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Help door 
te luisteren 
anoniem - dag en nacht 

CJf' ~~ luisterlijn 
~ WIJ geven gehoor 

De Hooge Waerder sponsort in de regio. 
Sport en cultuur inspireert en verbindt. Daarom steunt De Hooge Waerder 
deze activiteiten waar we graag allemaal naar kijken en waar iedereen aan 
mee kan doen. 
Ontdek alles over De Hooge Waerder op www.dehoogewaerder.nl 

Perf eet horen met discretie 

Kees Horen is gespecialiseerd in discrete 
hooroplosingen passend bij uw levensstijl, 
behoeftes en gehoorverlies. Wij begeleiden 
u met aandacht en services die u van een 
familiebedrijf mag verwachten. Maak een 
vrijblijvende afspraak voor een persoonlijk 
hoor advies 

KJ 
Kees Horen 
Dellaertlaan 6. BEVERWIJK 
Tel 0251-700227 
www.keeshoren.nl 

KEES 

Glas in Lood Atelier van Leeuwen 

~r~~~J~ 
Het ontwerpen, maken herstellen / repareren 

en restaureren van glas-in-lood, monteren, 

brandschilderen, isoleren door bijvoorbeeld 

het plaatsen van isolatieglas. 

Kortom; van herstellen van een gebroken ruitje 

tot het maken van grote en kleurrijke ramen 

voor een kerk. 
Verkoop van glas in lood materialen. 

Ruime keuze van glas soorten. 

Reguliersdwarsstraat 12B 
BEVERWIJK, Tel: 0251-241255 

www.vanleeuwenglasmontage.nl 



Tijd voor een feestje 
Koningsdag 2022 
Eindelijk kunnen we Koningsdag weer vieren 
op de manier waarop we het graag vieren. Met 
elkaar. De straat op. Veel gezelligheid. Muziek. 
Vrijmarktjes. Een oranje stad. Een dag van 
saamhorigheid. En een dag van ontmoeten. 
Nadat we twee jaar Woningsdag hebben gevierd, 
kunnen we dit jaar eindelijk weer echt Koningsdag 
vieren, En met elkaar een mooie en feestelijke dag 
beleven. Dat gun ik u van harte. Om helemaal 
in de oranjesferen te komen roep ik u op om de 
vlag uit te hangen met oranje wimpel. Misschien 
dat uw outfit ook nog oranje kan kleuren. Mijn 
stropdas zal in ieder geval oranje kleuren. Doet u mee? 

De Oranjevereniging doet ieder jaar haar uiterste best om een mooi 
programma neer te zetten voor jong en oud. Waarbij ze dit jaar ook rekening 
houden met de risicogroepen, want - hoe graag we het ook willen - corona 
is nog niet weg. Dit jaar is dat ook zeker weer gelukt. Door het organiseren 
van vele activiteiten zorgen zij voor een feestelijke dag en verbinding tussen 
inwoners. In deze krant vindt u uitgebreide informatie over het programma 
die de Oranjevereniging heeft samengesteld. 

Het Stationsplein vormt het middelpunt van de festiviteiten. Uiteraard is 
er de traditionele kindervrijmarkt op het Stationsplein. En omdat muziek 
een belangrijk ingrediënt is voor een feest, klinkt er volop muziek en 
zijn er dansoptredens. Ook kunt u, samen met uw kind(eren) een gratis 
filmvoorstelling in Cineworld bezoeken. 

Niet alleen in het centrum van Beverwijk wordt Koningsdag gevierd. Ook op 
andere plekken in Beverwijk zijn activiteiten, zoals: bridgen en klaverjassen. 
En aan de senioren in Elsanta, Lommerlust en Huis ter Wijck wordt ook 
gedacht. Kortom een mooi programma voor jong en oud. 

Het organiseren van deze activiteiten rondom Koningsdag kost veel tijd en 
energie. Namens het hele gemeentebestuur dank ik de Oranjevereniging 
Beverwijk - en natuurlijk de vele enthousiaste vrijwilligers - voor hun 
inzet en voorbereiding. Vrijwilligers die hard nodig zijn om zulke dagen 
tot een succes te maken. En wie weet: misschien inspireert de sfeer rond 
de festiviteiten u zo, dat u volgend jaar als vrijwilliger de Oranjevereniging 
Beverwijk wilt ondersteunen. Of wilt u als organisatie, vereniging, band, café_ 
graag bijdragen aan het organiseren van een feestelijke dag. Zoek elkaar 
vooral op. Ik juich dat van harte toe. 

Al bladerend door de Oranjekrant zult u dan ook concluderen dat alle 
ingrediënten voor een geslaagde Koningsdag aanwezig zijn. Hopelijk 
maken het oranjezonnetje en uw enthousiasme het plaatje compleet. Ik 
wens alle Beverwijkers een mooi Oranjefeest. En wie weet zien we elkaar 
nog tijdens de festiviteiten! 

Feestelijke groet, 
Burgemeester Martijn Smit 
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www.cafesportbeverwijk.com 
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Er is een medicijn dat elk ziek kind beter laat voelen: familie. 
Daarom zijn er de Ronald Mc[:onald Huizen. Zo zijn mama en papa altijd dichtbij. 

