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Dodenherdenking

IJmuiden/Driehuis - Zondagavond werden overal in Nederland de slachtoffers van oorlogsgeweld 
herdacht. In Velsen vond de Dodenherdenking traditiegetrouw plaats op Plein 1945 en Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld. Na een bijeenkomst in het stadhuis volgde een kranslegging bij het oorlogs-
monument op Plein 1945. Naast de gemeente Velsen werd dit gedaan door een groot aantal politieke 
partijen en maatschappelijke organisaties. Hierna liepen zo’n 500 mensen een stille tocht over de Zee-
weg, Waterloolaan en Driehuizerkerkweg naar Westerveld, voorafgegaan door burgemeester en wet-
houders van Velsen. Op de begraafplaats was het aantal deelnemers tot ongeveer 1000 toegenomen. 
Na twee kransen te hebben gelegd bij de eregraven van gevallen verzetsstrijders en geallieerden ging 
men naar het herdenkingsveld. Hier werd twee minuten stilte in acht genomen. (foto: Ko van Leeuwen)

Fors bedrag voor Stichting ALS

Hockeyen voor goed doel
Driehuis - De hockeyclinic 
voor Stichting ALS heeft bij-
na 7000 euro opgeleverd. De 
cheque werd zondagmiddag 
direct na de loterij en veiling 
op het terras van KHC Straw-
berries overhandigd aan ALS-
patiënt Guus uit Driehuis. 

In een emotionele toespraak be-
dankte hij de vier leerlingen van 
het Gymnasium Felisenum voor 
hun geweldige initiatief. Zij orga-
niseerden de clinic in het kader 
van hun maatschappelijke stage. 
De opbrengst komt volledig ten 
goede aan onderzoek naar de 
progressieve spierziekte.
Honderdvijftig kinderen in de 
leeftijd van 9 tot 14 jaar had-
den zich aangemeld voor de cli-
nic waarbij Teun de Nooijer, oud-
tophockeyer en tegenwoordig 
als teammanager werkzaam bij 
voetbalclub AZ, de grote trek-
pleister was. De Nooijer is am-
bassadeur van Stichting ALS en 
heeft de ziekte van dichtbij mee-
gemaakt toen HC Bloemendaal-
clubicoon Theodoor Doyer uit 
Santpoort-Noord werd getrof-

fen door de ziekte. De beste Ne-
derlandse hockeyer ooit gaf een 
demonstratie waarbij zowel kin-
deren als hun ouders ademloos 
toekeken. Daarna gingen de kin-
deren gedurende twee uur zelf 
aan de slag met bal en stick. Aan 
het einde van de clinic werden 
de ouders naar het terras van 
KHC Strawberries gedirigeerd, 
waar Mieke de Jong en notaris 
Dennis Wientjes klaarstonden 
om een aantal bijzonder sport-

items te veilen. Met de loterij en 
de veiling werd de opbrengst 
verdubbeld tot bijna 7000 euro.
,,Het was een geweldige dag’’,  
aldus Maurits van Rees, die de 
clinic samen met Annick Wete-
rings, Thim Christiaans en Tho-
mas Hagel organiseerde. ,,Alle 
vrijwilligers en alle andere men-
sen die ons gesteund hebben: 
super bedankt! Zonder jullie was 
deze dag nooit zo’n succes ge-
worden!’’
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Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

 zondag 11 mei
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen FC Uitgeest

Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Nationaal Voetbaltoernooi zondag 18 mei
Organisator: Kuba Moskee IJmuiden

bij IJVV Stormvogels

30 voetbalteams uit 
heel Nederland

van 9:00–18:00 uur
eten en drinken
Iedereen is van 
harte welkom!

In deze krant
uw moederdag 
aanbiedingen!!
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Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Wie de afgelopen week in IJmui-
den rondliep zal het ongetwijfeld 
zijn opgevallen: het boorplatform 
GSP Saturn staat ‘hoog’. Al sinds 
afgelopen zomer ligt de meer 
dan 25 jaar oude Saturn aan de 
Leonarduskade en bepaalde het 
met z’n vier 120-meter hoge po-
ten de skyline van IJmuiden. Vol-
gens de verhalen langs ‘de kant’ 
zal het platform binnenkort naar 
Rusland vertrekken om daar 

naar olie te boren. Eigenlijk keek 
geen IJmuidenaar meer om naar 
het platform, totdat er vorige 
week iets bijzonders gebeurde. 
Vanaf afgelopen donderdag is 
het eiland opgekrikt en tot gro-
te hoogte gestegen. Dat levert 
soms mooie en toch ook weer 
typisch ‘IJmuier’ tafereeltjes op, 
zoals op deze foto, waar het lijkt 
alsof het platform aan het ein-
de van de Frogerstraat is gepar-
keerd. ’s Avonds en ’s nachts lijkt 
het wel een ruimteschip, en biedt 
het de aanblik van het begin van 
een invasie door ruimtewezens. 
Vooral op de facebookpagina ‘Je 
Bent IJmuidenaar Als’ is te zien 
hoe de Saturn vele IJmuidenaren 
heeft geprikkeld tot het maken 
van mooie foto’s!

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Nationale Molendag
Santpoort-Noord - Zaterdag 10 
mei is het weer Nationale Mo-
lendag, deze keer voor de 42ste 
maal georganiseerd door de Ver-
eniging de Hollandsche Molen.
De Santpoortse korenmolen de 
Zandhaas zal ook de deuren 
openen en zij hopen op deze dag 
op een mooi windje.
Bijzonder is dat de Bosbeek-
schuur tegenover de molen op 
10 mei zijn Naambord zal krijgen 
zodat er tussen de schuur en de 
molen een link wordt gelegd. Om 
10 uur’s morgens zal bestuurslid 
Siebe Rolle de naamaanduiding 
onthullen. 
In de Bosbeekschuur treedt 
‘s middags het Eolian Ensem-
ble tweemaal op met de muziek 
voorstelling Peter en de Wolf, om 
14.00 en 15.30 uur. Vóór dit op-
treden zal verhalenverteller Piet 
Paree molenverhalen vertellen.  

De jongste molenaarsknecht Jo-
ris, zal zijn molen Het Haasje la-
ten zien die zijn knutsel-Opa 
heeft gebouwd.   
Bij voldoende wind zal de molen 
draaien en zullen de molenste-
nen malen, de molenaar luistert 
dan graag naar het geluid, het 
zingen van de stenen.  
Met de wind wisten ze in de 
vroege middeleeuwen het leven 
al wat gemakkelijker te maken; 
de windmolen is niet in Sant-
poort uitgevonden, maar in 1515 
stond er al een korenmolen.  Het 
maalproces is nog steeds het-
zelfde en het ambacht van mole-
naar is nog steeds levend op de 
Zandhaas. 
Op de Molendag zijn er nog 
meer ambachtslieden die hun 
kunsten willen laten zien: de 
heer Van Berge is imker en de 
heer Matsumoto maakt handge-
schept papier van afval. Nieuw 
zijn dit jaar de dames  Ingrid en 
Gien die een amateurdrukke-
rij hebben. Zij komen met een 
kleine degelpers waarmee U zelf 
een bierviltje kan bedrukken.  
Ook zijn dit jaar weer tot vreugde 
van veel kinderen de treinen van 
de gebroeders van der Lubbe op 
het erf te bewonderen.
Omdat het de nationale molen-
dag is zijn behalve De Zand-
haas in het Haarlemse de vol-
gende molens geopend: de Veer, 
De Adriaan, De Wipmolen van de 
Schoterveense polder, de Een-
hoorn, de Hommel en de Vijf-
huizer. 
Korenmolen de Zandhaas is op 
zaterdag 10 mei geopend van 
10.00 tot 17.00 uur.

Bedrijfsleven betrokken 
bij renovatie Velsertunnel
IJmond - In 2016 wordt de 
Velsertunnel negen maanden 
afgesloten voor een grote re-
novatie. Deze werkzaamhe-
den hebben een enorme im-
pact hebben op de bereik-
baarheid van de regio. Stich-
ting IJmond Bereikbaar werkt 
nu al met Rijkswaterstaat sa-
men om slimme maatregelen 
te bedenken. 

Tijdens een bijeenkomst van 
Rijkswaterstaat op maandag 28 
april is een selectie van onder-
nemers en bestuurders bijge-
praat over de stand van zaken 
rondom de renovatie. Tijdens de-
ze bijeenkomst werd de wil en 
noodzaak om samen te werken 
duidelijk.
IJmond Bereikbaar bestaat uit 
vertegenwoordigers van het 
plaatselijk bedrijfsleven. Ton van 
der Scheer, voorzitter Stichting 
IJmond Bereikbaar en voorzit-
ter van HOV IJmond: ,,We pra-

ten intensief met Rijkswater-
staat om samen tot maatrege-
len te komen waar het bedrijfsle-
ven écht wat aan heeft, daarom 
is IJmond Bereikbaar vertegen-
woordigd binnen diverse werk-
groepen rondom de renovatie. 
Ook werken we binnen het Pro-
gramma IJmond Bereikbaar sa-
men met de IJmondgemeenten.’’
Fabian Nagtzaam, is namens 
MKB IJmond ook betrokken bij 
IJmond Bereikbaar: ,,We willen 
de regio ontzorgen door maat-
regelen te bedenken die echt in 
behoeften voorzien, deze wor-
den in diverse focusgroepen be-
dacht. Voor deze focusgroepen 
nodigt Rijkswaterstaat vertegen-
woordigers uit van transportbe-
drijven, zorginstellingen, de re-
creatiesector en grote werkge-
vers uit de regio. IJmond Bereik-
baar gaat intensief met Rijkswa-
terstaat in gesprek om de wen-
sen uit de regio te vertalen in 
concrete maatregelen.’’

GroenRijk Velserbroek
Verwen moeder met 

zelfgemaakt bloemstuk
Velserbroek - Zaterdag 10 mei, 
tussen 10.00 en 12.00 uur, kun-
nen er weer bloemstukjes wor-
den gemaakt voor Moederdag. 
Verras je moeder en ga gezellig 
meedoen. GroenRijk Velserbroek 
zorgt voor alles wat nodig is. 
De Moederdagactiviteit is gra-
tis voor alle kinderen tot 12 jaar 
en uiteraard mag het bloemstuk-

je meteen mee naar huis. In de 
warme kas van het tuincentrum 
staan lange tafels waaraan de 
kinderen kunnen werken. Pot-
jes, oase, bloemen en groen lig-
gen zaterdagochtend klaar. Leef 
je uit en maak er wat moois van. 
Voor limonade en iets te snoe-
pen wordt gezorgd. Zie ook 
www.groenrijkvelserbroek.nl.

www. .nl

www. .nl
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Tarot bij Pizzeria 
Ristorante Da Maurizio
Pizzeria Ristorante Da Maurizio 
houdt op dinsdagavond 13 mei 
een tarotleggingavond met Piet 
Wullaert. Piet is sinds 1994 afge-
studeerd Natuurgeneeskundig 
Therapeut. In zijn praktijk in Vel-
sen-Zuid maakt hij gebruik van 
diverse vaardigheden om men-
sen weer vitaler en gezonder te 
doen functioneren. Een van die 
vaardigheden is tarotkaarten 
leggen. Met de tarotkaarten kun 
je een beter inzicht krijgen in je-
zelf en een bepaalde situatie en 
wat je mogelijkheden hierin zijn.
De tarot is een set van 78 kaar-
ten, bestaande uit twee gedeel-
tes de grote en de kleine Arca-

na. Piet gebruikt de kaarten niet 
om de toekomst te voorspellen 
maar om antwoord te krijgen 
op vragen waar men mee rond-
loopt.
Da Maurizio heeft voor deze 
avond een menu samengesteld 
bestaande uit drie gangen. De 
kosten hiervoor zijn 24,50 euro, 
inclusief twee drankjes (fris, bier 
of wijn). Piet legt zijn kaarten de-
ze avond geheel kosteloos. Aan-
vang 18.00 uur.
Wilt u meer weten of reserveren, 
neem dan contact op met Mau-
rizio, via 0255-532778. Pizzeria 
Ristorante Da Maurizio, Velser-
duinweg 161, IJmuiden.

  

Donderdag 
8 mei

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollectie 
van Beeckestijn tijdelijk uitge-
breid met hedendaagse design-
stoelen. Gratis speurtocht voor 
kinderen van 6/12 jaar.
Tentoonstelling ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’ Van 13.00 tot 
17.00 uur. Om 13.00 en 15.30 uur 
een 3D lenteschilderij maken. 
Kosten 1,50 bovenop de entree-
prijs.
‘Eten met onze vader’ in De 
Bolder, Bloemstraat 124 IJmui-
den. Geniet van een gezamen-
lijk maaltijd en een goed ge-
sprek over hemel en aarde. In-
loop 18.30 uur, aanvang maal-
tijd 19.00 uur.

Vrijdag 
9 mei

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollectie 
van Beeckestijn tijdelijk uitge-
breid met hedendaagse design-
stoelen. Gratis speurtocht voor 
kinderen van 6/12 jaar.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels 
en zomerzon!’ in Pieter Vermeu-
len Museum. Van 13.00 tot 17.00 
uur. Om 13.00 en 15.30 uur een 
3D lenteschilderij maken. Kos-
ten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Expositie Kunst In De Dorps-
kerk, Burg. Enschedelaan 67 
Santpoort-Noord. Van 10.00 tot 
17.00 uur. Om 17.00 uur vindt de 
officiële opening plaats.
Stadsschouwbug Velsen: 
Eric van Sauers en Cees Geel in 
voetbalkomedie. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Invisi-
ble Woman’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
10 mei

Culinaire experience bij Hok-
kai Kitchen, Egmondstraat 2 
IJmuiden. Met een ‘Chef’s Ta-
ble’, hieraan zullen twee chefs 
onder de spotlights staan.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollectie 
van Beeckestijn tijdelijk uitge-
breid met hedendaagse design-
stoelen. Gratis speurtocht voor 
kinderen van 6/12 jaar.
Rommelmarkt op het Kenne-
merplein IJmuiden. Van 09.00 

tot 17.00 uur.
Bloemstukje maken voor 
Moederdag bij GroenRijk Vel-
serbroek. Van 10.00 tot 12.00 
uur. De Moederdagactiviteit is 
gratis voor alle kinderen tot 12 
jaar.
Nationale Molendag. Koren-
molen De Zandhaas is geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Van 
14.00 tot 15.30 uur een optre-
den van Eolian Ensemble in de 
Bosbeekschuur in Santpoort-
Noord.
Expositie Kunst In De Dorps-
kerk, Burg. Enschedelaan 67 
Santpoort-Noord. Geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. 
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’. Expositie 
‘Jut & Jullie’.
Bingo- en loterijavond bij 
speeltuin De Veilige Haven, 
Heerenduinweg IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Filmdiner in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Film ‘Mon Pire Cauchemar’. In-
fo en reserveren via www.thalia-
theater.nl of 0255-514217.

Zondag
11 mei

Kofferbakmarkt op de Dorps-
weide van Wijk aan Zee van 
8.00 tot 16.00 uur. Info: www.
kofferbakmarktwijkaanzee.nl
Excursie Kennemermeer 
IJmuiden aan Zee. Start 09.00 
uur parkeerplaats Westonstraat 
IJmuiden. Deelname gratis. Zie 
ook www.ivn.nl/zuidkennemer-
land.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollectie 
van Beeckestijn tijdelijk uitge-
breid met hedendaagse design-
stoelen. Gratis speurtocht voor 
kinderen van 6/12 jaar.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’. Expositie 
‘Jut & Jullie’.
‘Het Volk’ speelt ‘Herfst in 
Schoorl’ speciaal voor de Alz-
heimerafdelingen in De Toneel-
schuur in Haarlem. Aanvang 
15.00 uur.

