en eindigen
op het Vestingsplein. Uiterlijk
vóór 17.00 uur moet men zich
afmelden op het Vestingsplein.
Teaminschrijving, 7,50 euro
van 2-4 personen. Individuele
inschrijving bedraagt 2,50 euro per persoon. Men kan aan
deze fietstocht deelnemen
als groepjes van minimaal 2
en maximaal 6 personen. Het
maximale aantal deelnemers
op deze dag bedraagt 500
personen. Inschrijven kan via
www.dorpsverenigingvelserbroek.nl. Ook op Koninginnedag en zaterdag 12 mei kan
men zich nog inschrijven.
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Duinroos in Beweging!
Velserbroek - Alle groepen van
OBS De Duinroos zijn tijdens het
grote schoolproject continue actief geweest. De afgelopen weken waren er constant groepen
onderweg naar en bezig met verschillende sportclinics! Allerlei enthousiaste trainers hebben vrijwillig leuke sportclinics aan alle kinderen gegeven.
Zo heeft Jaap Suyk alle groepen
een hockeyclinic gegeven bij hockeyclub Haarlem, Pieter de Groot
judo lessen bij Oyama, Aad Felix
voetballessen bij Onze Gezellen en
Ilse van Rijnsoever honkbalclinics
ook bij Onze Gezellen, Eric Padmos en Andre Sligges voetbalclinics bij VSV en een groepje leden
van VDB verzorgden de badmin-

tonclinics. Groep 8 heeft squashles gehad van onder andere een
speelster van het nationaal team,
en de middenbouwgroepen hebben basketballessen gehad. Afgelopen woensdag deden alle onderbouwleerlingen mee aan Funky
Games dat werd gegeven door de
KNHB in het kader van de nationale Sportweek in het Polderhuis.
Donderdag 26 april is de grote afsluitende finale voorstelling in de
Schoterscholengemeenschap in
Haarlem! Alle kinderen laten dan
zien wat ze allemaal gedaan hebben. Ze kunnen terugkijken naar
een geslaagd project waarbij alle
kinderen heerlijk actief bezig zijn
geweest.

Velsen-Zuid - Gemaal De Velserbroek is op zaterdag 12 mei,
Nationale Gemalendag, weer
open, van 10.00 tot 16.00 uur.
Van 11.00 tot 12.00 uur is er
buiten een optreden van Duo
Leegh-water. Onder de naam
Halte pompstation verzorgen
zij een verrassend poldergeluid. Bij slecht weer wordt het
optreden verplaatst naar 8 september, Open Monumentendag.
Duo Leeghwater brengt muziek
op bijzondere locaties, die daar
in eerste instantie niet voor bedoeld zijn. Het duo ziet het als
een uitdaging om de hele omgeving bij de voorstelling te
betrekken: muziek, ruimte en
landschap vormen één geheel.
Het programma ‘Halte Pompstation’ is ontstaan vanuit een
gedeelde fascinatie voor gemalen, vaak prachtige gebouwen in een eenzame polder. Ze
geven het unieke en karakteristieke polderlandschap vorm
en zijn onmisbaar in de strijd
tegen het water.
Duo Leeghwater bestaat uit
twee musici die actief zijn in
het Nederlandse en internationale muziekleven. Marieke
Wenink is een veelzijdige altvioliste, werkzaam in het Gelders

Orkest, Barokensemble Eik en
Linde en diverse kamermuziekbezettingen. Fluitiste Marieke Franssen legt zich voornamelijk toe op hedendaagse muziek en is als free-lancer actief in verschillende ensembles zoals Nieuw Ensemble, Ensemble Modern, Ensemble 306 en speelt met het Wervelwind Ensemble muziektheater voor kinderen.
Op 12 mei 2012 is het gemaal
dus weer te bezichtigen en de
motor zal mogelijk enkele malen draaien. Het gemaal is tijdens die dag voor ieder vrij toegankelijk. Het gemaal is te vinden tegenover de woning aan
Oostbroekerweg 15, 1981 LR
Velsen-Zuid.
Parkeren kan
op het nabijgelegen parkeerterrein voor Fletcher Resort
Spaarnwoude aan de Oostbroekerweg. Opmerking: het
gemaal heeft geen huisnummer, maar vormt met de machinistenwoning op Oostbroekerweg 15 het gemaalcomplex.
Hotel Fletcher draagt namelijk
het huisnummer 17.
Kijk ook eens op www.velserbroek.gemaal.nl en wordt donateurvan Stichting Gemaal
De Velserbroek voor 12 euro per
jaar.

