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Velsen viert inhuldiging koning Willem-Alexander

Uitbundig Oranjefeest

Weer auto uitgebrand
velsen-Noord - Een geparkeer-
de auto is dinsdag in alle vroegte 
volledig in vlammen opgegaan. 
Rond half zeven kreeg de brand-
weer de melding dat er een per-
sonenwagen op een stuk grond 
aan de Staalhavenweg in  brand 
zou staan. 
De weg werd afgesloten door de 
beveiliging van het naastgelegen 
Tata Steel in afwachting van de 
brandweer. Die heeft het vuur 
met een straal hogedruk geblust. 
Van de wagen bleef echter wei-
nig meer over.
Het is nog onduidelijk wat de 
oorzaak is geweest maar ver-
moedelijk gaat het om brand-
stichting. (foto: Michel van Ber-
gen)
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velsen - De voorlopig laatste 
Koninginnedag en inhuldiging 
van onze nieuwe koning en ko-
ning brachten miljoenen men-
sen in en buiten Nederland op 
de been. Ook in Velsen werd het 
Oranjefeest uitbundig gevierd 
met in elke woonkern zijn ei-
gen feesten. Het mooie weer, de 
Oranje-sfeer en de gezelligheid 

zorgden voor verbroedering en 
nationale trots. En die trots hoeft 
niet beperkt te blijven tot onze 
Koninklijke familie. We mogen 
ook behoorlijk trots zijn op alle 
mensen die in Velsen de Oran-
jefeesten mogelijk hebben ge-
maakt. Chapeau voor alle vrijwil-
ligers die van ‘s morgens vroeg 
tot ‘s avonds laat hebben lopen 

sjouwen en zorgen zodat ieder-
een een feestelijke Koninginne-
dag kon vieren. Wat was het een 
mooi feest! In deze krant twee 
pagina’s vol beelden van de Ko-
ningsspelen op vrijdag en Konin-
ginnedag op dinsdag, die zorg-
den voor onvergetelijke herin-
neringen. (Karin Dekkers/foto: 
Friso Huizinga) 
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Lezersactie voor gratis kaarten
Tweede voorjaarsfair: 
Bijzonder Beeckestijn
Velsen-Zuid - Van 9 tot en met 
12 mei is het lente op Buiten-
plaats Beeckestijn met de jaar-
lijkse fair Bijzonder Beeckestijn. 
Deze fair is een heerlijk uitstap-
je voor iedereen die houdt van 
groen, lifestyle, duurzaam, proe-
ven, inspireren, voorjaar, beau-
ty, mode, sfeer, trends en samen 
genieten. 
Ook dit jaar zijn er weer veel ac-
tiviteiten. In het Creatieve Pavil-
joen kun je meedoen met trendy 
inloopworkshops voor een klein 
prijsje. Bijvoorbeeld een moe-
derdagcadeau met een knopen-
armband, een woondecoratie 
van schelpen en zwerfhout, cup-
cakes maken voor jong en oud, 
een houten autootje of gehaakte 
spulletjes met spaghettilint.
Maar er is nog veel meer te doen 
en te beleven. Alleen op don-
derdag 9 mei en zondag 12 mei 
zijn er workshops salsadansen 
van Club Fiera. Tijdens de hele 
fair zijn er yogaworkshops van 
Samana Yoga Center. Voor de-
ze twee workshops kun je je op-
geven bij het Creatieve Paviljoen. 
Kijk op de agenda van www.bij-
zonderbeeckestijn.nl voor al de-
ze activiteiten.
Ook op Bijzonder Beeckestijn: 
fingerfood met kok Eric van Ve-
luwen. Je kunt meekijken terwijl 
hij een nieuw recept maakt en 
vragen stellen over koken. Proe-
ven mag ook van de verschillen-
de fingerfoodrecepten. Deze ge-
rechtjes zijn lekker compact en 
passen helemaal in de moderne 
voeding.
Je goed voelen doe je met een 
schone en gezonde huid. Op de 
fair kun je je voeten tien minuten 
exclusief laten verwennen, tegen 
een vergoeding, door piepkleine 
visjes de dode huidcellen van je 
voeten te laten knabbelen. 
Op Hemelvaartsdag en Moeder-
dag zijn er spetterende mode-
shows met de nieuwste zomer-
mode van Gittha en Frederique’s 
met de lancering van hun nieu-
we modemerk die boordevol 
nieuwe ideeën zit. Uiteraard is er 
ook van alles te koop. Met ne-
gentig standhouders met trendy 

producten is er volop nieuws te 
beleven op het gebied van mo-
de, wonen, juwelen, buitenver-
lichting, oldtimers enzovoorts. 
Maar ook ambachten zijn aan-
wezig. De beurs is voor jong en 
oud een belevenis. En dat om-
ringd door de prachtige groe-
ne omgeving van het vertrouw-
de landgoed.
Bijzonder Beeckestijn, van don-
derdag 9 mei (Hemelvaartsdag) 
tot en met zondag 12 mei dage-
lijks geopend van 10.00 tot 18.00 
uur. Entree 15 euro per persoon. 
Kinderen tot en met 12 jaar zijn 
gratis. Parkeren kost 2 euro. Dit 
bedrag wordt afgedragen aan 
Natuurmonumenten. Tot 15 april 
kunnen kaarten met 5 euro kor-
ting worden besteld via www.bij-
zonderbeeckestijn.nl. Na die da-
tum is de online korting 2,50 eu-
ro.
Bijzonder Beeckestijn is een ini-
tiatief van 4AllEvents, tevens or-
ganisator van Royaal Genie-
ten Soestdijk, Paleis Soestdijk in 
Baarn en Spirit of Winter, Paleis 
Het Loo in Apeldoorn.
Organisatie 4AllEvents geeft in 
samenwerking met deze krant 
tien keer twee vrijkaartjes weg. 
Wie kaartjes wil winnen kan per 
e-mail antwoord geven op de 
vraag: Welke organisatie is eige-
naar van de tuinen van Beecke-
stijn? Mail het antwoord uiter-
lijk 5 mei naar redactie@jutter.
nl. Vermeld bij onderwerp: prijs-
vraag Beeckestijn en vergeet 
niet je adres te vermelden. De 
trekking is op maandag 6 mei.

Leuke actie Mazda RC Velserbroek

Mazda sponsor X Factor
Velserbroek - Mazda is dit sei-
zoen de nieuwe hoofdsponsor 
van X Factor, de populaire talen-
tenjacht van RTL4.  Het succes-
volle programma is terug op de 
buis met een vernieuwd format 
en heeft een behoorlijke meta-
morfose ondergaan.
Mazda draagt bij aan het succes 
van de X Factor door het pro-
gramma te ondersteunen met 
zijn meest succesvolle produc-
ten van dit moment, de nieuwste 
modellen van de zesde genera-
ties, voorzien van de vooruitstre-
vende Skyactiv techniek en het 
Kodo design, de Mazda CX-5 en 
de nieuwe Mazda 6.
De koppeling tussen het pro-
gramma en de auto is snel ge-
maakt: immers, waar kun je het 
beste zangtalent ongestoord 
testen? In de auto. Dit zal z’n 
weerslag krijgen in het program-
ma door de focus te leggen op 
de echte zogenaamde ‘autohits’. 
Komt u eens naar de showroom. 
Geboden wordt een Bose-expe-

rience in beide auto’s. Dat is pas 
genieten van muziek!
Om de samenwerking tussen 
Mazda en X Factor te verduide-
lijken voert Mazda RC in Velser-
broek een campagne. Geduren-
de de TV-uitzending met audities 
en de Live-shows,  van 29 april 
tot 5 juli, zijn er VIP-kaarten te 
krijgen. Komt u daarom elke za-
terdagmorgen na de TV-uitzen-
ding tussen 10.00 en 12.00 uur 
naar de showroom voor het ma-
ken van een proefrit in de Mazda 
CX-5 of Mazda 6. Er worden elk 
week twee kaarten verloot.
Bovendien, wanneer u besluit 
om in mei en juni 2013 een nieu-
we Mazda te kopen krijgt u een 
nieuwe iPad cadeau! Een unie-
ke kans voor u om op vele ma-
nieren weer kennis te komen 
maken met Mazda. Iedereen is 
welkom in de showroom aan de 
kleermakerstraat 63 in Velser-
broek. De koffie en het Mazda 
RC-team staan zoals gewoonlijk 
voor u klaar.

Juwelier Ris en modehuis 
Steps reiken cadeau uit

IJmuiden - Afgelopen donder-
dag vond bij juwelier Ris op het 
Marktplein de feestelijke uitrei-
king plaats van een cadeau, een 
fraaie ring. De gelukkige winna-
res, Annie Korver uit IJmuiden, 
mocht deze ring in ontvangst ne-
men uit handen van Christine de 
Goede, filiaalleidster van Steps 
aan de Lange Nieuwstraat.
Over het ontstaan van deze ac-
tie vertelt Christine het volgende: 
,,Als Steps IJmuiden geven we 
regelmatig een nieuwsbrief uit 
waarin onder meer speciale aan-
biedingen en kortingsacties voor 
onze vaste klanten worden ver-
meld. Om meer inschrijvingen te 
genereren zijn we in februari en 
maart een wervingsactie gestart 
waaraan we een loterij hebben 
verbonden waarvan de trekking 
in april zou plaatsvinden.’’ Luuk 
Ris vervolgt: ,,Christine benader-
de mij met de vraag of ik er iets 
voor voelde om hieraan mee te 

doen.  Dat vonden we een pri-
ma idee en zodoende zijn we ge-
zamenlijk op het idee van dit ca-
deau gekomen.’’
Beide winkeliers zijn het erover 
eens dat een dergelijke samen-
werking navolging verdient. Het 
werkt niet alleen positief voor de 
deelnemende winkels, maar ze-
ker ook de klanten kunnen pro-
fiteren van leuke acties die op 
touw worden gezet. ,,Onze wer-
vingsactie was dermate succes-
vol dat ik inmiddels ben bena-
derd door andere filiaalleidsters 
van Steps winkels in Nederland 
die graag dit idee over willen ne-
men’’, aldus Christine. Het blije 
gezicht van winnares Annie Kor-
ver toonde duidelijk aan hoe  po-
sitief deze vorm van klantenbin-
ding kan uitwerken.  Meer infor-
matie over beide winkeliers is 
onder meer te vinden op www.
risjuweliers.nl en www.steps.nl. 
(Joop Waijenberg)
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Rabobank Velsen en Omstreken
Kantoor Spaarndam 
sluit per 1 mei
Velsen - Sinds 1 mei 2013 is 
het Verkoop- en Advieskantoor 
in Spaarndam van Rabobank 
Velsen en Omstreken gesloten. 
Vanaf heden zijn de klanten wel-
kom bij de kantoren in de om-
geving, zoals Velserbroek, Sant-
poort-Noord of IJmuiden. Daar-
naast kunnen klanten via inter-
net, e-mail en telefoon al veel 
dagelijkse bankzaken regelen.
,,De manier waarop wij onze 
klanten bedienen verandert,’’ 
benadrukt directievoorzitter Ma-
thijs Smit. ,,Samen met manager 
Particulieren Walter Kocken, zien 
beiden er op toe dat de klanten-
service er niet op achteruit  gaat. 
,,Integendeel,’’ beklemtoont Koc-
ken: ,,Voor de klant kan het er 
alleen maar beter op worden. 
Als men ons nodig heeft, staan 
wij binnen de kortst mogelij-
ke tijd op de stoep. Het feit dat 
het bankkantoor straks gesloten 
is, maakt dat de klantbenadering 
op een andere manier ingevuld 
gaat worden. Telefoon, e-mail, 
internet en persoonlijk contact 
zullen de fysieke klantbediening, 
die via het bankkantoor plaats-
vond, overnemen.’’ 
,,Onze adviseurs zijn telefonisch  
op 023-5133500 en/of online via 
www.rabobank.nl/velsen bereik-
baar,’’ legt Smit uit. ,,Zij zijn het 
eerste aanspreekpunt. Hun stre-
ven is onze relaties een bevre-

digend antwoord te geven op 
al hun vragen.’’ Voor complexe-
re vraagstukken staan Advi-
seurs Particulieren André Cas-
tricum en Albert Mol speciaal 
klaar voor de klanten in Spaarn-
dam. Ze komen indien gewenst 
naar de klant toe. Zij helpen de 
klant thuis of op een andere lo-
catie. Na 1 mei hebben zij elke 
vrijdagochtend van 10.00 uur tot 
11.00 uur inloopspreekuur in het 
Dorpshuis in Spaarndam. Bezoe-
kers kunnen ook op afspraak te-
recht in het nieuwe pand –in 
maart feestelijk geopend- aan 
de Zadelmakerstraat 150 in Vel-
serbroek. 
De pinautomaat blijft in het dorp 
aanwezig, op de vertrouwde plek 
aan de Ringweg. Over de toe-
komstige bestemming van het 
bestaande bankkantoor is een 
besluit genomen.  Smit: ,,Er komt 
in samenwerking met de huis-
arts een medisch centrum in het 
voormalige Rabobankgebouw.  
In goed overleg met de gemeen-
te, de dorpsraad, lokale onder-
nemers en het dorpscentrum is 
deze keuze gemaakt. Het me-
disch centrum stond ook boven-
aan het wensenlijstje van de le-
den van de bank, die hierover 
geraadpleegd zijn.  Wij zijn erg 
blij dat het Rabobankgebouw in 
Spaarndam deze nieuwe functie 
krijgt.” 

Jeanny Annichiarico
bij Jacky Hart Mode

IJmuiden - Vorige week dinsdag 
was de ontwerpster van het Ne-
derlandse merk Chiarico te gast 
bij Jacky Hart Mode aan de Ken-
nemerlaan. Voor een geïnteres-
seerd groepje klanten gaf zij op 
een enthousiaste en humorvolle 
manier een kijkje bij haar in de 

keuken.
Waarom zien haar ontwerpen er 
zo uit en waarom is zij ooit haar 
bedrijf gestart? Jeanny houdt re-
kening met de rondingen van 
de vrouw. Flinke boezem, bre-
de heupen en een ‘buikje’? Wie 
wil dit niet verdoezelen? Op een 
geraffineerde manier brengt zij 
naden en plooien in de ontwer-
pen zodat het figuur van iede-
re vrouw op zijn voordeligst uit-
komt. 
Ook was door Jacky Hart Mode 
een metamorfose uitgeschreven 
waar men zich voor op kon ge-
ven. De gelukkige was de 27-ja-
rige Tessa Duin uit IJmuiden. Zij 
was reeds bekend met het merk 
en kreeg deze keer een jurk aan 
in een prachtige turquoise kleur 
met sexy uitsnijdingen op de rug 
en schouders. ,,Dit model had ik 
zelf nooit uitgekozen, maar toen 
ik hem paste, zag ik wat hij voor 
me deed”, aldus Tessa.
Ook werden er t-shirts verloot 
waarmee twee dames blij ge-
maakt werden. Na de presenta-
tie gaf Jeanny de nodige tips en 
adviezen bij het passen. Er werd 
een goed glas wijn geschonken 
en men kon van een geslaagde 
avond spreken.