Maandag
12 mei

Postzegelavond bij Postzegel 
Vereniging Santpoort in Het Ter-

ras, stationsgebouw, Santpoort-
se Dreef Santpoort-Noord. Aan-
vang circa 19.00 uur. 

Dinsdag
13 mei

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Alzheimer Café in de Centrale 
Bibliotheek IJmuiden. Aanvang 
19.00 uur. Deelname gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Jenny Arean en Bram van der 
Vlugt in ‘On Golden Pond’. Aan-
vang 20.15 uur.

Woensdag
14 mei

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘The Invisible Wo-
man’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
15 mei

‘Eten met onze vader’ in De 
Bolder, Bloemstraat 124 IJmui-
den. Geniet van een gezamen-
lijk maaltijd en een goed ge-
sprek over hemel en aarde. In-
loop 18.30 uur, aanvang maaltijd 
19.00 uur.
Voorlichtingsbijeenkomst 
voor kankerpatiënten met 
als onderwerp ‘Verder na kan-
ker’. Van 19.00 tot 21.00 uur (in-
loop vanaf 18.30 uur), Inloop-
huis Kennemerland, Wulverder-
laan 51 Santpoort-Noord. 

Bijeenkomst 
in Inloophuis 
Kennemerland
Santpoort-Noord - Inloophuis 
Kennemerland in Santpoort-
Noord en het Kennemer Gasthuis 
houden in 2014 diverse voorlich-
tingsbijeenkomsten voor kanker-
patiënten. Op 15 mei is het on-
derwerp ‘verder na kanker’. 
Kanker grijpt diep in het leven in. 
Ook als de behandeling achter 
de rug is. Veel mensen vinden het 
moeilijk de draad van het leven 
dan weer op te pakken. Het kost 
tijd een nieuwe balans te vinden. 
En de omgeving begrijpt dat niet 
altijd. Sprekers zijn: Baukje Sib-
ma, oncologieverpleegkundi-
ge Zorgbalans; Renée den Ha-
ring, verpleegkundig specialist 
longoncologie Kennemer Gast-
huis en Bart van Buchem, fysio-
therapeut gespecialiseerd in be-
wegen bij vermoeidheid. 
De bijeenkomst ‘Verder na kan-
ker’ is op donderdag 15 mei van 
19.00 tot 21.00 uur, inloop vanaf 
18.30 uur, in Inloophuis Kenne-
merland, Wulverderlaan 51, Sant-
poort-Noord. Aanmelden kan bij 
Inloophuis Kennemerland via: 
023-8885367 of e-mail: info@in-
loophuiskennemerland.nl.

Oranje loper uitgerold 
voor donateurs KNRM
IJmuiden - Opnieuw was bij de 
KNRM in IJmuiden de oranje lo-
per uitgerold op de steiger. Dit 
keer niet voor Koningin Máxi-
ma, maar voor net zo belangrij-
ke gasten. 
De donateurs die de KNRM jaar-
lijks steunen met een klein be-
drag konden meevaren met de 
reddingboten Koos van Mes-
sel en de Johanna Louisa. Enke-
le honderden mensen maakten 
daar gebruik van.
Op de kade was er ook het nodi-
ge te doen. Vooral kinderen kon-

den hun hart ophalen met een 
springkussen, schminken, een 
waterscooter, een strandauto en 
de jeugdbrandweer. Voor wie het 
wilde was er een hapje en een 
drankje te verkrijgen.
Leen Langbroek, schipper van 
de gloednieuwe Nh1816 trok 
zich er niets van aan. Hij was 
zijn boot aan het schoonmaken. 
De dag erna vertrok hij naar het 
Zweedse Göteborg om op de In-
ternational Lifeboat Conference 
zijn nieuwe boot te presenteren. 
(foto: Ko van Leeuwen)
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Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

Trainen voor Pierloop
Santpoort-Noord - Zin in een 
uitdaging? Op zaterdag 13 sep-
tember wordt de Rabobank Pier-
loop Velsen gehouden, een wed-
strijd- en recreatieloop van 15 
kilometer en 8,2 kilometer. Voor 
deze leuke loop, die leidt door 
IJmuiden en over het strand bij 
de 15 kilometer, kan onder be-
geleiding worden getraind bij 
Atletiekvereniging Suomi vanaf 
zaterdag 15 juni. 
Wil jij jouw tijd je eigen persoon-
lijk record weleens verbeteren of 
wil je juist voor het eerst mee-
doen? Onder leiding van gedi-
plomeerd trainer Noëlla Kieften-
beld, train je op een professio-
nele, maar gezellige manier voor 
de 8,2 of 15 kilometer. De trai-

ningen vinden plaats vanaf za-
terdagochtend 15 juni om 8.30 
uur op de atletiekvereniging 
Suomi, Sportpark Groeneveen. 
De kosten bedragen 67,50 euro. 
Dit is inclusief inschrijving, start-
nummer en een kopje thee na 
iedere training. Naast looptrai-
ning krijgen de deelnemers ook 
informatie over schoeisel en kle-
ding. Deelnemers die niet willen 
meedoen aan de cursus, maar 
wel aan de wedstrijd: inschrij-
ven kan binnenkort via www.in-
schrijven.nl.
Meer informatie of opgeven 
voor de trainingen: Noëlla Kief-
tenbeld via noella.kieftenbeld@
quicknet.nl of via www.pierloop.
nl. 

Mevrouw Becker wint 
gloednieuwe BMW 
Velsen-Zuid - Een grote verras-
sing voor mevrouw Becker van de 
Buitenhuizerweg in Velsen-Zuid. 
Zij heeft namelijk een gloednieu-
we BMW (1-serie) gewonnen. 
Postcode Loterij-ambassadeur Ni-
colette van Dam verraste de geluk-
kige winnaar vorige week op haar 

werk in Amsterdam met de auto. 
Mevrouw Becker won deze prijs 
in de apriltrekking van de Postco-
de Loterij. De buren van mevrouw 
Becker die met dezelfde postcode 
1981 LK meespelen met de Post-
code Loterij, winnen een Bijenkorf 
cadeaucard t.w.v. 250 euro per lot.

Samengestelde middag 
op Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag stond in het teken van 
dressuur, springen en crossen bij 
manege Kennemergaarde. Het 
jaarlijks terugkerende evenement 
waarbij ruiter en paard uitgedaagd 
worden tot het neerzetten van 
een uitstekende proef, het sprin-
gen van een jachtparcours en de 
grootste uitdaging van deze mid-
dag, te weten het crossen door het 
park vond plaats. Bij deze cross 
komen de paarden verschillende 
opstakels tegen waar zij overheen 
moeten springen, van een pick-
nicktafeltje tot een bijna echt wa-
ter met bijna echte eenden.  Zo’n 
19 combinaties gaven de jury een 
uitdaging om deze middag te be-
oordelen. Het was absoluut een 
zeer geslaagde middag! Komend 
weekend zal  de selectiewedstrijd 
voor de FNRS zitcompetitie wor-
den gehouden op de manege. Een 
hele uitdaging voor veel ruiters, 
maar ook zeker nuttig!

Santpoort-Noord - Voor de 
postzegelliefhebbers en geïnte-
resseerden: maandag 12 mei is 
er een gezellige postzegelavond  
van de Postzegel Vereniging 
Santpoort, waar men vanaf circa 
19.00 uur welkom is. Locatie: Het 
Terras, Stationsgebouw, Sant-
poortse Dreef, Santpoort-Noord.
Deze avond is er ook een leuke 
veiling, vooraf is er voldoende 
gelegenheid om de kavels te be-
kijken. Er is in de omgeving vol-
doende parkeergelegenheid en 
de toegang is gratis. Meer we-
ten: het telefoonnummer is 023-
5382274 (na 18.00 uur).

Postzegelavond

Henk Zwanenburg bij 
Bartje Bloemendaal
Bloemendaal - De gehele maand 
mei is het werk van Henk Zwanen-
burg te bezichtigen bij Bartje Bloe-
mendaal aan de Brederodelaan 80 
te Bloemendaal. Henk Zwanen-
burg is in 1961 geboren in IJmui-
den. In 1985 studeerde hij af aan 
de Amsterdamse Academie voor 
Beeldende Vorming, als tekenle-
raar. En hij schildert nog steeds. 
Zwanenburg: ,,In mijn werken 
schets ik vaak landschappen met 
daarin een auto, trein of boot. De 
voertuigen zijn soms bijna foto-
grafi sch weergegeven, de om-

geving wordt met een duidelijke 
knipoog richting de impressionis-
ten in afwijkende kleuren en wil-
de streken geschilderd. Daarnaast 
werk ik ook wel met zwaar verte-
kende perspectieven. Door de ma-
nier van werken maak ik er een 
modern sprookje van.’’
Na in IJmuiden en Santpoort-
Noord gewoond te hebben, woont 
Henk sinds 2001 in Haarlem. Voor 
informatie: e-mail: henkzwanen-
burg@hotmail.com. Bartje Bloe-
mendaal is dagelijks geopend 
vanaf 10.00 uur.

Santpoort-Noord - De poli-
tie hield vorige week woensdag-
avond een 39-jarige man zonder 
vaste woon- of verblijfplaats aan. 
De politie kreeg melding dat een 
auto slingerend over de Hagelin-
gerweg reed, in de richting van 
Driehuis. De meldster gaf aan 
dat de bestuurder een ongeval 
had veroorzaakt en was doorge-
reden. De bestuurder was tegen 
een geparkeerd voertuig aange-
reden. Een van de buitenspiegels 
van een auto was hierdoor kapot 
gegaan. De man had zoveel ge-
dronken dat hij in eerste instantie 
niet in staat was om mee te wer-
ken aan een blaastest. Hij werd 
direct aangehouden en meege-
nomen naar het politiebureau 
voor verhoor. Hij bleek meer dan 
vijf keer de toegestane hoeveel-
heid alcohol gedronken te heb-
ben. Zijn voertuig is in beslag 
genomen. Het voertuig bleek ook 
niet te voldoen aan de voertuig-
eisen. De remmen waren onder 
andere slecht, de stuurbekrachti-
ging werkte niet en meerdere tel-
lers deden het niet. 

Man onder 
invloed rijdt 

door na 
aanrijding

Santpoort-Noord - Vorige week 
woensdag omstreeks 18.30 uur 
kreeg de politie een melding van 
een automobilist. De man vertel-
de op de Hagelingerweg in Sant-
poort-Noord achter een auto te 
rijden die hevig over de weg slin-
gerde. Hierbij had de auto een ge-
parkeerd staand voertuig geraakt. 
De bestuurder was echter door-
gereden. De politie kon de man, 
een 39-jarige Pool, aan de kant 
zetten. Hij bleek alcohol te hebben 
gebruikt. De man blies 1115 ug/l. 
Dat is vijf maal het voor hem gel-
dende maximum van 220 ug/l. De 
man kreeg een proces-verbaal. 
Zijn rijbewijs is ingevorderd. De 
man was zo dronken dat beslo-
ten werd dat het niet verantwoord 
was hem weer heen te zenden. Hij 
is ter ontnuchtering ingesloten. 

Dronken 
achter het stuur

Strawberries H1 verliest 
voor tweede keer op rij

Driehuis - Het eerste heren-
team van hockeyclub Straw-
berries heeft afgelopen zondag 
voor de tweede keer op rij ver-
loren. In eigen huis was Wes-
terpark met 0-1 te sterk voor de 
aardbeien. 
De nederlaag kwam hard aan 
bij de thuisploeg en het gemis 
van strafcornerkanon Erik van 
den Berg werd eens te meer 
duidelijk.
Strawberries begon het du-
el niet al te sterk en had moei-
te met het vinden van de juis-
te poppetjes op het veld. Wes-
terpark had het meeste balbe-
zit, maar wist daar ook niet al te 
veel mee te doen. 
Slechts een paar makkelijke 
reddingen van keeper Wouter 
Rempt waren nodig voor Straw-
berries. De bezoekers kwamen 
wel op voorsprong in de eer-
ste helft. Een aanval over rechts 
werd niet afgestopt en Lucas 
Zeevenhooven werkte de bal 
ongelukkig met zijn voet in zijn 
eigen doel. 
Na het tegendoelpunt moest 
Strawberries vol aan de bak, 
want alleen een overwinning 
zou de ploeg nog in de race 
houden voor promotie. Er werd 
weliswaar hard gewerkt, maar 
het resulteerde niet in uitge-
speelde kansen. Wel werden er 
een paar strafcorners behaald. 

Helaas werd hiermee duidelijk 
dat topschutter en strafcorner-
kanon Erik van den Berg no-
dig werd gemist. In de uitwed-
strijd tegen Westerpark wist hij 
vijf keer te scoren, maar de-
ze zondag kreeg zijn vervanger 
Jelle Groeneveld de bal er maar 
niet in. Enig krediet is wel op 
zijn plaats voor de invalkeeper 
(schorsing eerste doelman) van 
Westerpark, die zijn doel enkele 
malen op knappe wijze schoon 
hield.
In de tweede helft deed Straw-
berries er veel, zo niet alles aan 
om de gelijkmaker te force-
ren, maar deze werd niet ge-
scoord. Westerpark hield de 
deur achterin gesloten en zorg-
de zo voor een verrassing door 
Strawberries te verslaan. Door-
dat concurrent Naarden (twee-
de plaats) met maar liefst 7-1 
heeft verloren van Kraaien heeft 
Strawberries de plaatsing voor 
play offs nog volledig in eigen 
hand. 
Komende zondag speelt de 
ploeg van scheidend coach Tijs 
Vermunt uit tegen angstgegner 
Kraaien in Zaanstad. 
Volgende week staat het zeer 
belangrijke uitduel tegen Naar-
den op het programma, waar-
na kampioen Terriërs op bezoek 
komt op de slotdag in Driehuis.  
Finn van Leeuwen)
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Car & Motorcycle Cleaning Velsen

‘Alleen een professional 
behaalt dit resultaat’
IJmuiden – In een brandschone 
werkplaats behaalt startend on-
dernemer Chris Verhage onge-
loofl ijke resultaten met zijn Car & 
Motorcycle Cleaning Velsen. Ge-
valletje koffi eschade over de pas-
sagiersstoel, ingevreten vogel-
poep, doffe lak, een stoffi ge klas-
sieker, tabakslucht in het interi-
eur, lakvlekken na brandschade: 
Chris Verhage zorgt ervoor dat al-
le ellende wordt weggepoetst en 
de klant een auto of motor terug-
krijgt die eruit ziet (en ruikt) als 
nieuw. En mocht de auto of motor 
in de verkoop gaan, dan levert de-
ze heel wat meer op dan voor de 
behandeling door Car & Motorcy-
cle Cleaning Velsen.
Chris Verhage is een man met 
passie voor poetsen. ,,Het be-
gon als een hobby’’, vertelt hij. 
,,Ik poetste altijd al graag au-
to’s en motoren. In het bedrijf 
waar ik voorheen als taxichauf-
feur werkte, hield ik ook het wa-
genpark schoon. Allengs begon-
nen steeds meer mensen te vra-
gen of ik hun auto of motor wilde 
poetsen. Daarom ben ik mijn ei-
gen bedrijf begonnen. Door mijn 
ervaring weet ik voor elke vlek 
een oplossing.’’ 
Toch gaat het niet alleen om ken-
nis. Een auto of motor tot in de 

puntjes schoonmaken vereist ook 
heel hard werken, veel tijd en de 
juiste gereedschappen en pro-
ducten. Chris is zomaar zeven 
uur bezig met een auto. ,,Eerst 
gaat de auto naar de autowas-
straat,’’ aldus Chris. ,,Daarna was 
ik hem nog eens met de hand, 
maak ik hem droog en dan pas 
ga ik polijsten en waxen.’’ En ook 
voor de binnenkant heeft het be-
drijf een hele reeks producten en 
technieken om bekleding, dash-
board, matten en ramen vlekke-
loos schoon te krijgen. Chris heeft 
zelfs een methode om voor al-
tijd van de tabakslucht en -aan-
slag in een auto af te komen. Ei-
genlijk verricht hij met elk voer-
tuig dat hij onder handen krijgt 
een klein wonder. Zelfs voor kras-
sen en plekken die opnieuw spui-
ten nodig maken, biedt hij een 
oplossing. 
Een aantal speciale producten, 
zoals Wax Guard is ook bij hem 
te koop. 
Car & Motorcycle Cleaning Velsen 
werkt alleen op afspraak en is be-
reikbaar via 06-14429665. En ge-
looft u niet in wonderen? Kijk dan 
eens op de facebooksite van Car 
& Motorcycle Cleaning Velsen. 
Het bedrijf is gevestigd aan Corn-
wallstraat 12-C. 