‘t Mosterdzaadje

Reis door de wereld
van het lied
Santpoort-Noord - Op vrijdag
27 april om 20.00 uur zullen de
sopraan Marijke Groenendaal
en de pianist Jacob Engel de
luisteraars in ’t Mosterdzaadje meenemen in de muziek van
Debussy, Vaughan Williams,
Britten en Poulenc waarin reizen, zwerven, vreemde oorden
en de zoektocht naar schoonheid, liefde en geluk centraal
staat.
Dit programma zijn er als het
ware de souvenirs van hun verkenningen en ontdekkingen.
De ‘Song of Travel’ van Vaughan Williams wordt wel de Engelse tegenhanger van de
‘Winterreise’ genoemd en zijn
werk inspireerde een hele generatie Engelse liedcomponisten. Uit dezelfde tijd is ‘Fêtes
Galantes’ van Debussy. Klank
geworden schilderijen waarin Debussy geniaal was in het
muzikaal volgen van elke lettergreep van de poëzie.
Later die eeuw schreven Britten en Poulenc respectievelijk ‘On this Island’ en ‘Métamorphoses’. Terwijl bij Britten
het Engelse klimaat doorklinkt,
hoor je bij Poulenc het mondaine Parijse leven terug.
Marijke Groenendaal weet als
diva met haar warme stem en
begeleidende verhalen het publiek te boeien. Vanaf 2006

werken Marijke en Jacob als
duo samen. De zangeres heeft
momenteel les van Marjan Kuiper. Jacob Engel volgde lessen
bij o.a. Kamilla Bystrova. Samen namen ze deel aan tal van
masterclasses. Een vruchtbare samenwerking waarvan het
publiek de vruchten mag plukken.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf
een half uur voor aanvang is de
zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in
de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

EHBO-examen op
basisschool De Ark
Velserbroek - Na een paar
maanden van hard leren, konden de leerlingen van groep 8
van basisschool De Ark op 19
april hun jeugd EHBO-examen
afleggen. Best wel zenuwachtig en gespannen gingen ze in
groepjes in een aparte ruimte
aan de slag om eerst hun theoretische kennis aan de examinatoren van de EHBO-vereniging
Santpoort te vertellen, om vervolgens tijdens het praktijkgedeelte hun vaardigheden te laten zien.
Vanaf oktober jongst lede is
EHBO-er Sjaak de Boer met hulp
van dochter Francisca en enkele ouders aan de slag geweest
om de leerlingen de basisvaar-

digheden van EHBO bij te brengen. Als de nood aan de man is,
zijn vaardigheden zoals stabiele
zijligging, vingerverband of een
mitella aanleggen voor de kinderen geen probleem meer.
Dat het landelijk erkende diploma jeugd EHBO-A niet zo maar
wordt behaald, blijkt wel uit het
feit dat van de 32 kinderen er
helaas toch één niet in slaagde het felbegeerde papiertje
te behalen. De Ark bedankt de
EHBO-vereniging Santpoort en
de ouders die bij de praktijklessen de nodige hulp verleenden
hartelijk en hoopt toch ook dat
de kinderen hun net behaalde
diploma zo weinig mogelijk hoeven in te zetten.
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Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
het tehuis terecht? Lies vertelt hoe
zij het vertrouwen won van zeskinderen door iedere ochtend op
hetzelfde tijdstip een broodje met
hen te eten op straat. Vervolgens
liet ze hen de nacht doorbrengen
in het tehuis, overdag zochten ze
het straatleven weer op. “Je moet
niet denken dat je deze kinderen meteen voor je gewonnen
hebt, het duurt een tijdje voor
ze voelen dat het tehuis veiligheid en warmte biedt, het vraagt
een soort discipline dat ze niet
gewend zijn. Ze mogen blijven
maar als tegenprestatie willen
we geen lijm meer zien en dat
werkt.”
Haar social workers in de tehuizen zoeken altijd actief naar
familie van de kinderen en daar
wordt keurig een file van bijgehouden, zodat de kinderen (als
ze dat willen) contact kunnen leggen met hen. Als ze geen familie
kunnen vinden komt er 6 weken
een foto van hen in de krant en
wordt de politie ingelicht. Komt er
niemand dan mogen de kinderen geregistreerd worden.
Zelf is zij in totaal zo’n 5 maanden per jaar in Nepal om dingen
te regelen met het personeel dat
haar zaken daar behartigt. Langer niet, dat heeft te maken met
het visum maar ook met haar leven als moeder en oma hier. Zij
wil niemand tekort doen.
In Nederland achteroverleunen
kan ze niet, er worden lezingen
en/of filmavonden gehouden
voor scholen of Rotary’s. Zo weet
zij iedere keer weer mensen te
enthousiasmeren voor haar kinderen. In oktober wordt er in het
JP Thijsse een Nepaldag georganiseerd, de afgelopen keren door
honderden mensen bezocht.
“Eerst nog Koninginnedag, dan
staan we in Bakkum met zelfgemaakte spullen uit Nepal.”
Wilt u meer weten over Lies en
haar werk, kijk dan op www.
straatkinderenvankathmandu.nl.
Voor bijdragen: ABN AMRO
801275490.
Monique Teeling