Ronald McDonald 
Kinderfonds Nederland· 

Keeoina families close· 



Donderdag 21 april 2022 
16:00 uur Uitreiking jongerenlintjes door de Burgemeester van Beverwijk. 

Locatie: BHK (Op uitnodiging) 
Zondag 24 april 2022 
14:00 uur Boekenbeurs Historisch Genootschap Midden Kennemerland. 

Locatie: Huis van de Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a, Beverwijk 

.. 

Met het gratis online lesprogramma Welkom Online maak je 

een oudere wegwijs op internet. Meld je aan als vrijwilliger. 

Meld Je aan• 
1 

\. 088 344 2000 
ouderenfonds.nl/welkom-online 

GAAF~ 
GAAF! is een allround coverband. Fout & goud, en hoe 
dan ook dansbaar. Met hits uit de jaren 70 tot en met 
nu. Voor ieder wat wils. 

We repeteren al jaren in het prachtige Muziekfort in 
Beverwijk. Ons repertoire is erg divers. We spelen van 
alles: van nummers van U2 tot Lenny Kravitz en van 
Andre Hazes tot Anita Meijer. En dat alles met heel veel 
lol. Samen muziek maken is het leukste dat er is. En 
als het publiek dan ook geniet, is de cirkel natuurlijk 
rond. Dus we zien jullie graag op het Stationsplein op 
27 april! 

De groeten van GAAF! 
Renate Rouwen (zang), Ruud Duiker (toetsen), Henk 
Rijks (gitaar), Debbie van Riel (drums) en Rob Voskuil 
(bas) 

Meer informatie: 
www.facebook.com/gaaf-coverband 
of op ons Gigstarter-profiel. 

DUIVEMAN 

Het Aambeeld 12 1 1969NC Heemskerk 
www.timmerfabriekduiveman.nl 
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Zoals de naam aangeeft, is de kindervrijmarkt op 
Koningsdag uitsluitend bedoeld voor kinderen, die één 
dag per jaar voor echt geld spulletjes mogen verkopen 
op straat. Uiteraard mogen kinderen begeleid worden 
door hun ouders. Volwassen handelaren zijn daarom 
niet welkom op de kindervrijmarkt. Hierop zal door de 
organisatie op worden gecontroleerd en handelaren 
worden verwijderd. 

Op Koningsdag mag je vanaf 6:00 uur 's morgens tot 
uiterlijk 15.00 uur 's middags bijna alles verkopen, 
behalve bederfelijke etenswaren en alcoholische 
drank. Bederfelijke etenswaren verkopen is alleen 
toegestaan als je daarvoor een vergunning hebt. 
Je mag dus bijvoorbeeld wel verpakte zakjes chips 
en blikjes frisdrank verkopen. Het verstrekken en/ 
of drinken van meegebrachte alcoholische dranken 
is ook niet toegestaan. Glazen mogen niet, plastic 
bekertjes wel. Je mag geen dieren verkopen of andere 
zaken die verboden zijn door de wet op Koningsdag. 
Ook mogen er geen balletjes pistolen, echt lijkende 
pistolen, steekmessen en/of lijkende voorwerpen 
worden getoond of verkocht. 

Als je besluit om een gebied af te zetten om te 
reserveren voor de vrijmarkt, zorg dan dat je op tijd 
zelf aanwezig bent. Gebruik voor het afzetten krijt en/ 
of plakband wat geen lijmresten achterlaat. Verf mag 
ook niet. Een plek kunnen afzetten met linten of krijt 
en, vervolgens lekker uitslapen op Koningsdag, werkt 
niet op deze feestdag. Je zal vroeg je bed uit moeten 
als je een goede plek wilt bemachtigen. 

Verkoopplekken mogen alleen op de parkeervakken 
worden ingericht. Maak je plek niet groter dan nodig 
zodat iedereen een plekje kan krijgen. Het rijdeel van 
het parkeerterrein moet vrijgehouden worden i.v.m. 
benaderbaarheid van de hulpverleningsdiensten 
zoals ambulance en brandweer. Dus deze rijbaan 
moet zonder meer vrij blijven van alle obstakels. 

Ook de beide in/uitritten van het parkeerterrein 
moeten vrij blijven voor de hulpverleningsdiensten. 
Spijkers/pennen in de grond slaan is verboden. 

Niet overal is het trouwens toegestaan om een 
verkoopplek te reserveren. Op diverse plekken 

BESPAAR TOT 50% OP 
HET VERBRUIK VAN UW 

VITCJ FRITUUROLIE/VET 
frituur olie filter 

WWW.VITOFILTERS.NL 

worden afvalbakken geplaatst, Verplaats de bakken 
niet. 

Zorg ervoor dat je een karretje of iets dergelijks hebt. 
Gedurende de kindervrijmarkt is het parkeerterrein 
Halve Maan voetgangersgebied en is het dus verboden 
om met auto's en (brom)fietsen erin te rijden, ook 
voor te laden en lossen voor de kindervrijmarkt. Dat 
is wel zo veilig en daar zal strikt op toegezien worden! 
Ook parkeren langs de weg of op het trottoir van 
de Halve Maan is verboden - overtreders kan 
een bekeuring tegemoet zien en dat wil je niet op 
zo'n feestelijke dag. Er zijn trouwens voldoende 
parkeerplekken voor auto's dichtbij op het Meerplein, 
Beverhof en Wijckerpoort (achter Cineworld) voor 
fietsen natuurlijk de ondergrondse fietsenstalling 
bij het station en voor bromfietsen de parkeerplaats 
naast de fietsenwinkel. 