Jouw Laminaat: A-merken 
tegen outletprijzen
IJmuiden - Sinds vorige week is 
IJmuiden een nieuwe winkel rij-
ker: Jouw Laminaat, aan Schel-
destraat 81 in IJmuiden. In deze 
winkel, annex webwinkel, wordt 
laminaat van de grotere merken 
verkocht voor outletprijzen. 
In de winkel honderden soor-
ten laminaat in alle denkbare en 
ondenkbare kleuren en dessins 
vanaf 2,95 tot 16 euro per m2. 
Door slim inkopen en het opko-
pen van uitlopende partijen la-
minaat kunnen deze prijzen wor-
den gehanteerd. Voor de prijs 
van 2,95 per m2 heeft u een pri-
ma laminaat, waarbij u wel vol-
doende moet bestellen, want de-
ze partijen zijn achteraf niet na 
te leveren. Dat geldt echter niet 
voor de overige voorraad. Veel is 
op voorraad en dus direct te le-
veren, maar ook nog na te be-
stellen.
Jouw Laminaat levert ook de on-
dervloeren en plinten in alle des-
sins. Thuis laten brengen of zelf 

ophalen, leggen of vakkundig la-
ten leggen, het is allemaal be-
spreekbaar.
Het grote voordeel van de winkel 
aan de Scheldestraat is dat men 
de kleuren bij daglicht kan zien. 
Die komen in het echt vaak toch 
weer anders over dan op een 
foto van internet. En voor veel 
mensen is het bestellen van een 
vloer toch echt iets wat je liever 
‘live’ doet. 
De hele regio zal blij zijn met de-
ze nieuwe (web)winkel, waar-
goede prijzen worden gehan-
teerd, maar waar je toch de 
service en vakkennis van de 
vakspecialist krijgt. 
Jouw Laminaat is geopend van 
dinsdag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 17.30 uur en op zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. Op 
internet kunt u 24 uur per dag 
alvast een voorproefje krijgen 
van de aangeboden vloeren. Zie 
daarvoor: www.jouwlaminaatl.nl 
of bel 0255-200003.

Velsen-Zuid - Ondanks kan-
ker er tóch goed uitzien, dat kan! 
Op 22 mei van 16.00 tot 20.00 
uur organiseert LiVage Haar-
werken samen met nog 16 an-
dere bedrijven een informatieve 
dag voor vrouwen en kanker in 
het TATA Steel Stadion bij Telstar.
Het idee is om vrouwen die met 
kanker te maken hebben een 
dag te geven waar ze allerlei ver-
schillende informatie over kan-
ker en hun vrouw zijn op een in-
formele manier kunnen krijgen. 
Je kunt dan bijvoorbeeld denken 
aan een modeshow met badkle-
ding en lingerie (Koning Body-
fashion), voedingsdeskundige, 
fysiotherapie- en oedeemthe-
rapeute (Careworx), huidthera-
peute (Dermicis), informatie over 
hoofdbedekking (Hippemuts en 
Stofkunst), hoofdhuidverzorging 
(Mediceuticals), haarwerken (Li-
Vage Haarwerken), verwenne-
rij zoals een manicure- of een 
pedicurebehandeling (Heaven-
ly Nails & Feet), fiscaal advies 
(Aadonis bv) sporten met bewe-
gingsbanken (VitaSlen), begelei-
ding van vrouwen en borstkan-
ker (Parcours Begeleiding), visa-
giste (La Face de Peet), stichting 
Look Good... Feel Better, en nog 
veel meer. De bezoekers worden 
ontvangen met een kopje koffie 
of thee met iets lekkers, daar-
na kunnen ze zelf rondkijken op 
de beurs. Veel bedrijven werken 
hieraan belangeloos mee. Ook 
wordt op deze dag aandacht ge-
vraagd voor de stichting Tegen-
kracht die kankerpatiënten lan-
delijk, maar nu ook regionaal de 
nodige sportfaciliteiten en be-
geleiding bij Careworx biedt. 
De stevige banden met de Jo-
han Cruijff foundation, het Ne-
derlands Kanker Instituut /An-
tonie van Leeuwenhoek Zieken-
huis, sportartsen en bedrijfsart-
sen, geven de mogelijkheid om 
snel en verantwoord te scha-
kelen tussen deelnemer en be-
geleider met het realiseren van 
de sportbehoeftes op maat. De 
stichting Tegenkracht kan een fi-
nancieel steuntje in de rug goed 
gebruiken, zowel door de bezoe-
kers van het event als door het 
bedrijfsleven uit de regio. Be-
zoekers maken door het inleve-
ren van hun gegevens op de fly-
er kans op diverse prijzen. Om 
de kosten te kunnen dragen is er 
geld nodig. De organisatie hoopt 
dat ook bedrijven zich om 20.00 
uur aanmelden met een cheque 
voor Tegenkracht om dit prach-
tige initiatief te ondersteunen. 
Kortom ze hopen dat u komt 
naar dit event, en dat u naast al-
le informatie ook uw steentje bij 
kan dragen aan het ondersteu-
nen van dit prachtige initiatief. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met: LiVa-
ge Haarwerken Velserbroek, 
Joyce Moeskops, telefoon 06-
36133896 of velserbroek@liva-
ge-haarwerken.nl.

Infobeurs voor 
vrouwen
en kanker

Velsen - Heeft u onlangs de aan-
slagen voor de waterschaps- en 
gemeentelijke belastingen weer 
ontvangen? En twijfelt u of u mis-
schien recht heeft op kwijtschel-
ding? De Formulierenbrigade Vel-
sen kan u hierbij helpen. De For-
mulierenbrigade Velsen kan sa-
men met u kijken of u mogelijk in 
aanmerking komt voor kwijtschel-
ding van de belastingen. Ook bie-
den de consulenten van de For-
mulierenbrigade Velsen, indien ge-
wenst, hulp bij het invullen van de 
aanvraag. Verder kunnen zij u in-
formeren over andere voorzienin-
gen waar u mogelijk recht op heeft. 
Om een afspraak te maken met de 
Formulierenbrigade Velsen, belt u 

met telefoonnummer 088-8876900. 
Dit telefoonnummer is bereik-
baar op maandag tot en met vrij-
dag van 09.00 tot 17.00 uur. U kunt 
ook een afspraak via formulieren-
brigadevelsen@socius-md.nl. De 
Formulierenbrigade Velsen is ge-
vestigd in gebouw Waterstaete, 
Dokweg 27a.De medewerkers van 
de Formulierenbrigade Velsen ko-
men, indien nodig, ook op afspraak 
bij u thuis! De Formulierenbriga-
de Velsen houdt nu ook in samen-
werking met Stichting Welzijn Vel-
sen spreekuur in Watervliet, Doel-
manstraat 34, in Velsen-Noord. Dit 
spreekuur is iedere vrijdagochtend 
van 9.00 tot 12.00 uur. Het spreek-
uur is uitsluitend op afspraak. 

Formulierenbrigade
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Voorwoord
Telstar-Sparta Rotterdam
Vrijdagavond is het zover: de 
laatste wedstrijd van het sei-
zoen. Een jaar waarin veel ge-
beurd is in de Jupiler League. 2 
faillissementen in 1 seizoen. Met 
alle gevolgen van dien. Als eer-
ste de spelers , werknemers en 
iedereen die bij die clubs be-
trokken waren van de ene op 
de andere dag club/werkloos. 
Clubs die punten in aftrek kre-
gen , club die daalden of ste-
gen in de ranglijst. Helaas voor 
ons moesten wij ook 4 punten 
uit 2 wedstrijden inleveren. Als 
we naar onze eigen prestaties 
kijken hebben we erg wisselval-
lig gepresteerd. Kort samenge-
vat kan ons  team  goed voet-
ballen , heeft het verdedigend 
aardig voor elkaar maar moet 
in de eindfase nog doorgroeien. 
En dan met name het afwerken. 
Mooie uitdagingen voor komend 
seizoen voor trainers en spelers.
Tegen FC Oss thuis hebben wij 
laten zien over grote veerkracht 
te beschikken. We kwamen al 
heel snel op achterstand door-
dat we niet scherp genoeg be-
gonnen. De ploeg wist de rug te 
rechten en ging daarna op jacht 
naar de gelijkmaker. Als het 
dan een tijd lang niet lukt, is dat 
frustrerend, maar het elftal liet 
zich niet van de wijs brengen. 
Op het moment dat de gelijkma-
ker dan valt krijgt de ploeg een 
boost. De 2-1 overwinning was 
daarom een terechte overwin-
ning op basis van goed spel, en 
wilskracht.
Tegen de Graafschap kwamen 
we niet goed in de wedstrijd, 
veel slordig balverlies waardoor 
we veel achter de tegenstander 
aan moesten.Het eerste half uur 
hebben we het geluk aan onze 
zijde dat De Graafschap maar 1 
goal wist te maken. Na dit half 
uur kwamen wij steeds meer in 
de wedstrijd. In de tweede helft 
krijgen we een aantal mogelijk-

heden om op gelijke hoogte te 
komen. Helaas ontbrak net het 
laatste beetje geluk om die bal 
achter de doelman te werken. 
In de slotfase neem je meer ri-
sico en daarmee geef je de te-
genstander de kans te counte-
ren. De 2-0 viel dan ook uit een 
counter. 
Al met al een terechte overwin-
ning van De Graafschap mede 
omdat het bij ons te lang duur-
de voor we in de wedstrijd za-
ten.
We willen vrijdag de competitie 
op een waardige manier afslui-
ten. We zullen daarom vol voor 
de winst gaan tegen een Sparta 
Rotterdam die de teleurstelling 
van het mislopen van het kam-
pioenschap moet verwerken. 
Daarnaast zullen zij het vertrou-
wen willen opvijzelen voor zij 
de Jupiler League play offs zul-
len ingaan. In eigen huis gaan 
wij uit van eigen kracht. Voor 
een aantal spelers kan het ook 
nog eens de laatste wedstrijd 
zijn voor het eigen publiek. Een 
extra motivatie om de wedstrijd 
winnend af te sluiten!
Bedankt voor al uw vertrouwen 
en steun dit seizoen, en tot vol-
gend jaar! 

Marcel Keizer

Regio - Roy (10) is chronisch 
ziek, hij heeft Neurofibromato-
se type 1 en zit op een speciale 
school in Haarlem.
Het is een school voor langdurig 
zieke kinderen (LZK). Op deze 
school krijg hij tussen de middag 
een warme maaltijd. Dit is voor 
hem heel goed om weer ener-
gie op te bouwen zodat hij in de 
middag weer lekker naar school 
kan gaan. Helaas is deze maal-
tijd weg bezuinigd. Daarom pro-
beren de ouders nu zelf geld in 
te zamelen voor het behoud van 
deze warme maaltijd.
Roy mocht met zijn vriendinne-
tje Anouk (10), die gelukkig he-
lemaal gezond is, samen collec-
teren en armbandjes verkopen 
voor de Albert Schweitzerschool 
Haarlem. Het was tijdens de fi-

nale van het schoolvoetbal. Ge-
rard super bedankt. 
Op vrijdag 3 mei gaan een aantal 
kinderen van de school collecte-
ren en armbandjes verkopen bij 
de laatste wedstrijd van Telstar.

Inzameling voor Albert 
Schweitzerschool

  

Donderdag 
2 mei

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Knutselacti-
viteiten, Vissen maken van 13.30 
tot 15.30 uur. Kosten 1,-, boven-
op de entree. Graag aanmelden 
via info@pieter-vermeulen-mu-
seum.nl of 0255-536726.
Stadsschouwburg Velsen: 
Leonie Jansen met nieuw pro-
gramma ‘Geheim’ (met doven-
tolk). Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Hotel Modern 
speel ‘De Baard van God’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Lumerians, Twin 
Shades en Raaf. 20.30 uur. Toe-
gang 8,-. Kleine zaal: LOS! 24.00 
uur. Toegang 5,-, studenten gra-
tis. Vanaf 18 jaar. Café: The don’t 
touch my croque monsieurs. 
23.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 
3 mei

Open huis bij het Israël Pro-
ducten Centrum, Zeeuwstraat 
12 Velsen-Noord. Van 10.30 tot 
18.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Knutselacti-
viteiten, Vissen maken van 13.30 
tot 15.30 uur. Kosten 1,-, boven-
op de entree. Graag aanmelden 
via info@pieter-vermeulen-mu-
seum.nl of 0255-536726.
Kermis op het Kennemer-
plein 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.
Filmmiddag bij Santpoorts Be-
lang in ‘t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201 Sant-
poort-Zuid. Film ‘Intouchables’. 
Aanvang 14.00 uur.
SC Telstar-Sparta Rotterdam. 
Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Hotel Modern 
speel ‘De Baard van God’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Someday. 22.00 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 
4 mei

Dodenherdenking
Dodenherdenking bij Tata 
Steel IJmuiden. Van 09.45 tot 

10.30 uur bij het oorlogsmonu-
ment aan de Wenckebachstraat.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten en Motoren-
draaidag.
Meditatie- en herdenkings-
avond, Burg. Rijkenspark, 
Wüstelaan 75 Santpoort-Zuid. 
Kampvuur brandt vanaf 19.30 
uur. Meditatie van 20.00 tot 
20.45 uur.
Herdenking verzetsheld Jan 
Bonekamp op de Westerbe-
graafplaats in IJmuiden. Aan-
vang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Herdenkingsfilm 
‘Het meisje met het rode haar’. 
Aanvang 21.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Ewert and the Two 
Dragons, Michael Prins. 21.30 
uur. Toegang 12,50. Café: Televi-
sion’s Most popular art instruc-
tors 7” presentatie. 21.30 uur. 
Toegang gratis. Café: Vetpot. 
24.00-04.00 uur. Toegang gratis.

Zondag
5 mei

Bevrijdingsdag
Bevrijdingspop Haarlem. Zie 
www.bevrijdingspop.nl.
Klaverjastoernooi ‘Schop-
pen Dubbel’. Scheldestraat 101 
IJmuiden. Aanvang 10.30 uur.
Lezing in De Kapel, Potgieter-
weg 4 Bloemendaal over Religi-
euze vrijheid in muziek. Door dr. 
Sabine Lichtenstein. Aanvang 
10.30 uur.
Voetbalgoden fandag op de 
velden van VSV op sportpark 
De Hofgeest in Velserbroek. Van 
11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend 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.
Bevrijdingslezing bij Carmen 
de Haan, St. Raphaëlkerkje, Po-
pellaan 1 Bloemendaal. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Zie www.
carmendehaan.nl.
Zomerconcert in Stompe To-
ren, Kerkweg 26 in Spaarnwou-
de. Optreden Ogto Gadje.

Maandag 
6 mei

Ruilbeurs voor legpuzzels in 
wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260 IJmuiden. Van 
10.00 tot 11.00 uur.
Postzegelavond bij PVIJ in één 
van de zalen van de Adelbertus-
kerk, Sparrenstraat 46 IJmuiden. 

Vanaf 19.00 uur kan men de cir-
ca 110 kavels bekijken, de vei-
ling start om 20.15 uur,
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Plafonddienst: 
XXYYXX Blackbird Blackbird 
e.a. 20.00 uur. Toegang 5,-.

