
Rotonde Waterloolaan
Driehuis – De kruising Water-
loolaan/Minister van Houten-
laan/Zeeweg wordt een roton-
de. Uit vier opties om de krui-
sing te verbeteren is de roton-
de gekozen vanuit het oogpunt 
van verkeersveiligheid. Rotondes 
staan bekend als de meest vei-
lige kruispuntoplossing voor alle 
verkeersdeelnemers. Het zou bo-
vendien ook de beste doorstro-
ming voor fietsers zijn en pas-
send bij het dorpse karakter van 
Driehuis.
De provincie had liever ver-
keerslichten op de kruising ge-
zien, omdat deze het verkeer be-
ter kunnen reguleren bij druk-
te. Maar de gemeente heeft toch 
gekozen voor de rotonde, ook 

omdat bij lange files voor de 
stoplichten de leefbaarheid van 
omwonenden vermindert. Wel 
moet nog worden gekeken naar 
mogelijkheden om blokkades 
van de HOV-lijn (ten westen van 
de rotonde) te voorkomen.
De gemeente kan nu aan de slag 
met een voorlopig ontwerp voor 
de rotonde. Daarbij zal op ver-
zoek van de klankbordgroep re-
kening worden gehouden met 
een aantal aandachtspunten, zo-
als de toegang tot diverse zij-
straten, het tegengaan van stil-
staand autoverkeer op de HOV-
busbaan en een veilige aanslui-
ting van het nieuwe fietspad 
langs de busbaan. (Karin Dek-
kers)
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Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseert 
op 13 mei wederom 
een workshop 
Rabo Internetbankieren.

Zie bericht elders in deze uitgave.

Zorgspecialist Loop
in Velsen groot succes

velsen-Zuid - De vijfde edi-
tie van de Zorgspecialist Loop 
werd dit jaar voor het eerst 
gehouden in velsen-Zuid. De 
start en finish was in het Tata 
Steel Stadion aan de Minister 
van Houtenlaan.

Het aantal ingeschreven deelne-
mers bedroeg ruim 1000 waar-
mee de organisatie kan terugkij-
ken op een geslaagde editie. Het 
mooie weer en prachtige par-
cours, door vier landgoederen, 
heeft hierbij ongetwijfeld een rol 
gespeeld.
Het hardloopevenement ken-
de drie afstanden. Om 11.15 uur 
werd gestart met de 1,5 kilometer 
kinderloop. Winnaar Hugo Weber 
uit Heemstede kwam hierbij als 
snelste loper over de finish.
Daarna was het de beurt aan de 
vijf en tien kilometer lopers die 

om 12.00 uur van start gingen, 
weggeschoten door onze wet-
houder van sport en jeugdzaken, 
Annette Baerveldt. Alvorens de 
trekker van het startpistool over 
te halen, vertelde mevrouw Baer-
veldt desgevraagd trots te zijn op 
Sportstad Velsen gezien de vele 
activiteiten die op sportief gebied 
in de gemeente plaatsvinden.
De vele supporters en belang-
stellenden konden na de start 
plaatsnemen op de tribunes in 
het stadion om vervolgens hun 
favoriet te zien binnen rennen. 
Van de vijf kilometerlopers kwam 
als eerste Stan Niesten over de 
finish in een tijd van 16.06 minu-
ten waarmee hij aanzienlijk snel-
ler was dan zijn achtervolgers. Bij 
de vrouwen kwam Rachel Bod-
dy als eerste over de streep in 
een tijd van 20.42 minuten. Leslie 
Pangemaman kon vervolgens 

de tien kilometer op zijn naam 
schrijven in een tijd van 34.26 mi-
nuten, met bijna een halve mi-
nuut voorsprong op zijn naaste 
concurrent. De vrouwelijk win-
naar werd Esther van Heerde die 
met grote overmacht won in een 
tijd van 39.13 minuten.
Eén van de bekende gezich-
ten die deelnamen hoorde bij 
de voormalige directeur van het 
Technisch en Maritiem College 
Velsen, Ruud Porck, die voor dit 
evenement weer even was terug-
gekeerd in zijn oude, vertrouwde 
omgeving om aan de tien kilome-
ter loop deel te nemen.
Na afloop kon de organisatie te-
rugkijken op een prachtige edi-
tie van deze vijfde Zorgspecialist 
Loop die, dankzij diverse part-
ners, sponsoren en vrijwilligers, 
vlekkeloos verliep. (Joop Waijen-
berg)

Man gewond bij ruzie
IJmuiden - Maandagochtend is 
een 60-jarige man uit Zaandam 
gewond geraakt bij een steek-
incident in een woning aan de 
Heidestraat. De man kreeg ruzie 
met een andere man. De aanlei-
ding lag mogelijk in de relatione-
le sfeer. Het slachtoffer werd met 
een stok op zijn hoofd geslagen 
en liep verwondingen aan zijn 
hand op toen hij een messteek 
wilde afweren. De man wist uit 
de woning te komen en rende 
naar een nabijgelegen garage-
bedrijf waar medische hulp werd 
ingeroepen. Ook de verdachte, 
een 37-jarige man uit IJmuiden, 
vluchtte weg. Hij kon later wor-
den aanhouden. In de woning 
van de man werden twee vuur-
wapens aangetroffen. Deze zijn 
in beslag genomen. (foto: Michel 
van Bergen)
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ZOLF! Reclamestudio 
nieuw in IJmuiden
IJmuiden - Op 1 april is in 
IJmuiden ZOLF! Reclamestudio 
gestart. Wij stellen een paar vra-
gen aan eigenaar Patrick Zwa-
nenburg om kennis te maken 
met zijn bedrijf.
Wat is ZOLF! reclamestudio? 
,,ZOLF! is een uitwerkstudio voor 
ondernemers die doeltreffende 
reclame willen maken. Met het 
niveau van een reclamebureau 
maar tegen scherpe studiotarie-
ven. Eigenlijk het beste van bei-
de.’’
Hoe kom je op het idee? ,,Na ja-
renlang op hoog niveau gewerkt 
te hebben bij verschillende bu-
reau’s heb ik veel kennis opge-
daan. Ik werkte voor grote na-
men zoals Heineken, Amstel, 
Ajax, Dr. Oetker en Schiphol. De 
markt veranderde door de crisis 
en er werd bespaart op marke-
ting & communicatie. Twee jaar 
geleden ben ik gevraagd, vanuit 
een groot bureau in Amsterdam, 
om reclame toegankelijker te 
maken. Ik wilde een constructie 
aanbieden waar de ondernemer 
transparante processen kreeg 
en scherpe tarieven. Maar alles 

met de hoogste kwaliteit. Ik heb 
dit systeem opgezet en het werd 
een groot succes. Nu ga ik het 
volledig voor mezelf doen.’’
Waarmee maakt ZOLF! het ver-
schil? ,,Reclame is een ruim be-
grip. Elke onderneming heeft 
een eigen ‘taal’ en is uniek. Maar 
communicatie moet vooral doel-
treffend zijn. Of het nu gaat om 
een folder, poster, website of 
huisstijl. Wij bieden niet alleen 
een uitvoerende maar ook een 
adviserende rol. Kritisch durven 
zijn is belangrijk. Met onze rui-
me kennis kunnen we materia-
len aanbieden waar in eerste in-
stantie niet aan gedacht wordt. 
Zo kunnen we verrassen en een 
passende oplossing bieden.’’
Voor wie zijn jullie oplossingen 
bedoeld? ,,Elke onderneming die 
vormgeving & DTP nodig heeft. 
Wij komen vrijblijvend langs en 
tijdens een kop koffi e kunnen al-
le vragen en mogelijkheden be-
sproken worden. Kijk voor meer 
informatie over onze oplossin-
gen op www.zolf.nl of neem con-
tact op via 0255-754421 of info@
zolf.nl’’

Coffee Club en Bibliotheek
Expo Jolanda Straathof

IJmuiden - De maanden april, 
mei en juni exposeert Jolanda 
Straathof met een mooie verza-
meling kunstwerken uit de col-
lectie ‘De Zielen van de Zee’ in 
de Coffee Club, Velserhof 97. De-
ze collectie omvat een aantal fo-
to’s met daarbij zelf ontworpen 

en gemaakte lijsten, veelal van 
wrakhout en beschilderd waar-
door een er een mooie symbio-
se ontstaat tussen foto en lijst. 
Meer van het intrigerende werk 
van Jolanda is te zien in het the-
ater van de Centrale Bibliotheek 
gedurende de maand april.

Rondleidingen over 
plangebied offroad
Velsen-Zuid - Zondag 28 april 
kunnen belangstellenden een 
rondleiding krijgen op het ge-
bied aan de Laaglandersluisweg 
in Spaarnwoude, waar een of-
froad locatie gepland staat. Het 
terrein fungeerde als zanddepot, 
maar is nu in beheer van Acti-
onPlanet die het gaat omtove-
ren in een uitdagend, origineel 
en robuust offroad gebied voor 
diverse activiteiten. Op 28 april 
vinden rondleidingen plaats on-
der leiding van deskundigen van 
Grondbank GMG. 
Het terrein wordt in opdracht van 
ActionPlanet in samenwerking 
met de Grondbank (onderdeel 
van K3Delta) ontwikkeld. 
In 2011 is met de plannen ge-
start. Het terrein zal naar ver-
wachting in 2015 klaar zijn. Er 
ligt dan een terrein waar kan 

worden gereden met quads en 4 
WD (vierwiel aangedreven voer-
tuigen.
Voordat met de aanleg wordt ge-
start is onder andere veldonder-
zoek gedaan naar bescherm-
de fl ora en fauna. De bescherm-
de rugstreeppad is er niet aan-
getroffen, maar wel de rietorchis. 
Deze bijzondere plant wordt 
daarom met zorg behandeld, 
net als andere fl ora en fauna, en 
krijgt een nieuwe plek op het ter-
rein waar het geen gevaar loopt. 
De aanleg van het terrein wordt 
gefaseerd uitgevoerd om broe-
dende vogels niet te verstoren. In 
2015 moet een gebied zijn ont-
staan met meer variatie waar-
door het gebied niet alleen aan-
trekkelijker wordt voor offroa-
dactiviteiten maar ook voor di-
verse plant- en diersoorten. 

Groen Links op
bezoek bij Tata Steel
IJmuiden - Afgelopen maan-
dag brachten Bram van Ojik 
(fractievoorzitter van Groen-
Links in de Tweede Kamer) 
en Andrée van Es (wethouder 
Werk en Inkomen van de Ge-
meente Amsterdam) een be-
zoek aan Tata Steel. Aanleiding 
van het bezoek was om te spre-
ken over vergroening van de 
economie en over werkgele-
genheid.
Theo Henrar, directievoorzitter 
van Tata Steel Nederland, in-
formeerde de delegatie over re-
cente ontwikkelingen rond het 
Europese klimaatbeleid. Ge-
sproken werd over het functio-
neren van het emissiehandels-
systeem, dat op zichzelf niet ter 
discussie staat, maar in haar 
huidige vorm nadelig uitpakt 
voor het staalbedrijf. Henrar en 
Van Ojik waren het er over eens 
dat de Nederlandse en Europe-
se overheid meer geld moeten 
steken in noodzakelijke innova-

ties en doorbraaktechnologie-
en. Hiermee kan in de toekomst 
de staalproductie nog verder 
worden verduurzaamd. Dat kan 
in Nederland door de veilingop-
brengst van CO2-rechten hier-
voor in te zetten.
Ook werd stil gestaan bij de 
hoogwaardige staalsoorten die 
in IJmuiden worden geprodu-
ceerd. Deze staalsoorten leve-
ren een belangrijke bijdrage 
aan verduurzaming. In de bouw 
en automotive worden lichte-
re staalsoorten gebruikt waar-
door in de gebruiksfase energie 
kan worden bespaard. Tevens 
biedt staal, bijvoorbeeld bij de 
bouw van windmolens, een bij-
drage aan verduurzaming van 
de energieproductie. Tenslot-
te is gesproken over het belang 
van de maakindustrie in Neder-
land en over werkgelegenheid. 
Tijdens het bezoek werden een 
dompelverzinklijn en het auto-
motive R&D centre bezocht.





25 april 20134

  

Donderdag 
25 apil

Schoonheidssalon Annabel-
le organiseert een informatie-
avond over botox en injectables 
in Café De Wildeman, Hoofd-
straat Santpoort-Noord, waar-
bij men kans maakt op een 
gratis behandeling met injecta-
bles/botox. Aanvang 20.00 uur.
Metamorfoseavond bij Jac-
ky Hart Mode, Kennemerlaan 
IJmuiden. Reserveren noodza-
kelijk via 0255-517494 of jacky-
hart@quicknet.nl.
‘IJmuiden, wat vertel je me 
nou!’ in De Brulboei, Kanaal-
straat 166 IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Jeroen Zijlstra met ‘Samen in 
zee’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Master’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Stuurbaard Bak-
kebaard en Crappy Dog. 20.00 
uur. Toegang 11,-. Grote zaal: 
Melvins Lite en Big Business. 
21.00 uur. Toegang 16,-. Kleine 
zaal: 24.00 uur LOS! Café: Geer-
truida x Full Spectrum. 22.00 
uur. Toegang gratis.

Vrijdag 
26 april

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.pie-
ter-vermeulen-museum.nl.
Kermis op het Kennemer-
lplein IJmuiden. Open van-
af 14.00 uur. De kermis staat er 
tot zondag 5 mei. Op zaterdag 
4 mei is de kermis gesloten van 
18.30 tot 20.30 uur.
Pannatoernooi op ‘t Asfalt, 
Zwanenbloemplantsoen Vel-
serbroek. Aanvang 14.00 uur.
Concert voor muziekschool in 
Bolivia. ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Acda & De Munnik ‘‘T Heerst’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dansclick 14. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Grote zaal: Arno. 20.30 uur. Toe-
gang 19,-. Café: Minor operati-
on Bookings: Gewapend Beton, 
De Aanslag en Yawp. 21.30 uur. 

Toegang gratis.

Zaterdag 
27 april

Open dag bij KNRM IJmui-
den. Van 10.00 tot 16.00 uur.
Sponsordag Roparun bij AV 
Suomi, Sportpark Groeneveen 
Hagelingerweg 319 321 Sant-
poort-Noord. Aanvang 10.30 
uur. Naast het hardlopen zijn 
er van 10.00 tot 17.00 uur di-
verse sport-, spel- en doe-ac-
tiviteiten.
PUK-K(r)oningstoernooi in 
Haarlem-Noord, deelname 
gratis. Vanaf 12.30 uur is het 
boulodrome open voor aanmel-
ding en inschrijving. 
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten en Mo-
torendraaidag
Volleybaltoernooi Smashing 
Velsen in Sporthal Oost. Van 
16.00 tot 21.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Master’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Grote zaal: Sandra van Nieuw-
land en Ivar Oosterloo. Uitver-
kocht. Café: The Vagary. 22.00 
uur. Toegang gratis. Grote zaal: 
Meg Matjesdisco. 23.00-04.00 
uur. Toegang 10,- vanaf 18 jaar. 
Café: Karton. 23.00-04.00 uur. 
Toegag gratis.

Zondag
28 april

Religieuze bijeenkomst, ge-
leid door Ds. Lia Jansen in de 
Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Thema: ‘Stilte’. Aan-
vang 10.30 uur.
Rondrit met de stoomtrein 
over het terrein van Tata Steel. 
Vertrek 10.45 uur vanaf station 
Velserbosch.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.pie-
ter-vermeulen-museum.nl.
Kinderfeestdag bij Kubo Mos-
kee, Planetenweg IJmuiden. 
Van 13.00 tot 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Master’. 
Aanvang 14.30 uur. Om 17.30 
uur Bel Akoestika tijdens het 
foyerconcert.
Piano solo en quatre-mains 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Opening nieuwe expositie 

van Annelies van Nieuwmegen 
bij pARTerre, Torenstraat 7 Vel-
sen-Zuid. Aanvang 16.00 uur. 
Exopositie is te zien tot en met 
26 mei. Op vrijdag tot en met 
zondag an 14.00 tot 17.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Merdiian Bro-
thers. 21.00 ur. Toegang 10,-. 
Woodstock Bloemendaal: On-
derstroom: Robert Babicz, Elek-
to Guzzi, Joop Junior en Mark 
Boon. 15.00-24.00 uur.

Maandag 
29 april

Optreden Full Count in Café 
Bartje, Hoofdstraat Santpoort-
Noord. Aanvang 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: IJmondpop. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Beide zalen: Royal Rave. 23.00-
06.00 uur. Toegang 20,- vvk/25,- 
add. Vanaf 18 jaar.

Dinsdag
30 april

Koninginnedag zie voor pro-
gramma elders in deze krant.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Nieuwe Groenmarkt: Røring on 
Stage: Gotcha!, Joost van Bel-
len, The Pharmacy en The Be-
nelux. 12.00-23.00 uur. Toegang 
gratis.

Woensdag
1 mei

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.pie-
ter-vermeulen-museum.nl.
Open huis bij het Israël Pro-
ducten Centrum in het gebouw 
van de Vrije Evangelische Ge-
meente, van Riemsdijklaan 1 
Beverwijk. Van 14.30 tot 18.00 
uur.
Vergadering Wijkplatform 
Velsen-Noord in wijkcen-
trum De Mel-Watervliet, Doel-
manstraat 34 Velsen-Noord. 
Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 
2 meil

Open huis bij het Israël Pro-
ducten Centrum, Zeeuwstraat 
12 Velsen-Noord. Van 10.30 tot 
18.00 uur.
Knutselen in de meivakantie 
bij het Pieter Vermeulen Muse-
um, Driehuizerkerkweg in Drie-
huis. 
Van 13.30 tot 15.30 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Leonie Jansen met nieuw pro-
gramma ‘Geheim’. Aanvang 
20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Lumerians, Twin 
Shades en Raaf. 20.30 uur. Toe-
gang 8,-. 
Kleine zaal: LOS! 24.00 uur. Toe-
gang 5,-, studenten gratis. Van-
af 18 jaar. Café: The don’t touch 
my croque monsieurs. 23.00 
uur. Toegang gratis.

Keep them Rolling op 
strand van IJmuiden
IJmuiden aan Zee - Op zondag 
5 mei zullen in alle vroegte de 
antieke militaire voertuigen van 
Keep them Rolling en Daf van-
af strandpaviljoen Zuidpier star-
ten voor een strandrit naar Sche-
veningen. Belangstellenden kun-
nen tussen acht en circa negen 
uur ‘s morgens de voertuigen 
bewonderen. Het vertrek is tus-
sen 9.00 en 9.15 uur.
Ton van der Reijden uit Zand-
voort organiseert dit jaar de rit 
voor Keep Them Rolling. Hij is 
zelf de trotse eigenaar van een 
Jeep uit Groot Brittannië en een 
Dodge uit de VS. Ton is een ech-
te autogek. Als zeventienjari-
ge haalde hij zijn licentie, waar-
mee hij het circuit op mocht. Hij 
reed indertijd in een Mini Coo-
per 1300 cc en deed mee aan di-
verse NK’s en EK’s. Dat hij daar-
bij nooit verder kwam dan een 
derde plaats mocht de pret niet 
drukken. Sleutelen gebeurde on-
der andere in een garagebedrijf 
in IJmuiden.
In een latere fase van zijn leven 
kon Ton via een kennis de Jeep 
kopen die hij met hulp van vrien-
den reviseerde. Toen dat ge-
beurd was liet hij de auto keu-
ren bij Keep Them Rolling. Er 
wordt dan gekeken naar origina-
liteit. Er waren wat kleine punt-
jes die aangepast moesten wor-
den, maar via het netwerk van 
Keep Them Rolling bleek dat 
goed te doen. Ton heeft de Jeep 
nu 37 jaar en heeft er heel wat 
mee afgereisd. Elke vijf jaar gaat 
hij naar de herinneringsbijeen-

komst van D-Day in Normandië, 
maar daarnaast heeft hij met de 
open auto half Europa rondgere-
den tijdens vakanties. In die ja-
ren is hij ook veel bezig geweest 
om te herleiden waar de Jeep 
vandaan kwam en waar hij is in-
gezet. De Jeep was onder ande-
re in Afrika, daarom heeft hij ook 
die typische gele zandkleur. La-
ter kocht Ton de Dodge met 2800 
cc motor. Die heeft hij sinds zes-
tien jaar in gebruik. Deze auto is 
echter veel duurder met brand-
stofgebruik, waardoor Ton hem 
minder inzet. Beide voertuigen 
doen echter wel mee aan de 
Keep Them Rolling strandrit op 
Bevrijdingsdag. 
Ton heeft ook nog een Engel-
se Wheelbycle, een opvouwba-
re motorfiets. Opvouwbaar, zo-
dat ze bij de invasie uit vliegtui-
gen konden worden gedropt. Of 
dit motorvoertuig ooit volledig 
kan worden gereviseerd is maar 
de vraag, want het ontbreekt nog 
aan onderdelen en zelfs beeld-
materiaal ontbreekt.
Keep Them Rolling is door heel 
Nederland actief met rondrit-
ten, vooral op dagen als Bevrij-
dingsdag en Koninginnedag. 
De strandrit van IJmuiden naar 
Scheveningen zal bij badplaat-
sen worden onderbroken voor 
een korte stop, zodat belangstel-
lenden kunnen komen kijken en 
praten en de deelnemers even 
iets kunnen gebruiken. Belang-
stellenden zijn dan ook van har-
te welkom, als is meerijden he-
laas geen optie. (Karin Dekkers)

Voorinschrijving voor 
de Pim Mulierloop
Santpoort-Noord - Vanaf heden 
tot en met 22 mei kunnen hardlo-
pers zich voorinschrijven voor de 
Pim Mulier-Run2dayloop op zon-
dag 26 mei. 
Er is een wedstrijdloop over 15 
kilometer, prestatielopen over 5,3, 
10 en 15 kilometer en een jeugd-
loop van één kilometer. Het par-
cours van de 15 en 10 kilome-
ter loopt dit jaar langs de Ruïne 
van Brederode, anders dan in de 
voorgaande jaren. De start/finish 

voor de jeugdloop is om 10.30 
uur, de andere lopen starten om 
11.00 uur. Locatie van atletiekver-
eniging Suomi is sportpark Groe-
neveen in Santpoort-Noord. Men 
kan zich voorinschrijven via www.
inschrijven.nl. De atleten voor de 
jeugdloop kunnen zich alleen in-
schrijven op de wedstrijddag. 
Na-inschrijven kan op de wed-
strijddag vanaf 09.00 uur tot een 
kwartier voor de start. Zie ook 
www.avsuomi.nl.
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Koel weekeinde
Woensdag en donderdag 
werd het in delen van Ne-
derland rond de 20 graden. 
In deze regio hadden wij te 
maken met de invloed van 
het koude zeewater en het 
kwik haalde hier bij lange na 
die aangename temperatu-
ren niet.
April is nog steeds een over-
gangsmaand en dat zagen 
we afgelopen maandagoch-
tend vroeg weer eens toen 
het op sommige plaatsen tot 
meer dan 7 graden vroor. 
Op vrijdag nadert een kou-
front dat enige tijd regen kan 
meenemen. We moeten dan 
ook rekening houden met 
een flinke daling van het kwik 
later op de dag. Wellicht is 
het in de vooravond nog maar 
8-9 graden bij een inmid-
dels naar noordwest gedraai-
de wind.
Het weekeinde is het over-
wegend droog, maar het is 
dus wel een jas koeler en in 
de nacht naar zondag kan 
er zelfs weer wat nachtvorst 
voor komen. Overdag komt 
de temperatuur dan op een 
bescheiden 11 graden uit. 
Zondag belooft wel groten-
deels zonnig te verlopen. Bo-
vendien is er dan weinig wind 

en voelt het niet bepaald 
koud aan.
De vooruitzichten na zon-
dag wijzen op een tamelijk 
normaal weertype voor eind 
april. Noch warmtepieken 
tot 27-30 graden (april 2007) 
noch een terugkeer naar het 
extreem koude weer zoals we 
dat in maart hadden, zijn aan 
de orde. 
Toch zal 30 april eerder koel 
dan warm verlopen. Vlak aan 
zee zal het niet veel warmer 
worden dan een graad of 10. 
De onvervalste zomerwarmte 
zit dan inmiddels boven Po-
len waar het al bijna 30 gra-
den wordt.
De droogte begint nu op te 
vallen en dat is tegenwoordig 
karakteristiek voor het voor-
jaar. De zomers van de afge-
lopen jaren compenseerden 
die voorjaarsdroogte ruim-
schoots, maar zal dat dit jaar 
ook zo zijn? Een interessan-
te vraag waarop het antwoord 
pas rond 15 augustus gege-
ven kan worden als de zomer 
van 2013 flink gevorderd is.