Je dient je verkoopplaats na gebruik schoon achter 
te laten. Heb je genoeg verkocht, dan ruim je de 
verkoopplek netjes op. Er staan op de kindervrijmarkt 
diverse vuilcontainers. Afval, overgebleven goederen 
en vuil dienen hierin gedeponeerd te worden. Vanaf 
12:00 uur is ook de Kringloopwinkel Noppes op het 
Stationsplein om niet verkochte spullen in ontvangst 
te nemen. 

Verder nog het volgende 
• Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van 

beveiligers, verkeersregelaars, politie, brandweer 
en organisatie op te volgen. 

a s 
ontvangen 
een gratis 
BoekStartk; 

IJmond Noord 

• Het deelnemen aan de kindervrijmarkt geschiedt 
geheel op eigen risico. 

• De Oranjevereniging kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor kwaliteit en verkooptransacties van 
de kindervrijmarkt. 

• De kindervrijmarkt sluit om 15.00 uur! 

Vanaf 15:00 uur zal het terrein worden opgeruimd 
en schoongemaakt en de schoonmakers moeten dat 
dan ook kunnen doen. 
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Maaltijden 

Voor wie niet in staat is, of geen zin heeft 
om zelf te koken, bezorgen wij warme en 
koude maaltijden vanaf€ 7,40 per dag. 

CAHRINl'.l I flRIVA'l'ij DININl'.l l DINeR 1 6QRRH 1 61Hl 
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Voor een qezf>llige en culinaire invullin(J 
van uw speciale dag 

Culin.1ir bijzondP1 b1jzondt~r culîn~1ir 

lfil VAKGARAGE 
~ THIJS VAN ZANTVLIET 

Vennelaan 6 
1947 HL Beverwijk 

\. 0251-292645 
i nfo@va kga ragethijsva nza ntvliet. n l 

uakgaragethijsuanzantuliet.nl 

c, AAN H lJ IS hrantj,•scaterinq.nl 
SPORTFONDSENBAD BEVERWIJK 

Twee keer kroop mevrouw Jansen 
door het oog van de naald. Ze kan 
het brandje door een omgevallen 
kaars net op tijd doven. 'Ik heb een 
engeltje op m'n schouder,' zegt ze 
lachend. 'Maar ik besef me heel goed 
dat ik niet nóg een keer zoveel geluk 
heb.' Precies,' vu lt Kees haar aan, 
'want door het moderne materiaal in 
meubilair grijpt vuur tegenwoordig 
nóg sneller om zich heen. Vanwege 
de giftige gassen die vrijkomen, is 
brand binnen drie minuten dodelijk. 
Dus als u slaapt, wordt u alleen door 
een werkende rookmelder tijdig 
gewekt.' 

Rookmelder met korting 
Het idee van het Rookmelderteam is 
simpel: bij iemand, die om wat voor reden 
dan ook zelf geen werkende rookmelder(s) 
kan ophangen, plaatst een vrijwilliger deze. 
De vrijwilliger - die door de Brandweer is 
getraind - geeft daarna ook nog tips hoe je 
brandveilig(er) leeft. De rookmelder kan 
met korting via de Brandwonden Stichting 
worden aangeschaft. 

Weer veilig slapen 
'Geweldig initiatief toch?' zegt Kees terwijl 
hij de speciale Rookmelderteam-tools op de 
keukentafel van mevrouw Jansen tentoon
spreidt: een speciaal daarvoor gemaakte 
plakstrip voor de rookmelder, de brandpre-

ventieklapper en een checklist met Brand
veilig Leven-tips. Gewapend met rookmel
ders en plakstrips gaat Kees aan de slag. 'Fijn 
dat er niet geboord hoeft te worden,' merkt 
mevrouw Jansen op. En wat heerlijk dat ik 
nu weer ve ilig kan slapen!' 



Jeugdbrandweer weer van de partij 
Na vele jaren afwezigheid doet de Jeugdbrand
weer weer mee aan Koningsdag. Ze zullen er op 
het Stationsplein bij zijn met een spuithuisje 
zodat jij kunt laten zien hoe goed jij een brand 
kunt blussen. 

De Jeugdbrandweer van post Beverwijk is opgericht 
in 1994 en bestaat dus al heel wat jaren. Met 
een aantal enthousiaste jeugdleiders (die allen 
werkzaam zijn binnen de brandweer) leren wij 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar de basisprincipes 
van het brandweervak. Dit doen wij om jongeren 
kennis te laten maken met hulpverlening. Bij 
interesse en gebleken geschiktheid kunnen zij ook 
doorstromen naar de vrijwillige brandweer. 

Op de oefenavonden leren de jeugdleden van alles, 
onder andere basis brandbestrijding en levens
reddend handelen, maar daarnaast ook algemene 
vaardigheden zoals samenwerken en communi
ceren met elkaar. Ook worden er theorielessen 
gegeven om goed voorbereid te zijn op de jaar
lijkse toetsen. Bij de Jeugdbrandweer zijn er twee 
diploma's te behalen, het juniorendiploma en het 
aspirantendiploma. Al met al een leerzame en 
gezellige hobby! 