Alle dertig kandidaten benoemd
Ledenraad Rabobank 

IJmond bekend
Regio - Rabobank IJmond heeft 
een nieuwe ledenraad, die be-
staat uit dertig klanten die ook 
lid zijn van de Rabobank. Zij ver-
tegenwoordigen de ruim 17.500 
leden van de bank en gaan het 
gesprek aan met de directie.
De directie van Rabobank 
IJmond had, in afstemming met 
een adviescommissie, dertig 
kandidaten voorgedragen voor 
de nieuwe ledenraad van Rabo-
bank IJmond. Leden van Rabo-
bank IJmond hadden de moge-
lijkheid om bezwaar te maken en 
tegenkandidaten aan te dragen. 
Aangezien de bank geen bezwa-
ren heeft ontvangen, zijn de der-
tig kandidaten benoemd als lid 
van de ledenraad van Rabobank 
IJmond.
De nieuwe leden van de leden-

raad  wonen verspreid over het 
werkgebied van de bank. De le-
denraad komt jaarlijks vier keer 
plenair bijeen en gaat dan in ge-
sprek met de directie en de voor-
zitter van de raad van commis-
sarissen. Op hoofdlijnen worden 
onderwerpen als beleid van de 
bank, de dienstverlening en de 
resultaatontwikkeling bespro-
ken.
De ledenraad benoemt ook de 
commissarissen en stelt de jaar-
rekening vast. Een belangrij-
ke taak is het functioneren als 
klankbord voor de leden in haar 
woonomgeving. Ledeninvloed is 
van essentiële waarde voor de 
coöperatieve Rabobank. Leden 
van de bank kijken mee met de 
koers van de bank en hebben 
daadwerkelijk invloed.

Open Gerard van Es 
open 7 x 7 toernooi

IJmuiden - Zaterdag 17 mei 
houdt IJVV Stormvogels voor 
de achtste keer het open 7 x 7 
toernooi. Voor de tweede maal 
draagt dit toernooi, na de zeer 
succesvolle en sportieve editie 
van vorig seizoen, de naam van 
Visrestaurant Gerard van Es. Tij-
dens het jubileumseizoen is deze 
succesvolle samenwerking ge-
start om daarmee andermaal de 
meer dan symbolische band tus-
sen Stormvogels en de vis en vis-
serij te duiden. 
Ook dit jaar kan een ieder, lid of 
geen lid van Stormvogels, selec-
tiespeler, recreatiespeler, man, 

vrouw of veteraan deelnemen. 
Indeling in poules vindt plaats op 
basis van speelsterkte en leeftijd. 
Het toernooi is van 12.00 uur tot 
circa 17.00 uur en na afl oop is 
er voor alle deelnemers heerlij-
ke gebakken vis van visrestau-
rant Gerard van Es of een bar-
becue. Uiteraard zal er ook on-
der het genot van een drankje 
en livemuziek worden terug ge-
keken op de sportieve prestaties 
van de dag. 
Kosten voor deelname per team 
bedragen 50 euro. Aanmelden 
kan via www.stormvogels.nl of 
bij secretaris@stormvogels.nl.

Regio - De Kledingbank wordt 
steeds drukker bezocht door 
klanten, daardoor is er in de 
voorraad ingebrachte kleding 
een tekort ontstaan aan kinder-
kleding (meisjes en jongens) in 
de maten 116 t/m 140 en heren-
kleding maten small en medi-
um. De Kledingbank doet daar-
om een oproep aan de inwoners 
van de IJmond om schone, net-
te kleding, zowel dames-, he-
ren-, kinder-, sport- en baby-
kleding, als schoenen, bedden-
goed, handdoeken en gordij-
nen etc. te doneren. Voor het af-
geven van kleding en dergelijke 
kan men elke dinsdag-, donder-
dag- en vrijdagmorgen van 10.00 
tot 12.30 uur bij de Kledingbank 
terecht. Indien deze tijdstippen 
niet haalbaar zijn, kan men via  
06-40512420. een afspraak ma-
ken om de kleding te brengen. 
De Kledingbank is gevestigd aan 
de Ambachtstraat 11 te Bever-
wijk (op het terrein van de Be-
verwijkse Bazaar). Wie van een 
minimum inkomen leeft, kan in 
aanmerking komen om klant te 
worden. Dat kan iedere woens-
dag tussen 10.00 en 15.00 uur 
aanmelden op bovenstaand 
adres. De fi nanciële gegevens,  
en een identiteitsbewijs van alle 
personen van het gezin, die in-
geschreven willen worden, die-
nen te worden meegenomen. In-
woners van de gemeenten Vel-
sen, Beverwijk, Heemskerk, Uit-
geest en Castricum komen hier-
voor in aanmerking. Voor overi-
ge informatie: zie de facebook-
pagina en de website www.kle-
dingbankijmond.nl. 

Grote aanloop 
Kledingbank

Bevrijdingspop Haarlem: 
muzikale verrassingen
Haarlem - Een programme-
ring om je vingers bij af te lik-
ken, fantastische weersomstan-
digheden en veel, heel veel pu-
bliek. Zo gaat de 34ste editie van 
Bevrijdingspop Haarlem de boe-
ken in. 
De naar schatting 150.000 fes-
tivalgangers konden vanaf een 
uur ‘s middags gratis genieten 
van het neusje van de zalm van 
de Nederlandse muziekscene, 
waarbij Haarlem uitstekend was 
vertegenwoordigd. Verdeeld 
over drie podia waren optredens 
van onder andere De Staat, BlØf 
(foto), Niels Geusebroek, Mi-
chael Prins, Kensington, Sven 
Hammond Soul en Opposites. 
De bezoekers in de Haarlem-
merhout werden bovendien ge-
trakteerd op enkele spontane 
verrassingen. Zo sloot Baskervil-
le zich aan bij Total Los en be-
trad Jacqueline Govaert (ex-Kre-
zip) het podium bij het slotnum-
mer van BlØf. Op het terrein van 
het Kinderfestival vond dit jaar 
een ‘silent disco’ met DJ Dennis 
van der Geest plaats. Bezoekers 
stonden in de rij voor een head-
set om te kunnen dansen. 
Tot middernacht hield afsluiter 

Opposites het veld fl ink in be-
weging, met opzwepende beats 
en grote gekleurde ballonnen 
die over het Vlooienveld zweef-
den. Daarna liep de Haarlem-
merhout langzaam leeg, nog na-
trillend van een geweldige editie 
van Bevrijdingspop. (foto’s: Friso 
Huizinga)

Auto te water
Velserbroek - Afgelopen zondag-
ochtend heeft een automobilis-
te behoorlijke schade gereden op 
de Zadelmakerstraat. Ze wilde uit-
parkeren en ging door onbekende 
oorzaak vol gas achteruit. Ze raak-
te eerst een auto naast haar om 
vervolgens aan de overkant van de 
straat een grote bestelbus en een 
personenwagen te raken. Een wiel 
van de bestelbus werd over de 
stoeprand gedrukt, de personen-
wagen draaide bijna 180 graden 
om. De vrouw kwam uiteindelijk 
in de sloot terecht. Een omstan-
der wist de vrouw snel uit het wa-
ter te halen. Na behandeling in de 
ambulance kon de vrouw weer uit-
stappen en met de andere partij-
en de schade regelen. Maar eerst 
heeft ze haar redder hartelijk be-
dankt. Later heeft een bergingsbe-
drijf 3 auto’s opgehaald. Het weg-
takelen van de auto die in het wa-
ter lag werd gedaan door een ber-
ger in duikpak die stroppen wist 
te plaatsen aan de wielen. Bij het 
eerste ophijsen bleek de wagen 
net iets te zwaar, ondanks het weg 
laten lopen van het water in de au-
to. Door de bergingswagen iets 
dicht bij de rand van de sloot te 
zetten lukte het daarnaeven om de 
auto uit het water te hijzen.
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Velsen-Zuid – Zaterdag 3 mei 
gingen vijftien klootschieters van 
Full Speed na de loting van de vier 
teams, op weg naar de beelden-
route in Spaarnwoude. Daar aan-
gekomen was het weer toppie, 
maar het onkruid stond een me-
ter hoog. Elk nadeel heeft ook zijn 
voordeel, men kan door de bewe-
ging van de stengels zien waar de 
bal is terecht gekomen, maar als 
je niet in de buurt bent is het zoe-
ken geblazen. Om dit op te los-
sen worden er vanaf nu minimaal 
teams van vier of vijf spelers ge-
maakt voor een betere spreiding 
over de parcoursen. De natuur is 
een maand eerder dan normaal, 
hopelijk wordt er dan ook eerder 
gemaaid. Team 4 met Dirk, Nico 
en Ton werd eerste met 81 scho-
ten en 10 meter. Team 3 met Rob, 
Harm, Astrid en Elly werd tweede 
met 86–20. Team 1 met Jan St., In-
grid, Sander en Jan Sch. werd der-
de met 91–26. Team 2 met Gerda, 
Raymond, Ina en Dries, werd vier-
de met 96–31. Op de agenda staat 
zaterdag 17 mei eerst PK gooien 
en daarna  om 14.00 uur  bege-
leiding voor 30 personen met me-
vrouw Eeltjes. Woensdag 21 mei 
om 20.00 uur is de jaarvergadering 
van Full Speed alle afdelingen. En 
zaterdag 24 mei is 20 jaar jubile-
umfeest, alleen ‘s middags zijn er 
activiteiten. Voor informatie bel 
Harm Jongman via 0255-514780 
of Ton Boot 0255-510085.

Klootschieten

IJmuiden - Zaterdag 10 mei  
wordt weer een bingo- en lote-
rijavond georganiseerd bij speel-
tuin De Veilige Haven. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Er 
zijn weer leuke prijzen te winnen. 
Wie woonachtig is in IJmuiden en 
geen vervoer heeft kan contact 
opnemen met telefoonnummer 
0255-527010 of 0255-518077, 
dan wordt men opgehaald en 
na afloop weer thuis gebracht. 
De opbrengst van deze avond is 
voor de speeltuin om weer leuke 
speeltoestellen te kopen.

Bingo- en 
loterijavond

Mijlpaal bij De Brulboei
500ste cursist bij 
computercursus
IJmuiden - In Buurthuis de Brul-
boei geeft vrijwilliger Peter Del-
forge sinds 2007 workshops aan 
senioren over het omgaan met de 
computer en tablet. Deze work-
shops zijn elke woensdag- en 
donderdagmiddag. Deze week 
ontving De Brulboei de 500ste 
deelnemer, de heer W. Hermann. 
Hij werd door Peter Delforge 
feestelijk ontvangen en kreeg 
hiervoor een speciale attentie.  
,,Het niveau van de workshops is 
laagdrempelig en de prijs is aan-
trekkelijk, ideaal dus voor senio-
ren’’, aldus Peter Delforge. ,,Ik zie 
het als mijn taak om mensen ver-
trouwd te maken met de compu-
ter of tablet. En dat wordt vol en-
thousiasme ontvangen. Helaas is 
er een enorme wachtlijst. De cur-

sus tablet werd geïntroduceerd in 
ons buurthuis, in een mum van 
tijd kregen wij 50 aanmeldingen, 
onwijs toch. De workshop biedt 
de mogelijkheid om ieder op zijn 
eigen laptop of tablet, deel te la-
ten nemen. En zelf hebben wij 
ook nog vier hagelnieuwe laptops 
tot onze beschikking, voor deel-
nemers die nog geen eigen lap-
top hebben. Tot de zomerstop 
zit de workshop computer al vol, 
maar de tablet workshop wordt 
nog eenmaal in mei en juni ge-
geven. En in september gaan we 
weer met frisse moed er tegen-
aan om nog meer senioren weg-
wijs te maken in de digitale we-
reld.’’
Zie www.buurthuisde brulboei.nl 
of bel 0255-510652.

DCIJ-nieuws
Spektakel tussen
Wind en Winter
IJmuiden - Nu in de onderlin-
ge competitie het einde nadert 
wordt er buitengewoon fel gestre-
den om de punten. Niemand kan 
zich beroepen op een surplus aan 
kwaliteit. Zelfs Willem Winter, tot 
voor kort een favoriet voor de ti-
tel, moest diep gaan om een ont-
ketende Joop Wind (foto) van de 
winst te houden. Na een boeiende 
strijd werden de punten gedeeld. 
Ook het duel tussen Martijn Vis 
en Piet Kok kende geen winnaar. 
Met de remise zorgde Vis voor een 
stunt. Bij de overige partijen viel 
wel een beslissing. Nicole Schou-
ten was snel klaar na een blun-
der van Rick Hartman. Jesse Bos 
tegen Stella van Buuren en Cees 
Pippel tegen Conall Sleutel onder-
vonden weinig weerstand en won-
nen. Jan Maarten Koorn werd door 
Casper Remeijer verrast  met een 
leuke combinatie. Klaas de Krijger 
moest tegen een geconcentreerd 
spelende Harrie van der Vossen 
het onderspit delven. 
Berrie Bottelier, die zijn plaats in 
het tweede tiental tot het uiterste 
verdedigd, was er veel aan gele-

gen om van Rick de Wolf te win-
nen. Zonder al te grote inspannin-
gen slaagde hij daar in. Jan Apel-
doorn is de weg totaal kwijt. Te-
gen Cees van der Vlis speelde hij 
lang en goed mee. In een span-
nende stand waarin nog van al-
les kon gebeuren pleegde hij ha-
rakiri. Zonder enige compensatie 
schonk Apeldoorn zijn opponent 
drie schijven. Daarna was het uit.

Rooswijk gestart met 
vrouwenhonkbal
Velsen-Noord – Honkbal- en 
softbalvereniging Rooswijk be-
gint dit seizoen met een vrou-
wenhonkbal ploeg. Deze seni-
orenploeg komt uit in de vijfde 
klasse en neemt het op tegen 
louter mannenploegen.
Afgelopen seizoen was een 
deel van de ploeg, met al enke-
le Rooswijk-leden, actief bij de 
Boekaniers in Amsterdam. Na-
dat bekend werd dat bij die club 
geen plaats meer was voor het 
team bood Rooswijk een op-
lossing. Op 4 mei om 12.00 uur 
werd de eerste thuiswedstrijd 

gespeeld tegen BSM. 
De dameshonkbalploeg is nog 
op zoek naar versterking. ,,Dit 
is een mooie ontwikkeling voor 
Rooswijk, dames hebben nu de 
keuze tussen softbal en honk-
bal. Helaas is het aanbod van 
dameshonkbal in Nederland 
niet zo groot als in Amerika, Ja-
pan en Australië. Gelukkig zijn 
er wel mogelijkheden bij enkele 
clubs in Nederland, waaronder 
nu Rooswijk”, aldus Marko Win-
kel, binnen Rooswijk belast met 
de technische zaken en coach 
van de vrouwenploeg.