Dinsdag
7 mei

Clinic voor de jeugd bij Ta-
ta Steel Stadion in Velsen-Zuid. 
Van 10.30 tot circa 15.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Knutselacti-
viteiten, Vissen maken van 13.30 
tot 15.30 uur. Kosten 1,-, boven-
op de entree. Graag aanmelden 
via info@pieter-vermeulen-mu-
seum.nl of 0255-536726.
Alzheimer Café in wooncen-
trum Nieuw Akerendam, Mr. 
Van Lingenlaan 2 Beverwijk. 
‘Wat betekent dementie voor de 
familie’. Van 19.00 tot 21.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Lincoln’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Tim William Afstu-
deerconcert. Aanvang 20.45 uur. 
Toegang 6,-.

Woensdag
8 mei

Start Meifestival 2013 in Wijk 
aan Zee. Zie www.meifestival.nl.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Knutselacti-
viteiten, Vissen maken van 13.30 
tot 15.30 uur. Kosten 1,-, boven-
op de entree. Graag aanmelden 
via info@pieter-vermeulen-mu-
seum.nl of 0255-536726.
Stadsschouwburg Velsen: 
VET Kindercabaret met hun 
nieuwe show ‘Moddervet’. Aan-
vang 14.30 uur.
Jamssessie in Muziekcafé De 
Halve Maan, Hagelingerweg 36 
Santpoort-Noord. Van 20.00 tot 
23.00 uur. Toegang vrij.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Lincoln’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
9 mei

Hemelvaartsdag
Voorjaarsfair: Bijzonder 
Beeckestijn in Velsen-Zuid. 
Tot en met 12 mei. Dagelijks ge-
opend van 10.00 tot 18.00 uur.
Grote vliegshow bij FNS mo-
delclub Spaarnwoude, gelegen 
naast de golfbaan. Toegang tot 
de vliegshow is gratis. De show 
duurt tot en met 12 mei.
Pieter Vermeulen Museum 
is gesloten i.v.m. Hemelvaarts-
dag.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Paradies 
Liebe’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! Aanvang 24.00 
uur. Toegang 5,-, studenten gra-
tis. Vanaf 18 jaar. Café: Norra-
minded: Spoelstra, Apneu en 
Life Savings. Aanvang 21.30 uur. 





KONINGSSPELEN 2013

De Bosbeekschool stond bol van zang en dans bij de Koningspop. Van rap tot Wilhelmus werden ge-zongen en gespeeld. Mats en Mees hebben alles met veel humor aan elkaar gepraat.   

Peuterspeelzaal de Drie Turven had vrijdag zijn eigen 
Koningsontbijt. De koningin verwelkomde de vele prinsen 
en prinssessen met hun zelfgekleurde kroon.  
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Peuterspeelzaal de Drie Turven had vrijdag zijn eigen Peuterspeelzaal de Drie Turven had vrijdag zijn eigen 

De Rozenbeek vierde de Koningsspelen in het Polder-

huis onder leiding van de gymjuf met leuke, sportie-

ve, maar ook best wel zware spelletjes. Er werd ge-

rend en gesjouwd, maar ook heel wat afgelachen. (fo-

to: Karin Dekkers)

De Klipper hield de Koningsspelen op 
het Koningsplein. Na het smakelijke 
ontbijt kwam het koningsspaar aan. 
Daarna waren er allerlei sportieve ac-
tiviteiten,  clinics van korfbal, boksen 
en basketball, dan nog een storm-
baan, dansen en koekhappen. Met 
dank aan High Five Fitness, Jaap 
Rietdijk stichting, Abelia IJmuiden, 
Lev Sieraden, Creations hair & make-
up, Unixx Security, Dekamarkt, Vomar 
Kennemerplein, ouders en vrijwilligers.
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met veel humor aan elkaar gepraat.   
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zongen en gespeeld. Mats en Mees hebben alles 
De Zandloper - Ook basisschool de Zandloper heeft zich 
met veel plezier en oranjegevoel gestort in de feestelijk-
heden rond de kroning. Alle leerlingen deden mee aan de 
Koningsspelen . De Koningspelen op de Zandloper was een 
mix van sportieve activiteiten en Oudhollandse spelletjes. 
Ook konden de leerlingen hun fi ets versieren, waarna de 
hele school onder muzikale begeleiding van een draaiorgel 
in optocht door de wijk ging.

Groepen 3 en 4 van de Francis-
cusschool beleefden bij tennis-
vereniging De Heerenduinen een 
geweldige dag. Ondanks de re-
gen lieten 123 leerlingen zich 
niet uit het veld slaan. Na de 
warming up van trainer Flori-
an werden spelletjes gespeeld  
in een bal-en slagvaardigheids-
circuit die in het teken ston-
den van de koning. Zo was er 
‘soep voor de koning’, werd een 
stukje tennisvaardigheid aan-
geleerd en konden kinderen op 
een aquarol op een enorme bak 
water rollen.   Alle kinderen van 
de Franciscus krijgen bovendien 
nog een gratis proefl es. 

De Parnassia had een scala van activiteiten 
voor de Koningsspelen bedacht. Na het vlag-
hijsen en het ontbijt van Jumbo, was er een 
modeshow, koningsspelletjes voor de kleu-
ters en voor de groteren een spelshow Wed-
den Dat, waarbij elke groep zijn eigen wedden-
schap hield. Dat varieerde van: de hele klas in 
de papiercontainer tot kastelen bouwen en 
pannenkoekenbakken voor de hele school, al-
les in tien minuten.

Basisscholen De Hoeksteen en De Westbroek  uit 
Velserbroek vierden de Koningsspelen samen bij Villa 
Westend met een heerlijk ontbijt. Wethouder Baer-
veldt opende de dag. Voor het sportgedeelte hadden 
de scholen meerdere organisaties benaderd. Het re-
sultaat was een groot spellenparcours met een reus-
achtige stormbaan van Bovelander en Bovelander, 25 
steppen van Step&Ko, een beachhockeyclinic door 
hockeyschool Velserbroek, grote luchtballen en tal 
van oud Hollandse spellen. Sportschool Ben Rietdijk 
begon het sportieve gedeelte met een warming-up. 
Daarna namen studenten van de sportklas INHolland 
en het CIOS de leerlingen mee naar de activiteiten.



KONINGINNEDAG 2013

Driehuis - Op het Oranjeveld aan de Aagtenvonklaan in Driehuis waren op een 
groot scherm beelden te zien van de troonswisseling in Amsterdam. Dat zorgde 
de hele dag voor een uitbundige sfeer. Verder waren er kinderspelen, optredens 
van lokale muzikanten en dj’s. De Oranjevereniging Driehuis kreeg een speciale 
vlag cadeau vanwege het 75-jarig bestaan. (foto: Friso Huizinga)

Santpoort-Noord - De laatste Koninginnedag werd in Santpoort ge-
opend met een kleurrijke hoedenparade, waarbij oranje en rood-wit-
blauw de hoofdtooien sierden. Er waren weer veel gezellige en spor-
tieve activiteiten op en rond het kermisveldje. (foto: Karin Dekkers)

Op het Van Tuyllplein in Velsen-Zuid werd, evenals voorgaande jaren, weer fl ink 
uitgepakt. Met een feestprogramma dat ‘s morgens om 09.30 al begon en 
voortduurde tot het begin van de avond. Een mega-televisiescherm in de feest-
tent zorgde ervoor dat niemand iets van de gebeurtenissen in het Paleis op de 
Dam en in de Nieuwe Kerk hoefde te missen. (foto: Joop Waijenberg)

Nooit meer jarig op Koninginnedag. Dat vierden bovenstaande jarigen met 
wethouder Te Beest in het Polderhuis in Velserbroek. Dorpsvereniging Velserbroek 
trakteerde op een oranjegebakje en een kopje koffi e of glaasje limonade. De 
jarigen zijn vanaf links: José Ligtenberg, Emma de Krijger (11 jaar), Rosa Bakker 
(10), Frans Sas en Sandra Booms, allemaal uit Velserbroek. In Velserbroek was 
een grote vrijmarkt en werden leuke spelletjes gedaan met de Dorpsvereniging 
en de scouting.

Bij SVIJ in IJmuiden was voor jong en oud een feestelijk programma. Met speelkussens, een voetbaltoer-
nooi en veel muziek werd het ook hier (later op de dag) heel gezellig. (foto: Joop Waijenberg)
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Garden of Love naar Transsylvanië
,,In Roemenië hebben ze
ook bier heb ik gehoord”
Castricum - André, Mike, Tobi-
as en Nils gaan op reis. De le-
den van de rockband Garden of 
Love zijn uitgenodigd op te tre-
den tijdens een festival in Roe-
menië. Docent van Muziek-
school Heemskerk en mana-
ger van de band Hans Chialastri 
gaat met ze mee, net zoals zijn 
vriendin Leida en familieleden 
van de jongens. De band be-
staat uit vier mannen met een 
verstandelijke beperking en is 
ontstaan onder aanvoering van 
Johnny de Mol tijdens de tv-se-
rie Down met Johnny Rocks. De 
band stond op het podium van 
Pinkpop, ze speelde tijdens Be-
vrijdingspop in Zwolle, op de 
middenstip van het Olympisch 
Satdion en vele andere festi-
vals. Er werden twee cd’s op-
genomen in The Basement van 
Di-rect bassist Bas van Wage-
ningen. 
Nederlander Bram Voorn die, 
binnen een voor dat land unie-
ke stichting, mensen met een 
verstandelijke beperking helpt 
te integreren, heeft de tv-serie 
Down met Johnny Rocks ge-
zien. ,,Geweldig”, vindt hij. Bram 
organiseert een muziekfesti-
val dat op 11 mei plaatsvindt 
en polste voorzichtig of de roc-
kers zin hadden om op zijn fes-
tival te komen spelen. Voorzich-
tig, want er is geen geld. ,,Het 
wordt geen Pinkpop, maar ik 
garandeer iedereen een ge-

weldige tijd en onze volledige 
gastvrijheid.” Gastheer is de op-
richter en leider van de stich-
ting, een dominee die te ken-
nen heeft gegeven het op prijs 
te stellen als de jongens naar 
zijn kerkdienst komen zondag. 
Maar: ,,Dat doe ik niet”, aldus 
Mike Walker uit Castricum. ,,Ik 
ben een rocker. We gaan in ie-
der geval wel barbecueën en 
er is daar ook bier heb ik ge-
hoord. Ik hoop dat ze niet van 
onze teksten zullen schrikken, 
maar misschien verstaan ze 
het wel helemaal niet.” De band 
schreef songteksten met titels 
als Dogshit, Evan; She fucked 
all your friends en Release the 
Sexslaves. 
Ook André Reimes uit Velser-
broek heeft er zin in. ,,Het wordt 
een groot avontuur en we zor-
gen ervoor dat we met z’n al-
len gaan staan te knallen op dat 
podium! Daarna hagelt het vast 
weer fans en dan heb ik het niet 
over Venz chocoladehagelslag.”
Boukje Lodewijk, verantwoor-
delijk voor de operationele za-
ken rond Johnny de Mol, heeft 
aangeboden twee tickets te be-
talen, Johnny zelf denkt nog na 
over de vorm van een bijdrage 
en de Odd Fellows afdeling Be-
verwijk schenkt vijfhonderd eu-
ro aan de stichting in Roemenië. 
Denting Custom Cases zorgt 
belangeloos voor de flightcases 
voor de gitaren van de mannen. 

Prima weer tot 10 mei
De voorbije maand april was ge-
middeld een graad te koud in de 
IJmond. Zeer opvallend was dat 
de eerste vier maanden van dit 
jaar te koud verliepen en zulks 
geschiedde voor het laatst in het 
voorjaar van 1986. Toen kwamen 
we uit de koude elfstedenwin-
ter en was vooral februari een 
ongemeen koude maand. Er is 
een correlatie tussen het verloop 
van een koude sprokkelmaand 
en een koud voorjaar zo blijkt. 
Zo verwonderlijk is dat ook niet, 
want de zeewatertemperatuur is 
natuurlijk opvallend laag na een 
koude wintermaand en het ef-
fect daarvan kan nog maanden 
naijlen. Ook dit jaar is de zee-
watertemperatuur erg laag (ge-
weest) en momenteel ligt de-
ze nog zo’n 2 graden achter op 
het normale schema. Duide-
lijk zal zijn dat als de wind aan-
landig blijft het nooit echt warm 
kan worden in het randstedelijke 
deel van Nederland.
De rest van de week kent een 
overwegend droog weerplaatje 
met gematigde temperaturen.
Zo nu en dan geeft een ver-
dwaalde bui of een zwak regen-
gebiedje een klein beetje neer-
slag af zoals op de donderdag.        
Qua temperaturen zitten we op 
het normale meiniveau de ko-
mende dagen. Overdag wordt 
het tot zo’n 15 graden of iets 

meer. In de nachten daalt het 
kwik soms tot beneden 5 graden 
in onze contreien.
Interessant zijn de ontwikkelin-
gen rond begin komende week. 
De luchtdruk loopt dan op bo-
ven Scandinavië terwijl de ba-
rometers dalen boven Frank-
rijk. Het gevolg is een meer oos-
telijke wind bij ons hetgeen een 
flinke temperatuurwinst kan be-
tekenen, wellicht tot rond de 20 
graden. Doordat die druk rich-
ting Frankrijk zal dalen loert het 
gevaar van enkele koudeput-
jes ook.
Dit soort kleine lagedrukgebie-
den hebben niet zelden animo 
om zich in de omgeving van de 
Benelux op te houden en neer-
slag te geven. Dat is dus de be-
kende adder onder het gras. 
Zelden zie je tegenwoordig meer 
een volkomen ‘schoon’ regi-
me van hoge druk. Altijd moe-
ten storingen als genoemd weer 
wat roet in het eten gooien. En-
fin, in ieder geval is de teneur 
van het weer redelijk tot goed 
op middellange termijn met kans 
op wederom eens een graad of 
20 later.
Beluister eventueel de 
maandprognose mei via 
0900-1234554 op donderdag 
2 of vrijdag 3 mei.   

de IJmondiale weerman
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Nationale 
Gemalendag

Velserbroek - Het Gemaalcom-
plex De Velserbroek is op zater-
dag 11 mei, Nationale Gemalen-
dag, vrij toegankelijk van 10.00 tot 
16.00 uur. De antieke Bronsmotor 
zal mogelijk enkele malen draaien. 
Het gemaal is in 1914 gebouwd en 
op 11 februari 1915 in gebruik ge-
nomen. Het Ministerie van Oor-
log betrok het gemaal bij de Stel-
ling van Amsterdam voor inunda-
tiedoeleinden. Dit gevoegd bij de 
niveauverschillen in de voormali-
ge polder De Velserbroek resul-
teerden in een zeldzaam gecom-
pliceerd poldergemaal van be-
scheiden afmetingen. De polder 
was in drie afdelingen verdeeld 
- de Dammers nabij Spaarndam, 
de Westbroek en de Oostbroek. 
De waterbeheersing in deze ge-
bieden kon, door het inpompen of 
uitslaan van water van of naar Zij-
kanaal B via de Oostlaandersluis, 
afzonderlijk worden geregeld. 
Daarvoor waren direct achter het 
gemaal in de hoofdwateringen 
naar de drie gebieden, damsluis-
jes aangebracht die afzonderlijk 
door middel van schuiven afgeslo-
ten konden worden. Deze sluis-
werken evenals het gemaal zelf 
zijn een vroeg voorbeeld van de 
toepassing van gewapend beton 
in waterbouwkundige kunstwer-
ken. Tijdens de open dag kan ook 
worden gekeken naar de herstel-
werken die op dit moment worden 
uitgevoerd  aan de drie damsluis-
jes achter het gemaal. Het gemaal 
is te vinden tegenover de woning 
aan de Oostbroekerweg 15, 1981 
LR Velsen-Zuid. Parkeren kan op 
het parkeerterrein nabij het Flet-
cher Resort Spaarnwoude aan de 
Oostbroekerweg. Bestuur en vrij-
willigers van de Stichting gemaal 
de Velserbroek heten u van har-
te welkom. Zie ook www.velser-
broek.gemaal.nl en word donateur 
voor 12 euro per jaar.