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Finale schoolvoetbal-
toernooi Velsen 

Velsen-Zuid - Donderdagavond 
was het dan eindelijk zover dat de 
finale wedstrijden konden worden 
gespeeld in het voetbalwalhalla 
van Velsen, het Tata Steel Stadion. 
Na het spelen van 345 wedstrij-
den waaraan in totaal zo’n 1.700 
schoolkinderen hebben deelgeno-
men, konden de finalisten aan de 
eindronde beginnen. De volgende 
teams moesten deze avond aan-
treden. 
Meisjes E: De Vliegende Hollan-
der 1 tegen Jan Campert 2 met 
als winnaar Jan Campert met 3-0; 
meisjes D: Jan Campert 3 tegen De 
Beekvliet 4 met als winnaar even-
eens Jan Campert met 6-2; jon-
gens E: Brederode Dalton 3 tegen 
Brederode Dalton 1 die na verlen-
ging met 2-1 door het eerste werd 
gewonnen en tenslotte jongens D: 
Jan Campert 2 tegen Het Kompas 
2.
Tijdens deze laatste, spannende 
wedstrijd van de Jan Campert 2 te-
gen Het Kompas 2 bleef het tot ver 
in de tweede helft 0-0, maar toen 
opende Joaquim Koelman de sco-
re voor Jan Campert 2. Niet veel la-
ter scoorde Daan Tervoort met een 
fraaie lob het tweede doelpunt en 

zes minuten later wist deze zelfde 
Daan de bal voor de derde maal 
in het doel te prikken. Een over-
tuigende 3 -0 overwinning werd 
tenslotte beloond met een fraaie 
beker en een bos bloemen. Hier-
mee heeft de Jan Campert inmid-
dels vier maal in de finale gestaan 
waarbij ze de laatste drie jaar heb-
ben gewonnen.
Organisator Gerhard Verwoort 
sprak in zijn slotwoord van een ge-
slaagd toernooi dat dankzij de hulp 
en ondersteuning van veel vrijwilli-
gers kon worden gerealiseerd. Hij 
had een speciaal woord van dank 
voor zijn mede-organisator Hen-
nie van Ommeren die vanaf 1 ja-
nuari van het jaar al weer begint 
met de eerste voorbereidingen 
van dit grote toernooi. Tevens be-
dankte hij iedereen die zich weer 
voor het welslagen van dit school-
voetbaltoernooi had ingespannen 
waaronder de vele vrijwilligers, de 
scheidsrechters die belangeloos 
al deze wedstrijden hebben ge-
floten, de medewerkers van sport 
en recreatie van de gemeente, VV 
IJmuiden voor de beschikbaar-
stelling van het terrein en het Ta-
ta Steel Stadion. (Joop Waijenberg)

Modeshow 
bij Hema 
IJmuiden

IJmuiden - Zondag 28 april 
is de Hema  in IJmuiden van 
12.00 tot 16.00 uur open. Wij 
hebben dan een modeshow 
met de nieuwe voorjaarsmo-
de. Deze modeshow wordt ver-
zorgd door klanten met hun 
kinderen. Hema geeft dan 20% 
korting op de mode. De mede-
werkster van de beautyshop zal 
aanwezig zijn om klanten ma-
ke-up advies te geven en wie 
wil kan zich mooi laten opma-
ken. Op maandag 29 april or-
ganiseert Hema een kinder-
dag. Kinderen kunnen dan 
cupcakes versieren, een kleur-
plaat kleuren (de tien mooiste 
krijgen een prijsje) en hun na-
gels in de kroningskleuren la-
ten lakken. Dit gebeurt tussen 
11.00 en 21.00 uur. Ook krijgt u 
die dag tussen 18.00 en 21.00 
uur 15% korting op het gehe-
le assortiment, uitgezonderd 
boeken, gordijnmaakservice, 
cadeaukaarten en de fotoser-
vice. Ook de Hema viert kro-
ningsdag en is daarom dins-
dag 30 april gesloten. Zater-
dag 27 april, zondag 28 april en 
maandag 29 april zijn de be-
faamde Hema Oranjetompou-
cen te koop tegen een specia-
le prijs: 3+1 gratis. Per stuk 75 
eurocent.

Regio - Met de bekendmaking 
van de line-up tijdens de Bevrij-
dingspop Kick Off- Party beloof-
de de organisatie nog twee gro-
te namen toe te voegen aan het 
al indrukwekkende programma. 
Die namen zijn nu bekend. Nie-
mand minder dan Ilse DeLange 
en Baskerville maken de line-
up van deze 33ste editie com-
pleet. Met Ilse DeLange haalt 
Bevrijdingspop een topper van 
formaat naar Haarlem. Onlangs 
verscheen haar succesvolle 
nieuwe cd Eye of The Hurricane, 
ze wordt coach bij The Voice of 
Holland, staat deze zomer twee 
keer in een uitverkocht Open-
lucht Theater Bloemendaal, en 
werd vorige week door 3FM ge-
kroond met tot Beste Zangeres. 
Zie ook www.bevrijdingspop.nl.

DeLange op 
Bevrijdingspop

Rondje IJmond van start
IJmond - Een fietstocht die 
IJmond-Noord en -Zuid verbindt. 
Bovendien een route langs toe-
ristische trekpleisters uit de re-
gio. Met vier musea en het boten-
huis van de KNRM in Wijk aan Zee 
waarmee de bezoeker alles te we-
ten kan komen over de indrukwek-
kende geschiedenis van het ge-
bied. Het ’Rondje IJmond’ dat op 
10 mei gehouden wordt, moet de 
deelnemer de veelzijdigheid van 
de streek laten zien. En uiteraard 
gaat dat per tweewieler, het idea-
le vervoermiddel om de IJmond te 
verkennen. De eerste editie vorig 
jaar was een groot succes. Des-
tijds deden ruim 300 fietsfanaten, 
cultuursnuivers en havenliefheb-
bers mee aan de ronde.
De kosten bedragen 10 per per-
soon. Dit is inclusief een bezoek 
aan het Hoogovensmuseum, het 
Zee- en Havenmuseum en Mu-
seum Kennemerland, de over-

tocht (mét fiets) vanaf de Noord-
pier naar Kop van de Haven of an-
dersom. Plus een drankje, portie 
patat of ijsje naar keuze bij pavil-
joen De KUSt. Verder is er voor el-
ke deelnemer een kaart met daar-
op de route, informatie over be-
zienswaardigheden onderweg en 
een routebeschrijving. Deze kaart 
is tevens het toegangsbewijs. De 
musea zijn geopend tussen 10.00 
en 17.00 uur. 
Het botenhuis van de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschap-
pij (KNRM) aan de Relweg is open 
tussen 10 en 18 uur. De Water-
taxi vaart voor deze speciale ge-
legenheid vrijwel continu tussen 
10.00 en 18.00 uur. Het geld kan 
worden overgemaakt op rek. nr. 
122097386 van paviljoen De KUSt. 
Voor een indruk over de tocht zie 
www.rondjeijmond.nl. Klik naar 
nieuws voor meer informatie en 
reserveren.

Nieuwe bebording 
rondom Beeckestijn
Velsen-Zuid - Binnen enke-
le weken worden nieuwe toe-
gangsborden geplaatst rond-
om Beeckestijn. Eigenaar Na-
tuurmonumenten heeft hiertoe 
besloten in overleg met omwo-
nenden. 
,,Sinds wij het mooie landgoed 
beheren hebben we eerst kri-
tisch gekeken naar de recrea-
tiefunctie van de verschillen-
de terreinen en zijn we regel-
matig in overleg getreden met 
de bezoekers van Beeckestijn. 
Hondenbezitters, ruiters, wan-
delaars en omwonenden. Hier-
uit bleek dat er behoefte was 
aan richtlijnen”, aldus Klaas de 
Jong, beheerder van Beeckes-
tijn namens Natuurmonumen-
ten. ,,En als je laat zien wat wel 
mag én wat we liever niet zien, 
dan kun je daar ook beter op 
handhaven. Dat laatste gaan 
we in samenwerking met de 
politie overigens ook doen.” 
Het onderhoud en beheer van 
Beeckestijn kost veel geld. Na-
tuurmonumenten wil niets lie-
ver dan Beeckestijn de uitstra-

ling geven die het verdiend en 
iedereen daarvan te laten ge-
nieten. 
,,Het is dan ook zeer frustre-
rend dat bankjes in brand wor-
den gestoken, de tuinvazen 
rondom de waterkom eraf ge-
schopt worden en er met scoo-
ters door de siertuinen wordt 
gereden.” 
Verder wil Natuurmonumenten 
duidelijke afspraken maken 
met bezoekers die commercië-
le activiteiten uitvoeren op het 
landgoed. Zij dienen vooraf in 
contact te treden met Natuur-
monumenten indien zij gebruik 
willen maken van Beeckestijn. 
De Jong: ,,Reden hiervoor is 
dat er soms activiteiten geor-
ganiseerd wordt waar wij niets 
vanaf weten en dat is natuur-
lijk wel vreemd als je beheerder 
bent van het gebied.”
Als alles volgens plan verloopt 
zullen de boswachters van Na-
tuurmonumenten de borden 
voor het tuinevenement ‘Bij-
zonder Beeckestijn’ (9 tot en 
met 12 mei) geplaatst hebben.
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Sijp Nanne neemt 
afscheid van KBO-V
Driehuis - Afgelopen woensdag-
middag, 17 april, stond de jaarver-
gadering van de KBO-V die ge-
houden werd in de Parochiezaal 
van de Engelmunduskerk in Drie-
huis, onder meer in het teken van 
het afscheid van  Sijp Nanne. Ge-
durende een periode van zeven 
jaar is hij voorzitter geweest van 
de afdeling Velsen.
Tot zijn grote verrassing werd de 
jaarvergadering halverwege on-
derbroken om aandacht te ge-
ven aan zijn afscheid en om hem 
in het zonnetje te zetten. Voor dat 
doel was Niny van Oerle, voorzit-
ter van de KBO, afdeling Noord-
Holland, naar Velsen afgereisd 
om hem namens de KBO de zil-
veren speld van verdienste op te 
spelden en het bijbehorende cer-
tificaat uit te reiken. ,,Je was niet 
alleen voorzitter van de afde-
ling Velsen, maar ook nog voor-
zitter van de Regionale Katholie-

ke Bond van Ouderen, lid van het 
algemeen bestuur van KBONH 
en secretaris van de Lokale Sa-
menwerkende Bonden voor Ou-
deren  te Velsen. In al die hoe-
danigheden was je een waardige 
vertegenwoordiger van de zo ac-
tieve groep van 70 – 90 jarigen’’, 
aldus Niny van Oerle. Zij wenste 
hem nog fijne jaren met zijn hob-
by’s filosofie en het samen met 
zijn vrouw fietsen van lange af-
standen. Tenslotte maakte me-
vrouw Van Oerle van de gelegen-
heid gebruik om mevrouw Wal-
ly de Vries-Ooms veel succes te 
wensen bij haar nieuwe functie 
van voorzitster van de Katholieke 
Bond van Ouderen, afdeling Vel-
sen. Deze functie neemt zij per di-
rect op zich evenals het lidmaat-
schap van de RKBO en van het al-
gemeen bestuur van  de  KBO, af-
deling Noord-Holland. (Joop Wa-
ijenberg)

Wie ben ik?
In de gesprekken, die ik als 
coach met mensen heb, gaat 
het uiteindelijk om die vraag. 
Je had altijd energie en opeens 
kan je niet meer. Je wilt eigen-
lijk stoppen met je relatie, maar 
je durft het niet. Je hebt kinde-
ren of  kleinkinderen waar je je 
zorgen over maakt en je weet 
niet hoe je ze moet benade-
ren. Je zoekt werk en je weet 
niet wat je wilt. Je bent iede-
re dag angstig en daar wil je 
van af. Je bent ondernemer en 
je moet overleven. Allemaal si-
tuaties waarbij je jezelf tegen-
komt. Ik zeg altijd: ‘In het dal 
leer je jezelf het beste kennen, 
want juist als je het niet meer 
weet, zoek je het zelf niet meer 
uit en leg je het eens voor aan 
een ander’. Door gesprekken 
kom je er opeens achter waar 
je uit balans bent geraakt en 
hoe je anders met jezelf en an-
deren om kunt gaan. Een mens 
zit vaak ingewikkeld in elkaar. 
Maar er is hoop.
Ik zelf  ging ook op zoek. Na 
mijn opleiding volgde ik aller-
lei trainingen. Onder andere 
een training in Amerika, waar 
ik 5 weken van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat mezelf 
nog beter kon leren kennen. 
Een training, waarbij je je ge-
voelens kon uiten om zo te le-
ren, wie je was. Absoluut leer-
zaam om bij jezelf toe te laten 
welke gevoelens allemaal in 
je zitten. Maar het bracht ook 
verwarring, want wat moet je 
met al die gevoelens en klop-
pen die wel? En welke volgor-
de zit daar in? Daarna maakte 
ik kennis met onderzoeken in 
de psychologie, die lieten zien, 
dat onze gedachten en onjuis-
te vooronderstellingen vaak 
de oorzaak zijn van onze on-
prettige gevoelens. Door on-
ze opvoeding en onze ervarin-
gen, is onze kijk op de werke-
lijkheid, op onszelf en anderen 

vaak eenzijdig en vertekend, 
waardoor we onszelf en ande-
ren te kort doen. Als je dus je 
gevoelens wilt veranderen, zul 
je anders moeten gaan den-
ken en waarnemen. Het bijstel-
len of loslaten van onze eenzij-
dige kijk kan nieuwe werelden 
openen.
Maar ik ontdekte vooral dat ie-
der mens heel veel mogelijk-
heden in zich heeft, als hij zich 
maar bewust wil zijn van wat 
hij wil en daar zijn verantwoor-
delijkheid voor wil nemen. De 
moeilijkheid is dat we geneigd 
zijn ons te voegen naar wat 
anderen of de omstandighe-
den van ons vragen. We laten 
ons dan niet bepalen door wat 
wij zelf willen, maar door wat 
van ons verwacht wordt. Daar 
een goede balans in vinden is 
erg belangrijk. Mensen gebrui-
ken daarvoor vaak een coach 
als klankbord, als spiegel, als 
iemand die je begrijpt om zo 
je eigen gedachten en gevoe-
lens, je persoonlijke kracht te 
onderzoeken. Dat geeft inzicht 
en creëert oplossingen. Mis-
schien een gedachte. Ja, wie 
ben je eigenlijk? Een boeiende 
uitdaging.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl | 
0255-518406

Meer dan strand alleen
Braderie op boulevard
IJmuiden aan Zee - Zondag 28 
april wordt er in samenwerking 
met Funmarkt.nl weer een leuke 
braderie op de Kennemerboule-
vard gehouden. Met een ruime 
variatie aan standhouders is er 
voor ieder wat wils. Van jong tot 
oud en groot tot klein.
De braderie vindt vanaf 28 april 
elke 14 dagen plaats op zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur. De Ken-
nemer Boulevard is een unie-
ke locatie in IJmuiden met een 
schitterend uitzicht op Seaport 
Marina en de fantastische zeil-, 
vracht- en cruiseschepen die 
IJmuiden passeren. Niet alleen 
hebben wij op de boulevard het 
beste Chinese restaurant van 
Nederland, Chi-Ling, maar ook 
geweldige andere zaken zoals 

de Heksenketel voor uw snacks,   
FairPlay casino voor een gok-
je, Café de Boulevard voor een 
hapje en een drankje, Bangkok 
aan Zee voor heerlijk Thais eten,  
Troefmarkt supermarkt voor de 
dagelijkse benodigdheden, Bar  
en restaurant Het Zandhuis met 
de beste hamburgers, tapas en 
de echte Italiaanse pizza’s, sou-
venirs van Groeten uit IJmui-
den en natuurlijk het Holiday 
Inn Hotel (met brasserie Beau-
fort) voor lekker relaxen en luxe 
dineren.
Alle ondernemers zien u graag 
komende zondag 28 april om 
heerlijk te slenteren langs de 
vele kramen en hopelijk de win-
kels of restaurants een leuk of 
smakelijk bezoekje te brengen.

Bel Akoestika 
tijdens 

Stage Café
IJmuiden - Bel Akoestika be-
staat uit drie doorgewinterde 
musici die al jaren op diverse 
podia in binnen- en buitenland 
furore maken. Annebel, bekend 
als de charismatische front-
vrouw van Mother of Pearls, en 
haar mannen zetten zondag 28 
april vanaf 17.30 uur een sfeervol 
semi-akoestisch concert neer in 
het Stage Café in het Witte The-
ater, Kanaalstraat 257, een band 
die je moet zien en voelen. Bel 
Akoestika speelt covers die op 
geheel eigen wijze ingevuld wor-
den, prettig in het gehoor lig-
gende luisterrijke muziek, subtiel 
en herkenbaar. Annebel gaat tot 
het uiterste om het goede gevoel 
per song neer te zetten zodat de 
energie er vanaf spat, ieder op-
treden is daarom een cadeau-
tje van haar voor het publiek. 
Annebel wordt terzijde gestaan 
door de stuwende, grommende 
en ondersteunende bassist Ra-
fael Fernandez en snarenvirtu-
oos Danny Vlaspoel. Met goe-
de musici een muzikale avond 
neer zetten op een klein podium 
is het mooiste wat er is en geeft 
een kick  om te spelen. Niet al-
leen een muzikaal feestje maar 
een prachtige lazy sunday in het 
Stage Café. De toegang is gratis.

Velsen-Noord - Een getui-
ge meldde in de nacht van afge-
lopen vrijdag op zaterdag rond 
04.00 uur dat er een poging dief-
stal auto plaatsvond in de Ir. Krij-
gerstraat. De getuige reageer-
de op het alarm van de auto en 
zag een groepje van zo’n vier jon-
gens weglopen in de richting van 
de Melklaan. Deze knapen zou-
den mogelijk wat met de dief-
stal te maken hebben. De agen-
ten hebben direct een onderzoek 
ingesteld en zagen op de Duin-
vlietstraat/Stratingplantsoen een 
groepje jongens lopen. Het groep-
je is gecontroleerd maar kon niet 
aan de poging diefstal gelinkt 
worden. Mocht u getuige zijn ge-
weest van de poging diefstal auto, 
wilt u dan contact opnemen met 
de politie in Velsen via 0900-8844. 
Anoniem mag ook via 0800-7000.

Poging diefstal 
van auto

Lentefeest bij Gallo
Santpoort-Noord - Er werd zater-
dag volop genoten van het Lente-
feest bij Gallo Original’s. De nieu-
we voorjaarsmode kreeg natuur-
lijk veel aandacht met haar flitsen-
de kleuren. De lente was buiten en 
binnen. ‘Hier word je vrolijk van’, 
was meermaal te horen. Ook de 
dames met een maatje meer, van-
af maat 42, lieten merken het gro-
tere aanbod zeer te waarderen.
Het was de hele dag gezellig druk, 
zeker na 14.00 uur, toen de wijn-

proeverij van slijterij De Zandpoort 
begon. De lekkere high tea hapjes 
van Landgoed Duin en Kruidberg 
vielen ook zeer in de smaak bij de 
bezoekers. En dan was er ook nog 
muziek die bijdroeg aan de vrolij-
ke sfeer.
Tenslotte kon met een aankoop-
bon ook nog een ijsje worden ge-
haald bij de ijssalon aan de Hoofd-
straat. Eigenaresse Christine was 
zeer te spreken over het geslaag-
de Lentefeest van Gallo Original’s.
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Bunkermuseum viert 
10-jarig bestaan

IJmuiden - Vrijdagmiddag vond 
er een feestelijke bijeenkomst 
plaats in de ‘Autobunker’, door in-
gewijden de M178 genoemd. Hier 
werd door het bestuur, genodig-
den en donateurs een toost uit-
gebracht ter gelegenheid van het 
10-jarig bestaan van de Stichting 
WN2000 die het museum beheert.
Voorzitter Ruud Veltmeijer gaf in 
zijn welkomstwoord een korte 
schets van de ontstaansgeschie-
denis van het Bunkermuseum en 
benadrukte de belangrijke plaats 
die het museum inmiddels in de 
gemeente heeft veroverd. ,,In het 
Velsen van vandaag zijn we niet 
meer weg te denken en samen 
met het Pieter Vermeulen Muse-
um en het Zee- en Haven Muse-
um vormen we belangrijke pijlers 
wat betreft het behoud van cultu-
reel erfgoed en de zorg voor na-
tuur- en milieueducatie’’, aldus 
Ruud.
Hij vervolgt: ,,Als Bunkermuse-
um hebben we de afgelopen ja-
ren veel dingen gerealiseerd. Een 
aantal bunkers zijn vrij gegraven, 
er is een stelsel van loopgraven 
gecreëerd naar authentiek voor-
beeld en er zijn wandelpaden 
gerealiseerd. De bunker aan de 

Badweg is ingericht als toegangs-
bunker, auditorium en beveiligde 
bunker voor wapenexposities en 
een tweetal andere bunkers zijn 
ingericht als expositieruimten.’’ 
Een speciaal woord van dank 
gold medebestuurslid Helga van 
der Woude. ,,Het is Helga gelukt 
om de financiering van het project 
‘Seehund’ rond te krijgen. De res-
tanten van deze mini-onderzee-
boot gaan we hierheen halen en 
exposeren in een speciaal daar-
toe te bouwen ondergrondse ex-
positieruimte. Een kostbaar pro-
ject dat we nu, dankzij financië-
le steun van sponsoren en dona-
teurs, kunnen gaan realiseren’’, 
licht de voorzitter toe.  
Gezien al deze ontwikkelingen 
verwacht het bestuur (zie foto) 
meer belangstelling van zowel 
toeristen als IJmuidenaren.
Ook de nabij gelegen cruisetermi-
nal biedt in dat opzicht perspec-
tieven. Het bestuur spreekt der-
halve de hoop uit dat meer vrij-
willigers zich aansluiten zodat het 
museum vaker open kan dan al-
leen de eerste zondag van de 
maand. 
Zie ook www.bunkermuseum.nl. 
(Joop Waijenberg)

Maak kans op vrijkaarten
‘VET’ leuk cabaret
voor het hele gezin

Velsen - VET Kindercabaret is 
terug in Velsen met hun nieuwe 
show ‘Moddervet’. Op woensdag 
8 mei (14.30 uur) kunnen kinde-
ren (6+) weer lekker lachen om 
alles wat niet mag, om hun ou-
ders en om zichzelf. Het vetleu-
ke familie-uitje in het Hemel-
vaartsweekend wordt in IJmui-
den nog vetter, want Nellerike, 
Daan en Sjamke spelen de aller-
laatste ‘Moddervet’-voorstelling. 
Deze feestelijke voorstelling kan 
voor lezers van de Jutter/Hof-
geest zelfs nog leuker worden!
Lezers van de Jutter/de Hof-
geest maken kans op vetleu-
ke prijzen. De hoofdprijs is twee 
vrijkaarten (één ouder én één 
kindkaartje) voor VET Kinder-
cabaret op woensdag 8 mei in 
de Stadsschouwburg Velsen 
met na afloop een meet&greet 
met Nellerike, Daan en Sjam-
ke in de artiestenfoyer. Ooit een 
kijkje willen nemen achter de 
schermen en in de kleedkamer, 
grijp dan nu je kans! De twee-
de prijs is een cd van VET Kin-
dercabaret. Meedoen is een-
voudig: mail vóór zaterdag 4 
mei naam, adres, telefoonnum-
mer en leeftijd naar publiciteit@
stadsschouwburgvelsen.nl. De 
winnaars krijgen persoonlijk be-
richt.
‘Moddervet’ is een supersnelle 
show met vette acts, swingen-
de liedjes, rare typetjes en maf-
fe spelletjes. VET Kindercabaret 
is leuk, speels, stoer, van nu en 
niet te netjes. Als je bij VET op je 
stoel blijft zitten, ben je ‘af’!
Dit keer ziet het jonge theater-
publiek in ‘VET’ idiote ouders, 
spelletjes met eigenaardige 

spelregels, vieze praatjes, gekke 
Belgische tv-programma’s. Nel-
lerike, Daan en Sjamke vervelen 
zich op idiote manier, willen nog 
lang niet naar bed en mogen 1 
minuut herrie maken! En wie is 
nu de beste vriend van wie? 
VET kindercabaret is net als 
het cabaret waar je ouders al-
tijd zo om lachen, maar dan met 
sketches en liedjes die pas écht 
Moddervet zijn! Cabaret voor 
het hele gezin (6+)!
Omdat Nellerike, Daan en Sjam-
ke de laatste show van ‘Mod-
dervet’ in IJmuiden spelen, 
wordt het een extra speciale 
voorstelling. Na afloop van de 
voorstelling krijgen alle kinde-
ren een ijsje.
Prijs: 15 euro. Kinderprijs (tot en 
met 12 jaar): 10 euro (inclusief 
ijsje). Info: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.

AWV scoort goed
op klanttevredenheid

IJmuiden - AWV Eigen Haard 
heeft opnieuw het Huurlabel 
van het Kwaliteitscentrum Wo-
ningcorporaties Huursector 
(KWH) gehaald. 
Het KWH is een organisatie die 
de kwaliteit van de dienstverle-
ning bij corporaties onderzoekt. 
Diverse onderwerpen worden 
onderzocht en krijgen een cij-
fer. Het keurmerk KWH-Huurla-
bel verdient een corporatie niet 
zomaar. Zij moet voldoen aan 
een groot aantal kwaliteitseisen. 
AWV Eigen Haard is erg blij het 
KWH-label de komende periode 
weer te mogen voeren.
AWV Eigen Haard werkt met 
het KWH-huurlabel om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit van 
de dienstverlening. De bereik-
baarheid en ontvangst, de ma-
nier waarop klanten informatie 
krijgen, hoe AWV Eigen Haard 
de verzoeken van klanten voor 
een reparatie afhandelt, hoe al-

les geregeld is bij het betrekken 
en het verlaten van een woning, 
zijn allemaal zaken die door het 
KWH zijn onderzocht.  Het ge-
middelde cijfer dat AWV Eigen 
Haard  heeft behaald is 7,8. In 
totaal zijn er negen verschillen-
de onderdelen gemeten. 
Deze keer werd er specifiek ge-
keken naar de service op het 
gebied van klachten afhande-
len, telefonische bereikbaar-
heid, werkzaamheden rondom 
het verlaten van een woning en 
het onderhouden van de wo-
ning. Opvallend was dat op al-
le onderdelen hoger werd ge-
scoord dan het landelijk gemid-
delde. 
De klanten van AWV Eigen 
Haard waren over het algemeen 
zeer tevreden. AWV Eigen Haard 
blijft onverminderd werken aan 
de kwaliteit van haar dienstver-
lening, zodat huurders ook in de 
toekomst tevreden blijven.