Uitgebreide sportweek 
op De Blauwe Rog
IJmuiden - Bij SKON Kinderop-
vang De Blauwe Rog zijn de kin-
deren heel actief geweest van-
wege de Nationale Sportweek.
Zo hadden ze €een zumba-les, 
verschillende parcoursen, een 
gymles en een fietsparcours op 
de parkeerplaats bij het zwem-
bad die speciaal voor hen was 
afgezet. Op donderdag 17 april 
was er een zwemuitje in Zwem-

bad de Heerenduinen. De kinde-
ren kwamen met papa, mama, 
opa of oma om lekker een uur-
tje te spelen in het water. De een 
ging meteen op het speelgoed 
af terwijl de ander van de glij-
baan  roetsjte. En de baby’s heb-
ben heerlijk gedobberd  in een 
zwemband. Het was een erg ge-
slaagde week en zeker voor her-
haling vatbaar.

IJmuiden - Op donderdagen 
8 en 15 mei worden de Bol-
deravonden gehouden door de 
Oud-Katholieke Parochie En-
gelmundus en Hervormde Ge-
meente Nieuwe Kerk. Belang-
stellenden zijn van harte welkom 
voor de gezamenlijke maaltijd 
en een goed gesprek over he-
mel en aarde en vragen rondom 
het christelijk geloof. De Bolder-
avonden beginnen om 18.30 uur 
met een inloop, de maaltijd be-
gint om 19.00 uur. Men kan zich 
melden in De Bolder aan Bloem-
straat 124 in oud-IJmuiden ach-
ter de Oud-Katholieke kerk. 

Bolderavond 
‘Eten met 

Onze Vader’

Deelnemers gezocht 
voor zeepkistenrace

Wijk aan Zee - Het deelne-
mersveld van de zeepkisten-
race is aan vergrijzing onderhe-
vig. De organisatie van het jaar-
lijkse evenement is daarom op 
zoek naar nieuwe deelnemers. 
Met name jeugdige coureurs 
worden aangemoedigd zich in te 
schrijven. Voor deelnemers on-
der 14 jaar is ook een speciale 
prijs beschikbaar, de Joris Zand-
bergentrofee. Dit jaar zullen 
de zeepkisten op vrijdag 27 ju-

ni over de De Zwaanstraat den-
deren. Het startpunt is, zoals al-
tijd, naast hotel Sonnevanck, al-
waar om 19.00 uur voor de eer-
ste deelnemer het startschot zal 
klinken. Inschrijving is gratis, 
deelname is mogelijk vanaf 10 
jaar. Een zeepkist moet minimaal 
drie wielen hebben en mag niet 
breder zijn dan 150 cm. Helm en 
beschermende kleding verplicht. 
Meer informatie: www.wijkaan-
zee.org/zeepkistenrace.€

Geen krant ontvangen? 
Bel 0251-674433
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Smakelijk aspergemenu
bij De Meerplaats
IJmuiden – De hele maand 
mei kan men bij Visrestaurant 
De Meerplaats genieten van 
een overheerlijk midweekmenu 
waarbij de asperge in het mid-
delpunt staat. Alleen van maan-
dag tot en met vrijdag is dit as-
pergemenu verkrijgbaar voor 
de scherpe prijs van 22,50 euro. 
Voorafgaand aan het diner 
krijgt men een amuse en war-
me broodjes met boter en krui-
denboter Het diner bestaat uit 
twee gangen: aspergesoep en 
asperges met zalmfi let en hol-
landaisesaus. Bij het hoofdge-
recht wordt uiteraard het be-
kende garnituur van De Meer-
plaats geserveerd: gebakken 
aardappeltjes, huisgemaak-
te frieten, verse groenten, fris-
se salade en rabarbercompo-
te. Dit midweekmenu is geldig 
tot 31 mei en kan ook als lunch 

worden besteld tussen 12.00 
en 16.00 uur, dan krijgt men er 
gratis een kopje koffi e per per-
soon bij.
Elke zondagmiddag tussen 
12.00 en 16.00 uur wordt het 
populaire sliptongmenu geser-
veerd voor 17,50 per persoon. 
Vooraf krijgt men stokbrood en 
een amuse. Daarna volgt de in 
roomboter gebakken sliptong. 
Reserveren kan via 0255-
510806. Visrestaurant De 
Meerplaats is gevestigd aan 
Trawlerkade 80 in IJmuiden. 
Vanaf het restaurant heeft men 
prachtig uitzicht op de Vissers-
haven. Er is ruime parkeerge-
legenheid voor de deur. Ope-
ningstijden maandag tot en 
met vrijdag vanaf 12.00 uur, za-
terdag vanaf 16.00 uur, zondag 
vanaf 12.00 uur. Zie ook www.
meerplaats.nl.

RWS start met aanleg 
calamiteitenbogen
IJmond - Rijkswaterstaat is bij 
de knooppunten Velsen en Be-
verwijk begonnen met de aan-
leg van zogeheten calamiteiten-
bogen. Dit zijn extra binnenboch-
ten die het mogelijk maken via 
de Wijkertunnel om te rijden als 
de Velsertunnel gestremd is. Ze 
gaan alleen open als het verkeer 
voor de Velsertunnel vaststaat.
Reden voor de aanleg van de ca-
lamiteitenbogen is het grote aan-
tal opstoppingen dat jaarlijks in 
de Velsertunnel plaatsvindt, met 
name als gevolg van te hoge 
vrachtwagens. De calamiteiten-
bogen bieden reizigers een alter-
natief wanneer de Velsertunnel is 
gestremd: het zijn extra binnen-
bochten die de A9 met de A22 
verbinden.
De werkzaamheden duren van 
mei 2014 tot half december 2014. 
Als eerste legt Rijkswaterstaat 
de calamiteitenboog bij knoop-
punt Beverwijk aan. Vóór de zo-
mer start dan de aanleg van de 
zuidelijke boog bij Velsen. Tijdens 
de uitvoering krijgen weggebrui-
kers op de knooppunten Velsen 
en Beverwijk te maken met eni-
ge verkeershinder. De maximum 
snelheid wordt verlaagd naar 90 
kilom eter/uur en de vluchtstrook 
is tijdelijk afgezet. De extra reis-

tijd bedraagt 1 tot 2 minuten. In 
het najaar is de A22 (richting Alk-
maar) één nacht dicht. Ook de A9 
(richting Amsterdam) wordt dan 
één nacht afgesloten. De nieu-
we calamiteitenbogen spelen een 
belangrijke rol bij de grootschali-
ge renovatie van de Velsertunnel. 
Om deze werkzaamheden veilig 
te kunnen uitvoeren, gaat de Vel-
sertunnel in 2016 negen maan-
den dicht. Rijkswaterstaat ge-
bruikt de calamiteitenbogen dan 
om het verkeer om te leiden via 
de Wijkertunnel. De calamiteiten-
bogen blijven ook na de renovatie 
van de Velsertunnel in gebruik, in 
geval van stremming van de tun-
nel. Om de overlast door te ho-
ge vrachtwagens te verminde-
ren, plaatst Rijkswaterstaat in ok-
tober bij de Velsertunnel ook fo-
toborden langs de weg. Op deze 
borden worden foto’s van te ho-
ge vrachtwagens geprojecteerd, 
zodat chauffeurs zichzelf terug-
zien met de waarschuwing dat 
hun voertuigen te hoog zijn. De 
fotoborden moeten het aantal in-
cidenten met te hoge vrachtwa-
gens in de tunnel terugdringen. 
Weggebruikers krijgen dan min-
der last van fi les en de Velsertun-
nel lijdt minder schade. Zie ook 
www.vanAnaarBeter.nl.

IJmuiden - Zaterdag 10  mei 
wordt op het Kennemerplein (t/o 
de Vomar) van 09.00 tot 17.00 uur 
een gezellige rommelmarkt ge-
organiseerd. Dit is de eerste van 
dit jaar. Er zijn weer veel kramen 
die vol liggen met van alles en 
nog wat. Wie ook zijn overtolli-
ge spullen aan de man wilt bren-
gen kan een kraam huren. Bel 
voor meer informatie of reserve-
ringen naar 0255-533233 of 06-
10475023. De volgende mark-
ten zijn op: 7 juni, 5 juli, 19 juli en 
jaarmarkt, 2 augustus, 23 augus-
tus en 6 september.

Rommelmarkt

Moederdag cadeauti p
IJmuiden - Zaterdag 31 mei 
vindt de tweede editie van Haar-
lemWijn plaats in de St. Bavo-
kerk op de Grote Markt. Wel-
ke wijnen deze keer worden ge-
schonken kunt u het beste zelf 
ervaren. Wel zal door Wijnhuis 
Prinschenhof worden aange-
haakt aan de wijnreis naar Chi-
li en Argentinië. Toegangskaar-
ten zijn verkrijgbaar in de win-
kel (voor 15 euro) en, indien dan 
nog voorradig, bij de ingang van 
de Bavo (voor 20 euro).
U kunt voor Moederdag natuur-
lijk ook kiezen voor een leuk ver-
pakte fl es wijn, waarbij de First 
Lady (Cabernet Sauvignon of 
Chardonnay) van Warwick Esta-
te uit Zuid-Afrika heel toepasse-
lijk is. Of wat te denken van een 
wijworkshop, zoals bijvoorbeeld  
‘Proef de Kleur van Rosé’, ‘Char-
donnay’ en ‘Wijnen uit Veneto’. 
In de winkel vindt u meer infor-
matie over de inhoud en de da-
ta van de workshops. U kunt na-
tuurlijk ook als groep inschrijven 
(minimaal acht personen, de da-
tum in overleg). 
In de winkel vindt u wijn voor el-
ke dag, gelegenheid of smaak. 
Naast huiswijnen levert  Wijnhuis 
Prinschenhof ook wijnen van be-
kende wijnhuizen, die op menig 

wijnkaart prijken. Deze maand 
staat een aantal wijnen open  
van Carmen, het oudste wijnhuis 
uit Chili. U bent van harte wel-
kom om (gratis) te proeven! 
U vindt Wijnhuis Prinschenhof 
op de hoek van de De Ruyter-
straat en de Frans Naerebout-
straat in IJmuiden. Open op vrij-
dag van 11.00 tot 18.00 uur en op 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur 
en op afspraak via 06-23269000  
of e-mail naar verkoop@prin-
schenhof.

Culinaire experience 
bij Hokkai Kitchen

IJmuiden - Twee maanden ge-
leden werd de winkel van Hokkai 
Kitchen na een ingrijpende reno-
vatie heropend. Door het nieuwe 
interieur en de nieuwe werkwij-
ze konden de wachttijden in de 
winkel behoorlijk worden terug 
gebracht. Tijdens de heropening 
in februari waren de activiteiten 
in de productiehal zo succesvol 
dat zaterdag 10 mei van 11.00 tot 
19.00 uur opnieuw een culinaire 
experience wordt aangeboden. 
Maar deze dag zal er een nog 
groter aanbod zijn.
Die dag zal er een grote tonijn uit 
Malta worden ingevlogen, zodat 
het publiek zelf kan zien waar de 
vuurrode sushi-plakjes vandaan 
komen. Ook wordt verder geëx-
perimenteerd met het op Japan-
se wijze grillen van specialitei-
ten.  Deze keer wordt ook een 
‘Chef’s table’ ingericht. Hieraan 
zullen op zaterdag 10 mei twee 
chefs in de spotlights staan. De 
Japanse chef zal de basiskennis 
van het sushi maken uitleggen. 
Dit als opstap naar actieve su-
shi-workshops die Hokkai in de 
toekomst regelmatig zal organi-
seren. Aangezien een groot aan-
tal Japanse gasten wordt ver-
wacht, is naast de eigen Japan-
se chef tevens een Nederlandse 
chef uitgenodigd om een typisch 
Europese bereiding van vispro-
ducten te laten zien. Hiermee wil 
men de Japanse gasten inspire-

ren om bijvoorbeeld een bouil-
labaisse van verse vis te maken. 
Ongetwijfeld zijn er ook genoeg 
Nederlandse visliefhebbers die 
dit graag willen meemaken. 
Hokkai Kitchen is op dit mo-
ment bezig om via directe lijnen 
met kotters de aanvoer van on-
gekend verse, vaak zelfs nog le-
vende vis, mogelijk te maken. 
Deze vis wordt verwerkt in sushi 
en andere producten die speci-
aal worden gemaakt voor Japan-
se klanten in heel Europa. Het 
assortiment van deze produc-
ten is nog veel te weinig bekend 
bij de Nederlandse visliefhebber. 
Hier valt nog veel te ontdekken, 
te zien en natuurlijk te proeven.
Hokkai Kitchen wordt steeds va-
ker gevraagd om de catering te 
verzorgen op feesten en partij-
en. Zo verzorgden zij 22 april het 
20-jarig bestaan van Yakult in 
Nederland. Het Concertgebouw 
in Amsterdam werd exclusief af-
gehuurd voor dit feest en Hok-
kai Kitchen verzorgde een fees-
telijk menu met 12 verschillende 
gerechten voor 200 VIP’s.  
Hokkai Kitchen loopt nog steeds 
over van de ideeën om culinaire 
ervaringen uit te wisselen. Maar 
van ideeën proef je niks, en plan-
nen kun je niet grillen, dus nodi-
gen zij u graag uit om te komen 
kijken en proeven op 10 mei.
Hokkai Kitchen, Egmondstraat 2 
in IJmuiden. 

IJmuidenaar 
zwaar 

mishandeld
Haarlem - Tijdens Bevrijdings-
pop heeft afgelopen maandag 
omstreeks 23.00 uur een zwa-
re mishandeling plaatsgevon-
den op het Florapark in Haarlem. 
De politie is op zoek naar getui-
gen van dit incident. Een 31-ja-
rige man uit IJmuiden kreeg bij 
de toiletten een woordenwis-
seling met een groep mannen. 
Door in ieder geval twee van de-
ze mannen werd hij geschopt en 
geslagen. Daarbij liep hij ver-
wondingen op aan het gezicht. 
Het slachtoffer is per ambulan-
ce naar het ziekenhuis vervoerd. 
Bij het groepje mannen zat in ie-
der geval een man met rasta-
haar en een kale of kalende man. 
Heeft u meer informatie over de-
ze mishandeling aan het Flora-
park? Belt u dan met de politie, 
telefoon 0900-8844. Heeft u in-
formatie maar blijft u liever ano-
niem? Bel dan met Meld Mis-
daad Anoniem via 0800-7000.

Alzheimer Café 
in IJmuiden

IJmuiden - Dinsdag 13 mei is 
er weer een Alzheimer Café in 
IJmuiden en in de fl yer staat: 
‘Dementie, een gezellige thea-
tervoorstelling’. De organisatie 
heeft gezocht naar iets gezelligs 
maar ook iets nuttigs. In het ka-
der van steeds langer thuis blij-
ven wonen komt Saskia Keijzer 
vertellen over het Service Pas-
poort en welk nut dat voor u kan 
hebben. Het geheel wordt muzi-
kaal omlijst door het koor Sep-
tembre. Dus: 40% nuttige infor-
matie en 60% gezelligheid en 
nostalgie. Wilt u meer weten 
over dit onderwerp? Ga naar het 
het Alzheimer Café in de Centra-
le Bibliotheek in IJmuiden,  Du-
dokplein 16, 1971 EP IJmuiden. 
De  ontvangst is vanaf 19.00 uur, 
het programma start om 19.30 
uur en duurt tot 21.00 uur. Ieder-
een is welkom: mensen met ge-
heugenproblemen, partners, kin-
deren, vrienden en zelfs de bu-
ren. De toegang én het eerste 
kopje koffi e zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig.