Kijk voor meer informatie op: 
https://www.brandweer.nl/ 
jeugdbrandweer-kennemerland/ 

Meerweten? 
Neem dan contact op met de heer S. Koelman 
(coördinator) beverwijk@jeugdbrandweer.nl 
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Even voorstellen, 

IJmond EHBO is een groep van enthousiaste 
medewerkers in de eerste hulpverlening. Onze 
medewerkers zijn uiteraard allemaal gediplo
meerd EHBO'er en gecertificeerd AED bediener 
en geschoold volgens de laatste eisen en worden 
jaarlijks bijgeschoold. U bent dus verzekerd van 
getrainde en ervaren medewerkers die breed 
inzetbaar zijn. Wij hechten er veel waarde aan dat 
onze mensen u de zorg kunnen leveren waar u 
ons voor gevraagd heeft. 

0 , 

Van inzet bij bijvoorbeeld Timmerdorp Heemskerk, 
Sinterklaas intocht, tot grote evenementen zoals 
toernooien van verschillende sporten, wielerwed
strijden in Beverwijk/Heemskerk en de jaarlijkse 
feestweek van Heemskerk komt u ons al jaren lang 
tegen. Organisaties van evenementen weten ons 
ieder jaar weer te vinden en wij werken graag met 
hen samen. 

Meuleman 
De lekkere Groentewinkel 
Snel een gezonde maaltijd op tafel? 

Elke dag, 15 maaltijden 
vers bereid in eigen keuken. 

Plantage 140, Beverwijk 

Wij zijn voorzien van voldoende materialen om 
zelfstandig op locatie te kunnen werken, ook 
een bike team kan ingezet worden, inzet van 
een hoofdpost en diverse posten op locatie zijn 
mogelijk. 

Als u onze inzet of informatie zou willen, neem 
dan via contact.ijmondehbo@gmail.com even 
contact met ons op en wij zullen in overleg met u 
bepalen of onze inzet mogelijk is en op wat voor 
wijze wij deze voor u kunnen verzorgen. 

I.D. 

IJMOND EHBO 

Creatie & realisatie 
onder één dak! 

Binnenhuisarchitectuur 

• • • • info@id·binnenhuisarchitectuur.nl 
06 46 28 55 69 



Advertorial 

Fietsenwinkel van Doorn Beverwijk 
Heeft u ook zo'n zin om weer lekker te 
genieten van het fietsen en het mooie 
weer? Bij Fietsenwinkel van Doorn hebben 
wij een groot aanbod van verschillende 
(elektrische) fietsen van de beste merken, 
nieuw en 2de hands. Kom langs en ervaar 
het gemak van een elektrische fiets zelf! 
Weet u ook dat wij in de werkplaats werken 

zonder afspraak en dat 90 procent van de 
reparaties dezelfde dag nog klaar zijn? 
Voor het vervangen van een band hebben 
wij zelfs de snelste service van de regio 
(vaak direct, meestal binnen 2 uur) en met 

drie vestigingen in Beverwijk, Heemskerk 
en Velserbroek zitten wij altijd dicht in de 
buurt. Wij zien u graag in één van onze win
kels en kijkt u ook eens op onze website: 
www.fietsenwinkelvandoorn.nl! 

ev. DOORN 
-.:..4 Beverwijk 0 \ ( 0251 223756 

fietsenwinkelvandoorn . nl 

Wi tt12ndorp 
Timmerwerken 
Onderhoud verbouw kozijnen 

Dennis Wittendorp 
0625040946 
wittendorptimmerwerken@gmail.com 
KvK 7 4061909 

Luister ook eens wat vaker naar je hart 
Zorg jij goed voor je hart, dan zorgt je hart goed voor jou. Een hartgezonde leefstijl 
helpt. Meer weten? Kijk op hartstichting.nl 

♦ Hartstichting 



"Het Orkest" Van de Beverwijkse Harmonie Kapel D'nD Dance is er ook weer bij 

"Het orkest" van de Beverwijkse Harmoniekapel is 
een zittend orkest met zo'n 36 spelende leden van 
25-7S jaar. Zodra je de deur binnenstapt in de Groe
nelaan 74 merk je direct dat het een gezellige groep 
mensen is, die graag met elkaar speelt. Van Sound 
of .Music tot de Beatles, of muziek uit de musical 
Elisabeth: het orkest speelt het liefst nieuwe en 
lichte muziek. Omdat wij in het gelukkige bezit 
zijn van een eigen gebouw is na de repetitie de bar 
geopend, er wordt dan uitgebreid bijgepraat en 
mogen de bitterballen natuurlijk niet ontbreken. 

Ook de rijke historie is er voelbaar. Sinds de herop
richting in 1912 (de allereerste oprichting was al in 
1888 en is gestopt om niet bekende redenen in 1908) 
is de Beverwijkse Harmonie Kapel al de uitvalsbasis 
van "het Orkest". Niet veel later werd het gebouw voor 
het symbolische bedrag van 1 gulden geschonken 
aan de vereniging door mevrouw van Hattum, die de 
vereniging een warm hart toedroeg. In hoogtijdagen 
kende de vereniging ruim 160 leden en diverse (leer) 
orkesten. 