Zaterdag sponsordag 
Roparun bij AV Suomi
Santpoort-Noord - Hardlopers 
kunnen zaterdag bij AV Suomi 
meedoen aan verschillende on-
derdelen om het Roparunteam 
van HMH, Harsco Metals Holland 
Team, te steunen. Kosten van in-
schrijving zijn 5 euro per persoon. 
De start is om 10.30 uur met een 
loop van 2,5 km. Om 11.00 uur is 
een loop van 5 km en om 11.45 
uur is er een marathonestafet-
te (107,5 ronden) voor teams van 
maximaal drie personen. Naast 
het hardlopen zijn er van 10.00 
tot 17.00 uur diverse sport-, spel- 
en doe-activiteiten voor kinderen 
en kraampjes en muziek. De op-
brengst gaat geheel naar Stich-
ting Roparun.
Noëlla Kieftenbeld uit IJmuiden is 
een van de lopers van het HMH 
Roparunteam. De Roparun is een 

estafetteloop (start op 19 mei) 
van meer dan 500 km, vanaf Parijs 
of vanaf Hamburg naar Rotter-
dam. Het doel is om een sportieve 
prestatie te leveren voor mensen 
met kanker, ook wel een avontuur 
voor het leven genoemd. Dat blijkt 
overigens ook uit het motto: ‘Le-
ven toevoegen aan dagen, waar 
geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven’.
Een Roparunteam bestaat uit 
maximaal acht lopers die dus zo’n 
65 km lopen oftewel meer dan 1,5 
marathon. De meeste teams be-
staan uit zo’n 25 personen, elk 
met eigen taken. Het Harco Me-
tals Holland Team loopt vanaf 
Hamburg naar Rotterdam, een 
uitdaging van 567 kilometer. Het 
team heeft samen met AV Suomi 
de sponsordag georganiseerd. 

Knutselen in 
de meivakantie 

in PVM
Driehuis - Tijdens de meivakantie 
kan er weer volop geknutseld wor-
den in het Pieter Vermeulen Mu-
seum. Op donderdag 2 mei,  vrij-
dag 3 mei, dinsdag 7 mei, woens-
dag 8 mei en vrijdag 10 mei kan er 
onder begeleiding van vrijwilligers 
en stagiaires van het museum een 
mooie vis gemaakt worden pas-
send bij de onderwatertentoon-
stelling. Tussen 13.30 en 15.30 uur 
vindt de activiteit plaats en er zijn 
verschillende voorbeelden waaruit 
gekozen kan worden. In de vakan-
tie is het vaak druk dus meld je op 
tijd aan als je mee wilt doen. Aan-
melden kan via info@pieter-ver-
meulen-museum.nl of via 0255-
536726. De kosten bedragen 1 eu-
ro bovenop de entreeprijs. Na het 
knutselen is er natuurlijk nog ge-
noeg tijd om de leuke tentoon-
stelling ‘Kletsnat’ te bekijken. Duik 
door de draaikolk de onderwater-
wereld binnen en laat met een to-
verstafje van tovenaar Kletsnat de 
dieren praten. Let op, tijdens de 
meivakantie is het museum op Ko-
ninginnedag en Hemelvaartsdag 
gesloten.

Meditatie- en 
herdenkings-

avond
Santpoort-Zuid - Stel je voor: 
een open plek in het bos. Het 
kampvuur brandt. De warme 
klanken van een violist doordrin-
gen de stilte. Om het kampvuur 
zitten mensen. Ingetogen, stil, de 
aandacht naar binnen gekeerd. 
De viool zwijgt, een man richt het 
woord tot de aanwezigen. Zijn 
woorden zijn daadkrachtig, in-
houdsvol en gepassioneerd. Hij 
weet als geen ander hoe hij ie-
der hart kan bereiken en het kan 
richten naar het gemeenschap-
pelijke doel: een vreedzame we-
reld, een eensgezinde wereld met 
mededogen voor diegenen die 
strijden en lijden. de Meditatie 
en herdenkingsavond wordt ge-
houden op 4 mei, Burg. Rijken-
spark, Wüstelaan 75. Het kamp-
vuur brandt vanaf 19.30 uur. Me-
ditatie van 20.00 tot 20.45 uur. 
Spreker: Fons Captijn. Vrijwillige 
bijdrage. Reserveren: www.car-
mendehaan.nl.
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Stadsschouwburg: 
seizoen vol toppers

Velsen - De Stadsschouwburg 
Velsen heeft de plannen voor 
het nieuwe theaterseizoen klaar. 
Theaterliefhebbers kunnen vanaf 
vrijdag 26 april 10.00 uur kaarten 
bestellen voor toppers als Guido 
Weijers, Van Velzen, Moke, Veld-
huis & Kemper, Paul de Leeuw, 
Ruth Jacott, Boudewijn de Groot 
en Hans Klok. Het Velsense the-
ater maakt in het seizoen 2013-
2014 mooie sier met bijna 200 
voorstellingen en concerten. Het 
theater verwacht daarmee op-
nieuw een groot en breed pu-
bliek te kunnen bedienen.
,,Wij zijn als theater op weg naar 
ons 75-jarig jubileum, dat wij in 
het seizoen 2014-2015 groots 
gaan vieren’’, aldus directeur Ja-
cob Bron. ,,In het komende sei-
zoen zijn de eerste sporen van 
het naderende feestgedruis al 
merkbaar en proberen wij al veel 
mensen in feeststemming te krij-
gen. Het aanbod is er dan ook 
naar. Breed en toegankelijk, ver-
trouwd én verrassend. Heel pas-
send voor een bijna-feest-sei-
zoen.’’
Het belooft een mooi seizoen te 
worden vol premières en (inter)
nationale topshows waarvan een 
groot aantal in de regio uitslui-
tend in Velsen te zien zullen zijn. 
Het theater is daarnaast de thuis-
haven van vele grote sterren. Ka-
rin Bloemen,  Ruth Jacott, de pri-

meur van ’Vijftig Tinten,  de mu-
sical’, de publiekslieveling van 
het vorige seizoen Jandino As-
poraat, Baantjer en topactrice 
Anne-Wil Blankers zetten koers 
naar IJmuiden. Naast deze grote 
namen maakt het theater ook het 
podium vrij voor nieuwe groot-
heden als Pieter Derks, Philippe 
Geubels en Dara Faiza. Bijzonder 
is de komst van het Moscow Cir-
cus on Ice, betoverende circus-
acts op een spiegelgladde ijs-
vloer.
Graag rolt de Stadsschouwburg 
Velsen de rode loper uit voor een 
aantal bijzondere premières. Wij 
maken ons podium vrij voor o.a. 
de premières van ‘huiscabaretier’ 
Erik van Muiswinkel, The Dutch 
Eagles, Hakim, het Internationaal 
Dans Theater en ‘Kleine Ezel’ van 
Theater Terra. Acteurs Bram van 
der Vlugt, Anne-Wil Blankers en 
Eric Schneider vieren hun toneel-
jubilea met speciaal voor hen ge-
maakte  voorstellingen. Purper 
bezoekt de IJmond in een bijzon-
dere samenstelling met uitslui-
tend vrouwen terwijl musicalster 
Freek Bartels het publiek komt 
ontroeren in de Joop van den En-
de musical ‘Love Story’.
De nieuwe theatergids is gratis 
af te halen bij de Stadsschouw-
burg Velsen. Zie ook www.stad-
schouwburgvelsen.nl. (foto: 
Stephanie Pistel)

IJmond – De gemeenten Be-
verwijk, Heemskerk, Uitgeest 
en Velsen gaan samen zorgen 
voor re-integratie van werkzoe-
kenden in IJmond Werkt! Samen 
willen zij zowel de werkzoeken-
den als de werkgevers beter be-
dienen. Werkzoekenden moe-
ten zoveel mogelijk regulier werk 
gaan doen. Er worden geen bij-
zondere banen meer georgani-
seerd. Werkgevers moeten wor-
den gestimuleerd om mensen 
met een arbeidsbeperking aan 
te nemen. Er komt een quotum 
voor arbeidsgehandicapten. Be-
drijven met meer dan 25 werk-
nemers moet 5 procent van het 
personeelsbestand bestaan uit 
mensen met een arbeidsbeper-
king. De instroom in de sociale 
werkvoorziening stopt per 1 ja-
nuari 2014. De nieuwe instroom 
zal door beleid van de gemeen-
ten naar regulier werk moeten 
worden geleid. Maar het vinden 
van werk en werkstages moeten 
zoveel mogelijk op de arbeids-
markt plaatsvinden. De klassie-
ke sociale werkvoorziening zo-
als bij de Meergroep zullen in 
de toekomst niet blijven bestaan. 
Aan het bestuur wordt daarom 
het verzoek gedaan het reste-
rend weerstandsvermogen vol-
gens de verdeelsleutel terug te 
betalen aan de gemeenten. De 
Meergroep zal worden omge-
vormd tot een andere organisa-
tie.(Karin Dekkers)

IJmond Werkt!

Meer recycling 
huishoudelijk afval
Velsen – Nederland staat aan 
de vooravond van een mogelij-
ke koerswijziging op het gebied 
van de huishoudelijke afvalinza-
meling. Staatssecretaris Afsma 
stuurde in augustus 2011 de ‘Af-
valbrief’ naar provincies en ge-
meenten. 
Hij wil dat in 2015 65 procent van 
het huishoudelijk afval wordt ge-
recycled of hergebruikt. Het re-
ferentiejaar was 2008, inmiddels 
wordt er al veel meer gerecycled, 
maar er moet nog steeds 15 pro-
cent meer huishoudelijk afval die 
kant op. 
De staatsecretaris heeft de af-
valbranche gevraagd deze am-
bitie te realiseren. Een landelij-
ke adviesgroep is met deze op-

dracht aan de slag gegaan. Ge-
meenten moeten de afvalinza-
meling echter verder optimalise-
ren. De grootste winst kan wor-
den behaald bij bestaande afval-
scheidingstromen, zoals GFT, pa-
pier en grof huishoudelijk afval 
en kunststoffen. Daarnaast wil 
men ook drankenkartons, elek-
tronica, textiel en leer meer en 
meer gaan scheiden. HVC (Huis-
vuil Centrale) gaat daarom in 
Velsen een grote communicatie-
campagne starten voor de inza-
meling van elektronisch Velsen. 
Om de resultaten te volgen zal 
B&W de cijfers over de afval-
scheiding regelmatig bekend-
maken aan de gemeenteraad. 
(Karin Dekkers)

Finale IJmondpopprijs
IJmuiden - De finale van 
IJmondpopprijs staat voor de 
deur. Zes bands uit de regio 
strijden om fantastische prijzen 
in het Witte Theater aan de Ka-
naalstraat 257. 
De eerste voorronde vond plaats 
in Heemskerk in de Nozem & de 
Non en hier wonnen de Wolken-
show en TweeMansLeger. De 
tweede voorronde vond plaats 
in IJmuiden in het Witte Theater; 
Galloway Hill en The Curtains 
gingen overtuigend door naar de 
finale. De derde voorronde werd 
gehouden in Lua te Beverwijk. 
Hier plaatsten Starfish  en Kra-
kersIJland zich voor de finale. 
De zes finalisten strijden om 
grote prijzen in de finale. Zo 
valt er een optreden te winnen 

op Beeckestijnpop (Hoofdpodi-
um en Oxy-Podium). Een optre-
den bij Lua. Twee bands kunnen 
blij gemaakt worden met twee 
dagen studiotijd. Ook is er twee 
keer bandcoaching van de Zaan-
se Popschool in de wacht te sle-
pen. Elke band gaat in ieder ge-
val met een prijs naar huis, want 
daar gaat het om bij de IJmond-
popprijs.
Het belooft een zinderende 
avond te worden. Het spektakel 
vindt traditiegetrouw plaats tij-
dens Koninginnenacht op maan-
dag 29 april in het Witte Thea-
ter. De deuren zullen open gaan 
om 19.30 en de entree bedraagt 
6 euro. De presentatie is in han-
den van PP Fisher. Zie ook www.
ijmondpop.nl.

Santpoort-Noord - Bijzonder en 
respect zijn woorden die gebruikt 
worden voor het werk van de vrij-
willigers in het Bijna Thuis Huis. 
Deze vrijwilligers zetten zich twee 
maal per week in voor de termi-
nale zieke mens. Zij helpen zo-
wel bij de mensen thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. De taak van de 
vrijwilliger is dezelfde als die van 
een mantelzorger die zorg biedt 
aan een zieke partner of familie-
lid. Soms heeft de vrijwilliger een 
verzorgende taak onder begelei-
ding van een verpleegkundige. 
Een ander moment zit je stille-
tjes naast iemands bed of vang je 
de familieleden op met een kop-
je koffie of thee. Om dit werk te 
kunnen doen hoef je geen speci-
ale opleiding te hebben. Belang-
rijk is dat je kunt luisteren, vanuit 
je hart werkt, ‘er zijn’ en wat tijd 
over hebt. Er is een ‘snuffelstage’, 
er zijn diverse evaluatiemomen-
ten met de coördinatoren en er 
is een interne introductietraining 
die met goed resultaat gevolgd 
moet worden. Die training begint 
in mei en bevat zo’n acht bijeen-
komsten van twee uur. Spreekt 
dit werk je aan, om het stukje 
leven dat mensen nog hebben, 
zo fijn mogelijk te maken en wil 
je  deel uit maken van ons team 
van vrijwilligers, bel dan met 023-
5493214.

Bijna Thuis 
Huis zoekt 
vrijwilligers

Tankstations voeren 
campagne voor Burgernet
IJmuiden - Drie tankstations 
gaan met campagne voeren om 
te zorgen dat meer inwoners van 
Kennemerland zich aanmelden 
bij Burgernet. Tankstations zijn 
regelmatig doelwit van een over-
val. Om het aantal overvallen te-
rug te dringen, is het in het be-
lang van de pomphouders dat 
de daders snel worden gepakt. 
De politie maakt daarbij dank-
baar gebruik van de extra ogen 
en oren die Burgernet oplevert. 
Daarom plaatsen de tankstati-
ons reclameborden en deelt het 
personeel flyers uit om klanten 
op te roepen zich aan te melden 
voor Burgernet.
Een overval op een winkel of 
bedrijf heeft vaak grote impact, 
vooral op het personeel. Dat 
blijkt uit de verhalen van mede-
werkers van tankstations. In het 
eerste kwartaal van 2013 zijn in 
district Kennemerland vier tank-
stations overvallen, waarbij het 
in één geval bleef bij een poging. 
,,Als politie doen we samen met 
gemeentes ons best en zetten 
we alle middelen in om overval-
lers te pakken. In 2012 hebben 
we daardoor alle overvallen op 
tankstations in het district Ken-
nemerland opgelost’’, zegt Fred 
Ootes van het Overvallenteam 
van de politie Noord-Holland. 

,,Eén van de middelen die we te-
genwoordig inzetten is Burger-
net. Dit noem ik ook wel eens 
onze extra ogen en oren.’’ Bur-
gers die zich bij Burgernet heb-
ben aangemeld krijgen een be-
richt via hun vaste of mobie-
le telefoon als de politie opzoek 
is naar een verdachte, een ver-
miste persoon of een verdacht 
voertuig. Het bericht wordt al-
leen verstuurd naar mensen die 
zich in het gebied bevinden waar 
het incident heeft plaatsgevon-
den. Zo’n incident kan bijvoor-
beeld een overval zijn, maar ook 
een woninginbraak.
Op dit moment hebben 38 ge-
meenten uit Noord-Holland zich 
bij Burgernet aangesloten. In to-
taal gaat het om 80.000 deelne-
mers. Hoe meer mensen zich bij 
Burgernet aansluiten, hoe beter 
het werkt. Van deelnemers wordt 
niet verwacht dat ze zelf ac-
tie ondernemen, maar dat ze de 
politie waarschuwen als ze een 
verdachte denken te zien waar-
naar gezocht wordt. Deelname 
aan Burgernet is bovendien in 
het voordeel van de burger zelf: 
hij of zij zorgt bij deelname voor 
een grotere veiligheid in zijn of 
haar omgeving. Aanmelden kan 
op www.mijnburgernet.nl. Deel-
name is gratis.
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Feest op het Oranjeplein
Met nog een paar dagen naar Koninginnedag voor de boeg zet  Oranje-
vereniging Santpoort-Noord de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i. 
30 april in Santpoort-Noord belooft speciaal te worden. Het Oranjebestuur 
verheugt zich dan ook enorm op deze bijzondere Koninginnedag. Voor een 
groot deel herkenbaar zoals menigeen de afgelopen jaren gewend is ge-
raakt. Daarnaast zal er ruimschoots aandacht zijn voor het programma van 
de troonswisseling in Amsterdam. Op het ’Oranjeplein’ is dit live via een 
Kingsize scherm te volgen. De balkonscène en de plechtigheid in de Nieu-
we Kerk hoeven dan ook niet te worden gemist. Voor de jeugd is er dit jaar 
onder andere een hoedenparade en een spectaculaire dance-battle. Ook 
de speciale editie van het dorpsspel mag zeker niet worden gemist. Gedu-
rende de dag zijn er heerlijke hapjes en drankjes verkrijgbaar en zal het 
middagprogramma muzikaal worden opgeluisterd door live muziek van de 
enthousiaste band Kings of Keys. Specifi eke informatie over het program-
ma en het inschrijven voor de spelonderdelen staat op de website www.
ovsn.nl van de Oranjevereniging Santpoort-Noord. Met voor ieder wat wils 
hoopt het bestuur op een fantastische Koninginnedag in Santpoort.

Full Count in Café Bartje
Eén extra bandlid en diverse extra gastmuzikanten. Dat geldt maandagavond 29 april 
voor Full Count, wanneer de inmiddels tienkoppige band uit Velsen en Haarlem speelt 
in café Bartje in Santpoort.  De livemuziek begint al om 17 uur en geldt als feestelij-
ke opstap naar Koninginnedag. De toegang is gratis. Nieuw in Full Count is toetsenist 
Jasper Swank, die het bandgeluid op een prettige manier aanvult. Samen met de vier 
blazers zorgt hij voor nog meer dynamiek in het groovende soul, funk- en rockreper-
toire, dat zowel uit klassiekers als modern werk bestaat. Naast Jasper treedt Full Count 
maandagavond op 
met gastzangeres 
Carolien Goeman. 
Ook gitarist Gert-Jan 
Zwanenburg speelt 
af en toe een partij-
tje mee. Als ‘voor-
programma’ speelt 
de nieuwe Velsense 
band Wheatfi eld with 
Crows. De vier jon-
ge talenten maken 
Funky Rock, met veel 
verschillende invloe-
den, en een afwisse-
ling van covers en ei-
gen werk.

Feest op het OranjepleinFeest op het Oranjeplein

Driehuis, 
Aagtenvonklaan
09.30 Koffi e en gebak op het Koninginneveld
 Abdicatie en balkonscène op groot scherm
09.45  Melden van verklede kinderen bij de jury
11.00  Aubade op het Koninginneveld
11.30  Ballonnen oplaten
11.30  Rommelmarkt voor kinderen (tot 14.00 uur)
12.00  Bellenblaasvoorstelling
12.15  Ophalen snoepkaarten en spelletjeskaarten
12.30  Kinderspelletjes (tot 14.00 uur)
14.00  Prijsuitreiking kinderspelen en verklede kinderen
14.00  Inhuldiging op groot scherm
15.00  Open podium
16.30  DJ Friso en DJ Good Old Dave draaien tot start avond- 
 band en in pauzes
17.00  Avondband ‘On Time’
20.30 Einde

Velserbroek, 
Vestingplein
10.00 Diverse spelen waarmee mensen prijzen kunne winnen
10.00 Kanoën door Scouting Michiel Adriaenzn de Ruyter
11.00  Verwelkomen jarigen met koffi e en taart en felicitaties  
 van de wethouder
14.00 Einde

Velsen-Zuid, 
Van Tuyllweg
09.30 Start inloop, met koffi e en feestelijke amuse
10.00 Mega scherm aan, directe verbinding met Amsterdam
10.30 Abdicatie en balkonscène op groot scherm
10.50 Einde balkonscène, speech voorzitter
11.05 Driewerf hoera, uitdelen van ballonnen
11.15 Feestelijke oplating van de ballonnen
11.30 Start kinderspelen.
13.30 Einde kinderspelen
14.00 Inhuldiging op groot scherm
15.00 Touwtrekken
15.30 Optreden DJ MissBehave en 100% Pretband
20.30 Einde

Santpoort-Zuid, 
‘t Brederode Huys
11.30 Vlaghijsen en oranjebitter

Santpoort-Noord, 
Broekbergenlaan/Hoofdstraat
09.00 Luiden van de Santpoortse kerkklokken
10.00 Start Hoedenparade (kinderoptocht)
10.30 Aankomst Hoedenparade op het feestterrein
10.40 Abdicatie en balkonscène op groot scherm
11.00 Toespraken, het Wilhelmus en het vlag hijsen onder mu- 
 zikale begeleiding. Aansluitend de ballonnenwedstrijd
11.15 Inschrijving voor alle activiteiten
11.30 Stoepkrijtwedstrijd (1-3 jaar, 4-6 jaar, 7-10 jaar). Dance- 
 battle (6-8 jaar, 9-12 jaar, 13+ jaar). Voetbal (4-14 jaar).  
 Verder is er schminken, een zandbak en de luchtkussens
12.00 Kinderboerderij
13.30 Alternatief Dorpsspel
14.00 Inhuldiging Amsterdam op groot scherm
14.30 Clown Smashy treedt op en maakt ballonnenfi guren
16.00 Optreden 
 Kings of Keys
20.00 Einde

Gezamenlijk het glas heffen
Het bestuur van Vereniging Santpoorts Belang gaat er vanuit dat iedereen dit jaar 
de bijzondere gebeurtenissen wil volgen op de televisie. Echter tussen abdicatie 
en inhuldiging in blijkt er voldoende ruimte voor het traditionele moment om bij 
elkaar te komen en de vlag te hijsen. We nodigen daarom alle bewoners van Sant-
poort-Zuid van harte uit om op dinsdag 30 april om 11.30 uur op het terras van 
‘t Brederode Huys het glas te heffen op het nieuwe koningspaar.  Natuurlijk zul-
len oranjebitter en ballonnen niet ontbreken. Mooie tradities moet je koesteren.
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Sponsor-
actie voor 

Kika
Op Koninginnedag wordt er een 
grote actie gehouden om geld 
in te zamelen voor Kika. Jody 
en Wicky van Zelst uit IJmuiden 
gaan op 3 november 2013 de 
marathon van New York hardlo-
pen. Met deze prestatie willen zij 
geld inzamelen voor het goede 
doel Kika. ,,We hebben gekozen 
voor Kika omdat deze organisa-
tie zich speciaal inzet voor kin-
deren met kanker. Onze droom 
is de New York marathon lopen, 
kinderen met kanker dromen 
van een geneesmiddel”, aldus 
Wicky van Zelst. De aankomen-
de maanden zullen zij hard gaan 
trainen om hun doel te bereiken: 
het uitlopen van de marathon. 
Het doel van Kika is om in 2025 
het genezingspercentage van 
95% te bereiken. Op dit moment 
is dit nog 75%, dit betekent dat 
een op de vier kinderen met kan-
ker overlijdt. Om geld in te zame-
len heeft de tweeling verschil-
lende acties georganiseerd op 
Koninginnedag. Zo staan zij op 
de vrijmarkt en gaat de totaalop-
brengst naar Kika. Daarnaast is 
er een speciale actie: wanneer u 
5 euro sponsort krijgt u een ge-
hele gezondheidscheck met bij-
passend advies. Tijdens deze ge-
zondheidscheck wordt uw ge-
wicht, lengte, BMI, vetpercenta-
ge, spierpercentage en bloed-
druk gemeten. Wilt u al eer-
der uw steentje bijdragen dan 
kan dit via www.kikanewyork.
nl/runners; in de deelnemers-
lijst kunt u ervoor kiezen om Jo-
dy en Wicky van Zelst te spon-
soren.  Daarnaast houden zij op 
hun persoonlijke pagina van Ki-
ka een web-log bij met hun vor-
deringen. Er is ook de mogelijk-
heid om als bedrijf te sponsoren, 
uw logo komt dan op het wed-
strijdshirt en op de site van Jody 
en Wicky. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen via: 06-
31744072 of e-mailen naar wic-
kyvanzelst@gmail.com.

Maandagavond 29 april speelt Stonesband Ya Ya’s Out in 
Café de Halve Maan. Vorig jaar Koninginnenacht ging het 
dak er letterlijk af, daarom is besloten het dit jaar dunnetjes 
over te doen. In navolging van de kersverse tour van de Sto-
nes, gaat Yaya’s Out ook op pad en doet Neerlands’ leuk-
ste kroegen aan, waarbij de Halve Maan niet kan ontbreken. 
Vernoemd naar het legendarische live-album Get Yer Ya-
Ya’s Out, speelt de band met de typische Stones-livesound. 
Het bekende, maar zeker ook het wat onbekendere werk 
van de Stones wordt vanuit een eigen invalshoek ten gehore 
gebracht. Echter, de basis blijft altijd de ‘feel’ en ‘sound’ van 
de Rolling Stones zelf. De band bestaat uit Stones-gekken 
die allen een bak aan ervaring in de muziek hebben: Ed-
gar Koelemeijer (zang), Erik Heskes (bas), Michel Dubelaar 
(drums), Erwin Aubroeck (toetsen) Peter Bekker (gitaar) en 
Bas Kors (gitaar). Mis het niet en kom maandagavond naar 
de Santpoortse dorpskroeg! Aanvang: 21.00 uur, Café de 
Halve Maan, Hagelingerweg 36, Santpoort.

Feest op de 
Kennemerlaan

Op de Kennemerlaan staat rond Koninginnedag 
weer een leuke kinkermis opgesteld. Café Cheers 
en Restaurant Loeca presenteren op Koninginne-
dag de band Ashburn en claimen dat zij de meest 
gezellige Koninginnedag van IJmuiden met live-
muziek vieren. De band Ashburn staat garant 
voor lekkere rockmuziek. Uiteraard is er weer een 
buitenterras waar men kan genieten van de mu-
ziek, hopelijk van een lekker zonnetje en heerlij-
ke snacks. 