april 2012

Lezersactie
Viva Lavandula, de
Provence in de polder!

De 50 Wijzer
die in deze editie
Vijf maanden per
opgenomen
jaar inis
Nepal
kunt u lezen op
www.50pluswijzer.nl
+

Volop actief na pensionering:

Er zijn vele mogelijkheden na een
arbeidzaam leven. Het pensioen
kan er voor zorgen eindelijk eens
die cursus te doen, of meer tijd
te besteden aan een hobby. Lies
Vink uit Castricum pakte het totaal anders aan. Zij wilde een
wereldreis maken en omdat Azië
haar trok, kwam ze in India terecht. Ze stak haar handen uit de
mouwen in allerlei projecten en
voelde dat daar haar toekomst
lag. Ontwikkelingswerk had al
langer haar belangstelling.
Uiteindelijk sprak Nepal haar het
meest aan, volgens eigen zeggen omdat de mensen je daar
zo ongelofelijk vriendelijk en bescheiden tegemoet komen. Wat
dat betreft had Lies zelf een Nepalees kunnen zijn.
Lies werd geraakt door de vele
straatkinderen en hun erbarmelijke situatie en besloot dat ze er
iets aan wilde doen in de vorm
van educatie. Om dit op te zetten had ze geld nodig wat ze zelf

bij elkaar wandelde op een voettocht naar Assisi. Hiermee haalde ze veel geld op waarmee haar
droom gerealiseerd kon worden.
“De onaanraakbaren zijn kinderen uit de laagste kaste en
daardoor gedoemd te mislukken in de samenleving, niemand
bekommert zich om hen. Het
zijn straatkinderen die geen ouders hebben of thuis mishandeld
worden, en veelal lijm snuiven,”
aldus Lies.
Inmiddels heeft zij haar werkgebied drastisch uitgebreid, bestiert zij twee kindertehuizen, een
naai/productiecentrum en ondersteunt zij gezinnen die het op
eigen kracht niet redden.
Belangrijk daarbij is volgens Lies
deze mensen het gevoel te geven
hun eigen eten te verdienen. Ze
worden gesteund in het betalen
van de huur of schoolgeld waardoor de kinderen het straks hopelijk beter zullen krijgen.
Maar hoe komen die kinderen in

20

Op zoek naar een leuk en betaalbaar dagje uit waarbij je je even
helemaal in Frankrijk waant?
Ga dan eens naar Viva Lavandula. Dit bezoekerscentrum in
Marknesse in Flevoland staat
geheel in het teken van lavendel. Hier beleef je de Provence
optimaal en ruik je die heerlijke,
zoete geur van lavendel die doet
verlangen naar vakantie. Maak
een wandeling door maar liefst
tien hectare geurende, paarse
lavendelvelden, pluk je eigen lavendel, ga voor de Mini Lavendel
Proeverij, laat je verrassen door
veelzijdige rondleidingen en creatieve workshops en koop ondertussen de mooiste lavendelplanten voor tuin, terras of balkon.
Viva Lavandula ligt in het buitengebied van Marknesse (Uiterdijkenweg 45) nabij het stadje Blokzijl en op de grens van Flevoland
en Overijssel op een steenworp
afstand van het Nationale Park
Weerribben-Wieden. Het bezoekerscentrum is van 15 april tot en
met 31 oktober, met uitzondering
van de maandag, dagelijks van
10.00 tot 18.00 uur geopend. De
toegangsprijs bedraagt € 2,50.