Deelnemers
Ris Juwelier
Swier Sleutelspecialist
Mara Home Decorations
Blokker
Angelique Lingerie
Bakkerij W. Bastmeijer
André de Bruin
 Bloemen & Planten
De Vlaamsche Pot
Van Delden Mode
Donker Tweewielers
Denim and More
Etos
Eyewish Opticiens
Fellows Mode
Flamingo Casino
Gall & Gall van Setten
Gemeente Velsen
Lederwaren Wilms Floet
Patrick van Keulen
Nieuwsblad de Jutter

HEMA
ING Bank
Koster Brillen
Kuylman Apotheek
Lakeside
Ritskes Drogisterij
Sporthuis Geldermans
Stals Idee
Sterk Mode Schoenen
Leemans Schoenen
ReStyled
Drive-In Car Service
Wooncentrum Ubo Kok
Verspuy Interieur
Oliebollerie
Zonvaart Reizen
Wisker Expert
Smit Velsen 
 Administratiekantoor
Nieuwsblad IJmuiden
Rabobank IJmond
IJmuider Courant

Slijterij & Wijnhuis Zeewijck

Partners
Hotel Restaurant Augusta
Grieks Restaurant Kreta
Restaurant De Meerplaats
Strandpaviljoen 
Zilt aan Zee
Chinees Specialiteiten-
 restaurant Chi-Ling
Restaurant IJmond
Holiday Inn IJmuiden
Shellstation Post
Albert Heijn IJmuiden
DFDS Seaways
IJmuider Courant
SC Telstar
IJmuidense Rondvaart
 Maatschappij

Elke maand deelt Local Shopping IJmuiden dinercheques en cadeaubon-
nen uit met een totale waarde van minimaal € 500,-. Jaarlijks wordt voor 
ruim € 6.000,- aan prijzen weggegeven! Op deze plek wordt de trekkings-
uitslag op de eerste maandag van de nieuwe maand bekendgemaakt. De 
trekking wordt verricht door een notaris van Notarishuis IJmond. Prijzen 
kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden afgehaald 
bij de Jutter/de Hofgeest, Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden (maan-
dag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur). Zes maanden na de trek-
kingsdatum vervalt het recht op een prijs.

April 2014 (trekking verricht op maandag 5 mei 2014):

Prijs 1: Dinercheque Hotel Restaurant Augusta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: M. van Wijk
Prijs 2: Dinercheque Grieks Restaurant Kreta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Van Magan Ngonda
Prijs 3: Dinercheque Restaurant De Meerplaats t.w.v. € 50,-*
Winnaar: E. van Drunen
Prijs 4: Dinercheque Strandpaviljoen Zilt aan Zee t.w.v. € 50,- *
Winnaar: Kloosterboer
Prijs 5: Dinercheque Chinees Specialiteitenrestaurant Chi-Ling 
t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Christien Spaanderman
Prijs 6: Dinercheque Restaurant IJmond t.w.v. €50,-*
Winnaar: Jim Mosch
Prijs 7: 3-gangendiner Holiday Inn IJmuiden
Winnaar: E.A. Schong
Prijs 8: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,- 
Winnaar: N. Schaap
Prijs 9: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,- 
Winnaar: Milou Roos
Prijs 10: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: H. Timmers
Prijs 11: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: M. v/d Velden
Prijs 12: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: C. Theeboom
Prijs 13: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: H. v/d Heijden
Prijs 14: 2 x rondvaart IJmuidense Rondvaart Maatschappij 
Winnaar: Nico Swart
Prijs 15: 2 x rondvaart IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: T. Hulskes
Prijs 16: 2 x rondvaart IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: Nancy Mooij
Prijs 17: 2 x rondvaart IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: Astrid Plug
Prijs 18: 3-daagse minicruise voor 2 personen naar Newcastle
Winnaar: Berry Ramakers
Prijs 19: IJmuider Courant, abonnement 3 maanden
Winnaar: O.J. Stevens-v/d Burg

* Exclusief consumpties

Winkelen in IJmuiden is aantrekkelijker dan ooit. Dankzij 
Local Shopping IJmuiden maakt u als klant iedere maand 
kans op prachtige prijzen. Bovendien doet u automatisch 
mee aan de grote eindejaarsloterij die de winkeliers in de-
cember op Plein 1945 organiseren.

Meedoen is heel eenvoudig. Bij elke aankoop vanaf € 5,- bij één 
van de deelnemende winkeliers ontvangt u een lot waarop u uw 
naam, telefoonnummer en een slagzin kunt invullen. Zodra u het 
lot heeft ingeleverd, dingt u mee naar prachtige prijzen!

Meedoen kan net zo vaak als u wilt. Hoe vaker u in IJmuiden win-
kelt, hoe meer kans u maakt om te winnen. De maandprijzen zijn 
o.a. dinercheques en cadeaubonnen met een totale waarde van 
minimaal € 500,-. Tijdens de eindejaarsloterij wordt onder ande-
re een vliegreis weggegeven. Het prijzenpakket wordt in samen-
werking met lokale partners samengesteld.

De trekkingsuitslag wordt op de eerste maandag van de nieuwe 
maand bekendgemaakt op de website www.localshoppingijmui-
den.nl en via facebook.com/localshoppingijmuiden.

L O C A L  S H O P P I N G  I J M U I D E N

Prijswinnaars april

Meedoen is heel eenvoudig

Shell Post steunt Local Shopping
Shell tankstation Post bestaat 
al sinds 1951 aan Heeren-
duinweg 56. Inmiddels staat 
de derde generatie aan het 
roer, in de vorm van Cees Post. 
Hij wordt ondersteund door 
zijn vriendin Irma Schoorl (fo-
to) en een team van vier per-
sonen.
 
,,90 procent van onze klanten 
komt hier regelmatig,’’ aldus 
Cees Post. ,,Onze service is voor 
ons vanzelfsprekend. Dus hel-
pen wij desgewenst niet alleen 
met tanken, maar ook een au-
to de wasstraat inrijden is voor 
ons geen enkele moeite. Voor al-
le autowasklanten is er een gra-
tis kopje koffie terwijl het was-
programma draait.’’
Cees Post staat vierkant ach-
ter zijn product: ,,Shell brand-
stof is een hoogwaardig product 
dat zorgt voor een schonere mo-
tor en 2 procent meer rendement 
(dus kilometers) per liter. Inclu-
sief de service en Airmiles heb je 
bij ons de scherpste prijs voor het 
beste product.’’ Irma: ,,Elke don-
derdag hebben wij een bijzonder 
leuke actie: bij het tanken van 25 
liter brandstof krijgen klanten 50 
procent directe korting op een 
wasprogramma naar keuze.’’
Als rasechte IJmuidenaren on-
dersteunen Irma en Cees de filo-
sofie van Local Shopping IJmui-
den volledig. ,,Het is toch mooi 

als mensen in hun eigen omge-
ving terecht kunnen voor al hun  
aankopen? Via Local Shopping 
IJmuiden kunnen twee mensen 
per maand een waardebon win-
nen die recht geeft op twee V.I.P. 
wasprogramma’s in onze was-
straat.’’ De in 2013 volledig ver-
nieuwde wasstraat met de als 

beste geteste borstelmat biedt 
een uitgebreid keuzeprogram-
ma, vanaf 6 euro. Het VIP-pro-
gramma met onder meer gron-
dig voorwassen, velgenreiniging, 
schoonspuiten onderzijde en VIP 
Shinetecs was die de lak herstelt 
en drie keer langer beschermt, 
kost 13 euro. 
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Velsen - Na allerlei dameskome-
dies als ‘Zadelpijn’ is het tijd voor 
een stoere-kerels-comedy! Raoul 
Heertje schreef het humoristische, 
ontroerende en herkenbare ‘Als je 
niet leeft, kun je niet scoren’, dat 
op vrijdag 9 mei (20.15 uur) in de 
Stadsschouwburg Velsen te zien 
is. Over de gezworen jeugdvrien-
den Benno en Harry, gespeeld 
door acteur Cees Geel en stand up 
comedian Eric van Sauers. Echte 
vrienden stellen elkaar geen vra-
gen en leggen hun ziel niet bloot. 
Maar als mannen over voetbal 
praten, hebben ze het in feite over 
het leven. En dus wordt er in hi-
larische metaforen natuurlijk toch 
dieper gegraven en blijken zowel 
Benno als Harry een geheim met 
zich mee te dragen. Niet alleen 
op het toneel ook daarbuiten zijn 
Cees Geel en Eric van Sauers goe-
de vrienden. Maar nog nooit eer-
der stonden ze samen op het to-
neel. Dat uitgerekend hun bei-
der vriend Raoul Heertje het script 
schreef, maakt de vriendenkring 
rond. Www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of tel. 0255–515789.

Sauers en Geel 
in Voetbal-
komedie

Velsen - Het Nationaal Jeugd 
Musical Theater weet met groot-
schalige familieproducties al ja-
renlang een groot publiek te van-
gen. Op zaterdag 17 mei (19.00 
uur) brengen kinderen, jongeren 
én volwassen professionals ‘De 
Tovenaar van Oz’ naar de Stads-
schouwburg Velsen, voor ieder-
een vanaf 6 jaar. ‘De Tovenaar van 
Oz’ is het vrolijke en enerveren-
de verhaal van het meisje Doro-
thy, dat bij haar oom en tante in 
Kansas woont. Als er een storm 
opsteekt wordt Dorothy met haar 
hondje Toto meegesleurd naar het 
kleurrijke land van Oz. De enige 
die weet hoe ze weer thuis moet 
komen, is de machtige en magi-
sche Tovenaar van Oz. Op weg 
naar Emerald City ontmoet Doro-
thy op de goudgele weg de vogel-
verschrikker zonder verstand, de 
roestige blikken man zonder hart 
en de laffe leeuw zonder moed. 
Lukt het Dorothy samen met haar 
nieuwe vrienden de weg terug te 
vinden naar Kansas? Volg op 17 
mei de goudgele weg naar de 
Stadsschouwburg Velsen op de 
Groeneweg voor de sprankelende 
familievoorstelling ‘Tovenaar van 
Oz’. Alle kleine én grote bezoeker-
tjes die zich verkleden als Doro-
thy, vogelverschrikker, blikken 
man, laffe leeuw, Glinda, de goe-
de fee, de boze heks, of de gro-
te en machtige Tovenaar van Oz 
zelf, maken kans op leuke prijzen. 
Prijs: vanaf 19,75 euro. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.nl. 

‘De tovenaar 
van Oz’ in 

Schouwburg

Arean en Van der Vlugt 
in ‘On Golden Pond’
Velsen - Een tijdloos verhaal 
over liefde, ouder worden en fa-
milierelaties. Dat is de meesle-
pende comedyklassieker ‘On 
Golden Pond’ die dinsdag 13 mei 
(20.15 uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen te zien is. Twee co-
ryfeeën uit het Nederlandse the-
ater staan voor het eerst samen 
op het toneel: topacteur Bram 
van der Vlugt en topcomédien-
ne Jenny Arean als Norman en 
Ethel Thayer. Zij verblijven in 
hun zomerhuisje omdat Norman 
– net als Van der Vlugt zelf bin-
nenkort – 80 jaar wordt. Doch-

ter Chelsea, gespeeld door Sas-
kia Temmink, komt ook met haar 
verloofde en stiefzoon. Zij merkt 
dat haar vader een band krijgt 
met haar stiefzoon, die zij nooit 
heeft gehad, maar wel altijd naar 
heeft verlangd. Daarnaast wordt 
in ‘On Golden Pond’ ook duide-
lijk hoe Norman worstelt met de 
ouderdom, hij wordt vergeetach-
tiger en minder fi t. Van der Vlugt: 
,,Een mooi en vooral herken-
baar stuk voor velen.” Prijs: van-
af 28,75 euro. Meer info: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789. (foto: Roy Beusker)

Toneelhit ‘De Verleiders:
de casanova’s van de 

vastgoedfraude’
Velsen - De sensationele to-
neelhit ‘De Verleiders: de casa-
nova’s van de vastgoedfraude’ 
(winnaar Toneel Publieksprijs 
en Louis d’Or) heeft een waar-
dige opvolger: ‘de val van een 
super-man’. Te zien op dins-
dag 20 mei (20.15 uur) in de 
Stadsschouwburg Velsen. De-
zelfde makers – George van 
Houts en Tom de Ket – wagen 
zich nu aan het fameuze boek-
houdschandaal bij Ahold. Ceo 
Cees van der Hoeven, die als 
eerste niet-Heijn die het fami-
liebedrijf leidt, laat Ahold groei-
en en groeien. Dat doet hij met 
behulp van zogenaamde side 
letters. Geheime afspraken om 
de omzet omhoog te stuwen. 
Als die fraude in het jaar 2000 
uitkomt, verdampt acht miljard 
euro, omdat het aandeel op één 
dag zestig procent in waarde 
keldert. Van der Hoeven reist 
meteen naar Engeland om bij 
de oude Albert Heijn zíjn kant 
van het verhaal te vertellen.

Het is De Verleiders weer gelukt 
om een spannende en spran-
kelende komedie over falend 
leiderschap, hebzucht en bo-
nusmentaliteit aan de top van 
het Nederlandse bedrijfsleven 
te maken. Ook de beslomme-
ringen van de familie Heijn zelf, 
die bijeenkomt op Pudleston 
Court, het Britse landgoed van 
de oude Albert Heijn, komen op 
hilarische wijze aan bod. Ac-
teurs stappen daarbij voortdu-
rend uit hun rol in dolkomische 
terzijdes, om commentaar te le-
veren op de gebeurtenissen of 
wat uitleg te geven. Het publiek 
wordt zelf ook uitgedaagd: 
want wilt u ook niet meer voor 
minder?! 
Met o.a. Han Römer als Cees 
van der Hoeven, Jules Croiset 
als Albert Heijn, en Victor Löw 
als Ronald Jan Heijn.
Prijs: vanaf 29,25 euro. Info: 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of telefoon 0255-515789. 
(foto: Raymond van Olphen)

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf ca. 
11.45 tot 13.15 uur terecht in res-
taurant. Men betaalt, afhankelijk 
van de maaltijdkeuze 6,50 of 7,50 
euro voor een driegangen diner. 
Vooraf reserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 16 mei: 
groentesoep, varkenshaasje, ver-
se frietjes, asperges en toetje 
van de chef. Kosten 6,-. Aanvang 
12.30 uur. Reserveren maandag 
12 mei tussen 11-12 uur.
Afsluiting seizoen met line-
dans demonstratie. Zaterdag 17 
mei van 14.00 tot 17.00 uur. 
Sjoelen op vrijdagmiddag. 

Men kan van 14.30 tot 16.30 uur 
terecht voor spelletjes, waaron-
der sjoelen, een hapje uit de fri-
tuur een drankje en leuke mu-
ziek. Vrije inloop.
Gym voor minder mobiele ou-
deren Woensdagochtend vanaf 
11.00 uur. Meer informatie: Mar-
cel Stam, 023-5 396528.
Expositie De Boshoek tot 2 ju-
ni gedurende de openingstijden.