Foto's van vroeger laten zien dat in de beginjaren alleen 
mannen lid waren, tegenwoordig zijn de vrouwen in 

L 

Tommy Ine.! • 
"Tommy Ine.! is opgericht in 2007 en .. 
heeft sinds die tijd vele metamorfoses · 
ondergaan tot de band anno 2021 een 6-mans
formatie is bestaande uit: Frank van Tunen - Bas, 
Paul Groe~ - slaggitaar, Frank Koning - zang, Paul 
Bakker - Saxofoon en toetsen, Rowan Groen - lead
gitaar en Saskia van Dijk - drums. Het repertoire is 
heel divers. Van Van Morrison tot de Rolling Stones 
en van De DiJ1< tot Status Quo. Tommy Ine.! staat 
garant voor muzikale diversiteit met een heel 
hoog 'oh ja' gehalte. In de loop van de jaren zijn 
er veel memorabele optredens geweest, onder 
andere 3 keer Oerolfestival, optredens in Italië, het 
Jutterspad in Wijk aan Zee, de Rock 100, Live Aid 
relived en Popfoer. We hopen er in de toekomst 
nog veel aan te kunnen toevoegen. We verheugen 
ons ontzettend om op Koningsdag 2022 weer een 
keertje buiten live te mogen spelen, hopelijk voor 
een groot publiek." 

de meerderheid. "Het orkest" - dat 
in 2022 inmiddels 110 jaar en een 
beetje bestaat - is altijd met de tijd 
meegegroeid en speelt nog met net 
zoveel energie en plezier als toen. 

Dat de vereniging sinds de oprichting het gebouw 
aan de Groenelaan betrekt, betekent echter niet dat 
het orkest niet verder kijkt dan de gemeentegrenzen. 
Als het even kan spelen ze in binnen- en buitenland 
op verschillende festivals en bijzondere plekken. 
Van Polen en Duitsland tot het Carnaval van Nice in 
Frankrijk, je zou het orkest er zomaar terug kunnen 
vinden. Als je het liever dichter bij huis zoekt kun je 
terecht bij de jaarlijkse concerten, voor eenieder die 
graag eens komt luisteren. 

D'nD Dance, een kleine en knusse professionele 
dansschool in Velsen Noord, .Met leden uit o.a. 
Beverwijk, Wijk aan Zee, IJmuiden, Heemskerk 
en uiteraard Velsen Noord. 'Een knusse kleine 
studio met aandacht voor iedereen vanaf 2 jaar 
tot volwassenen. 

Heb jij weer zin om in groepsverband iets te doen? 
Kom eens langs voor een gratis proefles. Op 
Koningsdag laten wij even ons glimlach zien .. 

Kijk verder op www.facebook.com/dnddance2you 
Of mail naar info@dnddance.com. Maar natuurlijk 
kun je ons ook zien optreden op het Stationsplein 
op Koningsdag! 

Naast "het Orkest" van de Beverwijkse Harmoniekapel 
is het gebouw in gebruik door een dansschool, twee 
kerken, een school en verschillende verenigingen. Op 
de vraag of de ruimte ook nog beschikbaar is voor 
andere verenigingen in Beverwijk antwoord de voor
zitter: "Er is altijd plek". 

Mocht u geïnteresseerd zijn in muziek en onze 
vereniging om te spelen, les te krijgen of bent u op 
zoek naat een zaal voor uw vereniging, kijk even op 
onze website www.beverwijkseharmoniekapel.nl. 

Of neem contact op met onze secretaris 
Conny van der Putte 06-48166023 of mail aan 
connyvdputte@ziggo.nl 

Koningsdag 2022: Masal heeft er weer veel zin in 

.Masal betekent sprookje, 
verhaal van duizend-en-één 
nacht. Verhalen met inspiratie 
voor lessen en shows en ook 
verhalen met wijze levenslessen 
en over persoonlijke groei. En 
dat is precies waar .Masal voor 
staat: persoonlijke groei. 

We zijn weer van de partij op 
Koningsdag en komen een mooie, 
diverse show van een half uur 
weggeven in Beverwijk. De afge
lopen twee jaar waren niet de 
makkelijkste, maar wij hebben niet 
stilgezeten en hebben alle moge
lijkheden benut die er waren om 
door te blijven gaan met dansen, 
zingen en acteren. Je kunt zoveel 
voldoening en plezier halen uit het 

samen dansen en zingen, het is 
goed voor je fysieke én je mentale 
gezondheid. Daarom bieden wij 
Beverwijk graag een half uur 
plezier en ontspanning aan op 
deze heerlijke Oranjedag. 

Bij Masal MDC zijn verlegen, 
bescheiden kinderen van harte 
welkom. Juist deze kinderen 
kunnen veel profijt hebben van 
musical- en danslessen! We 
hoeven niet allemaal beroemd 
te worden, maar het is wel een 
enorme plus als je zelfverzekerder 
door het leven kunt gaan. Musical 
is een prachtig middel om kinderen 
hierin op een speelse manier te 
helpen en ik heb inmiddels al heel 
wat kinderen zien groeien! Leren 

door te presenteren noemen we 
dat bij Masal MDC. En dat is ook 
wat wij gaan doen op Koningsdag, 
weer een stukje verder groeien 
door een optreden te doen. 

Daarom hopen we zeker dat je van 
de partij zult zijn en voor mensen 
die zelf ook graag dansen; we 
regelen dat je een stukje mee kunt 
doen als je dat wilt! 