Stonesband 

Ya Ya’s Out

Jarigen in het zonnetje
Op 30 april vieren we dit jaar een speciale Koninginnedag. Op die 
dag zal de inhuldiging zijn van Koning Willem Alexander. Vanwe-
ge deze feestelijke gebeurtenis roept Dorpsvereniging Velserbroek 
een ieder die woonachtig is in Velserbroek en op 30 april jarig is 
zich te melden. Dit kan via het mailadres info@dorpsvereniging-
velserbroek.nl. Elke jarige die zich meldt, ontvangt op 30 april op 
het Vestingplein een cadeautje en gratis koffi e met gebak. Je moet 
je natuurlijk wel kunnen legitimeren. Dorpsvereniging Velserbroek 
zal dit jaar Koninginnedag op kleinere schaal gaan organiseren. De 
nadruk zal dit jaar meer liggen bij de inhuldiging, omdat dit natuur-
lijk een hele speciale gebeurtenis is. Maar ook voor de kinderen zal 
er weer het een en ander te doen zijn.

Feest in Velsen-Noord
De Grote Hout of Koningsweg wordt ter hoogte 
van café de Grote Hout afgesloten in verband 
met de viering van Koninginnedag. Vanaf 14.00 
uur is het feest. Er staan twee luchtkussens voor 
de kinderen en de volwassenen zullen zich met 
het muzikale programma prima kunnen verma-
ken. Vanaf 15.00 uur speelt ‘cufferband’ Memvis 
met zijn jaren ‘60, ‘70 en ‘80 muziek. In iedere 
pauze van de band zal een lokale artiest, zanger 
of zangeres, enkele liedjes ten gehore brengen. 
Dat zijn: Robin Moojen, Melissa uit Velsen-
Noord, Rick Hartog uit IJmuiden en Roxanne uit 
IJmuiden. Wie trek krijgt kan terecht bij de grote 
barbecue waar hamburgers en saté worden 
gebakken. Topper Robin Moojen zingt hier zijn 
eigen liedjes: ‘Wat liefde is’, ‘Ik geloof in jou’ en 
‘Ze straalt als de zon’. Robin zorgt als DJ voor de 
afsluiting van Koninginnedag in Velsen-Noord in 
de trant van de après-ski party’s in Westendorf.

Maar liefst drie bands komen er op Koninginnedag bij KruitenPop, het 
koninklijke feest bij Grandcafé Kruiten aan Kruitenstraat 3 in IJmui-
den. Om 16.00 uur ‘s middags zorgt de band Blues Ofzo voor een 
meeslepende kick off. Deze band speelt eigen bluesnummers met 
een vleugje rock en speciale arrangementen van gitaarsongs. Van 
18.00 tot 19.30 uur speelt de nieuwe band Van Bil lekkere rockmuziek 
onder andere van Thin Lizzy, de jongens komen uit de band Verhage 
& Co. Van 20.00 tot 22.00 uur speelt de band Barnbees, een rockabil-
ly countryband. Een knorrende maag hoef je echt niet weg te stop-
pen. Want vanaf 16.00 uur gaat Harms Barbecue aan en worden de 
lekkerste hapjes voor de oranjegasten gebakken. De entree is gratis.

LIVE MUZIEK
OP KRUITENPOP

Op Grote Markt 8 in Haarlem 
wordt bij Grand Café Xo van-
af 13.00 uur tot in de kleine uur-
tjes feest gevierd op Koninginne-
dag. Op een buitenpodium is het 
de hele dag feest met verschillen-
de dj’s, waaronder DJ Barry Brand, 
DJ Bono en DJ Victor & Rolf.

Kingdom bij 
Grand Café Xo
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Vrijdag 26 april start op het 
Kennemerplein de jaarlijk-
se kermis van IJmuiden. De 
kermis, die tot zondag 5 mei 
duurt, biedt weer de ver-
trouwelijke attracties zo-
als: botsauto’s, draaimolen, 
spin, oliebollen, buggy’s en-
zovoort. 

De kermis zal elke dag ge-
opend zijn vanaf 14.00 uur, 
behalve op zaterdag 4 mei, 
dan is de kermis gesloten 
van 18.30 tot 20.30 uur in 
verband met dodenherden-
king. Deze kermis, die met 
goedkope ritprijzen draait, 
kan nog aantrekkelijker zijn 
als u de kortingsbonnen, die 
elders in deze krant staan, 
uitknipt en inleverd bij de at-
tracties.

Voetbal-
vereniging 

SVIJ
Op Sportpark Zeewijck is het op Ko-
ninginnedag dinsdag de hele dag 
gezellig, van 10.00 tot 19.00 uur. Er 
zullen diverse activiteiten worden 
gehouden, onder meer een 7 tegen 
7 toernooi voor 35plussers. Ook is er 
volop muziek, met medewerking van 
onder meer Dee Jay Linauw, zangers 
Jill en Mark Benz en de Soul Bro-
thers.

Regels voor vrijmarkten
Bij Koninginnedag horen vrijmarkten, ook in Velsen. In het centrum van IJmuiden en Velserbroek bieden kinderen en 
volwassenen hun spulletjes aan. De gemeente stelt daar een aantal voorwaarden aan om ervoor te zorgen dat er geen 
brandgevaarlijke en onveilige situaties ontstaan en dat ook de hulpdiensten goed hun werk kunnen doen. 

Ook aan de belangen van ondernemers die hun winkels willen openen wordt gedacht. De vrijmarkt tijdens Koninginnedag 
is bedoeld voor kinderen en volwassenen en niet bestemd voor commerciële doeleinden. Daarom heeft de gemeente een 
aantal voorwaarden opgesteld, zodat de vrijmarkt voor iedereen een leuke belevenis wordt. De voorwaarden staan al-
lemaal op de homepage van www.velsen.nl.

Vrijdag 26 januari worden op 
bijna alle basisscholen in Vel-
sen de Koningsspelen ge-
houden. De dag begint bij-
na overal met een Konings-
ontbijt, vaak geleverd door 
de Vomar in samenwerking 
met de gemeente. Na het ont-
bijt beginnen de Koningsspe-
len. Vaak is dat met sport en 
spel, op school of op buiten-
terreinen. Maar ook is er to-
neel en mogen kinderen ver-
kleed naar school komen. 
Op de Bosbeekschool hou-
den ze Koningspop. En de St. 
Franciscusschool gaat zwem-
men met een speciaal pro-
gramma in De Heerenduinen. 
Omdat de 22.500ste bezoe-
ker van april dan wordt ver-
wacht, krijgt een van de leer-
krachten de taart en vrijkaart-
jes. De leerlingen die dan in 
het zwembad zijn krijgen een 
vrijkaartje voor de beachpar-
ty van 31 mei. Natuurlijk zal 
op veel scholen ook de in-
huldiging te volgen zijn. Door 
de hele gemeente zullen de 
scholen deze dag al oranje 
zijn. De teams van de scholen 
en de ouders verdienen wel 
een applausje omdat zij op 
zo korte termijn toch nog een 
programma voor de Konings-
spelen hebben kunnen orga-
niseren, en dat naast het toch 
al volle schoolprogramma.

3+1 
GRATIS

Zaterdag 27 april, zondag 28 
april en maandag 29 april

Per stuk 0.75 
eurocent.

Lange Nieuwstraat 509, 1971 GG IJmuiden, tel. 0255-513044

HEMA Oranje tompoucen

Oranje weekend
vrijdagavond 26 april

zanger carlO kOster
aanvang 21.00 uur

zondag 28 april
dj bas

maandagavond 29 april
dj jack blOk en zangers 

jill en yanni
aanvang 20.00 uur

koninginnedag 30 april
dj jack blOk en zanger 

ramOn kOning
aanvang 15.30 uur

Café IJmuIden
W. Barendszstraat 21
1972 PR IJmuiden
Tel. 0255-516295

Kermis op 
Kennemerplein 

Konings-
spelen op 
26 april
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Klootschieten Full Speed
Velsen-Zuid – Afgelopen za-
terdag 20 april was er PK gooi-
en voor de klootschieters van Full 
Speed. Het weer was in Spaarn-
woude zonnig maar toch nog fris. 
De term ‘slootgooien’ was deze 
dag veelvuldig in gebruik: na de S-
bocht gingen alle ballen de sloot 
in, ook die van de andere gooi-
ers. De beste uitslag was van Dirk: 
20–6. Tweede werd Nico met 22–
11. Derde werd Albert met 24–
53. Zondag 21 april was het Open 
Voorjaars Klootschiet Toernooi 
2013, altijd een succes. 23 liefheb-
bers gingen van start in zes teams. 
De ploeg wordt steeds kleiner. Is 
dit tijdelijk of is het een trend? 
Team Lia werd zesde met 87–0. 
Team Dries werd vijfde met 83–0. 
Team Willem sr. vierde met 82–37. 
Team Sander werd derde met 72–

60. Team Bertus werd tweede, 68–
51. Team Harm werd eerste, 64–51. 
Het koudbuffet smaakte na afloop 
heerlijk, en de loterij deed het bij-
zonder goed. Op de agenda staat 
zaterdag 27 april jaar vergade-
ring na klootschieten. Voor info bel 
Harm Jonkman, 0255–514780.

Zaai-middag op het 
Gijzenveltplantsoen
IJmuiden - Tijdens een gezel-
lige happening vond zaterdag 
een zogenaamde zaai-middag 
plaats op initiatief van de bewo-
nerscommissies van de flats van 
de Dolfijnstraat en de Waalstraat 
bij het Gijzenveltplantsoen. Uit-
gangspunt hierbij was de wens 
om de grasveldjes, vóór de flats, 
op te fleuren met wild-zaden-
mengsels zodat over enkele we-
ken een fraai kleurenpallet aan 
wilde bloemen te zien zal zijn.
Langs de afrastering was de af-
gelopen week al een strook gras 
weggehaald en was de grond 
voor het inzaaien gereed ge-
maakt. Met professionele hulp 
werd door de buurtbewoners 
tenslotte een zaaimengsel ge-
reed gemaakt, waaraan ook 
weer graszaad werd toegevoegd 
om het weggehaalde gras weer 
te laten groeien.
Mede met ondersteuning van 
Woningbedrijf Velsen kwam dit 
initiatief tot stand. ,,Iedereen wil 
lekker wonen, daarvoor zijn goe-

de huizen en fijne buurten on-
misbaar. Woningbedrijf Velsen 
helpt daarin graag mee en daar-
om hebben we geld apart gezet 
om leefbaarheidsprojecten, zo-
als deze, te steunen’’, aldus Liset 
Juffermans van het Woningbe-
drijf. ,,Hieraan zijn wel wat voor-
waarden verbonden. Informatie 
hierover, alsmede een aanvraag-
formulier, kan bij ons worden op-
gehaald.’’
Andere wijkbewoners met soort-
gelijke initiatieven zijn door de 
bewonerscommissie uitgeno-
digd om, samen met hen, meer 
mensen enthousiast te maken 
voor meer kleur in wijken. Of om 
te komen met andere plannen 
om de leefbaarheid in een wijk 
te vergroten. Ook de gemeen-
te Velsen steunt dit soort ‘wijk-
initiatieven. Voor meer informa-
tie kan contact worden opge-
nomen met Piet van Deudekom, 
email: p.deutekom@quicknet.nl, 
telefoonnummer 0255-530390. 
(Joop Waijenberg)

Feest bij Kuba 
Moskee

IJmuiden - Op 28 april vinden er 
bij de Kuba Moskee de jaarlijkse 
festiviteiten plaats. 28 April is een 
kinderfeestdag dat oorspronke-
lijk gevierd wordt in Turkije. Eerst 
was het een Nationale Kinder-
feestdag, aangekondigd door 
Atatürk (oprichter van de Turk-
se republiek). In 1979 werd het 
kinderfeest door UNESCO uit-
geroepen tot Internationale Kin-
derfeestdag. Tegenwoordig wordt 
het in heel veel landen gevierd. 
Jaarlijks komen kinderen uit ver-
schillende landen op 28 april bij-
een in Turkije, om het gezamen-
lijk te vieren. Deze dag willen zij 
in Velsen ook niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan, daarom wordt 
deze Kinderfeestdag jaarlijks in 
Velsen gevierd. Tijdens de festi-
viteiten vinden er tal van activi-
teiten plaats om de moskee. De 
dag begint met een welkomst-
woord door de voorzitter van de 
Turkse Sociaal Culturele Stichting 
gevolgd door toespraken van de 
voorzitter en de imam van de Ku-
ba Moskee. Er zijn verschillende 
optredens van volksdansgroepen 
en er vinden verschillende sport-
activiteiten plaats.  Kinderen dra-
gen gedichten voor. Tijdens de 
festiviteiten worden verschillende 
Turkse gerechten klaar gemaakt, 
ook gebakken vis ontbreekt niet 
op deze dag. Alle Velsenaren zijn 
van 13.00 tot 17.00 uur van harte 
welkom op deze feestdag. 

Samenloop voor Hoop
Stormvogels loopt mee   
IJmuiden - Op zaterdag 8 en zondag 9 juni 2013 organiseert Sa-
menloop voor Hoop een estafettewandeling van 24 uur nabij zwem-
bad De Heerenduinen in IJmuiden. Opbrengst hiervan is volledig be-
stemd voor het onderzoek naar de bestrijding van kanker en gaat uit 
van het KWF. 
IJVV Stormvogels, net 100 jaar jong, neemt graag deel aan dit goe-
de initiatief, enerzijds om het goede doel te steunen, anderzijds omdat 
ook Stormvogels meer dan genoeg getroffen is door de gevolgen van 
deze vreselijke ziekte. Ook wij vinden dat het onderzoek altijd door 
moet gaan. Zij roepen dan ook op om mee te lopen gedurende deze 
24 uur. De start is zaterdag om 14.00 uur en de loop eindigt zondag 
om 14.00 uur. De bedoeling is dat Stormvogels als team de estafette 
loopt van 24 uur (teams/ lopers lossen elkaar af). Als senior deelne-
mer betaal je 10, euro voor het goede doel. Stormvogels gaat nog op 
zoek naar aanvullende sponsoring voor het doel. Binnen deze estafet-
te is er ook nog een aparte estafette voor de jeugd, op zaterdag van 
15.00 uur tot 18.00 uur. Ook hiervoor is Stormvogels, naast de eigen 
jeugdleden, op zoek naar enthousiaste vriendjes en vriendinnetjes die 
elk 24 minuten willen lopen en zo in estafette deze tijd volmaken.
Heb je zin om samen met Stormvogels dit goede doel te steunen, meld 
je dan aan via evenementen@stormvogels.nl of via een inschrijffor-
mulier op het sportpark. Kijk ook op dee site www.stormvogels.nl of 
Facebook-pagina Stormvogels 100 jaar. Als aandenken zorgen zij voor 
een mooi shirt voor jou als deelnemer. Kijk verder op www.velsen.sa-
menloopvoorhoop.nl
Uiteraard lopen het bestuur van Stormvogels zelf ook mee en zetten 
zij hun beste beentje voor.

Energiek Velsen: samen 
voor duurzame energie

Velsen - De gemeente Velsen 
heeft vanaf nu zijn eigen onaf-
hankelijke energiecoöperatie 
zonder winstoogmerk. Een initi-
atief van twee inwoners van Vel-
sen. Doel: laagdrempelig duur-
zame energie opwekken en de 
handen ineen slaan. Er worden 
informatie-avonden georgani-
seerd. 
‘Niet teveel praten, maar gewoon 
doen’. Met die woorden is Ener-
giek Velsen ontstaan. ,,Wij ko-
pen gezamenlijk zonnepanelen 
in voor huizen en gezamenlij-
ke daken, organiseren bespaar-
tips, een windmolen op termijn 
en vele andere mogelijkheden. 
Duurzaam is hard nodig”, aldus 
oprichters Douwe van Rees en 
Joost Kok. ,,Met Energiek Vel-
sen brengen we duurzame ener-
gie dichterbij, kunnen we samen 
krachten bundelen en meer be-
reiken. 
Goed voor het klimaat en goed 
voor de portemonnee. En het is 
gewoon heel leuk eigen energie 
op te wekken. Wil je dat niet, dan 
kun je via Energiek Velsen groe-
ne energie afnemen bij Green-
choice.” De coöperatie is opge-
zet met eigen middelen, naast 
de dagelijkse werkzaamheden 
van de oprichters. De huisstijl en 
website zijn bewust samen met 
Velsense bedrijven opgezet. ,,We 
denken en doen zoveel mogelijk 

lokaal en doordacht”, aldus de 
twee. ,,De overheid heeft doel-
stellingen de CO2 uitstoot te ver-
minderen, maar wij zien als in-
woners nog te weinig resultaten. 
Ook blijven energiemaatschap-
pijen teveel energie uit vervui-
lende centrales leveren. Daarom 
nemen we nu zelf actie en hel-
pen mee de doelen te bereiken. 
Het is niet ons feestje, maar dat 
van iedereen die bij ons aan wil 
sluiten. Wij zijn dan ook op zoek 
naar mensen die mee willen hel-
pen dit tot een succes te maken. 
Energiek Velsen is van en voor 
Velsenaren.” Een lidmaatschap 
kost 30 euro per jaar, biedt ve-
le voordelen en leden hebben in-
spraak. 
Projecten op daken van gebou-
wen (zoals scholen en (sport)
verenigingen) worden nu be-
taalbaar. Met een interessant 
rendement en een laag instap-
bedrag kan iedereen meedoen. 
Dat versnelt het duurzaam op-
wekken binnen Velsen en je doet 
het op die manier echt samen. 
Toch mooi als je binnenkort zelf 
energie op je huis produceert 
of meehelpt stroom op te wek-
ken op een schooldak. Meer uit-
gebreide informatie, ook over de 
informatieavonden, als u mee 
wilt werken of een dak beschik-
baar hebt, staat op www.ener-
giekvelsen.nl.

Velsen-Noord - Het Wijkplat-
form Velsen-Noord vergadert op 
woensdagavond 1 mei om 20.00 
uur in Wijkcentrum De Mel-Wa-
tervliet, Doelmanstraat 34 in Vel-
sen-Noord.

Vergadering 
Wijkplatform

Velsen-Noord - Een 61-jarige 
automobilist uit Velsen-Noord 
heeft vorige week donderdag-
avond zijn rijbewijs moeten in-
leveren na fors alcoholmisbruik 
en een aanrijding. De man was 
in beschonken toestand tegen 
een slagboom bij een spoorweg-
overgang op de Grote Hout- of 
Koningsweg gereden. De scha-
de hiervan viel mee maar er zat 
verse schade in de bumper wat 
mogelijk het gevolg was van 
een aanrijding met een paal. Dit 
wordt nog onderzocht. De man 
heeft een aantal pogingen ge-
daan om een blaastest af te leg-
gen maar dit bleek,gezien de 
kennelijke staat van dronken-
schap waarin hij verkeerde, niet 
mogelijk. Daarom werd bij hem 
bloed afgenomen. Voor zover 
bekend is de bestuurder door 
de aanrijding niet gewond ge-
raakt. De politie maakt proces-
verbaal op.

Dronken tegen 
slagboom



Staal krijgt kleur
IJmuiden - Op de Franciscus-
school gebeurt sinds vorige 
week iets bijzonders. In iede-
re groep wordt door de leerlin-
gen een levensgroot kunstwerk 
gemaakt. Dit project, dat onder-
steund wordt door Kunstencen-
trum Velsen en kunstenaar Jaap 
Velserboer, krijgt een bijzondere 
afsluiting. 
Op vrijdag 17 mei worden de-
ze kunstwerken tentoongesteld 
in het beeldenpak Een Zee van 
Staal in Wijk aan Zee. Tussen 
de machtige, vaak roestbruine, 
kunstwerken in het park komen 
de kleurige werken van de leer-
lingen te staan.
Maar dat is pas over een maand; 

nu zijn de leerlingen keihard 
aan het werk om een geweldig 
kunstwerk met elkaar te bou-
wen. De school staat op z’n 
kop. De serieuze leerroute die 
de school kenmerkt, wordt even 
verlaten. In iedere groep wordt 
een ander idee uitgewerkt, met 
een andere techniek of ander 
materiaal. Zo ontstaan zeventien 
verschillende, prachtige kunst-
werken. Er wordt geplakt, getim-
merd, geschilderd, gips gegoten, 
stenen bewerkt, enzovoorts. Het 
bruist in de school. 
Meer dan vierhonderd kleine 
kunstenaartjes in de dop wer-
ken samen aan een heel gaaf 
project!

DCIJ-nieuws
Sterk optreden van 

Harrie van der Vossen
IJmuiden - Dit seizoen moest 
Harrie van der Vossen (foto), 
gekweld door gezondheids-
perikelen, voor een groot deel 
verzaken. Maar in zijn partij te-
gen Piet Kok bleek bij zijn her-
optreden dat hij nog weinig 
aan speelkracht heeft ingeboet. 
Met uiterst secuur manoeuvre-
ren werd Kok in de verdedi-
ging gedrongen en bezweek 
onder de druk. Jesse Bos leek, 
na een fraaie schijfwinst in de 
opening, regelrecht te gaan 
winnen tegen Paul Smit. Maar 
Smit vocht zich terug en be-
haalde zowaar nog een remise. 
Het toptreffen tussen Casper 
Remeijer en Martin van Dijk 
kende geen winnaar. Ondanks 
verwoede pogingen slaagde 
geen van beide erin het even-
wicht te verstoren. Martijn Vis 
en Rick de Wolf waren nog niet 
bij machte om het Cees Pip-
pel lastig te maken. Pippel won 
van de twee nieuwkomers. De 
partij tussen Conall Sleutel en 
Joop Wind kende evenmin een 
winnaar. Er werd weinig onder-
nomen om het spel te winnen 
wat resulteerde in een remise. 
Dat remises per definitie niet 
saai hoeven te zijn was te zien 
in de partijen van Jan Apel-
doorn en Cees van der Steen 
en Koop de Vries tegen Jac-

queline Schouten. In die partij-
en ging het er heftig aan toe. 
Vooral Schouten en De Vries 
kwamen pas na vier uur spelen 
remise overeen. Rick Hartman 
werd met een pittige combina-
tie verrast door Nicole Schou-
ten. Hartman lijkt totaal uit 
vorm maar dat deed in dit geval 
weinig af aan de prestatie van 
Schouten. Willem Winter boek-
te een regelmatige winst tegen 
Jan maarten Koorn. Hetzelfde 
deed Leo Binkhorst tegen Ber-
rie Bottelier.

Inloopspreekuur

aanstaande vrijdag 

26 april tussen 12.00 

en 15.00 uur aan de 

Breestraat 151 in 

Beverwijk. Je bent 

van harte welkom.
In IJmond komen veel cliënten naar 
TSN Thuiszorg. Daarom hebben we volop werk.

Word hulp bij het huishouden
Je werkt bij mensen die je nodig hebben, 
waarvoor je echt iets betekent. Jij zorgt voor 
het huishouden en wij zorgen ervoor dat je 
dit werk zo goed mogelijk kunt doen. 

Je bent welkom op het inloopspreekuur. 
Neem voor de zekerheid je geldige paspoort 
of identiteitskaart mee, want zien we het 
allebei zitten, dan maken we gelijk afspraken 
wanneer je aan de slag kunt. 