Kinderen van vier tot en met
twaalf jaar betalen € 1. Alle faciliteiten zijn toegankelijk voor
rolstoelgebruikers en er is voldoende gratis parkeergelegenheid. Meer informatie over Viva
Lavandula of over de verschillende workshops en/of (groeps)
arrangementen is te vinden op
www.viva-lavandula.nl.

Lezersactie
Voor vijf lezers van de 50-pluswijzer kunnen we een mooi middagarrangement
aanbieden.
Het arrangement bestaat uit een
middag Viva Lavandula met een
informatieve rondleiding, zelf lavendel plukken en een Mini Lavendel Proeverij met een drankje
naar keuze. De prijs bedraagt
normaal € 18,50. Te boeken van
1 juni tot en met 30 september.
Geïnteresseerd? Breng zo mooi
mogelijk onder woorden wat
lavendel voor u betekent in
maximaal 200 woorden en
stuur dat, liefst voorzien van
een foto, voor 10 mei naar
redactie@50pluswijzer.nl. Onder
de inzenders worden vijf arrangementen voor twee personen
verloot.
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Lintjesregen in Velsen
Vrijdag 27 april is de dag van de
lintjesregen. In Velsen wordt een
aantal inwoners in het zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet op divers gebied.
De uitreiking van de koninklijke onderscheidingen wordt

rechtstreeks uitgezonden door
SeaportTV. De uitzending begint
om 10.15 uur.
Op www.velsen.nl kunt u vanaf
maandag 30 april lezen waarom de
gedecoreerden in aanmerking zijn
gekomen voor een onderscheiding.

Raad en college bezoeken
Zeehaven IJmuiden
Dodenherdenking 4 mei
11.00 uur

Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost
Burgemeester Weerwind legt samen met een aantal wethouders
en het Comité 4 en 5 mei Velsen een bloemstuk bij het Indiëmonument en een krans bij het herdenkingsmonument.

Contact tussen bestuur en bedrijfsleven – dat was aan de orde tijdens een rondleiding door
het havengebied van raad en
college van Velsen.
Op uitnodiging van Zeehaven
IJmuiden N.V. bezochten raadsen collegeleden op vrijdag 20 april
een aantal bedrijven in het havengebied. Na een toelichting door
Zeehavendirecteur Peter van de
Meerakker over de ontwikkelingen
rond zijn bedrijf bezochten de raad
en het college het nieuwe kantoor
van Iskes Sleepbootdiensten. Een
prachtige plek voor dit gerenommeerde bedrijf; je ziet vanuit het
kantoor alle boten het kanaal binnenvaren.

Daarna door naar het recent gevestigde Airborne Oil & Gas, waar de
directeur zijn waardering uitsprak
over de medewerking van gemeente en Zeehaven om de noodzakelijke procedures binnen heel korte
tijd af te ronden.
In dit bedrijf worden met nieuwe
geavanceerde technologie buizen
van composiet materiaal gemaakt
voor het transport van olie en gas;
werk dat uitstekend past in de visie
‘kennisrijk werken in Velsen’.

17.45 uur

Ontvangst in de burgerzaal van het stadhuis

18.00 uur

Herdenking in het stadhuis met toespraken, voordrachten en
muzikale intermezzo’s

18.45 uur

Kranslegging Monument Plein 1945
Bloemen en kransen kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur in het
stadhuis worden afgegeven.

19.00 uur

Herdenkingstocht vanaf Plein 1945 naar Begraafplaats Westerveld in Driehuis

19.30 uur

Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats Westerveld

Vrijmarkten Koninginnedag

19.35 uur

Muzikale bijdrage door Harmonieorkest Soli en het Christelijk
Mannenkoor IJmuiden

20.00 uur

Twee minuten stilte, aangekondigd door de Taptoe

20.02 uur

Zang; alle aanwezigen zingen het eerste en zesde couplet van het
‘Wilhelmus’

20.05 uur

Kranslegging en aanvang defilé langs het Herdenkingsmonument, gelegenheid tot individuele bloemlegging.