Siggy Theater: cultuur 
voor en met de buurt 

Met het Siggy Theater 
in hartje Beverwijk opent 
Stichting SIG de deuren 
naar cultuur in de buurt 

én bijzondere dagbesteding 
voor cliënten. 

Wil 



Lom • i en Huis er 
1f/ijck volop activiteiten 
Een Koningsdag kan niet voorbij9aanzonder 
dat er iets leuks actief wordt gedaan en dat 
geldtookvoorde bewonenvan HuisterWijck 
en Lommerlust. Dit jaar worden de bewonen 
getrakteerd op maar liefst twee optredens. 
Het accordeon-orkest de Klavienchippen 
komt bij beide verzorgingstehuizen langs 
voor een muzikale traktatie. Daar bovenop 
komt Het Prentenkabinet van der Linden 
met presentator Co Backer mooie oude 
plaatjes van Beverwijk tonen. Co lokt daarbij 
graag reacties uit van mensen die het toch 
iets beter weten dan hij. 

Daar blijft het niet bij. Er zullen nog leuke 
andere activiteiten zijn zoals bijvoorbeeld 
quizzen op elk van de huiskamers. Een hapje 
en een drankje zullen zeker niet ontbreken. 
Kortom Koningsdag 2022 wordt weer een feest. 

N.B. Vanwege de corona veiligheidsmaatregelen 
is dit programma uitsluitend toegankelijk voor 
de bewoners van Lommerlust en Huis ter Wijck. 

Klavterschtpp rs op tour \ 

Als trouwe deelnemer doen de Klavierschippers 
hun bijdrage dit jaar eens anders. Koningsdag 
2022 is het Klavienchippers op tour met 
optredens in de drie verzorgingstehuizen 
Lommerlust, Elsanta en Huis ter Wijck. 
Vanwege de corona veiligheids-maatregelen 
is dat uitsluitend voor de bewoners van de 
verzorgingstehuizen. 

Accordeonorkest de Klavierschippers bestaat nu 
bijna 41 jaar. Regelmatig treden wij op in verzor
gingstehuizen maar ook op zondag middag-con
certen. Het orkest bestaat nu uit 14 accordeonisten 
waarvan 1 de elektrische basaccordeon bespeelt 
met ondersteuning van een drummer. We zoeken 
nog een zanger en/of zangeres. Het geheel onder 
leiding van dirigent Wim Notenboom die ook het 
programma aan elkaar praat. Het repertoire is 
erg gevarieerd en wordt aangepast voor elk soort 
optreden. 

Stichting Prentenkabinet Van der Linden tweemaal 
De Stichting Prentenkabinet Van der Linden is bij 
notariële akte van 16 maart 1982 opgericht door 
het echtpaar J. van der Linden en M.M. van der 
Linden-van der Meij. 

Doelstellingen 
Het doel van de stichting is het verzamelen van 
prentbriefkaarten, prenten/foto's, familiefoto's en 
materiaal over de geschiedenis en topografie 
van Beverwijk en Wijk aan Zee. Wat ooit begon 
als een eenvoudige hobby, heeft geresulteerd in 
een stichting, die een flink bezit heeft aan allerlei 
zaken uit het verre en meer recente verleden. Dit 
bezit wordt, voor zover de. financiën dit toelaten, 
regelmatig uitgebreid door aankopen, maar ook 
door ruilingen. 

Een tweede doel van de stichting is het 
tentoonstellen van de collectie voor educatieve 
doeleinden. Bij gebrek aan expositieruimte kan 
het bezit niet voortdurend tentoongesteld worden 
en kan de stichting zich slechts incidenteel presen
teren. Dit gebeurt dan bij enkele evenementen 
zoals de open monumentendag, verschillende ex
posities, diapresentaties, en de gemeentelijke 
begroetingsdag voor ouderen. 

PreHntatiea 
De diavoorstellingen die gegeven worden zijn 
op dit moment de belangrijkste activiteit. Veel 

Wij repeteren op de maandagavond vanaf 19.30 uur 
in het gebouw van de Beverwijkse Harmoniekapel, 
Groenenlaan 74, 1942 EH Beverwijk 

ansichtkaarten en ander fotomateriaal 
zijn op dia overgebracht. 

Uiteraard wordt de presentatie van deskundig 
commentaar voorzien. De duur van een dia
voorstelling is ongeveer één uur. De hierdoor en 
ook op andere wijze verkregen gelden gebruiken 
wij geheel voor uitbreiding van het bezit. (N.B. 
een diapresentatie kan ook bij u thuis worden 
gehouden.) 

De Stichting heeft ook enkele boeken uitgebracht: 
De !Jmond in oude ansichten, Beverwijk en Wijk 
aan Zee in vroeger dagen, Bewoners van het Dorp, 
Wijk aan Zee 125 jaar badplaats, de Meer het hart 
van Beverwijk en het boek "dit was Beverwijk". 

Koningsdag 2022 
Op Koningsdag zal de Stichting Prentenkabinet Van 
der Linden twee keer een presentatie verzorgen, 
een in verzorgingscentrum Lommerlust en een in 
Huis ter Wijck. Co Backer zal dit weer presenteren 
en zal de bewoners van de verzorgingstehuizen 
meenemen in het Beverwijkse verleden. Zoals 
gebruikelijk zal dat interactief zijn, de kennis van 
de aanwezigen zal zeker getest worden. 