Clinic bij Telstar
Velsen-Zuid - Op dinsdag 7 
mei zal Telstar opnieuw een cli-
nic organiseren voor de jeugd 
in het Tata Steel stadion. Kinde-
ren kunnen onder leiding van de 
voetballers van Telstar hun kun-
sten vertonen bij diverse on-
derdelen. Naast de voetbalacti-
viteiten zullen er nog een aan-
tal andere activiteiten plaatsvin-
den en zullen alle deelnemers 
een sportlunch krijgen, samen 
met de spelers van Telstar. Het 
is voor de kinderen een unieke 
kans om een dag lang te leven 
als een profvoetballer.  
Voor slechts 10 euro kun jij deel-
nemen aan deze dag! Voor de le-
den van de kidsclub is hij zelfs 
gratis. 
De dag start om 10.30 uur en zal 
tot circa 15.00 uur duren.
Wil jij meedoen? Geef je dan op 
via administratie@sctelstar.nl of 
bij het loket in het Tata Steel sta-
dion. Maximum leeftijd is 12 jaar.
Telstar is in het kader van 50 jaar 
Telstar op zoek naar origineel fo-
tomateriaal van Telstar in de pe-
riode 1980 tot het jaar 2000. 
Heeft u fotomateriaal waarvan 
Telstar gebruik mag maken? 

Neem dan contact op via 0255 
54 69 20 of via mail met commu-
nicatie@sctelstar.nl. 
Ter gelegenheid van het gouden 
jubileum van misschien wel de 
leukste club van Nederland ver-
schijnt op 17 juli 2013, op de dag 
dat precies vijftig jaar geleden 
de club begon aan een veelbelo-
vende toekomst het unieke boek 
‘Vijftig jaar voetbal onder de rook 
van hoogovens’. Deze schitteren-
de uitgave zal bestaan uit een 
tweetal in full colour uitgevoer-
de boeken in een luxe cassette 
gestoken. Het vertelt in woord 
en beeld de geschiedenis van 
Telstar aan de hand van recon-
structies, interviews en sfeerte-
keningen van de avonturen van 
de Witte Leeuwen op sportpark 
Schoonenberg en daarbuiten.
‘Vijftig jaar voetbal onder de rook 
van hoogovens’ is een realistisch 
document, dat de geschiedenis 
beschrijft van een club die voor-
al zichzelf is gebleven. Ondanks 
alles spraakmakend, bescheiden 
en charmant.
Kijk op www.sctelstar.nl voor het 
bestelformulier en meer infor-
matie, of bel 0255-546920.

Santpoort-Noord - Zaterdag 11 
mei worden er van 10.00 tot 12.00 
uur stekken geruild bij Ama-
teur Tuinders Vereniging de Hof-
geest. U kunt zelf uw eigen mee-
gebrachte stekjes ruilen of kopen 
tegen kleine prijsjes. De tuinleden 
bieden hun overgebleven zaai-
goed aan van tomaten, aardbei-
en, sla en andere groenten, maar 
ook van vaste planten. Tegen een 
luttel bedrag zijn er mooie fuch-
sia stekken en dahliaknollen te 
koop. Er is parkeergelegenheid. 
ATV de Hofgeest, Spekkenweg-
je 2, telefoon 023-5388007, loe-
snieland@planet.nl of Rein Bou-
desteijn, telefoon 0255-523329.

Stekken ruilen
Grote vliegshow bij FNS 
modelclub Spaarnwoude
Velsen-Zuid - FMS Spaarn-
woude houdt tijdens het He-
melvaartsweekeinde, van 9 tot 
en met 12 mei, een grote vlieg-
show. FMS is een modelbouw-
club met leden die vliegtuigen 
en helikopters zelf bouwen. 
Maar voor de show komen er 
hobbyisten uit het hele land.
Tijdens de vliegshow zal dit jaar 
voor het eerst ook met straal-
jagermotoren worden gevlo-
gen. De verschillende modellen 
die radiografische worden be-
stuurd zijn zowel in de lucht als 
op de grond te bewonderen.
Voor kinderen bestaat de mo-

gelijkheid onder begeleiding 
van een instructeur zelf een 
model te besturen. Ook is er 
een springkussen en zullen 
er regelmaat snoepdroppings 
worden gehouden.
Voor bezoekers is parkeren 
gratis. FNS is gevestigd op het 
terrein naast de golfbaan. Tij-
dens de vliegshow wordt de 
route vanaf de Amsterdamse-
weg met borden aangegeven. 
Parkeren en toegang tot de 
vliegshow zijn gratis. Voor min-
der mensen die slecht lopen is 
er vervoer vanaf het parkeer-
terrein.
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IJmuiden - Maandag 6 mei or-
ganiseert de Postzegel Ver-
eniging IJmuiden een gezelli-
ge clubavond in één van de za-
len van de Adelbertuskerk aan 
de Sparrenstraat 46. Op de-
ze avond een leuke, gevarieer-
de veiling met circa 110 kavels, 
die vanaf 19.00 uur te bekijken 
zijn, veiling om 20.15 uur. Wilt u 
een veilinglijst (per mail) ontvan-
gen, een mailtje naar hein60@
hotmail.nl is voldoende. Verdere 
inlichtingen via 06-41804330 (na 
18.00 uur).

Postzegelavond
IJmuiden C1 kampioen 

Velsen-Zuid- Er stond heel wat 
op het spel in de wedstrijd te-
gen Spaarnwoude afgelopen za-
terdag. Nadat woensdag Hoofd-
dorp verloor van DEM moest het 
team van Jeffrey van der Steen 
op zijn minst een gelijkspel uit 
deze wedstrijd slepen. Bij ver-
lies zou  Spaarnwoude met de 
schaal aan de haal gaan. Na 
een zinderende voetbalthriller en 
voor de ogen van vele toeschou-
wers werd IJmuiden de terech-
te kampioen. Al in de eerste mi-
nuut opende Tom Hofl and de 
score voor zijn team. Gedurende 
de eerste helft was IJmuiden ze-
ker de betere ploeg op het veld. 
Na de rust deed Ben Bakker het 
kunstje vanaf de 16 meter nog 
eens dunnetjes over. Met een 
wereldgoal trok hij een streep 
door de kruising van de tegen-

stander. Spaarnwoude liet zich 
niet in een hoek drukken. Hier-
door ontstond een ware strijd op 
het veld. Dit bleek niet zonder ri-
sico want IJmuiden kreeg een 
penalty tegen: 2-1. Echter werd 
het vele malen sterkere IJmui-
den door deze tegentreffer al-
lerminst geïntimideerd. Drie mi-
nuten later trof Bakker weder-
om doel. Spaarnwoude voelde 
dat het kampioenschap aan hun 
neus voorbij ging. 
De streep onder de wedstrijd 
werd uiteindelijk gezet door aan-
voerder Dion Cifuentes met 4-1. 
Spaarnwoude zag kans vijf mi-
nuten voor tijd keeper Quint van 
Essen te passeren maar kon niet 
meer voorkomen dat IJmuiden 
C1 de kampioenschaal van de 
KNVB in ontvangst mocht ne-
men.

IJmuiden - Zondag 5 mei om 
10.30 uur organiseert klaverjas-
vereniging Klaversientje een kla-
verjastoernooi ‘Schoppen Dub-
bel’ in Velserduin, Scheldestraat 
101. Er worden zes partijen ge-
speeld. Het entreegeld bedraagt 
8 euro per koppel. Er kunnen 
mooie prijzen gewonnen wor-
den. Wie mee wilt doen kan zich 
opgeven via telefoonnummer 
0255-520332.

Klaverjassen 

IJmuiden - Surveillerende agen-
ten zagen vorige week zaterdag 
omstreeks 20.35 uur op het Oos-
terduinplein een bestuurder rij-
den zonder autogordel om en 
wilde hem controleren. De be-
stuurder negeerde het stopte-
ken en ging er vandoor. De au-
to is in de Koningsstraat aan de 
kant gezet. De bestuurder, een 
25-jarige IJmuidenaar, bleek drie 
keer de toegestane hoeveelheid 
alcohol te hebben gedronken. 
Zijn rijbewijs is ingevorderd. Hij 
kreeg twee boetes, voor het al-
coholmisbruik en het niet dragen 
van de autogordel.

Onder invloed 
en geen auto-

gordel om

Gerard van ES
7 tegen 7 toernooi 

IJmuiden - In het weekend van 
1 en 2 juni sluit voetbalvereniging 
Stormvogels een schitterend jubi-
leumseizoen af.  Exact een jaar na 
de offi ciële viering van het jubile-
um met een spetterende receptie 
als opening, met daarbij de ont-
vangst van de Koninklijke erepen-
ning uit handen van burgemees-
ter Frank Weerwind, eindigt de 
bruisende vereniging met het tra-
ditionele open 7 tegen 7 toernooi 
op zaterdag en met een soccer-
cityprogramma voor de jeugd op 
zondag. Op zondag viert de club 
dan ook meteen haar 101ste ver-
jaardag. In de tussenliggende pe-
riode is ongeloofl ijk veel gedaan. 
Na de receptie volgde een gewel-
dige reünie op 2 juni 2012. En in 
dat openingsweekend werd het 
prachtige jubileumboek ‘IJVV 
Stormvogels 100 jaar geschiede-
nis in vogelvlucht’ en de fi lm ‘Een 
blauw hart’ gelanceerd. Twee do-
cumenten die een prachtig beeld 
geven van Stormvogels in he-
den en verleden. In het openings-
weekend ook nog een prachtige 
jeugddag en later in augustus de 
jubileuminterland tegen de ex-in-
ternationals. Ondertussen liep er 
een prachtige loterij waarbij de 
trotse Herman Koek winnaar werd 
van de hoofdprijs, een schitteren-
de Nissan Micra.  En wat de den-

ken van die meer dan fantastische 
feestavond in september 2012. 
Aansluitend zijn nog wat klein-
schaligere activiteiten gehouden 
en nu maakt men zich op voor 
een prachtig slotweekend. Het 7 
tegen 7 toernooi voor leden en 
niet leden, vrienden en vriendin-
nen wordt op 1 juni gehouden. Dit 
toernooi zal vanaf nu de naam van 
Gerard van Es dragen, genoemd 
naar het heerlijke visrestaurant 
aan de industriestraat. Deze sa-
menwerking is kenmerkend voor 
de roots van de IJVV Stormvo-
gels, geboren en getogen in de 
Vishallen te IJmuiden. Teams kun-
nen zich aanmelden via de websi-
te www.stormvogels.nl  of via een 
inschrijfformulier op Zeewijk en/
of via secretaris@stormvogels.nl 
Naast de open inschrijving is er, 
in het teken van het jubileumsei-
zoen, een ‘goud van oud’ onder-
deel bij dit toernooi. De 50plussers 
van Telstar, VSV, SVIJ, EDO, Olym-
pia Haarlem, Waterloo en Storm-
vogels zullen ook hun beste been-
tje gaan voor zetten. Meld u aan 
en/of kom gezellig langs. Het eten 
wordt na afl oop verzorgd door vis-
restaurant Gerard van Es en met 
livemuziek en een drankje zal het, 
met altijd mooi weer, een heerlijk 
afsluitend jubileumweekend wor-
den op sportpark Zeewijk.

SVIJ F2 kampioen
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag is de F2 van SVIJ de terechte 
kampioen geworden in hun lood-
zware poule. Na een fraaie over-
winning op DEM F4 blijken de 
eerste jaar Effi es van de ploeg 
uit Zeewijk veruit de sterkste in 
een poule vol met geselecteerde 
én 2e jaars F-junioren van DEM, 
ADO’20, Kennemers en DSS. Van 
directe concurrent DEM werd 2x 
gewonnen. Uit werd het 1-2 en 
thuis werd er zaterdag gewonnen 
met 6 -3. Op een overvol Sport-
park Zeewijk moest er gewon-
nen worden van DEM om kampi-
oen te worden. Een eventueel ge-
lijkspel zou inhouden dat SVIJ F2 
niet meer ingehaald kon worden 
maar dat DEM nog  wel op gelijke 
hoogte kon komen na een inhaal-
wedstrijd tegen ADO’20.
Na een wat aftastend begin, 
kwam SVIJ steeds meer op drift. 

Dit resulteerde na de eerste helft 
in een mooie én ruime voor-
sprong. Hele mooie treffers de-
den bij het in grote getalen op-
gekomen publiek de handen op 
elkaar belanden. Na het laatste 
fl uitsignaal kon het feest begin-
nen. 
Champagne, medailles, bloemen, 
patatjes, een gigantisch grote 
trofee en een héél fraai spandoek 
waren de ingrediënten van een 
héél mooi slotakkoord.
Volgend jaar gaat de F2 probe-
ren hoge ogen te gooien in de 1e 
klasse als zijnde de F1. Een ultie-
me kans voor een relatief klein 
clubje als SVIJ. Hoofdsponsor 
Kids en Co die aanwezig was bij 
de wedstrijd tegen DEM heeft in 
ieder geval al aangekondigd het 
contract met 1 jaar te verlengen. 
Er wordt nu al met smart uitge-
keken naar het volgende seizoen. 