20.15 uur

Einde programma

Bij Koninginnedag horen
vrijmarkten – ook in Velsen. Op allerlei plekken
bieden kinderen en volwassenen hun spulletjes
aan. De gemeente stelt
daar een aantal voorwaarden aan om ervoor te zorgen dat er geen brandgevaarlijke en onveilige situaties ontstaan en dat ook
de hulpdiensten goed hun
werk kunnen doen. De
voorwaarden staan allemaal op www.velsen.nl.
(foto: Michel van Bergen)

Het gemeentebestuur Velsen en het Comité 4 en 5 mei Velsen roepen iedereen op om deel te nemen aan het herdenkingsprogramma van 4 mei en vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok uit te hangen als een eerbetoon aan hen, die hun leven gaven voor onze vrijheid. (foto: gemeente Velsen)

Na de rondleiding door de mooie
nieuwe Cruiseterminal die binnenkort wordt geopend, werd
nog even nagepraat in restaurant
IJmond. (foto: gemeente Velsen)
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Stadhuis Velsen op
feestdagen gesloten
In april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in deze maanden een aantal dagen gesloten. Hieronder het overzicht:
Maandag 30 april
Dinsdag 1 mei
Zaterdag 5 mei
Donderdag 17 mei
Vrijdag 18 mei
Maandag 28 mei

Koninginnedag
Dag van de Arbeid
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Gebied langs oude spoor in
IJmuiden wordt verbeterd Wecycle-actie na 30 april
Op dinsdag 8 mei is er een inspraak/informatieavond over
geplande werkzaamheden in
IJmuiden. De inspraakperiode
begint op 26 april 2012.
De kwaliteit van de strook tussen
de oude spoorlijn, IJmuiderstraatweg, Julianakade en Willebrordstraat moet worden verbeterd.
Het groen en de bestrating worden aangepakt. De uitvoering is gepland in 2013.

Het college heeft het ontwerp vrijgegeven voor inspraak. Er wordt
een inspraak/informatieavond gehouden op 8 mei 2012 van 19.30 tot
22.00 uur, in woonzorgcentrum Vissershuis, Houtmanstraat 1 te IJmuiden. De avond bestaat uit een informatief gedeelte, waarin een toelichting op de herinrichting wordt gegeven en u vragen kunt stellen en een
formeel gedeelte, waarin u kunt inspreken. De inspraakperiode loopt
van 26 april tot 25 mei 2012.

Jongeren zetten sombere
spoortunnel in kleur
Een groep jongeren heeft afgelopen weekend de tunnel onder
het station te Santpoort-Noord
opgeknapt.
Nadat op de tunnelwanden eerst
een lichte kleur was aangebracht,
zijn er verschillende tekeningen op
deze wanden gezet. Twee ervaren
graffiti-artiesten brachten de tekeningen in verbinding door middel van schakelvormige graffiti in
lichte kleuren. Daarna zijn ook de
tekeningen door een groep jongeren ingekleurd. Om dit goed te kunnen hadden zij een week eerder een
workshop graffiti gevolgd.
De sombere en duistere tunnel was
al jaren een bron van ergernis Het
wijkteam Santpoort heeft dit omgezet in een wijkinitiatief in het kader
van wijkgerichte dienstverlening.
Mede dank zij de financiële ondersteuning van Woningbedrijf Velsen,
Stichting Kennemerhave en Woon-

corporatie Brederode is dit een succesvol project geworden!
Kijk voor meer informatie en foto’s
op www.velsen.nl > De Gemeente > Wijken. (foto: gemeente Velsen)

Een föhn, een DVD-speler en een
spelcomputer – overblijfselen van
de vrijmarkt op Koninginnedag.
Lever ze uiterlijk 5 mei in bij Wecycle! Er liggen mooie cadeautjes
voor u klaar.
Na Koninginnedag verdwijnen nogal wat overgebleven elektrische apparaten van de vrijmarkt in de vuilnisbak. Dat is jammer, want ze kunnen
ook gerecycled worden. De gemeente
Velsen en Wecycle nodigen iedereen
uit om van 1 tot en met 5 mei overgebleven elektrische apparaten en
spaarlampen in te leveren bij de HVC
Milieustraat in Velsen-Zuid. De eerste
honderd inleveraars krijgen een unieke Wecycle-stuntvlieger cadeau en er

worden 500 kanskaarten uitgedeeld
voor een luxe hotelovernachting.
Wecycle zorgt voor optimaal hergebruik van de ingeleverde spullen. Zo
behouden we grondstoffen voor komende generaties en komen de schadelijke stoffen niet terecht in het milieu. Per jaar verdwijnt ruim 2 kilo recyclebaar materiaal per persoon in de
vuilnisbak. Dat is 35 miljoen kilo in
totaal. Samen met Wecycle wil de gemeente Velsen daar wat aan doen.
De HVC Milieustraat is aan de
Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid
en is van maandag tot en met vrijdag open van 09.00 tot 17.00 uur.
(foto: gemeente Velsen)