Vanwege de corona veiligheidsmaatregelen is dat 
uitsluitend voor de bewoners van de verzorgings
tehuizen. 

El ant vi ook Koningsdag 

Koningsdag is er in Viva Elsanta wel wat te doen. 
De ochtend wordt begonnen met tv op het grote 
scherm. Onder het genot van koffie met oranje
gebak, volgen we op tv de Koning en zijn familie op 
hun Koningsdag. 

De bewoners krijgen een lekkere oranje-lunch 
aangeboden. 's Middags komen de Klavierschippers 
even langs en verzorgen een gezellig optreden voor 
onze bewoners. Daarnaast worden er woorden 
spelletjes gespeeld, zoals sjoelen, blikken gooien 
en kegelen. Ook is er een loterij met kleine prijsjes 
en natuurlijk hapjes en drankjes! 

Kortom, we maken er met 
de bewoners een gezellige 
Koningsdag van. 

Je ziet het vaak niet aan ze, maar opgroeien met een nierziekte eist 
ongelooflijk veel van kinderen. Ze hebben weinig energie, mogen niet 
eten wat ze lekker vinden, moeten veel zware medicijnen slikken en 
soms zelfs dialyseren. Dat is slopend. 

Maar ze geven niet op. Elke dag weer vragen deze doorzetters het 
uiterste van zichzelf om gewoon te léven. Jonge helden zijn het. 
Voor hén willen wij er zijn. Nu en later. 

Geef daarom voor een toekomst waarin we nierziekten kunnen 
genezen. Ga naar nierstichting.nl 

C?D 
NIER STICHTING 

Je nieren zijn je leven. 

Scan de 
code met uw 
smartphone 

en doneer 
eenvoudig 

online-



NIEUW! CARILLON BEVERWIJK viert Koningsdag mee 
De klokken van de St. Agathakerk zullen op Koningsdag extra 
feestelijk klinken. Tijdens een speciaal concert speelt Stads
beiaardier Gerda Peters bekende feestelijke muziekstukken, 
zoals De Oranje Rhapsodie door Joop Stokkermans gecompo
neerd. Deze muziek schreef Stokkermans ter gelegenheid van 
het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. De beiaardier 
zal natuurlijk Lang zal hij leven, Happy Birthday, een mixture 
van Nederlands volksmuziek en vanzelfsprekend het Wilhelmus 
spelen. 

Het concert begint om 15 uur. De hele dag zal ieder kwartier een 
speciaal Koningsdag-programma draaien op de automaat. 

Het carillon bestaat uit 46 klokken. Het monument is 64 jaar geleden 
door de burgers en bedrijven van Beverwijk mogelijk gemaakt. In 
overleg met het bestuur van de St. Agathakerk zijn de klokken samen 
met 3 luidklokken geplaatst in de lantaarn, die daarvoor bovenop 
het kerkgebouw is geplaatst. Onze beiaardier speelt elke eerste, 
derde en vijfde zaterdag van de maand tussen 13.30 en 14.30 uur een 
handbespeling op het klavier boven in de koepel. Het programma 
van deze bespelingen blijft steeds wisselend waarbij er aandacht is 
voor de actualiteit, bekende melodieën en wereldmuziek. 

Elk kwartier laat het carillon, aangestuurd door het automatisch 
speelwerk, een korte melodie horen. Periodiek worden deze melo
dieën gewijzigd en aangepast aan de tijd van het jaar en de hierbij 
behorende feestdagen zoals Koningsdag, Bevrijdingsdag, Sinter
klaas, Kerstmis, etc. In de zomer zijn er concerten in de tuin van 
de kerk. Gastbeiaardiers uit heel Nederland en uit het buitenland 
komen graag om op dit mooie carillon een concert te geven. 

Het carillon van Beverwijk, de stem van de stad. 

Paviljoen Westerhout 
met Koningsdagbridge 
Op Koningsdag 2022 werdt weer een gezellige 
bridgedrive georganiseerd in Paviljoen Wester
hout (Westerhoutplein 3, 1943 AA Beverwijk). 

In de gezellige en rustige locatie is er gele
genheid om de kaartuitdaging aan te gaan. De 
organisatie zal zorgen dat het de deelnemers 
aan niets ontbreekt. 

Starttijd is 13:00 uur. 

Voor informatie kunt u bellen naar 
tel 0251-228624 of een mailtje sturen: 
pav.westerhout@kpnmail.nl 

Oranjeschoppendubbelklaverjassentoernooi 
Na twee jaar afwezigheid door COVID-9 kan het 
weer: een Oranjeschoppendubbelklaverjassen
toemooi. Deze activiteit, . die voor de negende keer 
georganiseerd wordt, vindt plaats in het gebouw van 
de Beverwijkse Harmonie Kapel (Groene laan 74, 1942 
EH Beverwijk). 

Dit toernooi is in tegenstelling als "gewoon" 
klaverjassen bijzonder omdat er per ronde een 
kaartsymbool (harten, schoppen, ruiten, klaver) 
bekend gemaakt wordt. 

Als het symbool bijvoorbeeld harten is en er wordt 
op harten gespeeld dan ontvangt de spelende partij 
dubbele punten, de eindscore moet minimaal 1 punt 
hoger zijn dan van de tegenstander. De niet spelende 
partij ontvangt geen dubbele punten. 