KBO afd. Velsen, Wally de 
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997 
06-17044490
Prachtige vaartocht over de 
Vecht. Kosten, incl. koffi e met 
gebak, koffi etafel en de vaar-
tocht, 42,50 eur. Meer informatie 
via Wally de Vries-Ooms.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Dodenherdenking Tata
IJmuiden - Zondagochtend 
hebben bij Tata Steel 140 men-
sen de herdenking bijgewoond 
van alle burgers en militairen 
die sinds de Tweede Wereldoor-
log zijn omgekomen in oorlogs-
situaties en bij vredesmissies. 
Tijdens de herdenkingsbijeen-
komst werd speciaal stilgestaan 
bij de 69 medewerkers van het 
staalbedrijf in IJmuiden die tij-
dens de Tweede Wereldoorlog 
zijn omgekomen. 
Onder de aanwezigen waren 
veel jongeren. Hans Fischer 
(directeur Tata Steel in IJmui-
den en Chief Technical Offi cer 
van Tata Steel in Europa, zie fo-
to) en Gerrit Idema (lid Centrale 

Ondernemingsraad) legden na-
mens directie en medewerkers 
van Tata Steel in Nederland een 
krans bij het oorlogsmonument 
aan de Wenckebachstraat. Ook 
werden bloemen gelegd bij 
het gedenkteken ter herinne-
ring aan de dwangarbeiders 
uit de oorlogsjaren. Wethou-
ders Verkaik en Vennik legden 
een krans namens de Gemeen-
te Velsen. Ook namens het Co-
mité 4 en 5 mei Velsen werd een 
bloemstuk geplaatst. Leerlin-
gen van basisschool De Trian-
gel uit Velsen-Noord woonden 
de plechtigheid bij en droegen 
een gedicht voor.  (foto: Vincent 
Bloothoofd)
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65 jaar lief en leed

Echtpaar Van Alten nog 
steeds blij met elkaar

Driehuis - Zondagmiddag 4 mei 
vierde echtpaar Dirk en Bep van 
Alten-Hersevoort hun 65-jarig hu-
welijksfeest te midden van hun fa-
milie in Huis ter Hagen. Ook bur-
gemeester Weerwind kwam langs 
om het diamanten echtpaar te fe-
liciteren en overhandigde hen na-
mens de gemeente Velsen een 
prachtige fruitmand.
Dirk en Bep leerden elkaar in 
1943 in Haarlem kennen tijdens 
een Christelijke jeugdwerk bijeen-
komst. Dirk sjouwde met een stoel 
en raakte per ongeluk het haar 
van Bep. Daarop zond zij hem een 
boze blik toe, die zo’n diepe in-
druk op hem maakte dat hij dacht: 
‘Dat is het meisje dat ik zoek’. Dirk 
zocht nader contact met het intri-

gerende meisje en zij kregen ver-
kering. Beiden waren toen 19 jaar 
oud. Maar het was oorlog en Dirk 
moest onderduiken. Via brieven 
aan een oom en tante van Dirk 
konden zij toch contact houden. 
In 1949 trouwden zij in Haarlem.  
Al gauw kregen zij niet een, maar 
twee kinderen: een tweeling van 
meisjes. Daarna volgden nog twee 
meisjes en een zoon. In 1958, met 
het vijfde kind op komst, was het 
huis in Haarlem te klein geworden 
en kocht het echtpaar een huis in 
de Kruidbergstraat in Santpoort-
Noord. Het huis behoort nu toe 
aan de oudste dochter Marijke 
en haar man. Echtpaar van Alten 
woonde ook nog in een apparte-
ment aan de Antillenstraat, maar 

sinds ruim een jaar in Huis ter Ha-
gen, waar zij zich heel thuis voe-
len.
,,We worden hier fantastisch ver-
zorgd en zijn erg dankbaar en blij 
dat wij deze dag met elkaar kun-
nen vieren’’, aldus mevrouw van 
Alten. Het echtpaar heeft het ge-
zin altijd vooropgesteld. Dirk van 
Alten studeerde na de oorlog voor 
accountant, mevrouw studeerde 
met hem mee. Zelf werkte zij tot 
haar huwelijk in een levensmidde-
lenwinkel in Heemstede. ,,We heb-
ben het altijd goed gehad samen,’’ 
zegt mevrouw. Meneer kreeg ooit 
een post in Australië aangeboden. 
Wel wilde hij drie maanden helpen 
met het opzetten van het bedrijf, 
maar daarna ging hij toch weer 
terug naar zijn familie. De heer 
van Alten: ,,Ook heb ik veel vrij-
willigerswerk gedaan, voor Chris-
telijk jeugdwerk en voor de poli-
tieke partijen ARP en later CDA, 
maar ik wilde nooit in de politiek, 
ik vond mijn gezin belangrijker.’’
De vijf kinderen wonen allemaal 
redelijk in de regio en zowel zij als 
de negen kleinkinderen en de tien 
achterkleinkinderen, waaronder 
een tweeling van meisjes van een 
half jaar oud, zijn hecht met elkaar 
verbonden.
,,Mijn moeder is een wijze vrouw’’, 
zegt een van de dochters. ,,Het is 
geven en nemen in een huwelijk’’, 
aldus mevrouw van Alten. ,,Wij 
hadden een traditioneel huwelijk: 
hij is het hoofd, maar ik ben het 
nekkie.’’ 

Filmdiner ‘Mon Pire 
Cauchemar’ in Thalia
IJmuiden - Op zaterdag 10 mei 
zal Thalia uit de succesvolle fi lm-
serie Thalia Cinema Café, de ko-
mische Franse fi lm ‘Mon Pire 
Cauchemar’ draaien, onder het 
genot van een drie gangendi-
ner welke tussen de fi lm door zal 
worden geserveerd . 
Zij woont met haar zoon en echt-
genoot in een mooi appartement 
tegenover het chique stads-
park. Hij woont alleen met z’n 
zoon in een bestelwagen. Zij is 
directrice van een prestigieu-
ze stichting voor hedendaagse 
kunst… Hij leeft van klusjes en 
bijdragen van de sociale zeker-
heid. Zij heeft 7 jaar gestudeerd 
aan de universiteit. Hij heeft bij-
na 7 jaar in de gevangenis ge-
zeten. Zij kent de minister van 

Cultuur en Kunst persoonlijk. 
Hij kent de inhoud van elke al-
coholische drank die hij zijn pad 
kruist. Zij houdt van intellectue-
le debatten… Hij houdt van vrij-
blijvende seks met rondborstige 
bedpartners. Zij zijn elkaars te-
genpolen en kunnen elkaar niet 
luchten. Trouwens, ze zouden el-
kaar nooit ontmoet moeten heb-
ben, maar hun kinderen zijn on-
afscheidelijk. Uiteindelijk zullen 
ze begrijpen waarom…
Een beproeft concept voor een 
geslaagd avondje uit!
Aanvang 19.00 uur. De toegang 
bedraagt 37,50 euro (fi lm, drie 
gangendiner en koffi e). Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52. 
Voor reserveringen en informa-
tie: 0255-514217.

Bevrijdingsvlam in 
Velsen

IJmuiden - Afgelopen maan-
dag hebben zes stoere dames 
en vier stoere mannen van Atle-
tiek Vereniging Suomi onder lei-
ding van Noella Kieftenbeld in 
estafette de bevrijdingsvlam van 
Wageningen naar Velsen ge-

bracht.   ‘s Nachts  om half een 
werd gestart met de estafette en 
om twee uur in de middag kon-
den de fakkels in Velsen worden 
overhandigd aan burgemeester 
Weerwind en wethouder Annet-
te Baerveldt.

Heel goed weekeinde 
voor VV IJmuiden  

Velsen-Zuid - Afgelopen zater-
dag was het op Sportpark Schoo-
nenberg een drukte van jewel-
ste. Maar liefst negen van de tien 
seniorenelftallen waren door de 
KNVB thuis ingedeeld. Geluk-
kig stelden de buren van Wa-
terloo haar velden beschikbaar, 

waardoor het volle program-
ma volledig afgewerkt kon wor-
den. Het hoofdgerecht was ech-
ter de kampioenswedstrijd van de 
A1 van VV IJmuiden. De A1 won 
de wedstrijd glansrijk en kroon-
de zich kampioen van de twee-
de klasse. Het tweede van V.V. 

IJmuiden, dat slechts nog een 
theoretische kans op het kampi-
oenschap had, vernam tegen de 
klok van 16.00 uur dat de concur-
rent onverwacht punten had ver-
speeld, waardoor ook zij kampi-
oen werden. Dit zorgde uiteraard 
voor een nog grotere feestvreug-
de. Ondertussen maakte het eer-
ste elftal het feest compleet. De 
ploeg van Rick van Amersfoort 
won van FC Amsterdam, terwijl 
Stormvogels punten liet liggen. 
Hierdoor heeft V.V. IJmuiden al-
les weer in eigen hand om zich 
te handhaven in de derde klasse. 
Dan moet er volgende week wel 
gewonnen worden van Koninklij-
ke HFC. Tussen de bedrijven door 
tekende trainersduo Fred Bischot 
en Rick van Amersfoort hun con-
tract voor seizoen 2014/2015, wat 
zaterdag 3 mei tot een zeer ge-
slaagde dag maakte. Foto’s van 
deze dag zijn te zien op de face-
book-pagina van VV IJmuiden.
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Bij Van Meeuwen Bedden 
wordt opruimen weggeven
Regio - De echte koopjesja-
gers weten het al lang. De voor-
jaarsopruiming bij Van Meeuwen 
Bedden in Haarlem staat bekend 
als spectaculair en spraakma-
kend. Waar vele winkels schijn-
baar het hele jaar door aan het 
‘opruimen’ zijn, vindt u bij Van 
Meeuwen Bedden nog een ech-
te, traditionele opruiming. De 
collectie van het afgelopen jaar 
moet plaatsmaken voor een ge-
heel nieuwe zomercollectie en 
dus gaat de oude collectie voor 
een spotprijs de deur uit.
Daarnaast maakt Van Meeu-
wen altijd goede afspraken met 
fabrikanten waar al decennia-
lang mee wordt samengewerkt. 
Hierdoor bieden ook zij hun 
2013-collectie aan voor weg-
geefprijzen, via Van Meeuwen 
Bedden. En het resultaat mag er 
zijn!
Dit voorjaar is wel heel speci-
aal, want opruimen is namelijk 
weggeven geworden. Zo treft 
u vele artikelen aan waarbij het 
tweede product helemaal gra-
tis wordt weggeven. En de keu-
ze is enorm. Niet alleen dekbed-
overtrekken of lakensets, maar 
ook diverse matrassen en bed-
bodems vallen onder deze 1+1 
gratis deal. De uitgelezen kans 
dus om te profiteren. Echter, let 
wel: er is voor deze weggeefactie 
maar beperkte voorraad, dus op 
is ook echt op!
Naast de weggeefactie vindt u 
natuurlijk nog veel meer voor-
deel bij Van Meeuwen. Wat 
dacht u van showroommodellen 
die tot maar liefst 70% zijn afge-
prijsd of unieke, eenmalige kor-

tingen op dekbedden, badgoed, 
plaids en spreien. Gedurende de 
opruiming kunt u, zoals gebrui-
kelijk, natuurlijk ook gewoon te-
recht voor een op maat gemaakt 
advies voor het bed van uw dro-
men. Het advies in anatomisch 
verantwoorde ligging heeft Van 
Meeuwen Bedden de afgelo-
pen 76 jaar tot een ware speci-
alist gemaakt. Daardoor zijn de 
slaapspecialisten van Van Meeu-
wen Bedden als geen ander in 
staat u te assisteren bij het uit-
zoeken van een perfect onder-
steunend bed waarbij uw li-
chaam en de lichaam-specifie-
ke klachten en problemen altijd 
als uitgangspunt gelden. Pijnlij-
ke, stramme armen en/of schou-
ders, tintelende vingers, pijn in 
de rug bij het opstaan of nek-
klachten? Bij Van Meeuwen zijn 
ze u graag van dienst met een 
persoonlijk advies. U zult ver-
baasd staan over de mogelijkhe-
den en resultaten. Uiteraard blijft 
daarnaast de vakkennis en het 
uitgebreide aanbod plus keuze 
ongeëvenaard. Persoonlijk, ex-
clusief en een onbetwiste ser-
vice, zeg nou eerlijk, daar kan 
geen internetwinkel tegenop! En 
mocht u slecht ter been zijn of 
niet over vervoer beschikken dan 
komt een van de medewerkers u 
thuis ophalen en brengt u na het 
adviesgesprek en een heerlij-
ke kop koffie of thee weer net-
jes terug. Van Meeuwen Bedden, 
Rijksstraatweg 67-71 in Haarlem. 
Gratis parkeren voor de deur. 
Zondag en maandag gesloten. 
Zie ook www.vanmeeuwenbed-
den.nl. 

Straatvoetbal-
toernooi terug 

van weggeweest
IJmuiden - Het bekende straat-
voetbaltoernooi voor D-junio-
ren keert terug op Plein 1945. 
Op zaterdag 17 mei 2014 strij-
den acht teams uit de regio voor 
de 29ste keer om de sportie-
ve eer. Ter nagedachtenis aan 
de initiatiefnemer van het toer-
nooi is de naam gewijzigd in het 
Henk van Delden Straatvoet-
baltoernooi. Dit jaar wordt voor 
het eerst gevoetbald voor een 
goed doel. Gekozen is voor het 
Jeugdsportfonds, dat kinderen 
van 4 tot 18 jaar die om finan-
ciële redenen geen lid kunnen 
worden van een sportvereniging 
een kans geeft om te sporten. 
,,Henk was een echte kinder-
vriend en hij zou de keuze voor 
dit goede doel geweldig heb-
ben gevonden’’, aldus Pieter Ge-
raedts, eigenaar van Van Delden 
Mode in het centrum van IJmui-
den. Zijn winkel maakt het toer-
nooi financieel mogelijk, maar 
ook andere sponsors dragen 
een steentje bij. Geraedts: ,,Daar 
zijn we erg blij mee, want elke 
euro die we niet hoeven uit te 
geven komt ten goede aan het 
Jeugdsportfonds.’’ De organi-
satie van het straatvoetbaltoer-
nooi is mede in handen van Paul 
Kieftenbeld en Frank van Es. Hij 
wordt daarbij geholpen door 
een groot aantal vrijwilligers. 
De prijzen wordt uitgereikt door 
oud-topvoetballer Ruud Geels, 
die tevens ambassadeur is van 
het maatschappelijke project 
Telstar Thuis in de Wijk. Volgen-
de week in deze krant meer in-
formatie over het Henk van Del-
den Straatvoetbaltoernooi.

Stormvogels niet bij 
les tegen Pancratius

IJmuiden - In Badhoevedorp 
heeft Stormvogels tegen het in 
degradatie verkerend Pancratius 
een vernederende 2-1 nederlaag 
geleden. Zo goed als de gehele 
wedstrijd waren de IJmuidena-
ren inspiratieloos, kwamen niet 
in hun bekende spel  en kon-
den daardoor niet hun sportieve 
plicht vervullen.
Het eerste kwartier mag aan bei-
de kanten slap genoemd te wor-
den en na zestien minuten na-
men de gastheren de leiding 
toen Syrano Morrison vanaf 20 
meter de bal keurig netjes in de 
korte hoek plaatste, 1-0.
Vijf minuten later was de stand 
weer gelijk. Na een door Eik Ho-
man genomen hoekschop kopte 
Milan Berck Beelenkamp de bal 
langs Pancratius-doelman Van 
Teeffelen, 1-1. Dit werd tevens 
de ruststand.
Pancratius interimtrainer Uhlen-
beek liet de tweede helft zijn ver-
touwde spits Tony Schreurs, die 
net van vakantie terug was, op-
draven en met succes, want na 

elf minuten nam Pancratius door 
deze invallende aanvaller de lei-
ding, 2-1. Na deze achterstand 
probeerde Stormvogels te red-
den wat er te redden viel, maar 
Patrick Krop en invaller Bastiaan 
Scholten gingen te nonchalant 
met de geboden kansen om. 
Door deze overwinning heeft 
Pancratius met nog één duel te 
gaan drie punten voor op FC Uit-
geest, dat op de tweede plaats 
van onderen staat en zondag a.s. 
de tegenstander van Stormvo-
gels op sportpark Zeewijk is. Dit 
is overigens de laatste wedstrijd 
van dit seizoen.
Stormvogels zaterdag speelde 
op Zeewijk met 1-1 gelijk tegen 
JOS/Watgergraafsmeer. Het eni-
ge doelpunt werd gemaakt door 
Tim Stengs. 
Zaterdag 10 mei is in Amsterdam 
rode lantaarndrager FC Amster-
dam de tegenstander en om 
geen promotie- degradatiewed-
strijden te moeten spelen, is een 
overwinning een vereiste voor 
het team van Patrick Engelhart.