Open dag Forteiland
IJmuiden - Zondag 5 mei is de 
eerste zondag van de maand en 
traditiegetrouw is het 125 jarige 
Forteiland geopend voor het pu-
bliek.
Dwalend door de gangen en ve-
le ruimtes, onder leiding van een 
deskundig gids, beleeft u de rij-
ke historie van dit militaire ver-
dedigingswerk en krijgt u een 
goed beeld van het sobere leven 
van de militairen die hier waren 
gehuisvest. Het Fort IJmuiden 
Klootschieten Full Speed had als 
speciale taak de verdediging van 
de monding van het Noordzee-
kanaal en het sluizencomplex.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
hebben de Duitsers het fort ge-
bruikt om te slapen en verpozen. 
Zo zijn twee periodes van ge-
schiedenis met elkaar verweven 
en dat is uniek te noemen
Het museum van de stichting 
AWMM (Atlantikwall Wapen 

en Munitie Museum), onder-
gebracht in het fort, geeft een 
goed beeld van de ontwikkeling 
van wapens, munitie en verde-
digingswerken in het algemeen 
en van het Kernwerk IJmuiden in 
het bijzonder.
Natuurlijk wordt er ook aandacht 
geschonken aan het Nederlands 
verzet. In de koepelzaal wordt 
een fi lm vertoont over de bevrij-
ding van IJmuiden en omgeving. 
Hier kunt u wat eten en drinken. .
De afvaarten vanaf de Kop van 
de Haven met de rondvaartboot 
“Koningin Emma” zijn om 10.45 
uur, 12.45 uur en 15.15 uur. Om 
13.00 uur, 15.25 uur of 17.15 uur 
vertrekt de Koningin Emma te-
rug naar de Kop van de Haven. 
Uitgebreide informatie op www.
fortijmuiden.nl. Reserveren via 
www.ijmuidenserondvaart.nl of 
op de rondvaartboot Koningin 
Emma.

IJmuiden - De politie hield 
maandagavond twee jongens 
van 15 uit IJmuiden aan die ge-
tracht hadden om in te breken 
in een school aan de Pieter Ver-
meulenstraat in IJmuiden. De 
politie kreeg melding dat een 
getuige twee onbekenden over 
een hek hadden zien klimmen. 
Agenten namen poolshoogte en 
troffen de jongens rennend aan 
over de P.J. Troelstraweg. Beiden 
zijn naar het politiebureau ge-
bracht voor verhoor.

Poging inbraak 
in school

Klootschieten Full Speed
Velsen-Zuid -  Zaterdag liepen 
twaalf klootschieters van Full 
Speed de koeienroute. Schot-
se Hooglanders zijn niet meer te 
zien, maar de naam blijft.  
Team 1 met Lina, Jan Sch. en Ni-
co werd eerste met 64 schoten 
en 13 meter. Team 4 met Ingrid, 
Astrid en Dirk werd tweede met  
69–60. Team 2 met Willem K., Ton 

en Jan St. werd derde met 69– 
13. Team 3 met Lia, Raymond en 
Harm werd vierde met 71–60. 
Op de agenda staat zaterdag 
18 mei de laatste PK wedstrijd 
en op zaterdag 1 juni de laatste 
competitiewedstrijd. 
Voor info bel Harm Jongman 
0255-514780 of Ton Boot 0255-
510085.



Martin Schilder Pop Up 
Store nu in IJmuiden

IJmuiden – Vanaf maandag 15 
april heeft Martin Schilder IJmui-
den een pop up store geopend 
in het Martin Schilder-pand 
aan de Zeeweg. Martin Schil-
der IJmuiden is een serviceves-
tiging, maar nu is de Skoda Ci-
tigo in deze showroom  bewon-
deren. Tot eind mei kan iedereen 
hier binnenlopen en kennisma-
ken met de nieuwe Skoda Citigo.
,,In plaats van mensen uit IJmui-
den en omgeving uit te nodigen 
in de showroom in Heemstede, 
brengen wij de showroom naar 
ze toe”, zo vertelt de heer Bram 
Vriend, vestigingsdirecteur van 
Seat en Skoda in Alkmaar en 
Heemstede en nu dus ook tijde-
lijk van IJmuiden.
In de Martin Schilder Store in 
IJmuiden kunt u informatie krij-
gen over de Skoda Citigo, de 
nieuwe citycar van Skoda. Geïn-
teresseerden kunnen plaatsne-
men in de auto en deze van bin-
nen en buiten inspecteren. Rij-
den in de auto’s die binnen staan 

is niet mogelijk, daarvoor moet 
een proefritafspraak worden ge-
maakt. Dit kan bij de winkel of 
op locatie. Wilt u de andere Sko-
da modellen bewonderen, dan 
kunt u terecht in de showroom 
in Heemstede gevestigd aan 
Cruquiusweg 37. Deze prachtige 
Seat/Skoda showroom is met de 
auto vanaf IJmuiden binnen een 
half uur te bereiken.
De Martin Schilder Store is tot en 
met eind mei 2013 geopend. De 
openingstijden zijn: maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 
uur. De store is gevestigd aan 
Zeeweg 5 in IJmuiden. Het tele-
foonnummer is 0255-515544.  
Geen tijd om naar de showrooms 
te komen? Bij Martin Schilder 
kunt u tegenwoordig ook ge-
makkelijk en snel online uw Ci-
tigo bestellen via www.citigo-
kopen.nl. U bestelt al een Citigo 
vanaf 8.870 euro. Heeft u inte-
resse in een van de andere mer-
ken? Kijk dan op www.martin-
schilder.nl.

DCIJ-nieuws
Stijn Tuijtel lanceert 
Argentijnse opening
IJmuiden - In een verwoede po-
ging om de opgelopen achter-
stand in de onderlinge compe-
titie ongedaan te maken koos 
Stijn Tuijtel (foto) voor een op-
merkelijke opening. De Argen-
tijnse opening die op het bord 
kwam zorgde voor veel span-
ning maar verontrustte Cees Pip-
pel geenszins. Na een ongewoon 
spannend duel werden de pun-
ten gedeeld. Hier schoten beide 
spelers weinig mee op want de 
concurrentie liep verder uit. Ca-
sper Remeijer had op felle te-
genstand van Willem Winter ge-
rekend. Maar de resultaten van 
Winter laten dit seizoen grote 
verschillen zien. Na een zwakke 
voortzetting maakte Remeijer er 
kordaat een eind aan. Jesse Bos 
had het niet moeilijk tegen Jan 
Apeldoorn en won gladjes. Veel 
lastiger had Martin van Dijk het 

in zijn treffen tegen Leo Bink-
horst. Beide spelers bereikten de 
damlijn en gingen een gecom-
pliceerd eindspel in. Uiteindelijk 
bleek de stand voor Van Dijk net 
iets beter. Rick Hartman kon ein-
delijk weer eens winnen. Dit ging 
ten koste van Vince van der Wie-
le. Jan Maarten Koorn trad aan 
tegen de twee ‘yougsters’ die 
debuteren in de onderlinge. Het 
ging niet zo simpel als verwacht. 
Martijn Vis moest al snel buigen 
maar Rick de Wolf verdedigde 
als een leeuw (of wolf?). In het 
afspel verkreeg hij nog een kans 
op een goed resultaat. Maar het 
zat er net niet in. Er vielen twee 
remises te noteren. Na felle strijd 
bleef het bij Joop Wind tegen 
Harrie van der Vossen onbeslist. 
Ook Cees van der Vlis en Con-
all Sleutel hielden elkaar goed in 
evenwicht.

De Acht Garanties van Van Boxtel

Uw gehoor is té belangrijk voor 

twijfel. Daarom hebben we 

De Acht Garanties. Hiermee 

komt u gegarandeerd tot de 

beste hooroplossing voor uw 

hoorprobleem. Wilt u meer weten 

over onze uit zonderlijke aanpak? 

U bent van harte welkom in onze 

hoorwinkel. Van Boxtel luistert.

IJmuiden, Plein 1945 nr.  1, (0255) 517 225

1 Alle aandacht die nodig is

2 Hoormeting is altijd gratis

3 StAr gecertificeerd

4 Hoortoestel eerst gratis ervaren

5 Zwitserse technologie als norm

6 Hoortoestellen direct leverbaar

7 Wij regelen uw declaratie

8 Gratis service en onderhoud

“M’n gehoor gaat 
achteruit, maar

waar word ik het 
beste geholpen?”

Nu al een
hoortoestel

voor

€ 147,-*

* Eigen bijdrage na vergoeding, afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

www.martinschilder.nl

IJmuiden, Zeeweg 5, (0255) 51 55 44
Heemstede, Cruquiusweg 37, (023) 528 07 51

Nu tijdelijke Pop-UP Store in IJmuiden

Kom nu de ŠKODA Citigo bewonderen in onze Pop-UP Store 
aan de Zeeweg in IJmuiden. De Pop-UP Store is geopend 
t/m 26 mei. Wilt u al onze SKODA modellen bewonderen, 
dan bent u van harte welkom in onze showroom in Heemstede.

NIEUW

Citigo ArcticNU vanaf€ 8.900,-
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Tentoonstelling in het 
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Vrijdagmiddag werd 
onder grote belangstelling de 
expositie ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland’ in het Zee- en Ha-
venmuseum in IJmuiden ge-
opend ter gelegenheid van het 
125-jarig bestaan van het For-
teiland. Na het welkomstwoord 
van  Ardy Zwart, voorzitter van 
het museum, was het de beurt 
aan Rick Slabbers, directeur van 
Forteilandexploitant PBN om sa-
men met de heer Jaap Leuring, 
oud kustverdedegingsmilitair, de 
openingshandeling te verrichten.
Uiteraard wordt dit heugelijke 
feit met diverse festiviteiten ge-
vierd op het eiland zelf. Maar te-
gelijkertijd wordt in het Zee- en 
Havenmuseum met deze ten-
toonstelling op een bijzondere 
manier stilgestaan bij dit jubile-
umjaar door middel van foto’s, 
schematische tekeningen, films 
en gebruikte objecten. Met his-
torische foto’s en een nachtelijk 
uitzicht uit een observatiekoepel 
wordt de sfeer van het fort heel 
goed weergegeven. Zeker voor 
de liefhebber van militaire verde-
digingsforten is dit een zeer inte-
ressante expositie die heel veel 

informatie verstrekt over de ge-
schiedenis van het eiland.
Het Forteiland ligt in de mon-
ding van het Noordzeekanaal 
en maakt deel uit van de Stelling 
van Amsterdam en het staat in-
middels op de Unesco-wereld-
erfgoedlijst. Het is aangelegd 
rond 1885 als belangrijke voor-
uitgeschoven verdedigingspost 
van de toegangspoort tot Am-
sterdam. In de Tweede Wereld-
oorlog maakte het fort deel uit 
van de Atlantikwall. Het eiland 
waarop het fort staat, met een 
uitgebreid gangenstelsel, meer 
dan 100 kamers en een indruk-
wekkende koepelzaal is zeker 
een bezoek waard.
De tentoonstelling in het Zee- en 
Havenmuseum loopt door tot en 
met 31 oktober van dit jaar. Het 
museum is geopend op woens-
dag-, vrijdag-, zaterdag- en zon-
dagmiddag van 13.00 tot 17.00 
uur. Meer informatie van het mu-
seum is te vinden op www.zee-
havenmuseum.nl. Nadere gege-
vens over onder meer openings-
tijden en afvaarten naar het ei-
land staan op www.forteiland.nl.  
(Joop Waijenberg)

Combi heeft het allemaal
Tablets, smartphones, 
foto’s en veel service

IJmuiden – Aan het Velserhof 107 
(het kleine Marktplein) huist al 
twaalf jaar Combi IJmuiden, de 
specialist op het gebied van mo-
biele telefonie, tablets en foto’s. 
Deze servicegerichte winkel be-
staat uit een team van jonge en 
enthousiaste medewerkers met 
veel kennis van zaken. René Ob-
dam, al jaren op dit vakgebied be-
kend in de regio, is de eigenaar 
van Combi  IJmuiden en Combi 
Santpoort-Noord aan Hoofdstraat 
203a. In Santpoort is Michael 
Zuidweg de bedrijfsleider. Het jon-
ge team bestaat verder uit digitale 
toppers Patrick van der Kruijssen, 
Sean Demmers en Brian Huijser. 
Combi maakt de aanschaf van 
een nieuwe tablet, mobiele tele-
foon of het stroomlijnen van be-
staande abonnementen verbluf-
fend gemakkelijk dankzij de goe-
de service. Wie informeert naar de 
mogelijkheden krijgt geen lawi-
ne van informatie over zich heen. 
Nee, aan de hand van enkele vra-
gen over het gebruik en de wen-
sen, kan samen met de klant be-
keken worden wat de beste mo-
gelijkheden zijn, zowel qua ge-

bruiksgemak als kosten. Zo krijgt 
de klant dan een telefoon of tablet 
met een kostenplaatje dat bij hem 
of haar past. In het oerwoud van 
providers, toestellen, abonnemen-
ten, SIM only of pre-paid weten de 
mensen van Combi blindelings de 
weg. Combi werkt met de beste te-
lefoonaanbieders en netwerken. 
Ook voor mensen die al in het be-
zit zijn van een tablet of smartpho-
ne biedt Combi veel service, in de 
vorm van een aanvullend service-
contract of verzekering, waarmee 
men vanaf 5 euro per maand een 
heleboel minder zorgen heeft. Re-
gelmatig worden bedrijven of par-
ticulieren die meerdere telefoons 
of abonnementen hebben, gehol-
pen bij het ‘stroomlijnen’ van de-
ze wirwar. Door abonnementen bij 
één provider over te sluiten (wat 
Combi voor u doet) wordt deze 
rompslomp in een slag overzich-
telijk.
Verder heeft Combi een enorm 
aanbod aan betaalbare accessoi-
res voor smartphones en tablets: 
hoezen, carkits en opladers zijn 
in de winkels overzichtelijk uit-
gestald. Voor ouderen is er een 
groot aanbod ouderentelefoons 
voor thuis en onderweg. Niet al-
leen hebben zij grotere druktoet-
sen, zodat de bril in de broekzak 
kan blijven, maar ook zijn er tele-
foons die geschikt zijn voor men-
sen met een gehoorapparaat.
Verder heeft Combi een assorti-
ment compactcamera’s, kun je er 
direct de foto’s van je digitale ca-
mera printen en kun je er voor het 
luttele bedrag van 5 euro terecht 
voor perfecte pasfoto’s. U ziet het, 
Combi heeft het allemaal. Zowel 
in de winkel aan de Hoofdstraat 
als aan het Marktplein is de ser-
vice uitermate goed en het contact 
prettig. Waarom zou u nog verder 
kijken? Kijk in de advertentie voor 
alle aanbiedingen.

‘Herontwikkeling Fort 
benoorden gaat verder’
Regio - Het algemeen bestuur 
van recreatieschap Spaarn-
woude heeft in de vergadering 
van 24 april 2013 in meerder-
heid besloten het project Her-
ontwikkeling Fort benoorden 
Spaarndam voort te zetten. 

De besluiten van het alge-
meen bestuur worden nu door-
vertaald naar een concept-on-
dererfpacht- overeenkomst, die 
vervolgens ter ondertekening 
wordt voorgelegd aan het alge-
meen bestuur. Daarna zal Es-
bi Bouw het plan verder in pro-
cedure brengen bij de gemeen-
te Velsen en de definitieve sub-
sidieaanvraag indienen. Belang-
stellenden en belanghebbenden 
blijven tijdens het vervolg van 
het project betrokken bij en wor-
den op de hoogte gehouden van 
de voortgang en ontwikkelingen 

rond de inrichting van de natuur, 
de inrichting van het fort en de 
omgeving en de verkeersproble-
matiek.
Vanuit de visie op de Stelling van 
Amsterdam en de ontwikkelings-
visie van het recreatieschap (“In 
de branding van de stad”) is in 
2007 door het bestuur van het 
recreatieschap een traject in-
gezet om te komen tot heront-
wikkeling van Fort benoorden 
Spaarndam. Doelstelling van de 
herontwikkeling is het restau-
reren en openbaar toegankelijk 
maken van het fort, waarbij het 
fort en het naastgelegen muni-
tiebos een toeristisch/recrea-
tieve functie krijgen. Destijds is 
ook gesteld dat voor de financie-
ring van de kostbare restauratie 
vooral ook private financierings-
bronnen dienen te worden aan-
getrokken.