Aan het werk gaan 
bij TSN Thuiszorg was 
nog nooit zo makkelijk

TSN Beverwijk
Breestraat 151
1941 EH Beverwijk

t
e
w

0251 - 26 14 90
beverwijk@tsn-thuiszorg.nl
www.tsn-thuiszorg.nl

Exposanten
Schilderijen van Eus, Erik Loman en Herbert Immer 

Willems. Keramiek van Ivonne Moorlag, Wil v/d Hoek 
en objecten van Ria Langhorst

Yvonne Lootsma
Middelweg 81b, Uitgeest, 0251-750666

www.afp-kunstuitleen.nl

O p e n i n g
Galerie AFP Uitgeest

Lijstenmakerij 
Zaterdag 27 april van 10.00-17.00 uur

25 april 2013 23







25 april 201326

Velsen – In de gemeente Velsen 
is in 2012 onderzoek gedaan naar 
de Wet Werk en Bijstand. De vra-
genlijsten werden in oktober en 
november verstuurd. Er kwamen 
183 ingevulde lijsten terug. De 
klanten zijn over het algemeen te-
vreden over de dienstverlening op 
het stadhuis, zij gaven een 7,5 als 
rapportcijfer, een mooi cijfer, zeker 
ten opzichte van eerdere jaren. De 
positieve waardering was er voor-
al voor de eerstelijns dienstverle-
ning, de bejegening door het ba-
liepersoneel, de wachttijden en 
de bereikbaarheid. Ook de infor-
matievoorziening scoorde goed. 
Minder tevreden waren de onder-
vraagde klanten over het resul-
taat van de re-integratietrajecten 
en de afstemming van dat traject 
op de persoonlijke omstandighe-
den. Ook de communicatie tussen 
verschillende begeleiders en de 
informatie over andere gemeente-
lijke regelingen biedt nog ruimte 
voor verbetering. De verbeterpun-
ten zullen door de ambtelijke or-
ganisatie worden opgepakt. (Ka-
rin Dekkers)

Enquête WWB

Het Terras op papier
Santpoort-Noord – Dinsdag-
middag zijn in het stadhuis de 
plannen voor de bouw van Het 
Terras ondertekend door wet-
houder Te Beest, directeur B. van 
Zijl van Pré Wonen en directeur 
Theo Stubbé van Brederode Wo-
nen. Pré Wonen kan hierbij wor-
den gezien als ontwikkelaar door 
dochterbedrijf Preferent Project-
ontwikkeling BV. Brederode Wo-
nen wordt de eigenaar en ver-
huurder van de elf seniorenap-
partementen. De gemeente Vel-
sen wordt eigenaar van de acco-
modatie Het Terras aan de Dink-
grevelaan. De elf appartementen 
voor ouderen liggen op de eerste 
en tweede woonlaag en zijn be-
stemd voor de sociale huursector. 
De woningen zijn voorzien van 
twee slaapkamers en een balkon 
aan de groene kant van de Ter-
rasweg. De woningen zijn goed 

rolstoeltoegankelijk en het ge-
bouw wordt voorzien van een lift.
De welzijnsaccomodatie Het Ter-
ras zal op de begane grond en 
de eerste verdieping gevestigd 
zijn. Op de begane grond ko-
men twee grote zalen, waarvan 
er een voor jongeren bestemd 
is. Ook komt er een keuken. Met 
een trap kan men naar de boven-
ruimte van Het Terras, waar ook 
twee zalen komen. Van een zaal 
kunnen twee ruimtes worden ge-
maakt. Men verwacht eind dit 
jaar te kunnen beginnen met de 
bouw. De bouwaanvraag is on-
langs aangevraagd. Als de bouw 
zo spoedig verloopt als verwacht, 
kunnen eind 2014 Het Terras en 
de woningen in gebruik worden 
genomen. Het terrein wordt op-
nieuw ingericht met onder an-
dere extra parkeerplaatsen. (Ka-
rin Dekkers)

Grond Beeck-
sanghlaan

ernstig vervuild
Velsen-Noord – De grond bij een 
woning aan Beecksanghlaan 36-
38 in Velsen-Noord is zo ernstig 
vervuild dat een spoedprocedu-
re wordt opgestart om de grond 
te saneren. Het gaat om vervuiling 
met lood en Polycyclische Armo-
matische Koolwaterstoffen (PAK) 
in de bodem, uit de tijd dat hier 
nog wasserijen gevestigd waren. 
Omdat veel stoffen via het grond-
water en omliggende beekjes ver-
der in de bodem worden verspreid 
is een spoedprocedure aange-
vraagd op verzoek van de Provin-
cie Noord-Holland. Risico voor de 
gezondheid is er alleen voor men-
sen die ter plaatse in de grond 
gaan graven of voor mensen en 
dieren die uit de beken drinken. 
De provincie wil dat de sanering 
voor het jaar 2015 is afgerond. 
(Karin Dekkers)

IJmuiden De stoomclub van 
Hoogovens houdt zondag 28 april 
een rondrit met de stoom  trein 
over het terrein van Tata Steel. Het 
vertrek bij station Velserbosch om 
10.45 uur, retour 12.15 uur. Vanaf 
11.00 uur is het Hoogovensmuse-
um open. De toegang bedraagt 3 
euro. De kaartverkoop begint zon-
dag om 9.30 uur bij het loket van 
het station. Kinderen tot 12 jaar 
betalen 4 euro en volwassenen 6 
euro. Ook kunnen kaarten gere-
serveerd worden op internet via 
www.csy.nl. Station Velserbosch is 
te bereiken door de Wenkebach-
staat in Velsen-Noord uit te rijden 
tot het hoofdkantoor van Tata.

Rondrit met
de stoomtrein

Witte Theater draait 
film ‘The Master’
IJmuiden - Donderdag 25, za-
terdag 27 april (20.30 uur) en 
zondag 28 april (14.30 uur) draait 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257 de film ‘The Master’. 
Meeslepend en visueel overdon-
derend karakterdrama over be-
geerte, manipulatie en obses-
sie van Paul Thomas Anderson 
(There will be blood, Magnolia). 
De film speelt zich af vlak na de 
Tweede Wereldoorlog: de ge-

traumatiseerde oorlogsveteraan 
Freddie worstelt met het dage-
lijks bestaan. Op zoek naar zich-
zelf ontmoet hij de charismati-
sche Lancaster Dodd, die de re-
ligieuze organisatie The Cause 
heeft opgericht. Dodd ontfermt 
zich over Freddie, maar naarma-
te de organisatie aan populariteit 
wint, twijfelt Freddie steeds meer 
aan het gedachtegoed van zijn 
‘meester’. 

Geflatteerde overwinning 
van Stormvogels bij DWV
IJmuiden - In Amsterdam-Noord 
trad Stormvogels aan tegen het 
in degradatiegevaar verkerende 
DWV. 
Omdat de IJmuidenaren een paar 
dagen daarvoor door de positieve 
uitslagen zich definitief veilig had-
den gesteld, kon de elf van trainer 
Dick-Jan Ente vrijuit spelen. Maar 
dat was, vooral de eerste 25 minu-
ten, niet af te zien van het slechte 
spel van Stormvogels. Integendeel, 
DWV dicteerde de wedstrijd en de 
Noord-Amsterdammers creëerden 
zich vele kansen die onder andere 
door uitstekend keeperswerk van 
Jan Ziere alle onbenut werden ge-
laten. Wat DWV niet lukte, deed 
Stormvogels wel, namelijk scoren. 
Een kwartier voor rust maakte Sel-
chuk Yilmaz na een uitval de ope-
ningstreffer, 0-1.
Meteen na de rust kreeg DWV een 
strafschop. Mischa Plug gaf zijn 
doelman Ziere instructies welke 
hoek hij moest kiezen en die volg-
de Ziere met succes op. Ook die 
kans van elf meter werd dus door 
DWV gemist.
Stormvogels bleef overeind en kon 
zelfs tien minuten voor tijd haar 
voorsprong vergroten toen Kevin 
Sterling, opnieuw na een gevaar-
lijke uitval, binnen de beruchte lij-

nen door de DWV-doelman onder-
uit werd gehaald. Sterling benut-
te zelf de toegekende strafschop, 
0-2. In de slotfase bracht invaller 
Mirano Oliviera, eveneens komend 
uit het blik met jonge voetbal-
lers van trainer Dick-Jan Ente, de 
eindstand op 0-3. De eerste keer 
dit seizoen dat een jonge debutant 
meteen trefzeker was. 
Even later was een zeer gelukkige 
overwinning een feit voor Storm-
vogels. Zij hebben de Noord-Am-
sterdammers duidelijk laten zien 
hoe je effectief met de weinig ge-
boden kansen om moet gaan. Dit 
zonder centrumspits en topsco-
rer Henk Swier, die evenals Mark 
Tol geschorst was. Het is zo goed 
als zeker, dat Stormvogels voor de 
laatste keer haar vele uitwedstrij-
den in al die jaren tegen DWV op 
sportpark Elzenhagen heeft ge-
speeld. Het is nl. zo goed als zeker 
dat DWV een fusie aan zal gaan 
met vijfdeklasser  De Volewijckers, 
eveneens een oude bekende. De 
thuisbasis zal dan, indien de le-
den akkoord zullen gaan, Buikslo-
terbanne worden. Zondag 28 april 
is Stormvogels vrij; een week daar-
na is opnieuw een degradatiekan-
didaat, te weten Blauw Wit in Am-
sterdam-West, de tegenstander.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘the master’ op 25 en 27 

(20.30 uur) en 28 april 2013 (14.30 uur).
Bon is geldig voor 2 personen

Santpoort-Noord - De thema-
lunches die topkok Alain Alders 
iedere maand organiseert in De 
Vrienden van Jacob, het sterren-
restaurant van Landgoed Duin & 
Kruidberg, staan doorgaans in het 
teken van culinair genieten. Eerder 
passeerden Champagne en truffel 
de revue en zaterdag 18 mei staat 
olijfolie centraal, maar half april 
draaide alles om mode.
Blaque Couture uit Haarlem en 
Salvatore Vacerra uit Den Haag 
toonden tussen de gerechten door 
hun mooiste avondjurken, kos-
tuums en smokings. Het was chi-
que kleding die in de klassieke 
ambiance van Duin en Kruidberg 
zeker niet misstond. De eigena-
ren lieten trots weten dat hun kle-
ding gedragen zal worden door 
gasten van de inhuldiging van Ko-
ning Willem-Alexander op 30 april. 
Speciaal voor die gelegenheid 
werden een aantal oranje jurken 
geshowd. De kleding van Blaque, 
gevestigd aan de Wilheminastraat 
in Haarlem, is ook te huur. Daar-
door kan iedereen zich voor één 
dag prinses voelen.
Alain Alders had speciaal voor de-

ze gelegenheid een fantastische 
lunch samengesteld. De bijpas-
sende wijnen werden ingeschon-
ken door maitre/sommelier Siet-
se van Zanten en zijn goedlachse 
collega Milton Verseput. De com-
binatie van niet alledaagse mode, 
geweldige gerechten en heerlijke 
wijnen maakten de Culinaire Cat-
walk tot een succes.
Reserveren voor de themalunch 
Olijfolie op zaterdag 18 mei? Bel 
023-5121800 of mail naar info@
duin-kruidberg.nl. Zie ook www.
duin-kruidberg.nl. (Friso Huizinga)

Mode centraal op themalunch
Culinaire Catwalk in 
De Vrienden van Jacob
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PVM blij met 
prehistorische 

haaientand
Driehuis - Onlangs schonk Chris 
van Beusekom zijn Maritieme col-
lectie aan het Pieter Vermeulen 
Museum. Chris verzamelt vanaf 
zijn 13e alles wat met zee en haai-
en te maken heeft. Dit begon met 
de aanschaf van een haaientand 
op een rommelmarkt in IJmui-
den.Daarna werd op verschillen-
de plekken wereldwijd de verza-
meling aangevuld. Zo nam hij na 
een bezoek aan Amerika de kop 
van een haai mee. Na 35 jaar vond 
de verzamelaar het tijd om af-
stand te doen van zijn collectie. 
Hij dacht toen gelijk aan het Pie-
ter Vermeulen Museum. Conser-
vator Wim Bosch toonde zich zeer 
verheugd. Pronkstuk was een tand 
van een megalodon, een uitge-
storven haaiensoort. Dit prehisto-
rische beest, wat nog het meest 
verwant is met de witte haai, kon 
enorme afmetingen bereiken en 
stierf zo’n 1,5 miljoen jaar geleden 
uit. De conservator onderzoekt nu 
de verschillende stukken zodat ze 
aan de collectie van het museum 
kunnen worden toegevoegd. Zie 
ook www.pieter-vermeulen-mu-
seum.nl.

Filmdiner ‘Populaire’
in het Thalia Theater
IJmuiden - Op de avond voor 
Moederdag (zaterdag 11 mei) 
draait Thalia de komische Franse 
feelgood movie ‘Populaire’ tus-
sen de gangen van een feeste-
lijk driegangen fi lmdiner. 
Frankrijk, 1958, De 21-jari-
ge, beeldschone Rose Pamp-
hyle (Déborah François) is ver-
loofd en lijkt voorbestemd voor 
een zorgeloos maar saai huis-
vrouwenbestaan. Ze weigert 
zich hier echter bij neer te leg-
gen en reist af naar het Norman-
dische Lisieux voor een sollicita-
tiegesprek bij een verzekerings-
maatschappij. 
Het gesprek met de knappe ma-
nager Louis Échard (Romain Du-
ris) verloopt dramatisch, totdat 
Rose laat zien dat ze ongeloof-

lijk snel kan typen. Louis houdt 
wel van een uitdaging en be-
looft haar de baan op één voor-
waarde: dat Rose mee doet aan 
typewedstrijden en dat hij haar 
coach mag zijn. Onder Louis’ be-
zielende begeleiding moet Rose 
de allersnelste typiste ter wereld 
worden. De gedeelde liefde voor 
competitiviteit blijkt echter in de 
praktijk moeilijk samen te gaan 
met de liefde voor elkaar. Komt 
dat zien en geniet!
Aperitief: 19.00 uur, aanvang di-
ner: 19.30 uur. Toegang: 42,50 
euro (inclusief aperitief, fi lmdi-
ner, koffi e en een moederdag-
presentje).
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52, reserveringen: 0255-514217. 
Zie ook www.thaliatheater.nl. 

Technasium en WBV 
doen mee aan Girlsday 
Velsen - Donderdagmiddag 25 
april bezoeken 30 dames uit de 
tweede klas van het Technasium 
van het Ichthus Lyceum Woning-
bedrijf Velsen. Het doel is dat zij 
in de praktijk kennismaken met 
technische beroepen en tech-
nische werkzaamheden. Naast 
medewerkers van Woningbedrijf 
Velsen werkt ook Jenny van Hee-
ringen van Zilt Architecten aan 
deze dag mee. 
Girlsday is een Europees initi-
atief om meisjes kennis te la-
ten maken met techniek, bè-
ta en ICT. Girlsday wordt sinds 
2006 georganiseerd. Sinds 2010 
organiseert VHTO (landelijk ex-
pertisebureau meisjes vrouwen 
en beta techniek) dit evenement. 
H.K.H. Prinses Máxima is aan-
wezig bij de feestelijke start van 
deze dag bij TNO in Den Haag. 
Meer dan 8000 meisjes en 300 
bedrijven doen dit jaar aan mee 
aan Girlsday. (In 2011 deden er 
3500 meisjes mee).
Op het technasium maken leer-
lingen kennis met beroepen door 
op een heel praktische manier 
met techniek en technologie be-
zig te zijn. Zij volgen het vak on-
derzoeken en ontwerpen afge-

kort O&O.
Ze gaan aan de slag met projec-
topdrachten op het gebied van 
bijvoorbeeld bouwkunde, de-
sign, biotechnologie, industrië-
le vormgeving of technische na-
tuurkunde. De projecten komen 
uit de praktijk, waarbij de op-
drachtgever iemand is van een 
instelling of een bedrijf. De op-
drachtgever wordt betrokken bij 
de uitleg en beoordeling van de 
opdrachten, de begeleiding van 
de projecten is in handen van de 
docenten van het Ichthus Lyce-
um. 
Woningbedrijf Velsen zet in op 
samenwerking met organisaties 
uit zorg, welzijn en onderwijs. 
Voor Girlsday is dat het Ichthus 
Lyceum.
,,Contact met scholen is voor ons 
belangrijk. Daar zitten onze toe-
komstige medewerkers. Maar 
los daarvan zien wij het als on-
ze maatschappelijke taak een 
bijdrage te leveren aan dit soort 
projecten, stages en leerwerk-
trajecten. Wij vinden het belang-
rijk te investeren in onze (moge-
lijk) toekomstige medewerkers. 
Voor uw woonplezier, ook in de 
toekomst.”

Nachtegalen terug
van reis naar Afrika
Velsen - 5000 kilometer hebben 
ze achter hun snavel om in de 
Kennemerduinen hun prachtige 
lied te komen zingen. Tot een ki-
lometer ver is hun zang te horen. 
De dames raken er van in ver-
voering. Wanneer ze hun partner 
gevonden hebben, neemt de uit-
bundige zang af. In 2011 werden 
er 724 broedende paartjes in het 
Nationaal Park geteld. Kom snel 
van deze bijzondere vogels ge-
nieten; begin augustus vertrek-
ken ze alweer naar hun tweede 
vaderland!
Landelijk staat het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland aan de 
top als broedlocatie voor deze 
vogel. In de periode van 28 april 
tot en met 8 mei zijn er verschil-
lende excursies om de nachte-
gaal te horen zingen. 
Op 28 april wordt gestart met de 
jaarlijkse nachtegalen-natuur-
marathon van half vijf ‘s och-
tends tot een uur of negen ‘s 
avonds. Uitsluitend voor deel-
nemers die de volledige Nach-
tegalentocht willen beleven! On-
derweg wordt het complete oeu-
vre aan duinlandschappen door-
kruist. Van de binnenduinrand 
tot aan zee en weer terug. Het 
accent ligt op de biodiversiteit 
van broed- en trekvogels in dit 

uitgestrekte duinreservaat. Ro-
de draad is natuurlijk de nach-
tegaal. In de middag is er een 
lunchstop in strandpaviljoen Par-
nassia. Deze gratis tocht wordt 
georganiseerd door IVN Zuid-
Kennemerland.
In de dagen erna organiseert 
Natuurmonumenten ’s avonds 
rond schemering verschillen-
de nachtegalen-wandelingen 
door het gebied Duin en Kruid-
berg. Kosten 2,50 euro volwas-
sen en 1,50 euro kinderen. Zie 
ook www.np-zuidkennemerland.
nl>excursies/online. Reserveren 
is noodzakelijk.

Alpe d’Huzes 2013
Velserbroek - Op 5 en 6 ju-
ni gaan er ongeveer 8500 fi et-
sers en 750 hardlopers fi etsend 
of hardlopend de Franse Alpen 
beklimmen.
Hiermee zamelen zei zoveel mo-
gelijk geld in voor het KWF Kan-
kerfonds.
Michel Lammers, Loek Rolvink 
en Martijn van Henten zijn één 
van de 750 hardlopers die hier-
aan meedoen.
Michel, Loek en Martijn heb-
ben als doel om ten minste twee 
maal de berg op te rennen wat 
in totaal 30 kilometer is met een 
gemiddelde stijging van 8 pro-
cent.
Helaas zijn hier geen vergelijk-
bare bergen in de buurt dus om 
te trainen gebruiken ze ’t Kopje 
van Bloemendaal, de Big Spot-
ters hill bij Haarlemmerliede en 
vele kilometers hardlopen.
Om zoveel mogelijk geld bij el-

kaar te krijgen organiseren Mi-
chel, Loek en Martijn op 11 mei 
een benefi etfeest bij Villa Wes-
tend.
Tijdens het feest, dat van 20.00 
tot 02.00 uur duurt, komen er 
verschillende regionale arties-
ten belangeloos optreden en is 
er een loterij waarbij men on-
der andere een digitale camera, 
een pick up fi ets en reischeques 
kunnen winnen die lokale win-
keliers beschikbaar hebben ge-
steld.
Het motto is dan ook: ‘Opgeven 
is geen optie en help ons hel-
pen!’
Heeft u zin in een leuk feest en 
wilt u Michel, Loek en Martijn 
steunen met hun prestatie, koop 
dan een kaart voor het feest 
bij onderstaande verkooppun-
ten. Ris Juweliers IJmuiden, Ben 
Rietdijk sport Velserbroek, Bru-
na Velserbroek en Villa Westend.

Dansclick 
14 in Witte 

Theater
IJmuiden - De Spaanse Iván 
Pérez was tot vorig seizoen als 
danser verbonden aan het Ne-
derlands Dans Theater. waar hij 
zijn choreografi etalent ontwik-
kelde. Het prachtige duet Kick 
the Bucket gaat over de vraag 
of we sterk en gevoelig genoeg 
zijn om uit het leven te halen wat 
erin zit? De Israëliër Amos Ben-
Tal heeft een indrukwekkende 
start gemaakt als choreograaf 
en muzikant. Na zijn danscarriè-
re bij het NDT creëerde hij voor-
stellingen onder de vleugels van 
Korzo producties. Vanavond The 
New Work. Ook de Spaanse Ma-
rina Mascarell danste tot vorig 
seizoen bij het Nederlands Dans 
Theater I en II. Het poëtische stuk 
Today Your Black Shoes Are Grey 
groeide lange tijd in Marina’s 
hoofd. Vanavond (vrijdag 26 april, 
20.30 uur) een korte samenvat-
ting van de ravage die de mense-
lijke hebzucht kan veroorzaken. 
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Lente in Velserbroek
Velserbroek - Eindelijk wordt het lente, ook in Velserbroek. Niet al-
leen zien we het eerste groen aan de bomen en struiken. Ook de 
bloembollen hebben eindelijk genoeg moed verzameld om hun kleu-
rige kopjes boven de aarde uit te steken en te reiken naar de zon. 
En in de sloten en vijvers in Velserbroek zien we de eerste donsbol-
letjes dapper naast hun moeders peddelen. Zwemles hebben ze niet 
nodig. Ze blijven vanzelf drijven omdat moedereend ze herhaaldelijk 
met haar snavel insmeert met vet van een klier op haar borst. Als ze 
dat niet doet, kan zo’n kuikentje verdrinken. (foto: Peter Langeveld)

Workshop Rabo 
Internetbankieren
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseert het he-
le jaar door gratis workshops in-
ternetbankieren voor Rabobank-
klanten. Onder begeleiding van 
Rabobank adviseurs leert u hoe 
makkelijk het is om uw bankza-
ken via het internet te regelen.
Met behulp van de workshop 
kunt u voortaan thuis, achter uw 
eigen computer, op elk gewenst 
moment uw bankzaken regelen. 
Zo kunt u altijd uw actuele saldo 
en de meest recente bij- en af-
schrijvingen bekijken alsook uw 
rekeningen betalen. De work-
shop begint met een introductie 
over het internetbankieren waar-
na de adviseurs u stap voor stap 
laten zien hoe u bijvoorbeeld in-
logt of geld overmaakt. Vervol-
gens gaat u zelf aan de slag. Na 
afloop krijgt u de handleiding 
mee zodat u er thuis verder mee 

kunt werken. 
De workshop is bedoeld voor ie-
dereen die wil leren bankieren 
via het internet. Om volop van 
de ochtend te profiteren, is enige 
computerervaring wel een ver-
eiste. De workshop duurt onge-
veer twee uur en wordt gegeven 
door de ervaren adviseurs An-
dré Castricum en Albert Mol. Zij 
helpen u graag op weg met in-
ternetbankieren en u heeft vol-
doende gelegenheid om uw vra-
gen te stellen. 
De laatste workshop voor de 
zomervakantie vindt plaats op 
maandag 13 mei 2013, 09.30 
tot 11.30 uur bij Bibliotheek Vel-
sen, Dudokplein 16 in IJmuiden. 
U kunt zich aanmelden via www.
rabobank.nl/velsen of door te 
bellen met Rabobank Velsen en 
Omstreken op telefoonnummer 
023-5133500.

Nieuwe lijstenmakerij 
en galerie AFP Uitgeest
Regio - In IJmuiden en omstre-
ken is Yvonne Lootsma geen on-
bekende. Jarenlang had ze haar 
Art-, Frame en Postershop op 
Plein 1945. Enkele jaren gele-
den besloot Yvonne haar geluk 
te beproeven in Frankrijk, maar 
er kwam een kink in de kabel 
en, zoals ze zelf zegt: ,,Het bloed 
kruipt toch waar het niet gaan 
kan, ik miste mijn zaak en voor-
al mijn klanten toch teveel.’’ Toen 
fotograaf Kick Boomgaard zijn 
zaak besloot te stoppen op de 
Middelweg in Uitgeest was dit 
voor Yvonne Lootsma een uitge-
lezen kans om weer te starten. 
Volgende week openen de deu-
ren van AFP Uitgeest.
U vindt bij AFP een heel rui-
me keuze aan lijsten, alles uiter-
aard op maat gemaakt. Passe-
partouts worden voor u op maat 
gesneden en zijn vaak klaar ter-
wijl u wacht. Lootsma: ,,Schil-
derijen, etsen en grafiek maken 
wij schoon en kunnen wij zo no-
dig restaureren. Wij leveren ook 
weer diversen soorten glas. In 
de afgelopen 27 jaar heb ik heel 

veel ervaring opgedaan in het in-
lijsten van allerlei objecten, of dat 
nu gewoon een foto is, maar ook 
een voetbalshirt, kinderschoenen 
of bijvoorbeeld de drumsticks 
van een bekende popartiest.’’
Ook beschikt AFP Uitgeest over 
een ruime sortering aan kunst 
dat beschikbaar is om te hu-
ren/sparen, zowel online als 
in de winkel. ,,We openen met 
nieuw werk van twee oude be-
kende kunstenaars. Erik Loman 
maakt kleurrijke acrylschilderij-
en met heldere contrasten, dui-
delijk vormgegeven met vaart 
en trefzekere hand. Alle herken-
baar door hun driedimensionale 
karakter. Eus staat voor Erlinde 
Ufkes Stephanus en zij schildert 
dieren. Levendige en behoorlijk 
aanwezige schilderijen. De der-
de kunstenaar is voor ons een 
nieuwe: Herbert Immer Willems, 
hij maakt romantisch realistisch 
werk waarbij hij het romantische 
vervormt en versobert.’’
Tevens exposeren twee kunste-
naars met objecten in de winkel: 
Ivonne Moorlag maakt fantasie-
rijke toeterbeesten en kantvogels 
en Ria Lankhorst maakt figuren 
van textiel wat met een verharder 
tot een harde substantie wordt 
gemaakt. Yvonne: ,,De bedoeling 
is dat we een aantal maal per jaar 
zullen wisselen van kunstenaars 
en een nieuwe expositie zullen 
samenstellen.’’
Voor de voorwaarden van de 
kunstuitleen, waardoor kunst be-
taalbaar en voor iedereen be-
reikbaar wordt, kom gerust eens 
langs en laat u vrijblijvend voor-
lichten.
AFP Uitgeest, galerie en lijsten-
makerij, Middelweg 81 B in Uit-
geest, 0251-750666, www.afp-
kunstuitleen.nl. Openingstijden 
dinsdag tot en met vrijdag 10.00-
18.00 uur, zaterdag 10.00-17.00 
uur.