Altijd klaar voor rokjesdag
Snel en gezond bruin met 
Spray Tanning by Esther  
IJmuiden - Snel een bruin kleur-
tje, maar wel op een veilige ma-
nier? Dat kan met Spray Tanning 
by Esther. Steeds meer men-
sen zijn zich ervan bewust dat 
langdurig in de zon liggen bak-
ken niet gezond is. Maar toch wil 
bijna iedereen wel dat gezonde 
bruine kleurtje, als de zon zich 
weer laat zien. 
,,Spray tanning is voor veel men-
sen de veilige oplossing’’, weet 
Esther Hoes. Sinds vier jaar runt 
zij haar eigen studio Spray Tan-
ning by Esther, tegenwoordig 
gevestigd achter Fundata aan 
Kennemerlaan 28. ,,Er zijn tal van 
redenen om te kiezen voor spray 
tanning’’, zegt Esther. ,,Het is 
snel, het is veilig en leuk voor tal 
van gelegenheden als je er goed 
uit wilt zien. Sommigen komen 
voor ze een avondje gaan stap-
pen, een ander voor een brui-
loft of zelfs voor een zonvakan-
tie, zodat ze niet zo wit beginnen. 

Daarbij druk ik ze wel altijd op 
het hart zich goed in te smeren, 
want spray tanning biedt geen 
zonbescherming.’’
Spray Tanning kan in vier tin-
ten worden opgebracht, van een 
lichte tint tot ‘Barbie-bruin’. ,,Ik 
doe altijd eerst de benen, zodat 
mensen het effect zien. Het is 
overigens zo dat het uiteindelij-
ke effect pas na acht uur zicht-
baar is.’’
Spray Tanning kost 23,50 eu-
ro per behandeling. Ga je va-
ker dan is de zesde behandeling 
gratis. En met een waardebon 
kun je eens een behandeling aan 
je moeder, partner of vriend(in) 
cadeau doen. Spray Tanning by 
Esther werkt alleen op afspraak. 
Een afspraak maken kan via 06-
81554902. Op de website www.
spraytanningbyesther.nl vind 
je onder meer wat je voor een 
spraytanningbehandeling wel en 
niet moet doen. 

Gerard van Es Business 
Cup in Tata Steel Stadion

Velsen-Zuid - Zaterdag 10 mei zal in het Tata Steel Stadion de 
tweede editie van de Gerard van Es Business Cup 2014 plaatsvin-
den. Een toernooi waarbij meerdere sponsoren van Telstar het te-

gen elkaar opnemen en strijden om de felbegeerde bokaal. Al-
le teams zullen aangevuld worden met spelers van Telstar waardoor 
het niveau nog hoger zal liggen. U kunt getuige zijn van dit prachti-
ge toernooi. De toegang tot het Tata Steel stadion is gratis en u bent 
vanaf 13.00 welkom. In de avond wordt de dag afgesloten met een 

feest in de Business Club ruimte van het stadion.

Regio - Afgelopen vrijdagmor-
gen omstreeks 05.35 uur con-
troleerde de politie een 18-ja-
rige vrouw uit IJmuiden op 
een bromfiets op de Gene-
raal Cronjéstraat in Haarlem. 
De vrouw slingerde hevig van 
links naar rechts. Bij controle 
bleek zij alcohol te hebben ge-
bruikt. De vrouw blies 655 ug/l. 
Omdat het hier om een begin-
nend bestuurster ging, mocht 
zij niet meer dan 90 ug/l alco-
hol in haar adem hebben. Zij 
blies derhalve ruim zevenmaal 
het voor haar geldende maxi-
mum. Zij kreeg een proces-ver-
baal en moest haar rijbewijs in-
leveren. Bovendien is zij aange-
meld voor een verplichte ver-
keerscursus.

Met drank 
op op de 
brommer



Benefietconcert voor 
Inloophuis Kennemerland
Velsen - Begin april  werd er 
door de Lions Club Velsen een 
benefietconcert gehouden in 
de Engelmunduskerk in Velsen. 
De prachtige ambiance, de be-
vlogen musici waaronder Pieter 
Wispelwey en Esther Apitulay, en 
de bevlogenheid van de Lions le-
den, maakten dat het een gewel-
dige avond werd. 
De ruim 240 bezoekers hebben 

genoten van deze onvergete-
lijke avond die geheel ten goe-
de kwam aan Inloophuis Kenne-
merland.
Na afloop werd er een cheque 
uitgereikt met de geweldige op-
brengst van 12.500 euro.
Inloophuis Kennemerland be-
dankt de leden van Lions Club 
Velsen voor de geweldige orga-
nisatie van deze avond!

Jubileumconcert 
docent Paul de Jong

Santpoort-Noord - Op vrijdag 
16 mei wordt in de Dorpskerk 
een feestelijk concert gegeven. 
Aanleiding hiervoor is het 25-ja-
rig jubileum van Paul de Jong als 
pianodocent aan het Kunsten-
centrum Velsen. Voor de Jong 
zijn die 25 jaar omgevlogen, om-
dat hij met zoveel plezier heeft 
lesgegeven. Absoluut aanleiding 
om dit te vieren. 
Al geruime tijd had De Jong de 
gedachte een concert te geven. 
Hij organiseert voor zijn leerlin-
gen jaarlijkse gezellige en ge-
denkwaardige pianouitvoerin-
gen, waar zijn leerlingen blijk 
geven van hun kunnen, maar hij 
wil ook wel eens een voorbeeld 
zijn. Waar kan dat beter dan op 
de prachtige Kawai-vleugel in de 
Dorpskerk? Zijn vingers jeuken 
bij de gedachte alleen al!
Aan het concert zal ook Salon-
orkest Café Noir deelnemen. Dit 

zeven man sterke orkest werd 
in het verleden opgericht door 
Frans Heldoorn. 
Na diens pensioen kwam Ca-
fé Noir terecht bij Paul de Jong, 
die wekelijks met de zeer en-
thousiaste groep populaire mu-
ziek van rond 1920 repeteert. 
In het programma voor de pau-
ze speelt de Jong’s zijn favorie-
te pianostukken, van oa Debussy 
en Rachmaninoff en knipoogt hij 
naar muziek die in zijn lesprak-
tijk wordt gebruikt. Het deel na 
de pauze bevat swingende mu-
ziek uit het enorme repertoire 
van Café Noir. 
Paul de Jong heet (oud)leerlin-
gen en belangstellenden van 
harte welkom
Locatie Dorpskerk, Burg. En-
schedelaan 67. Datum 16 mei, 
aanvang 20.00 uur. De kerk 
opent haar deuren om 19.30 uur. 
Toegang is gratis.

Wout Swier beste 
leerling-schoenmaker
IJmuiden - De Nederland-
se Schoenmakers Vereniging 
(NSV) heeft leerling-schoenma-
ker Wout Swier uit IJmuiden be-
loond met goud in de catego-
rie schoenreparatie. In de jaar-
lijks door de NSV georganiseer-
de wedstrijd voor schoenmakers 
behaalde Wout Swier (18) op 
dit onderdeel een eerste plaats. 
Hij werkt bij schoenmakerij Jac 
Woestenburg in Haarlem en 
hoopt deze zomer af te studeren 
aan de Dutch Shoe Aacademy in 
Utrecht.   
Als branchevereniging voor 
schoenmakers zet de 600 leden 
tellende NSV mede in op het zo 
breed mogelijk belichten van het 
belang van vakmanschap. Daar-
bij wordt ook met nadruk geke-
ken naar jong talent. 
Leerling schoenmaker Wout 
Swier is dolblij met de door hem 
behaalde eerste plaats: ,,Ik zie 
het als een stimulans om er al-
les aan te doen om nóg beter 
te worden en mij verder in het 
vak te bekwamen.’ De prijswin-
naar belandde bij toeval in het 

ook al door zijn vader uitgeoe-
fende vak. Het combineren van 
de studie met zijn baan bij Jac 
Woestenburg in Haarlem gaat 
de IJmuidenaar goed af. Naast 
de techniek vindt hij vooral de 
omgang met vaak zeer uiteen-
lopende klanten leuk: ‘Het is al-
tijd weer een uitdaging om sa-
men met die klant tot een pas-
sende oplossing te komen en 
zijn of haar schoenen mooi te 
repareren.’’
Het is overigens niet de eerste 
keer dat een werknemer van de 
Haarlemse schoenmakerij Jac 
Woestenburg in de prijzen valt. 
In 2002 werd werknemer Bart 
Duivenvoorden (1982) tijdens 
zijn opleiding aan de schoen-
makerschool in Nieuwegein al 
uitgeroepen tot beste leerling 
schoenmaker van Nederland. 
In 2009 lanceerde hij - aanslui-
tend op het werk bij Jac Woes-
tenburg - zijn eigen exclusieve 
merk Duyf Haarlem. Dat levert 
sindsdien in het hoogste markt-
segment door Bart Duivenvoor-
den ontworpen herenschoenen.

Dames Strawerries veilig
Driehuis - Strawberries Dames 1 speelt ook volgend seizoen in de 
sterke 1e klasse. Het team van Simon de Hoog won afgelopen zon-
dag met 2-1 van directe concurrent USHC uit Utrecht, dat daardoor 
rechtstreeks degradeerde. Het winnende doelpunt kwam op naam 
van Nienke van Schagen, die na een mooie carrièrre in binnen- en 
buitenland na 22 jaar stopt met hockeyen. Voor Strawberries Dames 
1 zit het seizoen erop, maar Heren 1 heeft nog drie wedstrijden voor 
de boeg. Ondanks de nederlaag van zondag zijn zij nog in de race 
voor een plek in de play-offs. Zie www.khc-strawberries.nl.

‘The Invisible 
Woman’ in WT
IJmuiden - Vrijdag 9 en woens-
dag 14 mei, om 20.30 uur, is de 
film The Invisible Woman’ uit 2014 
te zien. De film beschrijft een pe-
riode uit het leven van Char-
les Dickens en is geregisseerd 
door Ralph Fiennes. Het verhaal 
gaat over de geheime affaire 
van Charles Dickens’ met actri-
ce Nelly Ternan. Engeland, 1883. 
De getrouwde Dickens ontmoet 
op een dag de jonge Nelly, een 
ambitieuze actrice die een rol in 
één van zijn toneelstukken heeft 
weten te bemachtigen. Hij is on-
der de indruk van haar acteerta-
lent én van haar schoonheid en 
al gauw wordt ze Dickens’ muze 
en de focus van zijn passie. De 
toegang tot de film bedraagt  7.50 
euro. Witte Theater, Kanaalstraat 
257, IJmuiden. 

GPS-speur-
tocht in 

Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Op 18 mei is re-
creatiegebied Spaarnwoude het 
toneel van een spannende gps-
speurtocht. Zonder mobieltje 
zijn de deelnemers nergens. Met 
een app die de deelnemers van 
te voren kunnen downloaden, 
kan het spel worden gespeeld. 
Hoofdprijs is een rondvlucht bo-
ven Noord-Holland. Daarnaast 
zorgen vele ondernemers in 
Spaarnwoude voor mooie prij-
zen zoals dinerbonnen, festival-
kaartjes en cadeaubonnen. Met 
behulp van coördinaten en een 
gps-app (geocaching), gaan de 
deelnemers lopend op zoek naar 
de schat. In een gebied van on-
geveer 100 vierkante meter zijn 
verschillende containers ver-
stopt. Hierin zitten prachtige prij-
zen én een geweldige hoofdprijs: 
een rondvlucht voor drie perso-
nen. Iedereen kan meedoen. Met 
een mix van technologie, han-
digheid, doorzettingsvermogen 
en een snufje mazzel vinden de 
gps-speurders binnen een straal 
van twee kilometer de goed ver-
borgen schatten. De app ‘View 
Ranger’ is nu al te downloaden. 
Zo kunnen deelnemers thuis al-
vast oefenen met gps-lopen. Op 
18 mei kunnen belangstellen-
den zich tot 11.30 uur gratis aan-
melden bij de informatiestand 
bij Informatieboerderij Zorgvrij. 
De tocht start om 12.00 uur, als 
de voorzitter van het Recreatie-
schap, de heer J. Bond, éénma-
lig de coördinaten noemt. Naar 
verwachting zijn de deelnemers 
binnen een uur op de plek waar 
de prijzen zijn verborgen. Het is 
een aanrader om met de fiets of 
lopend te gaan, in verband met 
beperkte parkeergelegenheid. 
Op Zorgvrij is op 18 mei ook de 
Schaapscheerdag van 11.00 uur 
tot 16.00 uur. Informatieboerde-
rij Zorgvrij ligt aan de Genieweg 
50 in Velsen-Zuid. Zie ook www.
spaarnwoude.nl.
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Bevrijdingsvuur
Wethouder Baerveldt en burge-
meester Weerwind namen maan-
dag 5 mei het bevrijdingsvuur in 
ontvangst.

In de nacht van 4 op 5 mei hebben 
hardloopgroepen uit het hele land het 
bevrijdingsvuur opgehaald bij hotel 
De Wereld in Wageningen om het op 5 
mei in hun eigen gemeente af te leve-
ren. Zo ook in Velsen. De tien lopers, 
Chris Best, Simon Heeremans, Paul 

Stolk, Ingrid Zwart, Marga Remmers-
waal, Maaike Calis en Sharon van der 
Deijl van atletiek vereniging Suomi, 
aangevuld met Edith en Peter Koele-
wijn van Happy Running  brachten de 
vlam naar Velsen. Zij werden begeleid 
door hun trainster Noëlla Kieften-
beld. Bart Kieftenbeld volgde de ploeg 
in zijn busje, waar de lopers konden 
uitrusten.  Moe maar voldaan kwa-
men ze om 14.10 uur op het Plein 1945 
aan. (foto: gemeente Velsen)

Bestemmingsplan Spaarnwoude

Inloopavond
Op woensdag 14 mei 2014 zal 
de gemeente Velsen een inloop-
avond houden m.b.t. een nieuw 
bestemmingsplan voor het recre-
atiegebied Spaarnwoude.

Het voorontwerp beschrijft per be-
staand pand/perceel wat er wel en 
niet toegestaan is. Zowel qua ge-
bruik van het perceel als de bouw-
mogelijkheden. De gemeente is ver-
plicht elke 10 jaar het bestaande be-

stemmingsplan te herzien. Op de-
ze avond kunnen belangstellen-
den tussen 19.30 en 21.00 uur op 
het kantoor van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Genieweg 46, Vel-
sen-Zuid) langskomen om het zoge-
heten voorontwerp bestemmings-
plan te bekijken en vragen te stel-
len aan de betrokken ambtenaren. 
Het voorontwerpbestemmingsplan 
is ook digitaal te bekijken op www.
velsen.nl.

Beeld Stadspark vernield
Het beeld ‘Kinderen bouwen aan 
hun toekomst’ van Gerda Rubin-
stein, recent geplaatst in het Stads-
park in IJmuiden, is woensdag-
avond 30 april jl. vernield. Het col-
lege van burgemeester en wethou-

ders betreurt deze vernieling en 
heeft intussen aangifte gedaan. De 
gemeente Velsen gaat onder ande-
re in overleg met de kunstenares 
om te bezien hoe het beeld gerepa-
reerd kan worden.