Omleiding Kromhoutstraat
In mei en juli wordt in twee
fasen aan de Kromhoutstraat gewerkt. Het verkeer wordt omgeleid. Strand en bedrijventerrein
blijven goed bereikbaar.
De werkzaamheden aan de hoofdrijbaan van de Kromhoutstraat in
IJmuiden zijn in de laatste fase beland. Het verkeer moet nu tijdelijk worden omgeleid. Dit gebeurt in
twee delen tussen dinsdag 1 mei en
vrijdag 20 juli. Zowel het strand als
het bedrijventerrein blijven goed bereikbaar.
Van dinsdag 1 mei tot en met zondag 20 mei wordt er gewerkt aan de
kruising van de Kromhoutstraat met
de Strandweg. Het verkeer kan dan
vanaf deze kruising niet direct de
Strandweg op, maar zal worden omgeleid via de Egmondstraat.

Vanaf maandag 21 mei tot en met
vrijdag 20 juli wordt gewerkt tussen de kruisingen Kromhoutstraat
/ Deutzstraat en Kromhoutstraat /
Egmondstraat. Het verkeer wordt
dan omgeleid via de Strandweg. Aan
de zuidkant van de Kromhoutstraat
wordt verkeer via de Ampèrestraat
geleid.
Onder het huidige wegdek van
de Kromhoutstraat is asbesthoudend materiaal aangetroffen. Daarom worden de werkzaamheden op
een veilige, en milieukundig verantwoorde wijze uitgevoerd. Het werkgebied (verontreinigde zone) wordt
duidelijk afgeschermd van de omgeving.
Meer informatie op www.velsen.nl
> Bestuur & Organisatie > Projecten
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HOV deeltracé in Santpoort-Noord aangepast
Voor de aanleg van het Hoogwaardig Openbaar Vervoerdeeltracé 1 tussen Delftplein en
Broekbergenlaan in SantpoortNoord heeft het college van
B&W voor een variant gekozen.
In dit ontwerp wordt de doorsnijding van het kermisveldje opgeheven en wordt een nieuwe aansluiting op de rotonde bij de Wüstelaan
gemaakt. Deze keuze wijkt sterk af

van de tracékeuze zoals eerder in
2008 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarom is deze opnieuw
voorgelegd aan de gemeenteraad.
In 2008 heeft de gemeenteraad het
tracé van HOV-Velsen vastgesteld.
In de uitwerking van deeltracé 1 is
door de gemeente en de provincie
Noord-Holland een variant ontwikkeld (variant 2) dat is vrijgegeven voor inspraak.Tijdens een in-

spraakbijeenkomst op 11 januari
2012 bleek er vanuit de inwoners
van Santpoort-Noord veel steun te
zijn voor een ontwerp dat werd ingebracht door de Harddraverijvereniging Santpoort e.o. (variant 3).

evenals met de winkeliers- en ondernemersvereniging SantpoortNoord en de Stichting Santpoort.
Na weging blijkt de door het wijkplatform ingediende idee op vrijwel alle vlakken als beste te scoren.

Op basis van dit ontwerp werd
nog een vierde variant ingebracht
door het wijkplatform SantpoortNoord. Deze varianten zijn met
de genoemde partijen besproken

Er komt een uitgewerkt ontwerp
van deze variant 4 opnieuw in de
inspraakprocedure, nadat ook de
gemeenteraad hierover heeft beslist.

Mededelingen

26 april 2012
Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
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Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Sociale Zaken
Ondernemersloket

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Telefoon (0255) 567 436
Het Ondernemersloket is bereikbaar van
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur.
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.

Belastingen/Invordering

Meldingen Openbare Ruimte

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen,
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen,
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Klant Contact Centrum/Receptie

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde
vragen kunt u een afspraak maken met één van de
vakspecialisten 14 0255.

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk
riool zit, de gemeente te bellen. Buiten kantooruren
en in het weekend kan dit via de politie op 0900-8844.
Meer informatie vindt u op de website: www.velsen.nl
HVC

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 het Klant Contact
Centrum, tel. 14 0255.
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van HVC, telefoon (0255) 566 100.
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.hvcinzameling.nl of
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd.