Velsen – De gemeente Velsen 
heeft een ambitieuze Woonvisie 
2025 opgesteld. IJmuiden moet 
een aantrekkelijke stad worden 
voor jonge mensen en gezinnen 
en bedrijven die ‘Kennisrijk Wer-
ken’. En of dat nu studenten zijn 
of stagiaires, directeuren van een 
technisch bedrijf, leraren of uit-
vinders, ze moeten ergens wonen. 
Dat kan dan in de ‘stad’ IJmuiden 
of een van de zes dorpen in Vel-
sen. Ook kampt Velsen met een 
veranderende woonvraag, meer 
kleine gezinnen en alleenstaan-
den en meer ouderen die zelf-
standig moeten blijven wonen. In 
een economisch moeilijke tijd am-
bitieuze projecten ontwikkelen 
kan alleen met betrouwbare part-
ners. Woningcorporaties zijn hier-
bij de aangewezen partners. Maar 
ook makelaars, ontwikkelaars en 
de WMO-raad hebben meebe-
slist over de nieuwe Woonvisie. 
Er zijn nog meer veranderingen 
op komst. De sociale huursector 
wordt vrijgegeven, eerst voor de 
IJmond en Kennemerland Zuid en 
tenslotte zelfs voor de MRA, Me-
tropoolregio Amsterdam. Tot 2025 
mag Velsen nog 1550 woningen 
bouwen. Dat zal veelal gebeuren 
op plaatsen als het oude postkan-
toor in IJmuiden. Echte tijdsplan-
ningen worden echter niet gege-
ven in de Woonvisie, dat ligt aan 
verschillende factoren, waarvan de 
onzekere tijden er nog maar een 
is. (Karin Dekkers)

Ambitieuze 
Woonvisie 

2025

Einde voor 
Raadhuis voor 

de Kunst
Velsen-Zuid – B&W van de ge-
meente Velsen wil het pand aan 
Torenstraat 7 graag kostendek-
kend verhuren of anders verko-
pen. Nu staat het pand, het oude 
raadhuis van Velsen, bekend als 
het Raadhuis voor de Kunst van 
stichting Gravenlust. Deze huur-
der ziet echter geen mogelijkheid 
om de  hogere huur te betalen. De 
huur is daarom per 1 april 2013 
opgezegd. De kunstenaars mo-
gen echter gratis in het pand blij-
ven tot er een nieuwe huurder of 
eigenaar is gevonden, zodat het 
pand niet leeg staat. Torenstraat 
7 is een monumentaal pand; het 
interieur van de oude Raadszaal 
heeft zelfs een rijksmonumen-
tale status. Bij verkoop moet de 
raadszaal dan ook in stand ge-
houden worden. Maar de publie-
ke status zal mogelijk wel verval-
len. B&W laat nu onderzoek doen 
naar de mogelijkheden om de 
mogelijke toekomstige functies te 
onderzoeken. Saillant detail is dat 
kunst ook een van de opties is, al 
zal de nieuwe gebruiker dan wel 
een volle portemonnee moeten 
meenemen. B&W verwacht nog 
dit jaar een besluit te nemen over 
Torenstraat 7. (Karin Dekkers)

Jeugd VV IJmuiden
op kampioenkoers 
IJmuiden - De A1 van IJmuiden 
onder leiding van Ruud Kuipers 
en Johan Overeem hebben za-
terdag HBC A2 met 4-0 versla-
gen. Doelpuntenmakers waren 
Fabian Roozen twee maal, Mi-
lan van Essen 1x en Niels Wessel 
één maal. De concurrent Ken-
nemers A1 heeft zaterdag ver-
loren van Overbos en het slot 
van de competitie gaat dus heel 
spannend worden omdat IJmui-
den A1 aanstaande zaterdag te-
gen de Kennemers en volgen-
de week zaterdag tegen Over-
bos moet spelen. Ook speelt de 
A1 nog in beker in de kwartfina-
le tegen Alliance A1. Het wordt 
dus nog een druk en spannend 
slot voor de jongens van Ruud 
Kuipers. 
De B1 van Janco Visser moest 
zaterdag tegen concurrent For-
tius B1 uit Amsterdam. In een 
spannende wedstrijd wist Ijmui-
den Fortius te verslaan met 3-1 
en gaat nu fier aan de leiding in 
de 2e klasse maar krijgen nog 2 
zware wedstrijden tegen BSM 
voor de boeg om het kampioen-

schap. De doelpuntenmakers 
waren Joey Wolthuis, Kevin Hen-
nevanger en Lars Paardekam.
De C1 onder leiding van Jef-
frey van der Steen had zaterdag 
de streekderby tegen Velsen C1. 
IJmuiden wist te winnen met 2-0. 
Gezien het veldoverwicht had 
de uitslag veel hoger uit moeten 
vallen. Doelpuntenmakers waren 
Dion Cifuentes en Kaj Nieuwen-
weg. Ook Ijmuiden C1 staat nu 
bovenaan in de 2e klasse.
Ook de lagere teams deden het 
goed. De A2 van Ruud van Bei-
len moest hun laatste wedstrijd 
van deze competitie spelen te-
gen HBC A5. Deze werden van 
de mat gespeeld met 5-1 door 
onder andere vier doelpunten 
van Thibaut Schoon. Ook de B3 
van Michiel Ohling wist Onze 
Gezellen B2 met 6-3 te verslaan. 
De C2 onder leiding Jeroen van 
Gaal (broer van) heeft zaterdag 
Dem C6 verslagen met 2-0 en 
heeft nog een kans om kampi-
oen te worden. Ook hier zal de 
laatste speeldag belangrijk wor-
den.
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Je vindt het heerlijk om te fi etsen 
maar het komt er vaak niet van 
om er op uit te trekken. Je hebt 
altijd wel wat anders te doen dat 
op dat moment mogelijk belang-
rijker is en bovendien is het hele-
maal niet gezellig om in je eentje 
een fi etstocht te maken.
Die gedachtengang zat Conne 
Nolte uit Overveen al een tijdje 
dwars. Een vriendin uit Bloemen-
daal had eigenlijk hetzelfde pro-
bleem, dus besloten ze samen 
een fi etsclubje te starten. Niet 
met allemaal bestaande vrien-
dinnen, maar met vrouwen die 
elkaar verder niet kennen. De 

Bloemendaalse vriendin vroeg 
iemand die Conne helemaal niet 
kende, Joke van Muiswinkel. Zij 
vroeg weer een tennisvriendin, 
Ada Huizinga, die de andere 
twee weer helemaal niet ken-
den en zo ontstond ‘Gazellig’, 
een gemêleerd groepje vrouwen 
van rond de 60 dat elkaar iedere 
derde vrijdag van de maand om 
elf uur ergens in Noord-Holland 
ontmoet, uiteraard met de fi ets 
bij de hand en in sportieve kle-
ding.
,,Fietsen is natuurlijk het uit-
gangspunt, lekker in beweging 
zijn, maar de gezelligheid is ook 

heel belangrijk’’, vertelt Ada Hui-
zinga. ,,We kletsen wat af tijdens 
het fi etsen en bovendien sluiten 
we de fi etstocht altijd af met een 
lunch.’’ Om beurten zetten ze 
de route uit. Ada: ,,We wonen 
natuurlijk in een heerlijke omge-
ving om er met de fi ets op uit te 
trekken. Via Spaarnwoude naar 
Amsterdam, de duinen in, de 
bollenvelden, richting Cruquius, 
Noord-Holland is prachtig. En er 
zijn ook genoeg strategisch gele-
gen horecagelegenheden om de 
fi etstocht af te sluiten. We gaan 
ook wel eens met de trein en dan 
nemen we een NS-fi ets. Nee, 
voorlopig zijn er nog mogelijkhe-
den te over.’’

Volgende maand staat fi etsen 
centraal in de 50pluswijzer. ‘Ga-
zellig’ zal dan een leuke route 
aanbevelen. Kunt u ook een rou-
te aanbevelen of heeft u andere 
tips om er lekker op de fi ets op 
uit te trekken? Laat het ons weten 
via redactie@50pluswijzer.nl. 

‘Gazellig’ fi etst maandelijks 
door heel Noord-Holland

‘Foto zoekt familie’ 
groot succes

‘Foto zoekt familie’, de digitale 
zoektocht naar de rechtmatige 
eigenaren van ruim 300 over-
gebleven verweesde fotoalbums 
– in het bezit van het Tropenmu-
seum - is begin april van start 
gegaan. 
De albums bleven achter in In-
donesië toen Indische Neder-
landers het land verlieten tijdens 
de Nederlandse strijd tegen de 
Indonesische onafhankelijkheid 
tussen 1945 en 1949. Militai-
ren en Rode Kruis-medewerkers 
verzamelden de albums en in 
1948 werden ruim duizend 
afgeleverd bij het Tropenmu-
seum. Op kijkdagen vonden 
veel families hun albums later 
terug, maar van ruim 300 van 
de rechtmatige eigenaren ont-
breekt nog elk spoor.
Iedereen kan meehelpen om 
de albums bij de rechtmatige 
eigenaren terug te bezorgen. 
Alle albums zijn volledig door 
te bladeren via www.fotozoekt-
familie.nl, een initiatief van het 
Tropenmuseum en KIT Infor-
mation & Library Services, twee 
afdelingen van het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen.
Men vraagt bezoekers om tags 

te plaatsen bij de foto’s, wan-
neer er bijvoorbeeld plaatsen 
of personen worden herkend. 
Inmiddels zijn er al 2177 tags 
geplaatst, dagelijks komen er 
nieuwe bij.
Diverse albums zijn inmiddels 
teruggegeven aan de rechtma-
tige eigenaren en bijna dage-
lijks melden zich nu familiele-
den die het vermoeden hebben 
dat hun album tussen de ruim 
300 exemplaren zit.

Een Indo Europese meisje leest voor uit een kinderboek. De foto moet 
zijn gemaakt ergens tussen 1925 en 1935

Portret van twee Indo Europese 
kinderen in een trapauto



Colofon
Editie 20

Oplage 113.075 ex.

Uitgave van

Spaarne Pers b.v.
k.v.k. 34265164

In samenwerking met
De Heemsteder, de 

Jutter, de Hofgeest, de 
beverwijker,

de Heemskerkse Courant,
de Castricummer en

de Uitgeester Courant

Directie:

Frits Raadsheer

Tel:  06-53951836

verkoop:

Wendi Honcoop

Tel:  06-20278532

aanlever@50pluswijzer.nl

Redactie:

Reneé Wouwenaar

redactie@50pluswijz er.nl

Kantoor: 

Zeeweg 189-191

1971 Hb  IJmuiden

Tel: 0255-533900

Fax: 0255-518875

verspreiding :

verspreidnet b.v.

Castricum

Tel: 0251-674433

www.verspreidnet.nl

Druk:

Janssen/Pers Rotatiedruk

Overname/kopiëren van 

advertenties en/of teksten 

uit deze uitgave is niet  

toegestaan zonder schrifte-

lijke toestemming van de 

uitgever.

In deze rubriek geven beeldend kunstenaars 
(50+) de ‘kwast’ door aan een collega

Afke Spaargaren

lk geef de kwast door aan.....
lk geef de kwast door aan.....

Na de eerste graads oplei-
ding Tekenen en Schilde-
ren aan de Amsterdamse 
Academie voor Beeldende 
Vorming in 1984 heeft 
Afke Spaargaren uit IJmui-
den nog een jaar Kunst-
geschiedenis gestudeerd 
aan de GU in Amsterdam. 
Sinds 1989 geeft ze les 
bij het Kunstencentrum 
Velsen. Ook werkt ze met 
veel plezier in Castricum 
bij Perspectief en bij het Lu-
casgilde in Beverwijk. Afke 

bewondert het werk van 
Henri  Matisse, het kleurge-
bruik van Pierre Bonnard 
en  Marc Rotkho. Afke: ,,Ik 
kijk altijd naar de werk-
wijze van de kunstenaar, 
kijk naar de kwaststreken, 
verwonder me over het 
kleurgebruik of de opbouw 
van de compositie. Mijn 
bevindingen deel ik graag 
met mijn cursisten. Hun 
enthousiasme en de vorde-
ringen die ze maken geven 
me veel voldoening.‘‘ Sinds 

2004 doet Afke mee aan 
de Haarlemse Kunstlijn en 
is ze aangesloten bij Kunst 
Zij Ons Doel in Haarlem, 
waar ze regelmatig mee-
doet aan exposities in de 
Waag in Haarlem, zoals 
het project “Tulpen en Le-
lies” en “Herkomst, Terug-
komst”. Afke: ,,Zo kon het 
gebeuren dat mijn werk in 
een museum in Turkije en 
in de museumzaal van het 
stadhuis van Brussel heeft 
gehangen. Verder voer ik 
opdrachten uit zoals het 
afscheidscadeautje voor 
burgemeester Peter Cam-
maert en onlangs een 
kunstkijkkastje voor de 
RABO Bank in Velsen.’’
Haar atelier bevindt zich 
in het Raadhuis voor de 
Kunst, Torenstraat 7 in Oud 
Velsen. Ze schildert daar 
haar kleurige stillevens van 
gebruikte voorwerpen met 
decoratieve achtergron-
den, met acrylverf, op zelf-
opgespannen linnen. Een 
gekregen Marokkaans sui-
kerpotje kan zomaar een 
hoofdrol spelen in een se-
rie schilderijen. Afke: ,,Een 
IJmuidense huisarts heeft 
er een in haar spreekka-
mer hangen en de patiën-
ten die mij er op straat over 
aanspreken vertellen dat 
ze weer vrolijk naar huis 
gingen…  beter kan het 
toch niet..?’’ Meer infor-
matie: www.kunstmetstip.nl 
en www.KZOD.nl.
Afke geeft de kwast 
door aan Kees Kalk-
man uit velserbroek.

Spaarne Kunstroute
De Spaarne Kunstroute is 
een maandelijkse wan-
delroute langs 27 ateliers 

en/of galeries. Op iedere 
eerste zondag van de 
maand is er open huis van 

13.00 tot 17.00 uur met 
een enorme variëteit aan 
uitingen: schilderkunst, fo-
tografie, objecten van al-
lerlei  materialen, kleding/ 
couture, beelden, street 
art, sieraden, dichtkunst, 
voordracht, meubels, kera-
miek, lijsten, glas in lood, 
bloemarrangementen, 
smeedwerk en levende 
muziek vanaf 16.00 uur in 
het Jan & Piet Museum.
Meer informatie: www.
spaarnekunstroute.nl.

Fort aan den Ham 
zondag weer open

Op tweede paasdag was 
de officiële start van het 
Stelling van Amsterdam 
seizoen op het Fort aan 
den Ham in Uitgeest. 
Maar zondag 28 april is 
Fort aan Den Ham voor 
de eerste seizoensope-
ning in 2013 voor publiek 
geopend. Van 11.00 tot 
16.00 uur bent u welkom. 
Er is ruime parkeergele-
genheid.
Het fort is gebouwd in 
1903 voor de verdediging 
van Amsterdam tegen 
mogelijke vijanden rond-
om. Het fort ligt net over 
het spoor tussen Krom-
menie en Uitgeest aan de 
provinciale weg N203. 
Nu een rustige plek in het 
Noord-Hollandse land-
schap maar in de mobili-
satietijden 1914-1918 en 
1940 vol met soldaten en 
zware kanonnen.
De vrijwilligers heb-
ben van het fort een mi-
litair museum gemaakt 
met behoud van de ou-
de sfeer. Zoveel mogelijk 
wordt het fort in de oude 
staat gehouden of terug-
gebracht met ziekenzaal, 
keuken, officierskantine 
en de manschappen pri-
vaten. 

Deze winter is de com-
mandantsruimte geheel 
in oude staat terugge-
bracht en is er radiover-
binding met andere for-
ten. Er zijn diverse ex-
posities te zien over de 
Stelling, WO-2, militai-
re communicatie, de Li-
nie van Beverwijk, Slag 
bij Castricum en de Poli-
tionele acties gedurende 
1945-1950 in voormalig 
Nederlands-Indië.
Er zijn ieder uur rondlei-
dingen met gids. De kan-
tine is geopend en de ka-
chel brandt. De man-
nen van het Nederlands 
Grammofoon Genoot-
schap zullen zich ook la-
ten horen. 
Het fort is opgenomen 
in de Holland Route die 
langs tal van Industri-
eel Erfgoed in Noord-
Holland loopt. Het fort 
en fortterrein rondom is 
geheel toegankelijk en 
UNESCO Wereld Erfgoed 
sinds 1996. 
Kunt u op zondag niet 
dan is het fort ook het he-
le jaar door iedere woens-
dag te bezoeken tussen 
10-16 uur. Informatie op 
www.fortaandenham.nl. 
(foto’s: F. Braaksma)



Warme huiselijkheid in Hotel de Paddestoel
Een vakantie in het   hotel De Paddestoel 
betekent een warme ontvangst, comfortabele, stijlvolle 
kamers,met kitchenette, en alles begane grond met eigen 
terrasje, een voortreffelijke  keuken,volop recreatie mogelijkheden, 
geslaagde fiets- en wandeltochten en leuke uitstapjes in de omge-
ving. Dit hotel is ook uitstekend geschikt voor mensen die gebruik 
maken van een rollator of rolstoel.

Gasten worden in hotel de Paddestoel met de bekende Brabantse hartelijk-
heid en gastvrijheid ontvangen. De huiselijke inrichting van het hotel en de groene omgeving zorgen ervoor 
dat men helemaal tot rust kan komen. En wie er op uit wil trekken kan 
terecht in de prachtige omgeving van het hotel.

De prijs voor het week-arrangement bedraagt € 630,00 
incl. volp. toeristenbel. koffi e/thee, 4 bustochtjes.  
voor 2 pers op een kamer geldt een korting van € 30,00 p.p. 
Gèèn toeslag voor èèn pers. kamer. Wij sturen u graag onze brochure.
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar, 
opstapplaats Zuidplein/Alexander/ Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht

Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met  013-5282555 
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk. www.hoteldepaddestoel.nl
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Warme huiselijkheid in Hotel de Paddestoel
Een vakantie in het   hotel De Paddestoel 
betekent een warme ontvangst, comfortabele, stijlvolle 
kamers,met kitchenette, en alles begane grond met eigen 
terrasje, een voortreffelijke  keuken,volop recreatie mogelijkheden, 
geslaagde fiets- en wandeltochten en leuke uitstapjes in de omge-
ving. Dit hotel is ook uitstekend geschikt voor mensen die gebruik 
maken van een rollator of rolstoel.

Gasten worden in hotel de Paddestoel met de bekende Brabantse hartelijk-
heid en gastvrijheid ontvangen. De huiselijke inrichting van het hotel en de groene omgeving zorgen ervoor 
dat men helemaal tot rust kan komen. En wie er op uit wil trekken kan 
terecht in de prachtige omgeving van het hotel.

De prijs voor het week-arrangement bedraagt € 630,00 
incl. volp. toeristenbel. koffi e/thee, 4 bustochtjes.  
voor 2 pers op een kamer geldt een korting van € 30,00 p.p. 
Gèèn toeslag voor èèn pers. kamer. Wij sturen u graag onze brochure.
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar, 
opstapplaats Zuidplein/Alexander/ Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht

Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met  013-5282555 
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk. www.hoteldepaddestoel.nl
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Vakantie in het  van Brabant
Seniorenaanbieding!Zomerarrangement:

24 t/m 31 mei  VOL
14 t/m 21 juni  (laatste 4 kamers)
12 t/m 19 juli
9 t/m 16 augustus
30 aug. t/m 6 september

Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en bossen 
in Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor Senioren biedt dit 
hotel u een geheel verzorgde vakantie op basis van vol pension incl. 
4 uitstapjes, verzorgde avonden e.d. De ruime kamers zijn allemaal 
voorzien van douche, toilet, kitchenette, koelkast, telefoon met nacht-
bel en TV. Alles begane grond en goed toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers.

De prijs voor dit arrangement bedraagt € 650,00 p.p. Voor 2 personen
op 1 kamer geldt een korting van € 30.- p.p. Incl. 8 dagen-7 nachten
logies/ontbijt, lunch, diner, koffie/thee, 4 uitstapjes per luxe touringcar.

Opstapplaatsen vanaf 13.00 uur: 
Heemskerk Bachplein 
Beverwijk CS 
IJmuiden, Plein ‘45
Heemstede, CS Aerdenhout  

Al 30 jaar verkopen wij
nieuwe en gebruikte campers,

steeds ± 40 stuks op
voorraad. Dit in alle prijsklassen.

Gespecialiseerd in Hymer.
Zie ook www.travelcar.nl

LET OP: NIEUW ADRES!
Haarlemmerstraat 1b
2182 HA  Hillegom

0252 - 341 907

“Zij wilde  
oma nog één 
tekening  
meegeven.”
Monique Pronk, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl     tel. 0800-0375

Vertrouwd dichtbij.

Te huur boerderijbungalow 

‘Vlaamse gaai 32’
op de Veluwe - epe (gelderland)
beschrijving
Regio :  Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. :  4-6 personen 
Type :  Boerderij-bungalow 
Ligging :  op 1100 m2 eigen bosperceel
  in een recreatiepark 
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

ligging 
Te huur op het mooie, rustige bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en heiderijke Epe.

Voor informatie zie onze site:
www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen
bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. logtenberg beheer:
0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren
of via wlogtenberg@hotmail.com

Hoorne 8a  1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

Hoorne 8a, tel. 0251 - 31 72 70

Uitgeest



Wie is wie ook alweer?
Wim Niesten was deze foto jaren kwijt maar vond ‘m weer bij het opruimen van de 
zolder. Hij stuurde de foto naar enkele oud-klasgenoten die net als hij nog in Bever-
wijk wonen en kond daardoor het rijtje namen bijna compleet maken. Het betreft 
de zesde klas van de Beverwijkse Sint Bavoschool in het schooljaar 1964-1965. Op 
de foto staat links schoolhoofd de heer Tol. Verder op de achterste rij van links naar 
rechts Jan Waardijk, Peter Kater, Jan Al, Otto van Veen, Hiele van Rijssen, ? Beentjes, 
Piet Brasser en Jos Hassing. Op de middelste rij: André Lugtigheid, Philip Schilder, 
John Boerteboom, Fons Scheirlinck, Jaap Talens, Hennie Bleyendaal, Ad van Kam-
pen, Frans Schram en Maarten Mulder. Vooraan: Leo Stijnman, Peter Appel, Wim 
Niesten, Sjaak Ligthart, Klaas Heijne, Henk de Nijs en Harry de Nijs.
Heeft u een leuke klassenfoto die u met onze lezers wilt delen? Mail naar 
redactie@50pluswijzer.nl.

Festival Op de Bres 2013
Festival Op de Bres reist 
in 2013 door naar het 
noordwestelijk front van de 
Stelling van Amsterdam. 
Fort bij Veldhuis, Fort bij 
Krommeniedijk, Fort aan 
den Ham, Fort aan de St. 
Aagtendijk en Fort Zuid-
wijkermeer vormen het 
podium voor Op de Bres 
2013. Het festival vindt 

plaats in het Pinksterweek-
end van 18, 19 en 20 mei 
2013. Er is een gevarieerd 
programma vol theater, 
muziek, dans, workshops, 
fietsen en wandelen en lek-
ker eten.

Programmering
Kijken, beleven en doen! 
Dat zijn inmiddels vaste in-
grediënten van Festival Op 
de Bres. Ook in 2013 is er 
weer een gevarieerd pro-
gramma voor jong en oud. 
Het festival start met een 
educatieproject voor het 
VO, waarbij leerlingen zelf 
een ‘Verse Film’ maken. 
De films worden tijdens het 
festival gemonteerd en ge-
toond. Theatergroep Kever 
realiseert een familiethea-
tervoorstelling ‘De legende 
van Knikkebeen’ op Fort 
bij Krommeniedijk samen 
met omwonenden. Ver-
der zijn er tekenactiviteiten 
(‘Campaign for Drawing’) 
en theaterworkshops voor 
jong en oud en kan de be-
zoeker genieten van dans- 
en theatervoorstellingen 
zoals die van Danstheater 
AYA in Fort bij Veldhuis en 
De Waterlanders op Fort 
aan den Ham. Fort aan 
de St. Aagtendijk neemt 
een bijzonder plek in op 
het festival. Deze plek is 
als leerplek aangeboden 
voor derdejaars studenten 
van de Reinwardt acade-
mie. 26 studenten voeren 
hier hun Minor Cultureel 
Ondernemen uit en ne-

men het fort ‘over’. De 
studenten denken na over 
de inhoud en vertalen dit in 
activiteiten voor het festival. 
Landschap Noord-Holland 
organiseert tijdens het festi-
val excursies om de bijzon-
dere natuurwaarden in dit 
gebied onder de aandacht 
te brengen. Het complete 
programma is te vinden in 
de agenda op deze web-
site.

Thematiek 
De festivallocaties bevin-
den zich in een druk ge-
bied. Auto’s razen voorbij 
op de A9 en de Provinciale 
weg. Vliegtuigen vliegen 
met regelmaat over de for-
ten. In het gebied aan de 
keelzijde, de achterzijde 
van de forten, weg van de 
snelweg, keert men terug 
naar de natuur. Hier kunt 
u wandelen, fietsen en ka-
noën. Drukte en stilte, roe-
rig en kalm, snel en lang-
zaam en front en keel zijn 
toepasselijke kenmerken 
voor het gebied en vormen 
een rode draad door het 
festival. 

Festival Op de Bres wordt 
mogelijk gemaakt door 
provincie Noord-Holland, 
VSBfonds, Fonds Cultuur-
participatie, Prins Bern-
hard Cultuurfonds Noord-
Holland, DichtbijFonds 
Rabobank IJmond Noord, 
gemeente Beverwijk, ge-
meente Heemskerk en ge-
meente Zaanstad.

	 	

Voor een optimaal kunstgebit ga je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken een gebitsprothese zelf in nauw overleg 
met u, waardoor tandvorm, kleur en zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering, 
indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgverzekering gecon-
tracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op implantaten, 
het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

Haarlem
W.J.M. van Hooff
023-5422400
Heemstede
023-5293295
Hillegom
0252-520605
www.tpvanhooff.nl
WEEKEnd-
rEparaTIEsErVIcE:
06 1777 6 777

drieHuis
V. Verhoog
Driehuizerkerkweg 138a
1985 HD Driehuis
0255 - 511144

CastriCum
A.A.L. Stet
Van Egmondstraat 7
1901 BA Castricum
0251-653653

HeemsKerK
R.M. Snijder
G. van Assendelft-
straat 25b
1964 NJ Heemskerk
0251-237590

BeverwijK
Gerard Kool
Alkmaarseweg 79b
1947 DB Beverwijk
0251-272894
info@tppgerardkool.nl
www.tppgerardkool.nl

ijmuideN
F.W. van der Linde
Planetenweg 14
1973 BG
0255-520035
Haarlem
Parklaan 88, 2011 KZ
023-5321972
www.fvanderlinde.nl

saNtpoort-zuid
T. Jorritsma
Bloemendaalsestraatweg 89
2082 GC Santpoort-Zuid
023-5379928
info@praktijkjorritsma.nl

Haarlem 
sCHalKwijK
Joost Bosma
Stresemannlaan 62
2037 TK Haarlem-
Schalkwijk
023-5366088
www.tppbosma.nl
Ook dinsdagavond 
geopend!