Winnaar 
IJmondpopprijs 
2013 bekend

IJmuiden - In het Witte The-
ater vond afgelopen maan-
dag 29 april de finale van de 
IJmondpopprijs plaats. 
Zes bands streden daar om 
fantastische prijzen en natuur-
lijk de hoofdprijs; het openen 
van Beeckestijnpop op 8 juni! 
Het was een sfeervolle avond 
met veel verschillende muziek-
stijlen. De jury bestaande uit 
Valentijn Kruger, Suus de Groot 
en Frans Molenaar stonden 
voor een heel lastige taak ge-
zien de zo uiteenlopende gen-
res die avond. 
Van de melodische liedjes van 
KrakersIJland naar de verfris-
sende nummers van Starfish. 
Gevolgd door de cabaretach-
tige presentatie van de Wol-
kenshow. Waarna The Curtains 
hun catchy nummers ten ge-
horen brachten. HipHop duo 
TweeMansleger speelde sa-
men met hun zangeres en dan-
seressen als vijfde band en de 
avond werd krachtig afgeslo-
ten door Galloway Hill. 
Na een lang juryberaad werd 
om 00.45 uur de uitslag bekend 
gemaakt; Starfish is de winnaar 
van de IJmondpopprijs 2013. 
Zij openen niet alleen Beec-
kestijnpop op 8 juni, maar krij-
gen ook nog een masterclass 
aangeboden door de Zaanse 
Popschool. Quote’s van de ju-
ry over Starfish: ‘Goede afwis-
selende liedjes, verfrissend en 
met een eigen identiteit’ en ‘als 
jullie de ritmesectie strak trek-
ken en de zanger aan z’n stem 
en microfoontechniek werkt 
spelen jullie elke tent PLAT!’ 
Natuurlijk zijn ook de andere 
vijf bands in de prijzen geval-
len. Prijzen die volgens de jury 
het beste passen bij de ontwik-
keling van de betreffende band 
op dit moment: Galloway Hill 
speelt op het Oxypodium van 
Beeckestijnpop op 8 juni, Kra-
kersIJland gaat onder leiding 
van Vincent Kruger twee da-
gen de studio in bij Studio Jan 
Paul van der Meij, The Curtains 
hebben twee dagen studiotijd 
bij de Popbunkerstudio en een 
masterclass bij de Zaanse Pop-
school gewonnen. 
De Wolkenshow een optre-
den bij LUA en TweeMans-
Leger gaat naar huis met een 
coaching aangeboden door 
de Popfactory Velsen. IJmond-
pop wordt mede mogelijk ge-
maakt door: gemeenten Be-
verwijk, Heemskerk en Velsen, 
Beeckestijpop, Young Art Fes-
tival, stichting Kunst en Cul-
tuur Beverwijk, het Witte Thea-
ter, Lua, de Zaanse Popschool, 
Studio Jan Paul van der Meij en 
de Popbunkerstudio. 
Voor meer informatie of in-
schrijvingen voor de IJmond-
popprijs 2014 www.ijmond-
pop.nl.

Gratis workshop bij 
Inloophuis Kennemerland
Santpoort-Noord - Inloophuis 
Kennemerland organiseert op 17 
mei, in samenwerking met Look 
Good Feel Better, een gratis work-
shop uiterlijke verzorging voor 
mensen met kanker. 
In een ontspannen sfeer krijgt u 
professionele adviezen over huid- 
en haarverzorging. Speciaal ge-
trainde schoonheidsspecialisten 
en visagisten laten zien op wel-
ke manier u uw huid het beste 
kunt verzorgen en welke make-
up het beste bij u past. Een haar-
werker/kapper laat zien welke mo-
gelijkheden pruiken bieden en er 
is gelegenheid te experimenteren 
met sjaals en andere alternatie-
ven. De workshop duurt twee uur 
en is voor u als deelnemer gratis. 
Na de workshop krijgt u een tas-
je met cosmeticaproducten mee 

naar huis. Er zijn maar een beperkt 
aantal plaatsen! Voor aanmelding 
kunt u contact opnemen met het 
Inloophuis, Wulverderlaan 51, te-
lefoon 023-8885367, 06-344729 of 
info@inloophuiskennemerland.nl.
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Gehandicaten Beraad Vel-
sen - Dankzij de financiële bij-
drage van de Gemeente Vel-
sen kan het Gehandicapten Be-
raad Velsen weer een scootmo-
bielcursus aanbieden aan Velse-
naren die de beschikking heb-
ben gekregen over een scoot-
mobiel. In het dagelijkse verkeer 
blijken nogal wat haken en ogen 
aan het gebruik van de scootmo-
biel te kleven. Zo gelden er voor 
de scootmobiel andere verkeers-
regels dan voor andere wegge-
bruikers. Het vraagt voor de ge-
bruiker  de nodige behendigheid 
en verkeerskennis om veilig door 
drukke verkeersgebieden te rij-
den. De scootmobielcursus be-
staat 3 lessen met een theore-
tisch en praktijkdeel en wordt 
gegeven bij Rijschool Post aan 
de Dokweg in IJmuiden. De eer-
ste cursus start op woensdag 15 
mei, de tweede op maandag 10 
juni. Bij inschrijving betaald u 5 
euro (welke u bij het volbren-
gen van de cursus terugkrijgt). 
Inschrijven/info: John Schoor, 
schoor2005@hetnet.nl.

Scootmobiel-
cursus

Buurtbemiddeling - Buurtbe-
middeling Velsen is ruim 4 jaar 
actief en is succesvol. Door de 
vele aanmeldingen is Buurtbe-
middeling op zoek naar nieuwe 
bemiddelaars. 
De belangrijkste kwaliteiten die 
we zoeken zijn: goed kunnen 
luisteren, rustige en open hou-
ding, enthousiasme en een ge-

zonde dosis nieuwsgierigheid. 
Uiteraard kan een samenwer-
king met je collegae niet zonder 
humor.
Is je nieuwsgierigheid gewekt 
en wil je meer weten, dan nodig 
je  ik van harte uit om eens ken-
nis te maken. Meer weten? Bel 
0255-548 520 of mail suleikavan-
holland@welzijnvelsen.nl

Buurtbemiddeling 
zoekt versterking

De Dwarsligger - Het einde van 
het seizoen nadert en we kun-
nen zeggen dat de taallessen 
in Buurtcentrum de Dwarslig-
ger ook dit jaar weer een succes 
zijn geweest. Gedurende het jaar 
hebben ongeveer 40 mensen 
taalles gekregen en hun Neder-
lands verbeterd. Het niveau vari-
eert van beginners tot gevorder-
den. Het gaat om oefenen met 
conversatie, grammatica en zin-
nen maken. Vindt u het leuk om 
ook Nederlands te leren? Van-
af september 2013 zullen weer 
nieuwe lessen gaan starten. 
Dan kunt u zich aanmelden bij 
Buurtcentrum de Dwarsligger. 
Houdt hiervoor ook het nieu-
we programmaboekje in de ga-
ten. Meer weten? Bel Elisabeth 
Hoekstra, 0255-510186 of elisa-
bethhoekstra@welzijnvelsen.nl

Taallessen
een succes

De Spil – Lijkt het u leuk om één 
avond in de week gastheer van 
Buurtcentrum de Spil te zijn en 
als vrijwilliger achter de bar te 
staan? De Spil zoekt met spoed  
goede barmedewerkers voor de 
avond. We zoeken alleen men-
sen die zelfstandig kunnen wer-
ken en die de Nederlandse taal 
goed beheersen. Komt u ons 
helpen? Meer weten? Bel 0255-
510186, vraag naar Yuri of Hans.

Vrijwillige 
barmedewerkers 
gezocht

De Brulboei - Op 5 mei in 
Buurthuis De Brulboei kunt u 
wederom genieten van een le-
vende muziekvoorstelling voor 
iedereen. Muzikanten die be-
kend zijn met de muziek van 
Django Reinhardt en zijn Hot 
Club en France en de Neder-
landse band Rosenberg Trio 
mogen eventueel aanschuiven 
om aan deze jammsessie mee 
te doen. 
Er komen een ruim aantal mu-
zikanten zoals gitaristen, vio-
listen en meer. Iedereen is van 
harte welkom; ga zien hoe jazz- 
muzikanten een leuke jamses-
sie maken. Zondag 5 mei van 
14.00 tot 18.00 uur toegang 
gratis. Meer weten? Bel 0255-
510652.

Jammsessie 
Gypsy Jam 
Jazz Allert

De Mel - Watervliet - Zin in 
een leuke, gezellige Amsterdam-
se muziekmiddag? Kom dan op 
dinsdag 28 mei 2013 van 13.30 
tot 15.30 uur naar Wijkcentrum 
de Mel-Watervliet in Velsen-
Noord. Een middag met muziek 
van Johnny Jordaan, Tante Leen 
en Willy Alberti. Met Amster-
damse hapjes en een karaoke en 
2 rondes bingo, met hele leuke 
prijzen en de Amsterdamse sfeer 
uit de Jordaan.  Kosten? 2,50 eu-
ro per persoon. Meer weten of 
inschrijven? Bel 0251-22644.

Amsterdamse 
middag

Fietscursus
De Dwarsligger - Na 12 les-
sen zit de fietscursus er bij de 
Dwarsligger weer op en zijn 
een aantal vrouwen de fiets-
kunst machtig. Van docente 
Vera van Hamburg ontvingen 
alle deelnemers een oorkon-
de en werd gezamenlijk geno-
ten van een afsluitende lunch 
waarbij een ieder zelf gemaak-
te hapjes had meegenomen. 
Ook volgend jaar zijn we weer 
van plan een fietscursus te or-
ganiseren. Geïnteresseerden 
kunnen zich nu al opgeven 
voor de cursus die begin 2014 
van start gaat bij Buurtcentrum 
de Dwarsligger. Meer weten? 
Bel 0255-512725.

Thema-
avonden 
Zelfhelp
De Drempel – Controle kwijt? 
Problemen met het gebruik van 
drank, drugs, medicijnen of an-
dere middelen? Help jezelf! Ie-
dere woensdagavond vanaf 
15 mei om 19.30 uur is er een 
thema-avond over Zelfhelp in 
Huiskamerproject de Drempel 
in IJmuiden. 
De Buitenveldert Werkgroep 
Amsterdam van de Stichting 
Zelfhelp Nederland komt op 
deze thema-avonden langs 
in de Drempel. Zij gaan an-
deren die tegen deze proble-
men aanlopen d.m.v. gesprek-
ken ondersteunen en helpen. 
De entree en een bakje kof-
fie is gratis. Meer weten? Bel 
0255-512341(Arie Berghuis) 

IPad lessen in het 
Hoogovensmuseum
Velsen - Stichting Welzijn Vel-
sen is betrokken bij het pro-
ject ‘Noord-Holland verbindt!’. 
Dit project verzorgt iPadlessen 
aan ouderen. Deze lessen zul-
len plaatsvinden bij Tatasteel in 
Velsen. De cursus bestaat uit 16 
lessen, die in 10 weken tijd ge-
geven worden. Gemiddeld dus 2 
dagdelen les per week.
Wat leert u: omgaan met de iPad, 
e-mail te versturen, het maken 
van foto’s en video’s, het regelen 
van uw bankzaken, het inplan-
nen van afspraken m.b.t. de zorg, 

beeldcommunicatie met bijvoor-
beeld uw kleinkinderen, muziek 
en spelletjes en surfen op inter-
net. Wanneer: 2 ochtenden of 
middagen per week. Ochtend-
lessen zijn van 9.30 tot 12.00 uur, 
inclusief pauze. 
De middaglessen zijn van 13.30 
tot 16.00 uur. De eerste les is op 
6 mei, de laatste les, en de diplo-
ma-uitreiking, is op 4 juli. Kos-
ten: 36 euro voor 16 lessen. Ex-
tra: 22,95 euro voor het boek 
iPad voor senioren. Inschrijven 
via de mail info@pro6.nu.

Welzijnsorganisaties Velsen en 
Beverwijk hebben verkering
Stichting Welzijn Velsen (SWV) 
en Stichting Welzijn Beverwijk 
(SWB) willen gaan fuseren. 
Onder grote belangstelling van 
het personeel van beide stich-
tingen werd donderdagmid-
dag 25 april jongstleden door 
de besturen van beide organi-
saties de intentieverklaring on-
dertekend. 
Dit gebeurde op een speciale 
Kick Off bijeenkomst in Wijk-
centrum de Mel - Watervliet 
in Velsen Noord. Voorafgaand 
aan dit officiële moment werd 
het aanwezige personeel geïn-
formeerd over wat ze kunnen 
en mogen verwachten in de 
komende periode. 
De directeur van SWV, Allart 
van Deventer hield eerst een 
welkomstwoord op deze bij-
eenkomst. Nadat de diver-
se sprekers het komende pro-
ces hadden toegelicht volgde 
de formele ondertekening. Als 
laatste sloot de directeur van 
SWB, Nora Azarkan de avond 
af waarna met alle aanwezi-
gen het glas geheven werd op 
de komende fusie. Streefdatum 

voor de daadwerkelijke fusie is 
1 januari 2014.  
Na afloop van de bijeenkomst 
konden aanwezigen, onder het 
genot van een drankje, kennis 
maken met elkaar en waren ze 
in de gelegenheid om wat vra-

gen te stellen aan de aanwe-
zige bestuursleden, directeu-
ren en leden van de onderne-
mingsraden. 
SWV en SWB willen door deze 
komende fusie een nog sterke-
re organisatie worden.
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Herdenking verzetsheld
IJmuiden - Het Comité ter her-
denking van de oorlogslachtoffers 
uit het IJmuidens verzet organi-
seert op zaterdag 4 mei, om 20.30 
uur, al weer de zevende bijeen-
komst om stil te staan bij het graf 
van Jan Bonekamp op de Wester-
begraafplaats in IJmuiden.  
De herdenking van de IJmuide-
naar Jan Bonekamp en de strijd 
die hij met velen van zijn tijdgeno-
ten voerde mag een bron zijn van 
inspiratie in een tijd van storm-
achtige politieke en economische 
ontwikkelingen. Van onverdraag-
zaamheid en intolerantie. Maar 
ook een tijd van strijdbare inzet 
van medewerkers in de zorg, de 
schoonmaak en in supermarkten 
voor respect en solidariteit. 
Bij de 7e herdenking spreekt naast 
de bekende IJmuidens schrijfster 
Conny Braam ook Levin Zühlke-
Van Hulzen, die in Haarlem een 
belangrijke rol vervulde onder jon-
ge collega’s bij een supermarkt. 
Door zijn nek uit te steken om de 
gewone naleving van de CAO af te 
dwingen, dus voor gelijke rechten 
en tegen de flexibiliteit. 
Aansluitend op de herdenkings-
plechtigheid op de Westerbe-
graafplaats zal in het Witte The-
ater aan de Kanaalstraat 257 de 
film ‘Het meisje met het rode haar’, 
uit 1981 van Ben Verbong wor-
den vertoond, naar het boek van 
Theun de Vries. Met in de hoofd-
rollen Rennée Soutendijk en Peter 
Tuinman. 
Deze verzetsfilm vertelt het ver-
haal van Hannie Schaft. Daar-
in speelt Jan Bonekamp een gro-
te rol. Dat werd deze week nog 
weer eens benadrukt in een arti-
kel in het weekblad Vrij Nederland 

van de hand van Erik Schaap. Vrij 
gekomen archiefstukken over de 
Zaanse politieagent Tonny Jans-
sen brachten nieuw licht op de 
dood van Bonekamp en de latere 
arrestatie en executie van Hannie 
Schaft. In een welkomstwoord zal 
Conny Braam hierover enkele op-
merkingen maken. De toegang tot 
deze film is gratis!
Over Jan Bonekamp schrijft Conny 
Braam: “Jan Bonekamp behoorde 
tot de onverzettelijksten in de strijd 
tegen fascisme en racisme tijdens 
de bezetting. Op 21 juni 1944 stierf 
de IJmuidenaar Jan Bonekamp, 30 
jaar oud, in handen van de Duit-
sers.”  
Evenals in voorgaande jaren ont-
vangen de bewoners uit de stra-
ten die in Velsen zijn vernoemd 
naar verzetslieden elk een uitnodi-
ging om met anderen stil te staan 
bij de naamgever van hun straat. 
Dat gebeurt dit jaar ook in de om-
geving van de Frans Halsstraat in 
IJmuiden, waar Jan Bonekamp zelf 
heeft gewoond. 