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en
Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 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 Werkplein te Beverwijk van
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur.
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat),
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw
bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties
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Brandweer Kennemerland

De brandweer Velsen is opgegaan in de
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (023) 515 95 78 (of bgg (023) 515 95 00).
E-mail : info@vrk.nl

Afspraak maken met
burgemeester en wethouders
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester en wethouders terecht om te praten over een
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel
en organisatie, burgerzaken, facilitaire zaken en
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester
Franc Weerwind.
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Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken, informatiemanagement, automatisering en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden
tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot wethouder Robert te Beest

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie
mondiale bewustwording, kunst en cultuur,
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder
Wim Westerman
Indeling wijkwethouders:

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- wethouder Baerveldt: Velserbroek
- wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk;
IJmuiden-West
- wethouder Te Beest: Santpoort-Noord;
Velsen-Noord
- wethouder Westerman: Santpoort-Zuid;
Velsen-Zuid

Vrijmarkt Koninginnedag 2012

Tijdens Koninginnedag is het gebruikelijk dat in de
Gemeente Velsen vrijmarkten worden gehouden.
Gelet op de brandveiligheid en de belangen van ondernemers die hun winkels willen openen, heeft het
college van burgemeester en wethouders voor de
vrijmarkten in IJmuiden en Velserbroek een aantal
voorwaarden opgesteld. In andere dorpskernen zijn
vrijmarkten ook toegestaan mits dezelfde voorwaarden in acht genomen worden. Op deze manier hoopt
de gemeente Velsen dat alle inwoners en ondernemers veel plezier beleven aan de vrijmarkten.
In IJmuiden en Velserbroek is de vrijmarkt toegestaan op de volgende locaties:

IJmuiden (zoals aangegeven op het kaartje)
- Plein 1945. Let op: parkeren op Plein 1945 is niet
toegestaan. De inrit van de Noostraat naar Plein
1945 wordt afgesloten voor verkeer op 29 april
vanaf 21.00 uur tot 30 april 19.00 uur.
- Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf hoek
Plein 1945 tot en met het gedeelte C&A). Let op:

een gedeelte van de K. Zegelstraat en Velserduinweg wordt afgesloten voor verkeer op 30 april vanaf
06.30 tot 19.00 uur.
- Marktplein
Velserbroek
- In het voetgangersgebied van het winkelcentrum
Velserbroek
Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan onder
de volgende voorwaarden

1. U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u
rekening met omwonenden en winkeliers.
2. Verkoop is niet toegestaan voor de ingang van
winkels, horecazaken en andere bedrijven die
een duidelijk zichtbare poster hebben opgehangen met de tekst: “Op Koninginnedag hier
geen vrijmarkt, wij gaan open!”. Winkeliers en
betrokkenen kunnen deze poster verkrijgen in
het stadhuis bij de receptiebalie van het Klant
Contact Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.

3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan.
Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf
5 meter vanaf de openbare weg.
4. Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient
altijd voldoende ruimte (minimaal 3,5 meter)
vrij te blijven voor het doorlaten van politie,
brandweer en ambulance.
5. In verband met de brandveiligheid mogen geen
goederen, dozen e.d. tegen gevels, voor deuren
en/of op brandkranen worden neergezet.
6. Eventuele materialen die over de weg worden
opgehangen, dienen op een hoogte van minimaal
4,2 meter te worden gespannen.
7. Commerciële verkoop door detailhandelaren is
verboden. Alleen verkoop van gebruikte artikelen
door particulieren is toegestaan.
8. Er mogen geen alcoholhoudende dranken ter
verkoop worden aangeboden.
9. Er mag niet worden gebakken en gebraden door
middel van open vuur.
10. Er mogen geen tenten, partytenten, kramen,
bouwwerken, afdakjes e.d. worden geplaatst.
11. Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fakkels
worden gebruikt.
12. Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
13. Iedere deelnemer dient na afloop de overgebleven
spullen mee te nemen en de ingenomen plaats
schoon achterlaten.
14. Alle door de gemeente, politie en/of brandweer
gegeven aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.
Controle: Op de vrijmarkt zullen controles
gehouden worden met betrekking tot de opgelegde
voorwaarden.
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Herinrichting IJmuiderstraatwegJulianakade in IJmuiden
Het college heeft het ontwerp Herinrichting IJmuiderstraatweg - Julianakade in IJmuiden vrijgegeven
voor inspraak. Dit ontwerp is op de website
www.velsen.nl te raadplegen.
Wij nodigen belangstellenden uit voor de inspraak/
informatieavond op 8 mei a.s., van 19.30 tot 22.00
uur in het Vissershuis, Houtmanstraat 1 te IJmuiden.
Hier wordt u in de gelegenheid gesteld mondelinge
reacties te geven.
Schriftelijke reacties kunnen tot en met 25 mei 2012
worden gestuurd naar het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden of
via het contactformulier op de website o.v.v. inspraak
herinrichting IJmuiderstraatweg en Julianakade.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 14 tot en met
20 april 2012 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen.
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: (0255) 567 424.
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten
gedurende zes weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(college van burgemeester en wethouders van Velsen
of burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD).In spoedeisende
gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen
worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben
de volgende besluiten genomen (de datum van
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