Haarlem 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433

O.N.T., Leidsevaartweg 99, 2106 AS, 
Heemstede, 023-7200444 , info@ont.nl

WWW.ONT.NL



Diederik van Vleuten 
‘Buiten Schot’

In ‘Buiten Schot’, vrijdag 3 
mei te zien in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 
gaat cabaretier Diederik 
van Vleuten verder waar hij 
met zijn vorige programma 
‘Daar Werd Wat Groots 
Verricht’ mee begon. Hij 
verbindt zijn familiekroniek 
aan de Nederlandse en 
zelfs Europese geschiede-
nis. 

De basis voor deze voor-
stelling zijn 300 brieven 
van de broertjes Sam en 
Jan die door hun ouders 
vanuit Indië naar Neder-
land zijn gestuurd om hier 
naar school te gaan. Maar 
dan breekt de Eerste We-
reldoorlog uit en hebben 
Jan en Sam vier jaar lang 
alleen contact via brieven 
met hun ouders. In die 
brieven vertellen ze over 

alledaagse gebeurtenis-
sen, maar refereren ze ook 
aan de oorlog.
Een doos vol kinderbrie-
ven, een slagveldvakantie 
met oom Jan, een aanslag 
in Sarajevo, een pianocon-
cert voor de linkerhand, 
een kerstbestand, een wa-
tersnood, een Duitse keizer 
voor de deur. In de han-
den van meesterverteller 
Van Vleuten vormen deze 
dingen samen een aan-
grijpend, ontroerend en 
hilarisch geheel.

Reserveren?

Kaarten vanaf 16,50 voor 
vrijdag 3 mei om 20.15 
uur kunt u reserveren via 
www.kennemertheater.nl of 
via de theaterkassa, 0251- 
221453. (foto: Clemens 
Rikken)

Kok Wessel Deen van Chef 
& Sloof (www.chefensloof.
nl) trakteert u weer op 
een heerlijk recept. Deze 
maand: varkenshaasjes 
in sinaasappelsaus. Het 
recept is voor 4 personen.

Ingrediënten:
Varkenshaasjes (700-800 
gram), 5 perssinaasappels, 
2-3 deciliter droge sherry 
(naar smaak), 3 deciliter 
kippenbouillon, 4 teentjes 
knoflook, 3 saliebladeren, 
4 theelepels maïzena, een 
flinke klont boter, zout en 
peper.

Recept van de Chef
Bereiden:
Kruid de varkenshaasjes 
met zout en peper. Smelt 
de boter in een pan en bak 
de varkenshaasjes rondom 
bruin (zelf houd ik ze mals 
van binnen, dus niet door-
bakken). Voeg de sherry 
toe en laat 2 minuten sud-
deren op laag vuur. Voeg 
dan de kippenbouillon 
toe, de geperste teentjes 
knoflook en het fijngehakte 
salieblad (tijm vind ik per-
soonlijk ook lekker hierbij).
Neem een rasp en rasp 
de schil van drie sinaasap-
pels in de pan. Pers de drie 

geraspte sinaasappels uit 
(apart, niet in de pan) en 
voeg vier theelepels maïze-
na toe aan het sap. Goed 
mengen. Voeg dit mengsel 
toe aan het vlees en laat 
het geheel sudderen tot de 
saus gebonden is. Je bent 
nu zo’n 10 minuten verder, 
het vlees is gaar.
Snijdt de andere sinaasap-
pels in partjes. Serveren 

met het sausje over het 
varkenshaasje en de par-
tjes als garnering. Heerlijk 
met gebakken aardappel-
tjes en verse salade.

Loes den Hollander is mystery guest
Spannende literaire ontmoeting
Dinsdag 4 juni 20.00 uur 
Lezing  vanaf € 13,50 foto: aangeleverd

Vuile Huichelaar 3
Meezingen en lachen: 
een echte ladies night out!
Donderdag 25 april 20.15 uur
Muziektheater  vanaf € 17,50 foto: Jose Eldering

Een ideale vrouw
try-out: exclusief in Beverwijk! 
Komedie over liefde met o.a. Tjitske Reidinga
Zaterdag 1 en zondag 2 juni 20.15 uur
Komedie  vanaf € 21,50 foto: Marcel van der Vlugt

Peter Heerschop 
Gelukzoekers 
Vrijdag 17 mei 20.15 uur
Cabaret  vanaf € 17,50 foto: Joris v. Bennekom

Gili
Iedereen Paranormaal
Vrijdag 26 april 20.30 uur
Show  vanaf € 17,00 foto: Thijs Lowagie

Diederik van Vleuten
Buiten Schot
Vrijdag 3 mei 19.00 uur
Cabaret  vanaf € 16,50 foto: Katinka Krijgsman

De LULverhalen tekening: Vincent van Eijk 
Howard Komproe, Thijs van Domburg, 
Jeroen Post en Ad Visser 
Zaterdag 11 mei 20.15 uur
Cabaret  vanaf € 18,50   

The Buddy Holly Story 
Tim Akkerman e.a.
Zaterdag 27 april 20.15 uur 
Muziektheater  vanaf € 31,50 foto: Govert de Roos

Yamato 
The Best of 20 years Yamato
Donderdag 16 mei 20.15 uur
Show  vanaf € 32,50   foto: aangeleverd

BEKIJK NU HET PROGRAMMA VAN 
HET  SEIZOEN 2013-2014 ONLINE 
OP WWW.KENNEMERTHEATER.NL 

EN BESTEL VANAF VRIJDAG 
26 APRIL 14.00 UUR

Vroegboekers ontvangen bij bestelling 
van 5 of meer voorstellingen 10% korting

Graag bloemen 
of (liever) geen
Van oudsher spelen 
bloemen bij de uitvaart 
een belangrijke rol. Tot 
ongeveer dertig jaar 
geleden waren dit bij 
uitstek witte lelies, arons-
kelken en witte rozen die 
allen symbool staan voor 
respectievelijk onschuld,  
Maria en vergankelijkheid 
en het afgebroken leven.
Nu geldt bij de keuze 
van bloemen minder de 
symboliek, maar wordt 
gekeken naar waar 
iemand van hield en wat 
bij iemand past qua kleur, 
vorm en soort.
Soms kiest men voor 
één kleur, de kleur waar 
iemand altijd voor koos. 
Of iemand die erg van 
veldboeketten hield, 
kreeg dit op de rouwkaart 
vermeld. Het was okto-
ber, maar dankzij veel 
creativiteit waren er veel 
boeketten ‘in de sfeer 
van’ veldboeketten.
Soms wordt gevraagd 
een enkele bloem mee 
te nemen om als laatste 
groet neer te leggen. 
Dit ritueel geeft een 
heel speciaal gevoel 
van verbondenheid met 
elkaar. Ook is het mooi 
als kinderen een eigen 
kaartje aan de bloem 
maken, met bijvoorbeeld 
een tekening.
Bij het overlijden van 
kinderen kunnen kleine 
bloemen of bloemblaad-
jes worden gebruikt. Ze 
symboliseren de broos-

heid.
Maar natuurlijk kunnen 
bloemen ook zelf worden 
geplukt, bijvoorbeeld uit 
eigen tuin. Iemand met 
op dat moment een tuin 
vol bloeiende bloemen, 
maakte in eigen tempo 
een prachtig bloemstuk. 
Op de laatste dag toen 
het af was werd het vol 
trots op de kist gelegd. 
Dat geeft een extra per-
soonlijke dimensie aan de 
uitvaart. 
Soms spelen bloemen 
geen rol. Dan staat er 
op de rouwkaart (liever) 
geen bloemen. Dit kan 
zijn uit geloofsovertui-
ging, maar ook omdat 
men graag het eventuele 
besteedde geld aan een 
goed doel wil geven.
Met bloemen bij de 
uitvaart, alsook de keuze 
voor geen bloemen, kan 
veel worden uitgedrukt. 
Met de keuze voor vorm, 
kleur en soort wordt uit-
drukking gegeven aan de 
gevoelens van respect die 
men heeft ten opzichte 
van de overledene.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg



50+-zwemclub bij 
Zwemschool Spaarnwoude

Nieuw en uniek in de re-
gio is de 50+-zwemclub 
van Zwemschool Spaarn-
woude. Vanaf heden biedt 
de zwemschool een uniek 
concept aan in samenwer-
king met Fletcher hotels.
‘Een totaal rustgevende er-
varing’ is het uitgangspunt 
van dit concept. Ontspan-
nen zwemmen en heerlijk 
genieten in de sauna van 
uw keuze! De combinatie 
van zwemmen en sauna 
is ideaal voor het reinigen 
van het lichaam. Door te 
zweten in de sauna stoot 
uw lichaam afvalstoffen en 
overtollig vocht af. Door 
daarnaast te zwemmen 

en te ontspannen komt de 
doorbloeding op gang zo-
dat uw lichaam optimaal 
ontspant en gereinigd 
wordt. Het resultaat is dat u 
zich weer helemaal verfrist 
en ontspannen zult voelen 
als u weer vertrekt. 
Het hotel beschikt over 
een Finse sauna, infrarood 
sauna en Turks stoombad. 

De sauna mag worden 
gebruikt in badkleding. Na 
afloop krijgt u een gratis 
kopje koffie in de lobby 
van het hotel.
De 50+ zwemclub is op 
woensdagochtend van 
11:00 tot 13:00 uur. 
Voor meer informatie kijk 
op de website: www.zwem-
school-spaarnwoude.nl.

Workshop met lunch of high tea
Voor veel mensen is het 
al jaren een vertrouwd 
adres voor een creatief 
uitje: d’Oude Proeftuyn in 
Heemskerk. Frida Klomp 
laat al elf jaar menigeen 
genieten van een ‘groene’ 
workshop. Op www.dou-
deproeftuyn.nl, staan legio 
mogelijkheden waaruit de 
deelnemers kunnen kie-
zen. Een voorjaarskroon, 
een gieter bekleden of 
een tuintafelstuk maken, 
het zijn maar enkele voor-
beelden. En ook over een 
datum hoeft u niet in te zit-
ten, de workshops worden 
vrijwel dagelijks georgani-
seerd.
Een workshop duurt altijd 

één dagdeel en de prijs is 
afhankelijk van uw keuze. 
Ook organiseert d’Oude 
Proeftuyn complete arran-
gementen. Zo kan geluncht 
worden bij Sonnevanck in 
Wijk aan Zee, Blond of In 
de Kas in Heemskerk of ‘t 
Stokpaardje in Uitgeest. 
Ook kunt u kiezen voor 
een High Tea bij Café Gaaf 
in Beverwijk. Zo’n arrange-
ment heeft een vaste prijs: 
40 euro all-in, daar is de 
workshop dus bij inbegre-
pen. Een heel leuk idee dus 
voor een vriendinnenuitje 
of een bedrijfsfeestje met 
een blijvend aandenken.
d’Oude Proeftuyn is ook 
een leuk winkeltje voor ca-

deautjes, dat iedere zater-
dag van 09.30 tot 16.00 
uur en tijdens de work-
shoptijden open is.
Het adres is Zuiderwent-
weg 1 in Heemskerk. 
Telefonische informatie? 
Bel 0251-241036. Kijk 
ook eens op www.doude-
proeftuyn.nl.

- Uniek in de regio 50+ zwemclub!
- Ontspannen zwemmen in warm water 31 °C.
- Gelegenheid om te ontspannen in de finse sauna en   
   het turks stoombad in badkleding.

www.zwemschool-spaarnwoude.nl

Nieuw!

Voorjaars
Lunch- of High Tea arrangement

Het arrangement ziet er als volgt uit:
09.45 uur Ontvangst in d’Oude Proeftuyn te Heemskerk met koffie /  
 thee en gebak.
10.15 uur Aanvang workshop: U kunt zelf een workshop kiezen ter  
 waarde van € 28,-. 
 Indien u een andere workshop kiest die duurder is dan 
 € 28,- kunt u het verschil bijbetalen.
12.00 uur Gaat u wandelen of fietsen met de door ons aangeboden  
 route en krijgt u wat lekkers voor onderweg.
13.00 uur Aankomst bij de door u gekozen gelegenheid waar een 
 heerlijke lunch of high tea voor u klaar staat. 

Kosten inclusief alle materialen e 40,00  
Zie voor meer informatie: www.doudeproeftuyn.nl

In de maanden april, mei, juni en juli kunt u weer het lunch- 
of high tea arrangement boeken. 

•  familiefeest? zoveel jaar getrouwd?
•  drie generaties hebben lol:
 opa en oma kunnen nu eens
 sporten met de kleinkinderen
•  16 bowlingbanen wachten op u
•  daarna eten in het onlangs vernieuwde restaurant
•  gratis parkeren op groot terrein
•  geheel air-conditioned; invaliden-toilet aanwezig
•  kijk op onze website of kom langs; 
 de koffie staat klaar!

Gezelligheid voor de hele familie

Kennemerstraatweg 341 • 1851 ND Heiloo • Tel. 072-5331992  
www.bowlingheiloo.nl • e-mail: info@bowlingheiloo.nl

Verjaardags arrangement

Uw vakkundig adres voor
-	 (semi)	orthopedisch	maatschoeisel
-	 maatvoetbedden	/	steunzolen
-	 alle	gewenste	orthopedische
	 aanpassingen	aan	confectieschoenen
-	 gratis	en	vrijblijvend	voet	en/of	

schoenadvies
-	 Pedicure
-	 Podotherapie
Leverancier van alle zorgverzekeraars.

Geopend Beverwijk:
dinsdag	t/m	vrijdag	 		9.30	-	17.00
wo.	inloopspreekuur	 10.00	-	16.00
Geopend Castricum:
dinsdag	t/m	vrijdag	 		9.00	-	18.00
zaterdag	 		9.00	-	17.00

Gravemaker Orthopedie Service
Koningstraat 60, 1941 BE  BEvErwijK, tEl. 0251-212000

w.C. gEEstErduin 4, 1902 EK  CastriCum
www.gravemaker.eu • info@gravemaker.eu
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Vrijmarkten op 30 april
Bij Koninginnedag horen vrij-
markten – ook in Velsen.

Op allerlei plekken bieden kinde-
ren en volwassenen hun spulletjes 
aan. De gemeente stelt daar een 
aantal voorwaarden aan om er-
voor te zorgen dat er geen brand-
gevaarlijke en onveilige situaties 
ontstaan en dat ook de hulpdien-
sten goed hun werk kunnen doen.

Ook aan de belangen van onder-
nemers die hun winkels willen 

openen wordt gedacht. De vrij-
markt tijdens Koninginnedag is 
bedoeld voor kinderen en vol-
wassenen en niet bestemd voor 
commerciële doeleinden. Daar-
om heeft de gemeente een aantal 
voorwaarden opgesteld, zodat de 
vrijmarkt voor iedereen een leuke 
belevenis wordt.

De voorwaarden staan allemaal op 
de homepage van www.velsen.nl 
onder Actueel en bij de Bekend-
makingen elders in deze krant.

Burgerzaken extra open
Op de avond van dinsdag 7 en 
dinsdag 21 mei kunt u op afspraak 
terecht bij Burgerzaken – voor 
een nieuw paspoort of identiteits-
kaart bijvoorbeeld.

De vakantietijd komt eraan. Dat be-
tekent meer aanvragen van paspoor-

ten en identiteitskaarten. Daarom 
is Burgerzaken twee avonden ex-
tra open in mei: op dinsdag 7 mei 
en dinsdag 21 mei. Tussen 18.00 en 
20.00 uur kunt u terecht op afspraak, 
die u telefonisch moet maken (niet 
via de website). Het nummer is 
140255 of 0255-567200.

Zaterdag 4 mei 2013

Dodenherdenking
Het gemeentebestuur Velsen en 
het Comité 4 en 5 mei Velsen roe-
pen iedereen op om deel te ne-
men aan het herdenkingspro-
gramma van 4 mei en vanaf 18.00 
uur tot zonsondergang de vlag 
halfstok uit te hangen als een eer-
betoon aan hen, die hun leven ga-
ven voor onze vrijheid.

11.00 uur Kranslegging Begraaf- 
plaats Duinhof in IJmuiden-Oost. 
Burgemeester Weerwind legt sa-
men met een aantal wethouders en 
het Comité 4 en 5 mei Velsen een 
bloemstuk bij het Indië-monument 
en een krans bij het herdenkings-
monument.

17.45 uur Ontvangst in de R.K. Lau-
rentiuskerk aan het Fidelishof 30 in 
IJmuiden.

18.00 uur Herdenking in de kerk 
met toespraken, optredens en muzi-
kale intermezzo’s.

18.45 uur Kranslegging Monument 
Plein 1945. Bloemen en kransen 

kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur in 
de R.K. Laurentiuskerk worden af-
gegeven.

19.00 uur Herdenkingstocht vanaf  
Plein 1945 naar Begraafplaats Wes-
terveld in Driehuis.

19.30 uur Aankomst van de herden-
kingstocht op begraafplaats Wester-
veld.

19.35 uur Muzikale bijdrage door 
de IJmuider Harmonie en de Zang-
groep Voices.

20.00 uur Twee minuten stilte, aan-
gekondigd door de Taptoe.

20.02 uur Zang; alle aanwezigen 
zingen het eerste en zesde couplet 
van het Wilhelmus.

20.05 uur Kranslegging en aanvang 
defilé langs het Herdenkingsmonu-
ment, gelegenheid tot individuele 
bloemlegging.

20.15 uur Einde programma.

Het afval van 30 april
Win een prijs met een oud elek-
trisch apparaat! Lever deze appa-
raten in na de vrijmarkt van Konin-
ginnedag bij de milieustraat aan 
de Amsterdamseweg voor herge-
bruik. Voor de eerste honderd ‘in-
leveraars’ ligt een prijs klaar.

Heeft u na de vrijmarkt van Konin-
ginnedag nog elektrische apparaten 
of kapotte spaarlampen over? Gooi 
ze dan niet weg, maar lever ze in op 
de milieustraat aan de Amsterdam-
seweg. Daar worden de bruikbare 
materialen eruit gehaald en opnieuw 
gebruikt. Dat doet de gemeente Vel-
sen samen met Wecycle – een lande-
lijke organisatie die de inzameling 
van apparatuur verzorgt en demon-
teert voor hergebruik.

De eerste honderd inleveraars krij-
gen een ‘bag to the future’-tas van 
gerecycled materiaal en er worden 
500 kaarten uitgedeeld waarmee u 
kans hebt op een leuk uitje voor het 
hele gezin. 

HVC en Velsen zetten op 30 april een 
aantal grote afvalcontainers aan de 
zijstraten van de Lange Nieuwstraat 
voor alle spullen die niet verkocht 
zijn tijdens de vrijmarkt. Voor ou-
de elektrische apparaten komt een 

aparte gele plastic bak voor wie niet 
naar de Amsterdamseweg gaat. 

De gemeente Velsen vindt herge-
bruik heel belangrijk. Door herge-
bruik worden grondstoffen behou-
den waar apparaten van gemaakt 
zijn; zo zijn er minder grondstoffen 
nodig uit de natuur en komen scha-
delijke stoffen niet in het milieu te-
recht. Kleine elektrische apparaten 
worden voor meer dan 75% gerecy-
cled en spaarlampen zelfs meer dan 
90%. Kijk ook op www.wecylcle.nl.

HVC en gemeente Velsen

van HVC aan de Amsterdamseweg

Lintjesregen in Velsen
Vrijdag 26 april is de dag van de 
lintjesregen. Ook in Velsen wordt 
een aantal inwoners in het zonne-
tje gezet voor hun jarenlange in-
zet op divers gebied. SeaportTV 
zendt dit vanaf 28 april een aan-
tal keren uit. 

De uitreiking van de Koninklijke on-
derscheidingen wordt uitgezonden 

vanaf zondagavond 28 april om 19.00 
en 23.00 uur door SeaportTV. De 
herhalingen worden dagelijks uitge-
zonden tot en met vrijdag 3 mei om 
09.00, 13.00, 19.00 en 23.00 uur. Op 
www.velsen.nl kunt u vanaf 27 april 
lezen waarom de gedecoreerden in 
aanmerking zijn gekomen voor een 
onderscheiding. (foto: Gemeente 
Velsen)
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Elektronisch gemeenteblad
De bekendmaking van verorde-
ningen, vergunningen, beleid van 
onze gemeente etc. staat weke-
lijks in de Jutter/de Hofgeest. 
Vanaf 1 januari 2014 stelt een 
nieuwe wet dat deze bekendma-
kingen digitaal gedaan moeten 
worden.

De officiële bekendmakingen van de 
gemeente Velsen staan elke week in 
de Jutter/de Hofgeest. Vanaf 1 janu-
ari 2014 worden ze ook digitaal via 
het elektronisch gemeenteblad ge-
publiceerd. Velsen onderzoekt via 
inspraak en evaluatie of publica-
tie in de Jutter/de Hofgeest op ter-
mijn kan worden stopgezet. Dat ge-
beurt alleen als er voldoende draag-
vlak voor is.

Uit de inspraak en evaluatie zou 
kunnen blijken dat een (korte of lan-
ge) overgangsperiode met de Jutter/
de Hofgeest gewenst is of dat er ex-
tra maatregelen nodig zijn voor ‘di-

gibeten’ (mensen die niet zo handig 
zijn met computers). Of misschien 
is het voldoende dat er een verkor-
te versie van de bekendmakingen in 
de Jutter/de Hofgeest staat met een 
verwijzing naar de formele publica-
ties in de elektronische versie.

Misschien heeft u al gemerkt dat 
we op 5 april 2013 gestart zijn met 
een proef met het digitale gemeen-
teblad. Zo kunnen de Velsenaren al-
vast ervaring opdoen met de digitale 
variant naast de papieren versie in 
de Jutter/de Hofgeest. Verder kunt 
u na de zomer gebruik maken van 
een gratis e-mailservice. Wanneer u 
zich daarvoor aanmeldt, krijgt u een 
e-mail als er besluiten worden ge-
nomen over uw directe woonomge-
ving. Daarnaast vindt u op verschil-
lende plekken een uitdraai van het 
elektronisch gemeenteblad, bijvoor-
beeld bij de balie van het stadhuis en 
bibliotheek. Een overzicht van alle 
locaties staat op www.velsen.nl.

Schoonmaakactie
In mei 2013 is de Binnenhaven in 
IJmuiden aan de beurt voor een 
schoonmaakactie. Simone Bonten-
bal roept Velsenaren op om haar 
te helpen.

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

heeft dit wijkplatform ervoor gezorgd 
dat het achtergebleven bouwmateri-
aal werd weggehaald. Toch ligt er nog 
veel zwerfvuil en puin. Vooral tussen 
de struiken en bomen van het kleine 
parkje in de hoek achter de viskraam 
van Kaatje ziet het er smerig uit.

Voor de actie van 25 mei worden ma-
terialen geregeld, zoals prikkers, 
handschoenen en vuilniszakken. De 
gemeente helpt mee door het vuil di-
rect na de schoonmaak af te voeren. 
Alle hulp is van harte welkom. Op-
geven graag via een email naar hoe-
hetookkan@live.nl. Op de Face-
book-pagina www.facebook.com/ 
hoehetookkan staat meer informatie.

HOV en de Troelstraweg
Tussen de Briniostraat en de Zee-
weg in IJmuiden komt deelpro-
ject 6 van HOV Velsen. Het voor-
lopig ontwerp is vastgesteld, dat 
na de inspraak is aangepast.

Op dinsdag 16 april heeft het col-
lege van B&W het voorlopig ont-
werp voor deelproject 6 HOV Vel-
sen vastgesteld, dat loopt over de 
P.J. Troelstraweg tussen de Brinio-
straat en de Zeeweg in IJmuiden. 

Op het ontwerp dat is vrijgegeven 
voor inspraak zijn veel reacties ont-
vangen, vooral over verkeersveilig-

heid, parkeerruimte en geluid. On-
derdelen van het ontwerp zijn aan-
gepast. De weg wordt als 30 km ge-
bied ingericht en de fietsstroken 
aan beide zijden van de weg wor-
den verbreed. Bij het kruispunt met 
de Briniostraat komen waarschu-
wingslichten om verkeersdeelne-
mers te attenderen op het busver-
keer en er komen extra parkeervak-
ken.

In de inspraakrapportage worden 
alle reacties beantwoord of  toege-
licht. De volledige inspraakrappor-
tage staat op www.hovvelsen.nl.

Woonvisie Velsen 2025
De woonvisie Velsen 2025 heeft 
als ondertitel ‘Samen werken aan 
een aantrekkelijke stad’. Daarin 
wordt rekening gehouden met so-
ciale en economische ontwikke-
lingen. In mei komt de visie in de 
gemeenteraad.

De gemeente heeft een nieuwe 
woonvisie opgesteld die aansluit op 
de gemeentebrede ‘Visie op Velsen 
2025’. In deze woonvisie geeft de ge-
meente aan hoe we van 2013 naar 
de gewenste woonsituatie in 2025 
komen en wie daarvoor nodig zijn. 
Naast de ontwikkelingen uit de Visie 
op Velsen 2025, zoals de verstedelij-
king van IJmuiden, gaat de woonvi-
sie ook in op bijvoorbeeld de vergrij-
zing van de bevolking en de woon-
vraag die dat met zich meebrengt. 
Ook duurzaamheid en de relatie met 
de regio zijn belangrijke onderwer-
pen.