Werkzaamheden aan pieren
De Noordpier in Velsen-noord 
wordt van 15 mei tot en met 30 
mei afgesloten. In deze perio-
de wordt de stormschade uit de-
cember vorig jaar hersteld. Ver-
der pleegt Rijkswaterstaat onder-
houd aan de havenlichten op de 
pieren. Deze worden energiezui-
niger en onderhoudsvriendelijker. 
De werkzaamheden duren van 
mei tot en met september. 

Werkzaamheden
Vanaf 12 mei vinden herstelwerk-
zaamheden plaats aan het metsel-
werk van de muur van de Noordpier. 
Vanaf 15 mei wordt ook de betonver-
harding op de pier hersteld. Daar-
door is de Noordpier vanaf het ‘blok-
kenopslagterrein’ tot en met 30 mei 
geheel afgesloten. 

Op 20 mei starten ook de werkzaam-
heden aan de havenlichten op zowel 
de Noord- als de Zuidpier. De werk-
plekken worden afgeschermd met 
hekken. De Zuidpier is vanaf 20 mei 
en de Noordpier vanaf 30 mei tot aan 
de hekken toegankelijk voor wande-
laars en sportvissers. 

Duurzaam 
De oude gloeilampen van de haven-
lichten van IJmuiden worden ver-

vangen door energiezuinige en on-
derhoudsvriendelijke ledlampen. 
Deze zijn in het donker en bij slecht 
weer beter zichtbaar, waardoor de 
veiligheid op de vaarweg verbetert. 
Zonnepanelen of windmolentjes 
maken de lichten straks niet langer 
afhankelijk van het energienet en 
daardoor schoner. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het 
verduurzamen van lichtopstanden 
op www.rijkswaterstaat.nl/zeker-
duurzaam of bel met de landelijke 
informatielijn van Rijkswaterstaat, 
0800-8002 (gratis).

Kijk voor meer informatie over vaar-
wegen en werkzaamheden aan de 
vaarweg op www.rijkswaterstaat.nl/
water en www.vaarweginformatie.nl
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HOV en gemeenteraad
De gemeente Velsen werkt sa-
men met de provincie Noord-Hol-
land aan de totstandkoming van 
de Hoogwaardig Openbaar Ver-
voerverbinding ( HOV ), een snel-
le busverbinding tussen Haarlem 
en IJmuiden. 

Op 24 april heeft de gemeenteraad 
van Velsen een verklaring van geen 
bedenkingen afgegeven voor het eer-
ste deel van de HOV-verbinding tus-
sen Haarlem en IJmuiden. Omdat 
de gemeenteraad heeft ingestemd 
met de afwijking van het bestaan-
de bestemmingsplan Vlugthoven 
kan voor de aanleg van dit deel tus-
sen de N208 en de Broekbergenlaan 
in Santpoort-Noord een omgevings-
vergunning worden afgegeven. Voor 
de te bouwen bouwwerken zoals 

een fietsbrug, wordt nog een apar-
te aanvraag ingediend (tweede fase). 
Pas als beide vergunningen zijn ver-
strekt, kunnen de werkzaamheden 
voor dit deel van het tracé van start 
gaan. 

Inspreken
Voor de deelprojecten 4, 5 en 6 (tus-
sen de Santpoortse Dreef en de 
Troelstraweg) is ook een bestem-
mingsplanwijziging nodig. Dit om-
dat nu een groot deel nog de bestem-
ming ‘spoor’ heeft. Op 15 mei en 21 
mei praat de gemeenteraad over dit 
onderwerp. Indieners van zienswij-
zen krijgen 15 mei a.s. de gelegenheid 
om in te spreken. Kijk voor meer in-
formatie op:  http://raad.velsen.nl/
Vergaderingen/Carrousel/2014/15-
mei/19:30/

Onderzoek naar BUUV
Een sociale marktplaats waar 
je dingen op zet die je voor el-
kaar kunt doen, en waar je om 
dat soort dingen vraagt. Wat vin-
den Velsenaren daarvan? Hebben 
ze er ervaring mee, ideeën over? 
Een stagiair van de gemeente 
Velsen doet er onderzoek naar.

BUUV is de sociale marktplaats 
voor en door bewoners van Bever-
wijk, Heemskerk en Velsen. BUUV 
draait om dingen die buurt- of stads-
genoten voor elkaar kunnen doen. 
Dit kan van alles zijn: koken, samen 
iets ondernemen, de hond uitlaten, 
een lift naar de huisarts, een klusje 
in huis of de tuin, hulp met compu-
ters, en ga zo maar door. 

Als BUUV hoeft u echt niet altijd 
klaar te staan. U kunt ook af en toe 

een handje helpen; gewoon wan-
neer het u uitkomt. Want wat voor 
u een kleine moeite is, kan voor een 
ander juist heel veel betekenen. Be-
ter een goede BUUV dan een verre 
vriend.

De IJmond-gemeenten zijn be-
nieuwd of BUUV IJmond aansluit 
bij de wensen van haar inwoners. 
Wilt u uw ervaring met BUUV met 
ons delen? Hebt u bijvoorbeeld een 
juiste match gehad en heeft u tips? 
Of wilt u ons vertellen wat uw over-
weging is om bewust geen BUUV’er 
te worden? Uw reactie kunt u sturen 
naar info@ijmond.buuv.nu. Uw ge-
gevens worden anoniem behandeld.

Het onderzoek loopt tot eind mei; de 
resultaten worden eind van de zo-
mer verwacht.

Feestdagen gesloten
In mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is dan 
een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Donderdag 29 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 30 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 9 juni   Tweede Pinksterdag

Woensdag 28 mei tussen 18.00 uur en 20.00 uur  is de publieksbalie van de 
gemeente extra open. U kunt dan op afspraak terecht voor paspoorten, hu-
welijken, rijbewijzen etc. Voor deze avond is het slechts telefonisch mo-
gelijk een afspraak te maken. Telefoonnummer: 140255 of 0255-567200.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-
mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak maken met één van de vakspecialisten via 
14 0255.

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 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 26 
april tot en met 2 mei 2014 de vol-

gende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. 

De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden

Oosterduinweg 6, gebruiken bij-
behorend bouwwerk tbv aan huis 
gebonden beroep (30/04/2014) 
w14.000199;

Aanvragen
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Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 

kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen 
- reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Zandhaver 38, plaatsen dakopbouw 

(achtergevel)(29/04/2014) w14.000095.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Kleermakerstraat ong., oprichten 
Gamma bouwmarkt (30/04/2014) 

w13.000235.

Verleende omgevingsvergunningen 
– van rechtswege
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning van rechtswege ver-
leend voor Kerkweg 48A, legaliseren 
berging/garage, hekwerk en houtover-
kapping (30/04/2014) w14.000032.

Vergunningen Algemene Plaatselij-
ke Verordening

Standplaats art.  5:18 APV
14 dagen verlenging afgegeven vergun-
ning u14.000131 ten behoeve van het 
borstkanker onderzoek, locatie Kenne-
merplein tot 15 juli 2014, u14.004374. 

Aanvragen (vervolg)
Kanaalstraat 170, wijzigen bestem-
ming wonen naar rouwcentrum 
(30/04/2014) w14.000198;
Grahamstraat 325-443, plaat-
sen reclamedoek (29/04/2014) 
w14.000191;
Zwaanstraat 77, plaatsen over de nok 
dakkapel (29/04/2014) w14.000196.

Driehuis 
Driehuizerkerkweg 34 C, plaatsen 
berging (29/04/2014) w14.000195;
Driehuizerkerkweg 204, vergroten 
woning met uitbouw (29/04/2014) 
w14.000197.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 43, plaatsen dak-
kapellen voor- en achterzijde 
(29/04/2014) w14.000190.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 2, oprichten 
garage (28/04/2014) w14.000193.

Velsen-Zuid
Rijksweg 134 (rijksmonument), 
onderhoud vijver Beeckestijn 
(29/04/2014) w14.000194

Velserbroek
Kleine Boterbloem 1, maken ex-
tra toegangsdeuren (28/04/2014) 
w14.000192.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Noord
Antillenstraat 5 t/m 15, oprichten 
vrijstaande berging gelegen ach-
ter een appartementengebouw 
(07/03/2014) w14.000102.
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Motorrijder onderuit
IJmuiden - Afgelopen zaterdag-
middag is een motorrijder licht 
gewond geraakt bij een aanrij-
ding op de hoek van de Kanaal-
dijk en de Kerkstraat. Hij reed op 
de Kanaaldijk, in de richting van 
de sluizen, toen hij werd aange-
reden door een automobilist die 

vanaf de Kerkstraat het kruispunt 
overstak. De laatste had voorrang 
moeten verlenen. De motorijder 
heeft licht beenletsel opgelopen 
en hoefde niet naar het zieken-
huis. Voor zijn motor is een ber-
gingsbedrijf besteld om deze af 
te voeren. (foto: Ko van Leeuwen)

IVN Zuid Kennemerland
Ontdek de geheimen 
van het Kennemermeer
IJmuiden aan Zee - Omringd 
door bunkers, Hoogovens, de 
zuidpier, een jachthaven, strand-
paviljoens en het strand ligt het 
Kennemermeer. 
Deze unieke duinvallei heeft 
de status van een bijzonder en 
waardevol natuurgebied. Een 
groep actieve vrijwilligers die het 
gebied onderhoudt, is er verant-
woordelijk voor dat de natuur-
waarde behouden blijft. Op zon-
dag 11 mei om 09.00 uur orga-
niseert IVN Zuid-Kennemerland 
een natuurexcursie op deze bij-
zondere plek. 
Onder leiding van natuurgidsen 
van IVN wandelt u langs bun-

kers en duindoornstruweel via 
de vochtige duinvallei van het 
Kennemermeer richting zee. On-
derweg vertellen zij over het ont-
staan van het meer, de flora en 
fauna en de bijzondere vegeta-
ties van het omliggende duinge-
bied. Draag waterdicht schoei-
sel, want het kan drassig zijn. 
De start is parkeerplaats aan de 
Westonstraat in IJmuiden. Deel-
name gratis.
Aanmelden: www.np-zuidken-
nemerland.nl of 023-5411123  
(dinsdag tot en met zondag)
Meer informatie over het IVN en 
haar activiteiten vindt u op www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

Muzikanten 
en zangers 

gezocht
IJmuiden - Het Velser 
Amusemensorkest(je) is ter uit-
breiding op zoek naar nieu-
we leden, zowel instrumenta-
listen als zangers. Momenteel 
zijn er nog maar weinig leden 
over, maar VAO wil graag weer 
een echt orkest worden. Alle in-
strumenten zijn welkom. Maar 
vooral een nieuwe drummer en 
basgitarist zijn erg belangrijk. 
De repetities zijn op dinsdag-
avond om 19.45 uur in IJmuiden 
in zorgcentrum Velserduin aan 
Scheldestraat 101. Belangstel-
lenden kunnen zich aanmelden 
via e-mail: secr.vao@gmail.com. 
Informatie: 06-20642519 of 06-
29411201. Zie ook www.velsera-
musementsorkest.nl. 
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Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 

kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen 
- reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Zandhaver 38, plaatsen dakopbouw 

(achtergevel)(29/04/2014) w14.000095.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Kleermakerstraat ong., oprichten 
Gamma bouwmarkt (30/04/2014) 

w13.000235.

Verleende omgevingsvergunningen 
– van rechtswege
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning van rechtswege ver-
leend voor Kerkweg 48A, legaliseren 
berging/garage, hekwerk en houtover-
kapping (30/04/2014) w14.000032.

Vergunningen Algemene Plaatselij-
ke Verordening

Standplaats art.  5:18 APV
14 dagen verlenging afgegeven vergun-
ning u14.000131 ten behoeve van het 
borstkanker onderzoek, locatie Kenne-
merplein tot 15 juli 2014, u14.004374. 

Aanvragen (vervolg)
Kanaalstraat 170, wijzigen bestem-
ming wonen naar rouwcentrum 
(30/04/2014) w14.000198;
Grahamstraat 325-443, plaat-
sen reclamedoek (29/04/2014) 
w14.000191;
Zwaanstraat 77, plaatsen over de nok 
dakkapel (29/04/2014) w14.000196.

Driehuis 
Driehuizerkerkweg 34 C, plaatsen 
berging (29/04/2014) w14.000195;
Driehuizerkerkweg 204, vergroten 
woning met uitbouw (29/04/2014) 
w14.000197.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 43, plaatsen dak-
kapellen voor- en achterzijde 
(29/04/2014) w14.000190.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 2, oprichten 
garage (28/04/2014) w14.000193.

Velsen-Zuid
Rijksweg 134 (rijksmonument), 
onderhoud vijver Beeckestijn 
(29/04/2014) w14.000194

Velserbroek
Kleine Boterbloem 1, maken ex-
tra toegangsdeuren (28/04/2014) 
w14.000192.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Noord
Antillenstraat 5 t/m 15, oprichten 
vrijstaande berging gelegen ach-
ter een appartementengebouw 
(07/03/2014) w14.000102.
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Motorrijder onderuit
IJmuiden - Afgelopen zaterdag-
middag is een motorrijder licht 
gewond geraakt bij een aanrij-
ding op de hoek van de Kanaal-
dijk en de Kerkstraat. Hij reed op 
de Kanaaldijk, in de richting van 
de sluizen, toen hij werd aange-
reden door een automobilist die 

vanaf de Kerkstraat het kruispunt 
overstak. De laatste had voorrang 
moeten verlenen. De motorijder 
heeft licht beenletsel opgelopen 
en hoefde niet naar het zieken-
huis. Voor zijn motor is een ber-
gingsbedrijf besteld om deze af 
te voeren. (foto: Ko van Leeuwen)

IVN Zuid Kennemerland
Ontdek de geheimen 
van het Kennemermeer
IJmuiden aan Zee - Omringd 
door bunkers, Hoogovens, de 
zuidpier, een jachthaven, strand-
paviljoens en het strand ligt het 
Kennemermeer. 
Deze unieke duinvallei heeft 
de status van een bijzonder en 
waardevol natuurgebied. Een 
groep actieve vrijwilligers die het 
gebied onderhoudt, is er verant-
woordelijk voor dat de natuur-
waarde behouden blijft. Op zon-
dag 11 mei om 09.00 uur orga-
niseert IVN Zuid-Kennemerland 
een natuurexcursie op deze bij-
zondere plek. 
Onder leiding van natuurgidsen 
van IVN wandelt u langs bun-

kers en duindoornstruweel via 
de vochtige duinvallei van het 
Kennemermeer richting zee. On-
derweg vertellen zij over het ont-
staan van het meer, de flora en 
fauna en de bijzondere vegeta-
ties van het omliggende duinge-
bied. Draag waterdicht schoei-
sel, want het kan drassig zijn. 
De start is parkeerplaats aan de 
Westonstraat in IJmuiden. Deel-
name gratis.
Aanmelden: www.np-zuidken-
nemerland.nl of 023-5411123  
(dinsdag tot en met zondag)
Meer informatie over het IVN en 
haar activiteiten vindt u op www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

Muzikanten 
en zangers 

gezocht
IJmuiden - Het Velser 
Amusemensorkest(je) is ter uit-
breiding op zoek naar nieu-
we leden, zowel instrumenta-
listen als zangers. Momenteel 
zijn er nog maar weinig leden 
over, maar VAO wil graag weer 
een echt orkest worden. Alle in-
strumenten zijn welkom. Maar 
vooral een nieuwe drummer en 
basgitarist zijn erg belangrijk. 
De repetities zijn op dinsdag-
avond om 19.45 uur in IJmuiden 
in zorgcentrum Velserduin aan 
Scheldestraat 101. Belangstel-
lenden kunnen zich aanmelden 
via e-mail: secr.vao@gmail.com. 
Informatie: 06-20642519 of 06-
29411201. Zie ook www.velsera-
musementsorkest.nl. 
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