w11.000002

w12.000010

w12.000073
w12.000185
w12.000186

w12.000187

w12.000188

w12.000189

w12.000190

w12.000191

w12.000192

Wijkerstraatweg 245 Velsen-Noord
het kappen van een boom (16/04/2012)
Middenduinerweg 85 Santpoort-Zuid
het renoveren van een veldschuur
(16/04/2012)
Sluisplein 24 IJmuiden (rijksmonument)
het vervangen van dakpannen
(17/04/2012)
Havenkade 1 IJmuiden (gemeentelijk
monument)
schilderwerkzaamheden aan
monumentaal pand (18/04/2012)
Kennemerboulevard 540 IJmuiden
het legaliseren van 3 containers
(19/04/2012)
Zeeweg 179 IJmuiden
het veranderen van de achtergevel
(19/04/2012)
Loggerstraat 70 IJmuiden
het plaatsen van 5 gevelkozijnen
(20/04/2012)
Olieweg 6 Velsen-Noord
het aanpassen van de entree
(20/04/2012)

i12.002814

w12.000088

w12.000118

w12.000128

Planetenweg ong. IJmuiden
het oprichten van 35 woningen
(17/04/2012)
Sportlaan 7-0020, Sportlaan 7-0089,
Santpoort-Zuid
het plaatsen van een blokhut
(19/04/2012)
Linnaeusstraat 74 IJmuiden
het veranderen en vergroten van
de 2e verdieping van een woning
(20/04/2012)
Bloemendaalsestraatweg 136
Santpoort-Zuid
het veranderen en vergroten van
een woning met een uitbouw
(18/04/2012)
Zeewijkplein 260 t/m 510 IJmuiden
het verwijderen van asbesthoudende
materialen (23/04/2012)
Elzenstraat 19 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(23/04/2012)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunningen verleend voor het organiseren van een evenement:
i12.002719

op het speelterrein aan het Zwanebloemplantsoen Velserbroek
op 19 mei 2012, Munki Motion
(19/04/2012)

i12.002987

omgeving Santpoort-Noord en
Santpoort-Zuid
op 20 mei 2012, Run2Day Pim
Mulierloop (23/04/2012)
door Velsen Noord van 11 juni tot en
met 14 juni 2012
de avondvierdaagse Velsen Noord
(23/04/2012)

Ontheffing rijden op het strand

Burgemeester en wethouders hebben op grond van
artikel 5:42 Algemene Plaatselijke Verordening een
ontheffing verleend voor het rijden op het strand:
u12.003958

geldig op 27 april 2012 met een
Solar/zonnepanelen voertuig van
IJmuiderstrand naar Zandvoort
(18/04/2012)

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft
een vergunning verleend op grond van art 5:18 Algemene Plaatselijke Verordening voor het innemen van
een incidentele standplaats:
i12.003456

geldig op zaterdag 4 en 11 april,
op het terrein van sportclub
VSV,Hofgeesterweg 14 Velserbroek,
voor de verkoop van frisdranken en
snacks (18/04/2012)

Verleende omgevingsvergunning(en) uitgebreide voorbereidingsprocedure

De onderstaande verleende omgevingsvergunning ligt
met ingang van 27 april 2012 gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage bij de werkeenheid Vergunningen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van
terinzagelegging tegen dit besluit een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de Rechtbank Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een beroepschrift is ingediend. Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend
voor:
w11.000055

Dokweg ong. IJmuiden
het oprichten en in werking hebben
van een opslagponton voor scheepsafvalstoffen (18/04/2012