De gemeente is zich bewust dat de 
uitvoering van deze woonvisie niet 
op alle punten direct opgepakt kan 
worden door de economische cri-
sis en de onzekerheid op de woning-
markt. De titel van de woonvisie 
geeft aan hoe de gemeente gezamen-
lijk de schouders er onder wil zetten. 
Door samenwerking te zoeken met 
verschillende partijen en te stimule-
ren waar dat kan, wil de gemeente de 
doelstellingen uit de woonvisie be-
reiken. De woonvisie – te vinden op 
www.velsen.nl – wordt in mei in de 
gemeenteraad besproken.

Als onderdeel van deze discussie 
zijn aan het burgerpanel Velsen vra-
gen gesteld om  inzicht te krijgen 
over hoe de inwoners denken over 
het toekomstig wonen in Velsen. De 
uitkomsten daarvan staan elders in 
deze Infopagina en ook op www.vel-
sen.nl. (foto: Gemeente Velsen)

Burgerpanel Woonvisie
De gemeente Velsen is bezig met 
een ‘Visie op wonen 2025’- moe-
ten er meer woningen komen 
voor jongeren of voor ouderen, 
bijvoorbeeld. Het digitale Bur-
gerpanel van Velsen kreeg hier 
ook vragen over.; de uitkomsten 
van dit onderzoek zijn nu binnen. 

Van de 2330 leden van het Bur-
gerpanel hebben er 1260 gerea-
geerd. Daaruit blijkt onder ande-
re dat 74% van de respondenten 
vindt dat het verhuizen tussen de 
regio’s (en de gemeenten) IJmond, 
Haarlem en Amsterdam makkelij-
ker moet worden. Daarnaast vindt 
56% dat IJmuiden en Velsen-Noord 
zich vooral moet richten op voorzie-
ningen voor jongeren, studenten en 
starters, zoals woningen, winkels, 
restaurants en cafés. Tot slot is 59% 

bereid om extra te investeren om 
de eigen woning energiezuiniger te 
maken.

Naast de antwoorden op de vragen 
zijn er honderden reacties, menin-
gen, suggesties en opvattingen bin-
nengekomen uit alle delen van de 
gemeenten. Velen schreven over de 
‘gaten van IJmuiden’ en de gebrek-
kige mogelijkheden voor doorstro-
ming naar andere woningen. Andere 
opmerkingen gingen over de wens 
om verschillende leeftijden te heb-
ben in de wijken en over de effecten 
van verkeer en openbaar vervoer op 
de aantrekkingskracht van Velsen.

De uitkomsten van het burgerpa-
nel worden gebruikt in de discussie 
over de woonvisie en zijn terug te 
vinden op www.velsen.nl.
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Stadhuis is dicht op...
In april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in dan 
een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Maandag 29 april  Verplichte vrije dag
Dinsdag 30 april  Koninginnedag
Woensdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Donderdag 9 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 10 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 20 mei   Tweede Pinksterdag

Het Terras komt dichterbij
De nieuwbouw van Het Terras met appartementen is weer een stapje dich-
terbij gekomen. Wethouder Robert te Beest (midden) heeft daar 23 april 
2013 een overeenkomst voor getekend, samen met de heer van Zijll, direc-
teur Pré Wonen (rechts), en de heer Stubbé, interim bestuurder bij Brede-
rode Wonen (links). Volgens planning start de bouw nog dit jaar en is het 
Dorpshuis in 2014 gereed voor gebruik. (foto: Reinder Weidijk)

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

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

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

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 13 
tot en met 19 april 2013 de vol-
gende aanvragen hebben ontvan-
gen voor een omgevingsvergun-
ning op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerstrand 174, plaatsen tijde-
lijke tent (17/04/2013) w13.000149.

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 8, kappen populier 
(18/04/2013) w13.000150;
Minister van Houtenlaan ong., kap-
pen boom (16/04/2013) w13.000146.

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan ong., oprichten 
buurthuis en 11 appartementen 
(19/04/2013) w13.000152; 
Berglaan 7, plaatsen groendrager 
(18/04/2013) w13.000151.

Driehuis

Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 56, vergroten woning met  
uitbouw (achtergevel)(19/04/2013) 
w13.000153;
Wüstelaan 68, gebruiken bijgebouw 
ten behoeve van bed and breakfast 

(17/04/2013) w13.000148.

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

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

leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. Burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben de volgen-
de besluiten genomen (de datum 
van vergunningverlening is tussen 
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Heidestraat 47, kappen boom 
(18/04/2013) w13.000139.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 43, in gebruik nemen ga-
rage bij woonhuis als werkruimte 
(18/04/2013) w13.000029;
Santpoortse Dreef ong., kappen boom 
(17/04/2013) w13.000118.

Santpoort-Zuid
Olga von Gotschlaan 7, kappen boom 
(17/04/2013) w13.000133;
Brederoodseweg 62, vervangen dakka-
pellen (17/04/2013) w13.000083.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Parkweg ong., kappen 2 bomen 
(17/04/2013) w13.000137.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Nicolaas Beetslaan ong., kappen 23 
bomen (plantsoen)(17/04/2013) 
w13.000117.

Evenementen art. 2:17 APV 
26 mei 2013, Run2Day Pim Mulier-
loop, start- en finishlocatie Sportpark 
Groeneveen, route loopt door de ge-
meente 
Velsen (18/04/2013) u13.003183;
10 tot en met 13 juni 2013, avondvier-
daagse door Velsen Noord, start en fi-
nish bij wijkcentrum De Mel. Op 13 
mei 
afsluiting in tent op Stratingplantsoen 
(17/04/2013) u13.003407;
19 mei 2013, Dag van het park, rondom 
kinderboerderij Park Velserbeek, Vel-
sen Zuid (18/04/2013) u13.002790;
9 tot en met 12 mei 2013, fair Bijzon-
der Beeckestijn, landgoed Beeckestijn, 
Velsen Zuid (18/04/2013) u13.003130; 
20 mei 2013, Pinksterjaarmarkt 
op Landgoed Duin & Kruidberg te 
Santpoort-Noord (18/04/2013) 
u13.003475.

Vrijmarkt Koninginnedag 2013
Tijdens Koninginnedag is het ge-
bruikelijk dat in de Gemeente Vel-
sen vrijmarkten worden gehouden. 
Gelet op de brandveiligheid en de 
belangen van ondernemers die 
hun winkels willen openen, heeft 
het college van Burgemeester en 
Wethouders voor de vrijmarkten 
in IJmuiden en Velserbroek een 
aantal voorwaarden opgesteld. In 
andere dorpskernen zijn vrijmark-
ten ook toegestaan mits dezelf-
de voorwaarden in acht genomen 
worden. Op deze manier hoopt de 
gemeente Velsen dat alle inwoners 
en ondernemers veel plezier bele-
ven aan de vrijmarkten. 

In IJmuiden en Velserbroek is de 
vrijmarkt toegestaan op de volgende 
locaties

IJmuiden (zie ook het kaartje)
• Plein 1945. Let op: parkeren op 

Plein 1945 is niet toegestaan. De 
inrit van de Noostraat naar Plein 
1945 wordt afgesloten voor ver-
keer op 29 april vanaf 21.00 uur 
tot 30 april 19.00 uur.

• Op de Lange Nieuwstraat, (het 
gedeelte vanaf hoek Plein 1945 
tot en met het gedeelte C&A). Let 
op: een gedeelte van de K. Zegel-
straat en Velserduinweg wordt 
afgesloten voor verkeer op 30 
april vanaf 06.30 uur tot 19.00 
uur.

• Marktplein 

Velserbroek
 In het voetgangersgebied van het 
winkelcentrum. 

Deelname aan een vrijmarkt is toe-
gestaan onder de volgende voorwaar-
den
1. U dient geluidsoverlast te vermij-

den. Houdt u rekening met om-
wonenden en winkeliers. 

2. Verkoop is niet toegestaan voor 
de ingang van winkels, horecaza-
ken en andere bedrijven die een 
duidelijk zichtbare poster heb-
ben opgehangen met de tekst: ‘Op 
Koninginnedag hier geen vrij-
markt, wij gaan open!’.Winke-
liers en betrokkenen kunnen de-
ze poster verkrijgen in het stad-
huis bij de receptiebalie van het 
Klant Contact Centrum, Dudok-
plein 1 in IJmuiden.

3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet 
toegestaan. Plaatsen mogen in-
genomen worden vanaf 5 meter 
vanaf de openbare weg.

4. Aan de voorzijde van de ingeno-
men plaats dient altijd voldoende 
ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij 
te blijven voor het doorlaten van 
politie, brandweer en ambulance. 

5. In verband met de brandveilig-
heid mogen geen goederen, dozen 
e.d. tegen gevels, voor deuren en/
of op brandkranen worden neer-
gezet.

6. Eventuele materialen die over de 
weg worden opgehangen, dienen 

op een hoogte van minimaal 4,2 
meter te worden gespannen.

7. Commerciële verkoop door de-
tailhandelaren is verboden. Al-
leen verkoop van gebruikte arti-
kelen door particulieren is toege-
staan. 

8. Er mogen geen alcoholhoudende 
dranken ter verkoop worden aan-
geboden.

9. Er mag niet worden gebakken en 
gebraden door middel van open 
vuur.

10. Er mogen geen tenten, partyten-
ten, kramen, bouwwerken, afdak-
jes e.d. worden geplaatst.

11. Er mogen geen vuurkorven, 
BBQ’s of fakkels worden gebruikt.

12. Er mogen geen kansspelen wor-

den gespeeld.
13. Iedere deelnemer dient na af-

loop de overgebleven spullen mee 
te nemen of in de daarvoor be-
stemde containers (in IJmuiden) 
weg te werpen en de ingenomen 
plaats weer schoon achter te la-
ten.

14. Alle door de gemeente, politie en/
of brandweer gegeven aanwijzin-
gen moeten direct worden opge-
volgd.

Controle
Op de vrijmarkt zullen controles ge-
houden worden met betrekking tot 
de opgelegde voorwaarden.
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Voorbereidingsbesluit Curaçaostraat te Santpoort-Noord
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken ingevolge artikel 3.7 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad van 
Velsen in zijn vergadering van 28 
maart 2013 heeft besloten dat een 

bestemmingsplan wordt voorbe-
reid voor het zuidelijke deel van de 
Curaçaostraat te Santpoort-Noord. 

Het besluit treedt daags na publi-
catie in werking. Vanaf heden ligt 

het voorbereidingsbesluit ter inza-
ge bij de bij de afdeling Publieksza-
ken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 
te IJmuiden. Tevens is het besluit in 
te zien op www.velsen.nl en via www.
ruimtelijkeplannen.nl met kenmerk 

NL.IMRO.0453.VB1501CURACAO-
STRA1-O001. 

Wettelijk is bepaald dat tegen het 
voorbereidingsbesluit geen bezwaar 
en beroep kan worden ingesteld. 

Velsen-Zuid - Manege Hip-
pisch Centrum Velsen hield ook 
dit jaar een grootse dressuur-
dag, gesponsord door Ruiter-
sportzaak Epplejeck in Heems-
kerk. Er schreven zich maar 
liefst 50 deelnemers in die een 
FNRS proef reden vanaf F1 t/m 
F11. Pensionruiters: 1. Anne-
mieke Birtwistle met Solitaire in 
de F6 proef 217 punten; 2. El-
len Schoone met Crivilli F6 proef 
213 punten. Gedeelde derde: Iris 
van der Laan met Junior en Sid-
ney Kruup met Junior (213 pun-
ten). F7 tot en met F12 mane-
gepony’s en paarden: 1. Cher 
Udo  met Lukas met 217 pun-
ten; 2. Isabelle Wakkers met Pe-
notti in de F7 met 216 punten; 3. 
Maartje Hanenburg en Kiss Me 
met 214 punten; 4. Cassey Stam 
en Dizzy in de F9 proef met 213 

punten. 
F3 t/m F6 manegepony’s en 
paarden: 1. Kayleigh Snijder met 
Penotti in de F4 met 220 pun-
ten; 2. Barbara Zwanenburg met 
Lukas in de F5 met 218 pun-
ten; 3. Sharita Lowies en UK  F3 
proef met 216 punten; 4. Esmee 
Hamers en Penotti met 215 pun-
ten. Senioren: 1. Conny Kruup 
met Paddy in de F9 met 221 
punten; 2. Wanda Schouten en 
La Paz in de F9 met 214 punten; 
3. Karin Elsendoorn met Lukas 
in de F5 met 213 punten; 4. Jo-
se Groenevelt met 211 punten.
F1 en F2 jongste jeugd: 1. Nyn-
ke Rommers met Zorro in de 
F2 proef met 225 punten; 2. 
Seth Huizinga en Diva in de F1 
en 3. zus Freeke Huizinga met 
Dizzy in de F1 met 222 pun-
ten, evenals Charlotte Hanen-
burg met Red Rabbit; 4. Isa Smit 
met 222 punten. De beste rui-
ters van de ochtend en de beste 
ruiters van de middag maakten 
kans op mooie prijzen beschik-
baar gesteld door Ruitersport-
zaak Epplejeck en de wisselbe-
kers: Nynke Rommers F2 proef 
laag met 225 punten op de pony 
Zorro. En Kayleigh Snijder met 
de pony Penotti werd de trot-
se winnares in de F4 proef met 
220 punten. Beide mogen de 
wisselbekers een jaar mee naar 
huis nemen. Voor de uitslagen 
van de succesvolle dressuur-
wedstrijd zie www.hippischcen-
trumvelsen.nl. Zondag 28 april 
vindt de voorronde/selectiedag 
plaats van de FNRS Zitcompe-
titie 2013. 
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SP bijeenkomst
Zorgen over afschaffing 

huishoudelijke hulp
IJmuiden - In een volgepakt Se-
niorencentrum op het Zeewijk-
plein deelde maandag 22 april Vi-
va! voorzitter Lucien van Ruth, sa-
men met SP Kamerlid Renske Le-
ijten, zijn zorgen over de mogelij-
ke gevolgen wanneer het regeer-
akkoord ongewijzigd wordt door-
gezet. Het is in zijn ogen buiten-
gewoon  inconsequent en onver-
standig om gelijktijdig zowel in de 
intramurale zorg als de extramura-
le zorg te snijden. Van Ruth her-
kent zich ook niet in de beeldvor-
ming waarop het voorgestelde be-
leid een antwoord zou moeten zijn. 
,,Het beeld dat de kosten de pan 
uit stijgen door de vergrijzing is 
een mythe”, aldus Van Ruth. ,,De 
ouderenzorg beslaat slechts 18% 
van de totale zorgkosten.” Hij her-
kent zich ook niet in de voorstelling 
van zaken als zou de ouderenzorg 
gebukt gaan onder een (te) grote 
overhead. ,,Bij ons is die overhead 
16%”, aldus Van Ruth. ,,En dat ligt 
aanmerkelijk veel lager dan in veel 
andere sectoren, zoals ook die van 
de overheid.” Hij stelt vast dat met 
de hele decentraliseringoperatie 
enorm veel kosten gemoeid zijn 
met de lokale beleidsontwikkeling, 
waar ruim vierhonderd gemeen-
ten elk het wiel opnieuw moeten 
uitvinden. Als gevolg van de ver-
schuiving van het collectief dra-
gen van de kosten naar de ‘eigen 
verantwoordelijkheid’, voorziet Van 
Ruth een toekomst waarin oude-
ren meer kans lopen op verwaar-
lozing en in eenzaamheid komen 
te overlijden.  

De kritische opmerkingen van Van 
Ruth kregen bijval van het SP Ka-
merlid Renske Leijten. De decen-
traliseringsoperatie is bedoeld 
om de gevolgen van de vergrij-
zing bij de gemeenten neer te leg-
gen. Daarop verlangden die ge-
meenten op hun beurt een ‘re-
gelarme’ bijdrage vanuit het rijk, 
dat zij naar eigen inzichten mo-
gen aanwenden. Geld dat nu uit-
gespaard wordt door met de aan-
besteding van de thuiszorg ver 
onder het CAO-loon te werken, 
wordt aan lantarenpalen besteed. 
Leijten verwacht overigens niet dat 
het regeerakkoord ongewijzigd zal 
worden doorgezet. ,,Door de acties 
van de comités Wijzijndethuiszorg 
en de ABVA KABO FNV ligt nu de 
vraag voor of aan het sociaal ak-
koord, dat onlangs tussen werkge-
vers, werknemers en het Kabinet is 
gesloten, nog een zorgparagraaf 
wordt toegevoegd, en wat daar-
in geregeld gaat worden. De bon-
den gaan in elk geval niet akkoord 
met een dreigend ontslag van nog 
weer 100.000 medewerkers in de 
thuiszorg”, aldus Leijten, die het 
publiek alvast opriep om zich voor 
te bereiden op 8 juni, wanneer er 
opnieuw een massa demonstratie 
staat gepland voor het behoud van 
de thuiszorg.
In Kennemerland werken oude-
renbonden, vakbonden, zorgwer-
kers en politieke partijensamen 
om de afbraak van de AWBZ zorg 
ongedaan te maken. Samen zullen 
zij bij gemeenten aandacht vragen 
voor hun zorgen.

HCV Epplejeck 
dressuurwedstrijd

Ruud Kuipers 
hoofdtrainer 
VV IJmuiden

IJmuiden - Voor komend sei-
zoen heeft VV IJmuiden Ruud 
Kuipers aangesteld als hoofd-
trainer en heeft daarmee de 
gedroomde opvolger van ver-
trekkend trainer David Zonne-
veld. Met het aanstellen van 
Ruud Kuipers wordt het ge-
richte beleid van interne door-
stroom binnen de vereniging 
nog maar eens onderstreept. 
Sinds enkele jaren voert VV 
IJmuiden een succesvol jeugd-
beleid, waarbij elk jeugdteam 
wordt getraind door een gedi-
plomeerd trainer. 

Velsen - Dankzij de financiële 
bijdrage van de gemeente Velsen 
kan het Gehandicapten Beraad 
Velsen weer een scootmobielcur-
sus. In het dagelijks verkeer blij-
ken nogal wat haken en ogen 
aan het gebruik van de scootmo-
biel te kleven. Het vraagt voor de 
gebruiker  de nodige behendig-
heid en verkeerskennis om veilig 
door drukke verkeersgebieden te 
rijden. De scootmobielcursus be-
staat uit drie lessen met een the-
oretisch en praktijkdeel en wordt 
gegeven bij Rijschool Post aan de 
Dokweg in IJmuiden. De eerste 
cursus start op woensdag 15 mei, 
de tweede op maandag 10 juni.  
Bij inschrijving betaalt u 5 euro 
(welke u bij het volbrengen van 
de cursus terugkrijgt). Inschrij-
ven enf info via instructeur John 
Schoor: schoor2005@hetnet.nl.

Scootmobiel-
cursus

IJmuiden - Zondag 9 juni is 
het derde Watertoren Festival 
voor iedereen die een keer to-
neel wil spelen of regisseren. 
Het maakt niet uit of je jong, oud, 
geel, blank, mooi, lelijk, ervaren 
of onervaren bent. Als je wilt to-
neelspelen of regisseren is dit je 
kans. Het festival begint zondag 
9 juni om 10.00 uur in het Water-
torenpark tussen J.P. Coenstraat 
en Wijk aan Zeeërweg in IJmui-
den. Er zijn geen kosten verbon-
den aan deelname. De deelne-
mers worden om 10.00 uur tij-

dens de koffie in groepen van 4 
à 5 man verdeeld. Iedere groep 
krijgt een regisseur toegewezen. 
Deze gaat samen met de groep 
aan de hand van een thema een 
theaterstuk van circa 15 minu-
ten maken. Het stuk wordt van-
af 15.30 uur zo’n drie keer uitge-
voerd voor publiek, afhankelijk 
van het weer en de opkomst van 
publiek. Er wordt voorzien in een 
simpele lunch. Inschrijven kan 
via het formulier Watertoren Fes-
tival 2013 op de site www.vee-
king.nl of bel 06-12699110.

Watertoren Festival
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Velsen in zijn vergadering van 28 
maart 2013 heeft besloten dat een 

bestemmingsplan wordt voorbe-
reid voor het zuidelijke deel van de 
Curaçaostraat te Santpoort-Noord. 
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Velsen-Zuid - Manege Hip-
pisch Centrum Velsen hield ook 
dit jaar een grootse dressuur-
dag, gesponsord door Ruiter-
sportzaak Epplejeck in Heems-
kerk. Er schreven zich maar 
liefst 50 deelnemers in die een 
FNRS proef reden vanaf F1 t/m 
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mieke Birtwistle met Solitaire in 
de F6 proef 217 punten; 2. El-
len Schoone met Crivilli F6 proef 
213 punten. Gedeelde derde: Iris 
van der Laan met Junior en Sid-
ney Kruup met Junior (213 pun-
ten). F7 tot en met F12 mane-
gepony’s en paarden: 1. Cher 
Udo  met Lukas met 217 pun-
ten; 2. Isabelle Wakkers met Pe-
notti in de F7 met 216 punten; 3. 
Maartje Hanenburg en Kiss Me 
met 214 punten; 4. Cassey Stam 
en Dizzy in de F9 proef met 213 

punten. 
F3 t/m F6 manegepony’s en 
paarden: 1. Kayleigh Snijder met 
Penotti in de F4 met 220 pun-
ten; 2. Barbara Zwanenburg met 
Lukas in de F5 met 218 pun-
ten; 3. Sharita Lowies en UK  F3 
proef met 216 punten; 4. Esmee 
Hamers en Penotti met 215 pun-
ten. Senioren: 1. Conny Kruup 
met Paddy in de F9 met 221 
punten; 2. Wanda Schouten en 
La Paz in de F9 met 214 punten; 
3. Karin Elsendoorn met Lukas 
in de F5 met 213 punten; 4. Jo-
se Groenevelt met 211 punten.
F1 en F2 jongste jeugd: 1. Nyn-
ke Rommers met Zorro in de 
F2 proef met 225 punten; 2. 
Seth Huizinga en Diva in de F1 
en 3. zus Freeke Huizinga met 
Dizzy in de F1 met 222 pun-
ten, evenals Charlotte Hanen-
burg met Red Rabbit; 4. Isa Smit 
met 222 punten. De beste rui-
ters van de ochtend en de beste 
ruiters van de middag maakten 
kans op mooie prijzen beschik-
baar gesteld door Ruitersport-
zaak Epplejeck en de wisselbe-
kers: Nynke Rommers F2 proef 
laag met 225 punten op de pony 
Zorro. En Kayleigh Snijder met 
de pony Penotti werd de trot-
se winnares in de F4 proef met 
220 punten. Beide mogen de 
wisselbekers een jaar mee naar 
huis nemen. Voor de uitslagen 
van de succesvolle dressuur-
wedstrijd zie www.hippischcen-
trumvelsen.nl. Zondag 28 april 
vindt de voorronde/selectiedag 
plaats van de FNRS Zitcompe-
titie 2013. 
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opnieuw een massa demonstratie 
staat gepland voor het behoud van 
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In Kennemerland werken oude-
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IJmuiden - Voor komend sei-
zoen heeft VV IJmuiden Ruud 
Kuipers aangesteld als hoofd-
trainer en heeft daarmee de 
gedroomde opvolger van ver-
trekkend trainer David Zonne-
veld. Met het aanstellen van 
Ruud Kuipers wordt het ge-
richte beleid van interne door-
stroom binnen de vereniging 
nog maar eens onderstreept. 
Sinds enkele jaren voert VV 
IJmuiden een succesvol jeugd-
beleid, waarbij elk jeugdteam 
wordt getraind door een gedi-
plomeerd trainer. 

Velsen - Dankzij de financiële 
bijdrage van de gemeente Velsen 
kan het Gehandicapten Beraad 
Velsen weer een scootmobielcur-
sus. In het dagelijks verkeer blij-
ken nogal wat haken en ogen 
aan het gebruik van de scootmo-
biel te kleven. Het vraagt voor de 
gebruiker  de nodige behendig-
heid en verkeerskennis om veilig 
door drukke verkeersgebieden te 
rijden. De scootmobielcursus be-
staat uit drie lessen met een the-
oretisch en praktijkdeel en wordt 
gegeven bij Rijschool Post aan de 
Dokweg in IJmuiden. De eerste 
cursus start op woensdag 15 mei, 
de tweede op maandag 10 juni.  
Bij inschrijving betaalt u 5 euro 
(welke u bij het volbrengen van 
de cursus terugkrijgt). Inschrij-
ven enf info via instructeur John 
Schoor: schoor2005@hetnet.nl.

Scootmobiel-
cursus

IJmuiden - Zondag 9 juni is 
het derde Watertoren Festival 
voor iedereen die een keer to-
neel wil spelen of regisseren. 
Het maakt niet uit of je jong, oud, 
geel, blank, mooi, lelijk, ervaren 
of onervaren bent. Als je wilt to-
neelspelen of regisseren is dit je 
kans. Het festival begint zondag 
9 juni om 10.00 uur in het Water-
torenpark tussen J.P. Coenstraat 
en Wijk aan Zeeërweg in IJmui-
den. Er zijn geen kosten verbon-
den aan deelname. De deelne-
mers worden om 10.00 uur tij-

dens de koffie in groepen van 4 
à 5 man verdeeld. Iedere groep 
krijgt een regisseur toegewezen. 
Deze gaat samen met de groep 
aan de hand van een thema een 
theaterstuk van circa 15 minu-
ten maken. Het stuk wordt van-
af 15.30 uur zo’n drie keer uitge-
voerd voor publiek, afhankelijk 
van het weer en de opkomst van 
publiek. Er wordt voorzien in een 
simpele lunch. Inschrijven kan 
via het formulier Watertoren Fes-
tival 2013 op de site www.vee-
king.nl of bel 06-12699110.

Watertoren Festival
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