Collecte 
Dieren-

ambulance 
Velsen - Van 19 tot en met 25 mei 
zal de jaarlijkse collecte van de 
Stichting Dierenambulance Vel-
sen plaatsvinden. De collecte is 
een belangrijke bron van inkom-
sten voor de St. Dierenambulan-
ce Velsen. De St. Dierenambulan-
ce Velsen is nog dringend op zoek 
naar vrijwilligers die een uurtje 
van hun tijd willen doneren. Loopt 
u mee? Meldt u nu aan als collec-
tant en ‘doneer’ de Stichting Die-
renambulance Velsen een uurtje 
van uw tijd. Collecteren is een klei-
ne moeite en u kunt er veel mee 
betekenen voor de Stichting Die-
renambulance Velsen. Voor aan-
melding graag een e-mail sturen 
aan: communicatie@dierenambu-
lancevelsen.nl of bel 0255-533239.

Zangers en zangeressen 
gezocht voor ‘Kromhout’
Velsen - Het Kunstencentrum Vel-
sen en het Havenfestival IJmuiden 
brengen tijdens het Havenfestival 
2013 gezamenlijk de mini motor-
opera ‘Kromhout’ van de Neder-
landse componiste Sylvia Maes-
sen uit. De opera wordt drie keer 
opgevoerd op zaterdag 31 augus-
tus op een bijzondere locatie, na-
melijk in een van de fabriekshallen 
van Zwart Machinefabriek aan de 
Middenhavenstraat in IJmuiden. 
En dat is niet toevallig, want héél 
bijzonder aan deze mini- opera is 
dat in de slotminuten een Krom-
hout-motor (een tweetakt-gloei-
kop uit de jaren ’30) als instrument 
in het orkest een eigen partijtje 
meeronkt. Een unicum waarnaar 
door de motorenliefhebbers reik-
halzend wordt uitgekeken. 
Voor het uivoeren van de ope-
ra zijn de makers op zoek naar 
zangers en zangeressen die in 
de periode 7 mei tot en met 2 ju-
li 10 dinsdagen kunnen repeteren 
aan de voorstelling. Belangstel-
lenden  die mee willen doen aan 
het Kromhout-projectkoor kunnen 
zich tot uiterlijk 7 mei aanmelden 
bij het Kunstencentrum Velsen: in-

fo@kunstencentrumvelsen.nl on-
der vermelding van projectkoor 
‘Kromhout’. Amateurs werken sa-
men met professionals
De opera ‘Kromhout’ wordt een 
coproductie van professionele en 
amateur theatermakers. Muzi-
kaal leider Frank Anepool heeft al 
een professioneel orkest samen-
gesteld. Hij en librettist/regisseur 
Olaf Mulder zoeken nog ongeveer 
dertig amateurzangers die onder 
hun leiding een projectkoor vor-
men. Het gaat om een gemengd 
vierstemming koor, dat vanaf de 
meivakantie begint met wekelijkse 
repetities op de dinsdagavond. In 
tien repetitieweken wordt het koor 
‘operarijp’ gemaakt. Een span-
nend avontuur waarvoor de or-
ganisatie dus enthousiaste ge-
oefende zangers en zangeressen 
zoekt, die naast de tien repetities 
ook zelf aan de slag kunnen met 
orkestband en bladmuziek. In de 
laatste repetities zal een eenvou-
dige theatrale vormgeving wor-
den ingestudeerd. Zie ook www.
kunstencentrumvelsen.nl of tele-
foon 0255–510684 voor meer in-
formatie.

Vijftien turnsters van 
Toss door naar NK

Regio - Tijdens de halve fina-
les in Leek op 20 en 21 april kon-
den de A-selectie turnsters van 
Toss zich plaatsen voor de meer-
kampfinale en voor een toestel-
finale.
De turnsters van Toss hebben 
zich geplaatst voor 14 meer-
kampfinales en 15 toestelfina-
les bij de Nederlandse Kampi-
oenschappen die voor de eerste 
divisie/N1 op 1 en 2 juni zullen 
worden gehouden.
Dit is een enorme prestatie dat 
zoveel turnsters uit de regio 
meeturnen tijdens het Neder-

lands Kampioenschap.
Uit Driehuis betekent dit dat 
Sterre Basjes zich als 6e ge-
plaatst heeft voor de Meerkamp-
finale, en Rosalie Breems zich als 
7e geplaatst heeft voor de Meer-
kampfinale. Daarnaast heeft zij  
zich als 2e geplaatst voor de toe-
stelfinale sprong en een reser-
ve plek op de brugfinale. Anous-
ka Plas werd 13e wat helaas niet 
genoeg was voor een finale plek.  
Irma Warns uit Santpoort-Noord 
behaalde net geen meerkamp fi-
nale en is reserve op de balk met 
een 3e plaats. 

Kylian de Looze heeft 
beste profielwerkstuk
Regio - Kylian de Looze uit 
Driehuis heeft samen Coen van 
Hasselt uit Haarlem een be-
drag van 500 euro gewonnen 
voor het beste profielwerkstuk 
van Havo-leerlingen in de re-
gio Haarlem. De prijs werd 24 
april uitgereikt door Alexander 
Rinnooy Kan, voorzitter van de 
Koninklijke Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen 
(KHMW).
Kylian en Coen van de Schoter 
Scholengemeenschap in Haar-
lem werkten samen aan een on-
derzoek naar nucleaire lucht-
vaart. Bij TU Delft onderzoch-
ten ze of het mogelijk is vliegtui-
gen aan te drijven met nucleai-

re energie. Ze ontwierpen com-
putermodellen en een schaal-
model. Hun conclusie is dat het 
mogelijk is om zo’n vliegtuig te 
maken. ,,Maar het heeft geen 
enkel praktisch nut’,’ verklaart 
Kylian. ,,De kernreactor en de 
bescherming tegen bestraling 
zijn zo zwaar dat er naast de pi-
loot niets of niemand meer mee 
de lucht in kan.’’ Ze hebben al-
lebei 91 uur aan hun werkstuk 
besteed. 
De jury noemde het een uit-
stekend en geleerd werkstuk, 
waarin de schrijvers bewijzen 
dat ze goed zijn in het doen van 
onderzoek en in het vinden van 
betrouwbare informatie.

Doventolk 
tijdens 

muzikale 
voorstelling

Velsen - Voor het eerst in de ge-
schiedenis van de Stadsschouw-
burg Velsen wordt een voorstel-
ling live  begeleidt door een do-
ventolk.  Leoni Jansen  neemt op 
donderdag 2 mei (20.15 uur) de 
gedreven gebarenvertaalster Eri-
ka Zeegers mee.  Zij zal op des-
kundige wijze de voorstelling 
‘Geheim’ vertalen voor doven en 
slechthorenden. ‘Geheim’ gaat 
over Leoni’s vader. Die fout was 
in de oorlog. Heeft hij haar ooit 
verteld. En nu, vijftien jaar na zijn 
dood, reist zij hem achterna. En 
reist hij met haar mee. Wat was 
zijn geschiedenis? Welke keu-
zes maakte hij? En waarom? Le-
oni bezoekt Tunesië, waar haar 
vader vocht onder Rommel. En 
Texas, waar hij twee jaar lang als 
krijgsgevangene katoen plukte.
Beelden, muziek, woorden. Alle-
maal stukjes van de puzzel. ‘Met 
gitaren, subtiel slagwerk en het 
kleurenpalet van de vleugel krij-
gen de liedjes vlees,’ hoorde de 
pers. ‘Geheim’ gaat over het le-
ven van vader en dochter. Over 
wat goed is en wat fout. Toegang 
vanaf 21,50 euro. Informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789.
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Opening nieuwe entree 
voor Brasserie DenK
Santpoort-Noord - Landgoed 
Duin & Kruidberg ontving vrij-
dagmiddag tal van genodigden 
om de feestelijke opening bij te 
wonen van de nieuwe toegang 
naar Brasserie DenK. En voor wie 
het nog niet wist, DenK is sim-
pelweg de afkorting voor Duin & 
Kruidberg. 
Om in de Brasserie te komen, 
die gelegen is in het souterrain 
van het hotel, moest men voor-
heen over het terras of door het 
hotel. Met deze nieuwe entree is 
het nu heel gemakkelijk van de 
Brasserie en Loungebar naar het 
terras in de tuin en andersom te 
gaan.
Directeur Bernard Lensink be-
nadrukte in zijn welkomstwoord 
het feit, dat de afgelopen jaren 
er veel aan gedaan is om de toe-
gangsdrempel naar Landgoed 
Duin & Kruidberg te verlagen. 
,,Nog niet zo  lang geleden was 
er nog een gesloten toegangs-
hek waar bezoekers zich, via 
de intercom, moesten melden 
waarna de hekken tergend lang-
zaam opengingen. Die hekken 
staan nu gewoon open  en ook 
deze nieuwe entree naar Brasse-
rie DenK werkt er zeker aan mee 
om de entree nog laagdrempeli-

ger te maken.’’
Wethouder Arjen Verkaik be-
aamde dit en bedankte Lensink 
voor het feit dat hij de deuren 
van Landgoed Duin & Kruidberg 
voor het grote publiek heeft ge-
opend. ,,Als gemeente zijn we er 
trots op dat we een dergelijk di-
amantje van allure binnen onze 
gemeentegrenzen hebben’’ ,al-
dus Verkaik.
Aansluitend werd de opening 
verricht door hockeylegende 
Teun de Nooijer, bijgestaan door 
IJmonder van het Jaar Fred Dic-
tus, precies op het moment dat 
het ophield met regenen.  Door 
het wegtrekken van een afdek-
king werd enerzijds de weg vrij 
gemaakt voor 150 oranje ballon-
nen die de lucht in gingen en an-
derzijds was hiermee de nieuwe 
toegang naar de Brasserie ge-
opend.
Als verrassing werden de aan-
wezigen vervolgens getrakteerd 
op een verrassende versnape-
ring: een puntzakje patates fri-
tes met oranje mayonaise. Meer 
informatie over hetgeen Land-
goed Duin & Kruidberg allemaal 
te bieden heeft is te vinden op 
www.duin-kruidberg.nl. (Joop 
Waijenberg)

Velsen - Het 12-jaar oude Sri-
lankaanse meisje M.M. Chathu-
rika Dilrukshi, wonend in een 
dorpje op enige afstand van Gal-
le, de zusterstad van Velsen, viel 
onlangs in haar dorp in een wa-
terbron. Zij had echter in het pu-
blieke zwembad in Galle, via haar 
school, een zwemcursus van drie 
maanden ‘Vertrouwen in water’ 
gevolgd. Schoolkinderen krijgen 
gratis zwemles, anderen moeten 
een klein bedrag betalen. Door 
de geleerde zwemtechnieken 
toe te passen ontsnapte Chathu-
rika aan de verdrinkingsdood. 
Haar moeder dankte de school 
en het zwembad dat ze haar 
dochters leven hadden gered. 
De landelijke Srilankaanse krant 
Ceylon Daily News Paper be-
steedde er ook aandacht aan.
De helft van het zwembad is - 
via de voormalige stichting Vel-
sen helpt Galle - met een gift van 
de firma Holleman tot stand ge-
komen, de andere helft is door 
organisaties in Sri Lanka bijeen-
gebracht. Het zwembad werd in 
juni 2008 opgeleverd. De aanlei-
ding tot de bouw van het zwem-
bad was de tsunami in decem-
ber 2004 toen in Sri Lanka meer 
dan 30.000 mensen daarbij het 
leven verloren. De meesten van 
de slachtoffers waren te wijten 
aan het simpele feit dat men niet 
kon zwemmen. Zwemles werd in 
de baai van Galle gegeven, als 
de stroming dit tenminste toeliet.
Een aantal partijen kwam bij el-
kaar om zwemonderricht in Galle 
te promoten. Swim Lanka, aan-
gevoerd door Julian Bolling, een 
voormalig Olympisch zwemmer, 
had de technische kennis en er-
varing om kinderen en volwas-
senen zwemmen te leren. Daar-
naast fondsen van AdoptSri-

lanka en Velsen helpt Galle. Het 
Jetwing Lighthouse, dat tegen-
over het zwembad ligt, stelde 
een stuk grond ter beschikking 
en faciliteert het onderhoud van 
het publieke zwembad.
Het zwembadontwerp is een bij-
drage van Channa Daswatte, een 
beschermeling van de legenda-
rische Geoffrey Bawa. Het re-
sultaat was een modern (dag)
zwembad met kleedruimten, een 
administratieve voorziening en 
zelfs een galerij van waaraf ou-
ders de zwemlessen van hun 
kinderen kunnen volgen. Verder 
is er een kleiner zwembad voor 
de kleinere kinderen.
Doordat de 12-jaar oude Cha-
thurika zich met de aangeleerde 
zwemtechnieken het leven heeft 
kunnen redden, heeft het zwem-
bad dus zijn waarde bewezen. 
General manager van het Light-
house hotel, Robert Claesson: 
‘Mijn dank gaat uit naar haar 
zweminstructeurs en allen die bij 
het zwembad betrokken zijn.’

Velsen helpt Galle
Gesponsorde zwemles 

redt leven 12-jarige

Jamsessie 
Halve Maan

Santpoort-Noord - Woens-
dag 8 mei weer de befaamde 
sessieavond voor Hemelvaarts-
dag. Iedereen kan komen want 
iedereen is vrij de dag er na! 
Het wordt weer een elektrische 
avond. Muzikanten die mee wil-
len doen graag even een mail-
tje naar: annebelvanwijk@gmail.
com  of meldt je aanwezigheid 
op de avond zelf bij Annebel. Ie-
dereen wordt weer ondersteund 
door de sessieband bestaande 
uit: Robin van Rijswijk (gitaar), 
Joey Spijker (drums), Remco de 
Vries (gitaar), Rafael Fernan-
des (bas), Marcel Selier (zang) 
en Annebel van Wijk (zang). De 
jamsessie begint om 20.00 uur 
en stopt om 23.00 uur precies. 
Muziekcafé De Halve Maan , Ha-
gelingerweg 36. Toegang vrij.

Driehuis - Popkoor MultiVo-
caal is op zoek naar enthousias-
te nieuwe leden en nodigt met 
name  mannen uit een repetitie-
avond bij te wonen. Even voor-
stellen: Popkoor MultiVocaal be-
staat sinds 1 april van dit jaar en 
is opgericht door Corrie Uijten-
daal. MultiVocaal is gestart met 
een groep van zo’n 12 enthousi-
aste mensen die graag met elkaar 
zingen, houden van gezelligheid, 
maar ook gaan voor de uitdaging 
om de prachtige nummers kwali-
tatief goed neer te zetten. Het re-
pertoire van MultiVocaal is een 
mix van hedendaagse popmu-
ziek. Denk aan nummers als Some 
Nights en Holiday in Spain, maar 
ook tijdloze songs van The Beat-
les, Labi Siffre en Kiss from a Ro-
se. Natuurlijk wordt het repertoire 
snel uitgebreid en de leden heb-
ben een grote inbreng in de keu-
ze van nieuwe nummers. Het koor 
staat onder de muzikale leiding 
van Corrie Uijtendaal. Corrie leert 
het koor prachtige arrangemen-
ten van 4-stemmig tot soms wel 
6-stemmige popnummers. Wel-
kom zijn mensen in de leeftijd van 
30 tot 60 jaar die graag willen en 
kunnen zingen. Mensen die niet 
alleen voor de gezelligheid ko-
men, maar ook iets op zangge-
bied willen neerzetten. Belang-
stellenden kunnen zich melden op 
een van de repetitieavonden, elke 
woensdag  tussen 20.00 en 22.15 
uur in de Duin en Kruidberg Mavo 
aan Nicolaas Beetslaan 3 in Drie-
huis. Zie ook www.multivocaal.nl.

Popkoor 
MultiVocaal 
zoekt leden

IJmuiden - De legpuzzelruil-
beurs is op maandag 6 mei in het 
wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260. Van 10.00 tot 11.00 uur 
is een ieder van harte welkom.

Ruilbeurs voor 
legpuzzels

Herdenking bij Tata
Velsen-Noord - Op zaterdag 4 
mei vindt bij Tata Steel in IJmui-
den de jaarlijkse herdenking 
plaats van alle burgers en mili-
tairen die sinds de Tweede We-
reldoorlog zijn omgekomen in 
oorlogssituaties en tijdens vre-
desmissies. Namens directie 
en medewerkers van Tata Steel 
in Nederland zullen Dook van 
den Boer (directeur Tata Steel 
in IJmuiden) en een vertegen-
woordiger van de Centrale On-
dernemingsraad een krans leg-
gen bij het oorlogsmonument 
aan de Wenckebachstraat en bij 
het gedenkteken ter herinne-
ring aan de dwangarbeiders uit 
de oorlogsjaren. Tijdens de her-
denkingsbijeenkomst zal in het 
bijzonder worden stilgestaan 
bij de 69 medewerkers van het 
staalbedrijf die tijdens de Twee-
de Wereldoorlog zijn omgeko-

men. Iedereen is welkom deze 
herdenking bij te wonen op za-
terdag 4 mei. 
De herdenking begint om 9.45 
uur en eindigt om 10.30 uur. Le-
den van het Tata Steel Orkest 
zullen de plechtigheid muzikaal 
begeleiden.

Zumba-kriebels
Santpoort-Noord - SKON 
heeft ook dit jaar weer meege-
daan aan de Nationale Sport-
week. Woensdagochtend 24 
april stond in het teken van de 
Regionale Zumbakriebels. 
De kinderen, van alle SKON 
dagverblijven uit Velsen, waren 
aanwezig op het plein van kin-
derverblijf de blauwe vleermuis. 
Tot in de verre omtrek waren 
de swingende nummers te ho-
ren waarop alle kinderen ston-
den te dansen. Een pedagogisch 
medewerkster van de Blauwe 
Vleermuis, die zelf ook Zum-
bainstructrice is, gaf de Zum-
bakriebels. Door haar enthousi-
asme deden niet alleen de kin-
deren mee maar ook haar colle-
ga’s stonden volop mee te dan-
sen. Alle SKON-vestigingen uit 
Velsen hebben activiteiten ge-
organiseerd naar aanleiding van 
de Nationale Sportweek. 
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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.

Zeven Velsenaren geëerd

Lintjesregen in Velsen
Vrijdag 26 april is de dag van de 
lintjesregen. In Velsen werden ze-
ven inwoners in het zonnetje ge-
zet voor hun jarenlange inzet op 
divers gebied.

Sommigen werden met een smoes-
je naar Landgoed Duin en Kruidberg 

gelokt – allen werden benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Het overkwam zeven Velsenaren 
vrijdag 26 april. Twee vrouwen en 
vijf mannen werden geëerd voor hun 
jarenlange inzet op divers gebied. 
Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Vertrouwen in doorstart 
Fast Flying Ferry
“Voorkom het doorsnijden van 
de navelstreng tussen Amster-
dam en Velsen”. Dat is de bood-
schap die vertegenwoordigers 
van 15 organisaties meegeven 
aan de provincie Noord-Holland.

Aanleiding is het besluit van Ge-
deputeerde Staten van Noord-Hol-
land om de draagvleugelbootver-
binding, ook wel Fast Flying Ferry 
genoemd, met ingang van 1 januari 
2014 om financieel-economische 
redenen te stoppen. 

Op initiatief van de gemeente Vel-
sen is overleg gevoerd met o.a. de 
gemeente Zaanstad en organisa-
ties van ondernemers, toerisme, 
onderwijs en openbaar vervoer. 
Daarnaast hebben ook de ANWB, 
ATCB en de gemeente Beverwijk 

aangegeven mee te willen denken 
over hoe de bootverbinding te be-
houden.

Ook zijn Via Petities.nl al 4273 on-
dertekeningen geregistreerd en 
zijn op de Facebookpagina; ‘De 
Fast Flying Ferry moet blijven’ bij-
na 900 likes/leden. Dit geeft steun 
aan het brede maatschappelijke 
verzet tegen het opheffen van de 
Fast Flying Ferry.  

Gezien de kennis en ervaring van 
aanwezigen op het gebied van ma-
ritiem, marketing en toerisme is 
er vertrouwen dat er creatieve op-
lossingen mogelijk zijn. Medio mei 
2013 wordt een overzicht van argu-
menten kansen en mogelijkheden 
gepresenteerd. Zie ook www.vel-
sen.nl > meer nieuws.

Koningsspelen geopend
Wethouder Annette Baerveldt gaf vrijdag 26 april het startsein voor de Ko-
ningsspelen in Velsen. Samen met de leerlingen van basisschool de Hoek-
steen en de Westbroek uit Velserbroek knipte ze het lint door. De spelen zijn 
in het leven geroepen door het Nationaal Comité Inhuldiging en bestaan uit 
een Koningsontbijt en een Koningssportdag. (foto: Ko van Leeuwen)
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Renovatie speelplekken
De speelplekken aan het Pijlkruid 
en het Waterdrieblad in Velser-
broek worden gerenoveerd. Om-
wonenden mogen hun ideeën en 
wensen aanreiken. Op 14 mei is er 
een informatieavond.

De speelplekken aan het Pijlkruid en 
Waterdrieblad (foto) in Velserbroek 
worden in de loop van 2013 gere-
noveerd. De gemeente Velsen wil 
graag weten welke ideeën en wen-
sen (de kinderen van) de omwonen-
den daarover hebben. Die kunnen ze 
melden op een informatieavond op 
dinsdag 14 mei a.s. in het Polderhuis 
in Velserbroek. 

Meer informatie over de speelplek-

ken staat op de website van de ge-
meente, www.velsen.nl, staat on-
der Meepraten in Velsen / Samen-
spraak. Daar is ook een vragenlijst 
te downloaden om ideeën en wen-
sen op in te vullen. De lijst kan wor-
den meegenomen naar de informa-
tieavond of worden gemaild naar 
info@velsen.nl ter attentie van de 
heer A. Hartkoorn, afdeling Beleid 
en Voorbereiding. De heer Hart-
koorn is ook op de informatieavond 
aanwezig. 

Wie die avond verhinderd is maar 
wel op de hoogte wil blijven, kan dat 
ook op dat e-mailadres doorgeven, 
graag onder vermelding van naam 
en adres. (foto: Gemeente Velsen)

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.

Ophaaldagen grof huisvuil
Het grof huisvuil wordt in Vel-
sen-Noord, Santpoort-Noord en 
Santpoort-Zuid op andere da-
gen ingezameld door HVC Inza-
meling.

Voor iedereen in Velsen geldt: wie 
zijn grofvuil niet zelf naar het afval-
brengstation aan de Amsterdamse-
weg kan brengen, kan een afspraak 

maken met HVC klantenservice 
om het op te laten halen. In Velsen-
Noord gebeurt dat vanaf 21 april op 
maandag en in Santpoort-Noord en 
Santpoort-Zuid op vrijdag.

Per keer kunt u 1m3 grofvuil door 
HVC Inzameling laten ophalen. 
Houd rekening met een wachttijd 
van maximaal drie weken.

Burgernet campagne
Een signalement doorgeven van een 
persoon of voertuig via een gratis 
telefoonnummer – zo werkt Burger-
net. Het bord bij het BP-tankstation 
aan de IJmuiderstraatweg in IJmui-
den roept op om eraan mee te doen.

Tankstations zijn regelmatig doelwit 
van een overval; zo ook in de regio Ken-
nemerland. In het eerste kwartaal van 
2013 was het al vier keer raak. Eén van 
de middelen om overvallers te pakken 
is Burgernet. Daarom voert de poli-
tie samen met het Regionaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing daar cam-
pagne voor. 

Hoe werkt het: deelnemers krijgen een 

bericht via hun (vaste of mobiele) tele-
foon als de politie op zoek is naar een 
verdachte van een misdrijf of een ver-
miste persoon. Het enige dat van de 
deelnemers wordt gevraagd, is dat zij 
een gratis telefoonnummer bellen; ze 
hoeven zelf geen actie te ondernemen.

Alertheid van burgers werkt goed; in 
ruim 70% van de aangehouden ver-
dachten spelen burgers een rol. Hoe 
meer mensen meedoen, hoe groter de 
kans op succes. Deelname aan Bur-
gernet is gratis. In Noord-Holland zijn 
momenteel ruim 80.000 mensen aan-
gesloten op Burgernet. Aanmelding en 
informatie: www.burgernet.nl. 

Sloop ICC en skatebaan
Dura Vermeer is 25 april 2013 ge-
start met de sloop van het oude 
schoolpand van het Kompas en be-
gint aansluitend met de sloop van 
de skatebaan in het Moerberg-
plantsoen.

In het oude schoolpand van het Kom-
pas was het Islamitisch Cultureel 
Centrum (ICC) gevestigd. Deze loca-
tie maakt onderdeel uit van het pro-
ject Stadspark. Het ICC is verhuisd 
naar Celsiusstraat in IJmuiden. De 
skatebaan in het Moerbergplantsoen 
voldeed niet meer aan de technische 
eisen, waardoor deze minder wordt 
gebruikt. Samen met de Stichting 
Skatecultuur is gewerkt aan plan voor 

de renovatie van de skatebaan. Uit-
gangspunt is een skateplek met ver-
schillende elementen op een nieuwe 
ondergrond. (foto: Gemeente Velsen)

Adverteren gemeentegids
De gemeentegids 2013-2014 
wordt op dit moment gemaakt. 
Daarin staan ook een aantal adver-
tenties. 

Het kan daarom zijn dat u als onder-
nemer benaderd wordt door de uitge-
verij van de gids, FMR Producties uit 
Den-Helder. Dit bedrijf kan namens 
de gemeente adverteerders werven 
(acquisitie). 

De contactpersoon van FMR Produc-

ties, de heer Marco Reebeen, kan u 
een brief laten zien, waarin staat dat 
de gemeente Velsen uitsluitend met 
deze uitgever samenwerkt. Vraag bij 
twijfel gerust naar deze brief!

Wilt u zelf contact opnemen met de 
uitgever voor een advertentie in de 
nieuwe gemeentegids? Belt u dan 
naar: FMR Producties 0223-661425 
of stuur een e-mail naar info@fmr-
producties.nl.

Stadhuis is dicht op...
In mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in dan een aantal 
dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Donderdag 9 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 10 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 20 mei   Tweede Pinksterdag
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u mee informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bu-
reau discriminatiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

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

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

Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken 
met één van vakspecialisten via 14 0255.

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 20 
tot en met 24 april 2013 de vol-
gende aanvragen hebben ont-
vangen voor een omgevingsver-
gunning op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden en Velsen-Noord
IJmuiden aan Zee, Strand Noordpier 
en IJmuiderslag, plaatsen welkomst-

borden bij 3 verschillende stran-
den(23/04/2013)
w13.000158;
Boerhaavestraat 8, plaatsen dakop-
bouw (22/04/2013) w13.000154.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 58, kappen boom 
(22/04/2013) w13.000155.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 33, plaatsen dakop-
bouw (23/04/2013) w13.000157.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 61, plaat-
sen gevelreclame (24/04/2013) 
w13.000159.

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

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

Zwaanstraat 59, plaatsen dakopbouw 
(25/04/2013) w13.000078.

Santpoort-Noord
Bickerlaan 30, aanleggen parkeer-
plaats en plaatsen erfafscheiding 
(25/04/2013) w13.000065.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan ong., kappen 
boom (25/04/2013) w13.000146;

Buitenhuizerweg 8, kappen populier 
(25/04/2013) w13.000150.

Velsen-Noord
Rooswijkerlaan 4, plaatsen hekwer-
ken tbv de herinrichting sportpark 
Rooswijk (25/04/2013) w13.000077.

Driehuis
Geen mededelingen

Evenementen art. 2:17 APV 
4 mei 2013, herdenkingsplechtigheid, 
Plein 1945 te IJmuiden en herden-
kingstocht van  Plein 1945 naar be-
graafplaats Westerveld te Driehuis 
(24/04/2013).

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor de volgende per-
celen:

IJsselstraat 1, 1972 WB IJmuiden

Kennemerlaan 99, 1972 EK 
IJmuiden

Belanghebbenden kunnen ingevolge de 

Algemene wet bestuursrecht binnen een 
termijn van 6 weken na de dag waarop 
het besluit is bekend gemaakt, schrifte-
lijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan 
wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 

alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen. Het verkeers-
besluit kunt u inzien bij de receptie in het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden
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