Dhr. V. van Voorbeeldnaam 

Geb.dat./DoB: 13-05-1945 
r1cE: +31 6 1234567B 

www.antistollingspas.nl 

Wordt er die ronde bijvoorbeeld op schoppen 
gespeeld dan ontvangen beide partijen de normale 
scorepunten, uiteraard moet dan ook de spelende 
partij meer punten hebben dan de tegenstander. 

Er worden 4 rondes gespeeld van 20 partijen, iedere 
ronde een ander kaartsymbool. 

Zoals boven omschreven is het koppelklaverjassen 
dat houdt in dat er alleen koppels kunnen inschrijven, 
het voor inschrijven is een pre want vol is vol. 

Sportiviteit is uiteraard uw eigen troef, gezelligheid 
maken we met z'n allen. 

Aanvang 13.30 uur zaal open om 13.00 uur. 
Inschrijven en/of inlichtingen 0653799349 

TR(i~M BOSESTICHTI NG 
NEDERLAND 





Koningsdag = 
buiten spelen in de speeltuin 

Op 27 april 2022 ·viert Koning Willem
Alexander zijn verjaardag. En wij 
vieren mee. Alle kinderen in Beverwijk 
worden uitgenodigd om te komen 
spelen in een van de drie Beverwijkse 
speeltuinen. Hier kunnen kinderen 
kunnen naar hartenlust veilig 
spelen onder. het wakend oog van 
de aanwezige toezichthouder(s) en 
toezichthoudster(s). En als het mooi 
en zonnig weer is zoals vorig jaar dan 
is het helemaal fijn vertoeven in een 
van de speeltuinen van Beverwijk. 

De speeltuinen zijn nog druk bezig met 
het voorbereiden van activiteiten op 
Koningsdag, dus wat we er allemaal 
precies te doen is, is nog even een 
verrassing. Dus houd even de website of 
facebook pagina in de gaten. 

Speeltuin Moby Dick, Moensplein 24: 
"Geen standaard speeltoestellen. leuk 
voor de kids en genoeg ruimte om al 
ouders te zitten." 
Website www.speeltuin-mobydick.nl 
Facebook: www.facebook.com/ 
Speeltuin-Moby-Dick-434158863325288 

Speeltuin Kindervreugd, Huiderlaan 7: 
"Variatie in speelsoorten van zand en 
water tot avonturenheuvel. Goeie koffie 
voor de ouders en mooie speeltoestellen 
voor de kids" Website: 
www.speeltuin-kindervreugd.nl 
Facebook www.facebook.com/ 
Speeltuin-Kindervreugd
Beverwijk-283622388428499 

Speeltuin Jeugd en Vreugd, 
Merwedestraat 140: 
"leuke speeltuin, zeker een aanrader." 
Website www.jeugdenvreugd.nl 
Facebook: www.facebook.com/ 
speeltuinjeugdenvreugd 

Vrijmarkt in Sint Aagtendorp 

Ook het Sint Aagtendorp Beverwijk doet 
mee met een vrijmarkt voor oud en jong. 

Iedereen mag met zijn/haar kleedje of 
tafeltje bij één van de grijze huizen gaan 
staan/zitten. Bewoners hebben wel altijd 
voorrang op een plekje bij zichzelf voor 
de deur. Wel altijd even aanbellen voor 
toestemming, voordat je zomaar alles 
gaat uitstallen. De straten worden niet 
afgezet dus houd rekening met je eigen 
én andermans veiligheid. Niet onder één 
van de 4 poorten staan! Ruim alles aan 
het eind van de markt op en laat je plekje 
netjes achter. 

Het Sint Aagtendorp bestaat uit 143 
grijze huizen in de straten: (korte én 
lange) Boeweg, Romerkerkweg, Jan 
Vermeijenstraat, Willem Passtoorsstraat en 
Thomas Wijckstraat. 

Duimen voor mooi en droog weer en een 
goede omzet voor iedereen. 

Graag wel aanmelden vóór 21 april 
via ansvdelzen@hotmail.com 

Historische boekenmarkt zondag 24 april 

In samenwerking met Museum Kenne
merland houdt het Historisch Genootschap 
Midden-Kennemerland (HGMK) op zondag 
24 april 2022 een bijzondere boekenmarkt. 
Naast recente uitgaven van het HGMK 
worden diverse overtollige boekwerken te 
koop aangeboden, afkomstig uit de boeken
collectie van Museum Kennemerland of 
die verkregen zijn uit schenkingen. Deze 
boeken hebben vooral betrekking op de 
rijke historie van de regio Kennemerland. 
Zo zijn er niet alleen boeken te koop over 
het grondgebied en de bewoners van 
Beverwijk, Velsen en Heemskerk, maar 
ook andere interessante boeken worden 
aantrekkelijk geprijsd aangeboden. Het is 
een unieke gelegenheid voor de liefhebbers 
om in het bezit te komen van boeken, die op 

Kijk op toegift.nl en ontdek hoe 
uw idealen kunnen voortleven 

toegiftnl 

dit moment in de reguliere boekhandel niet 
meer te koop zijn! 

De boekenmarkt is gratis toegankelijk 
op zondagmiddag 24 april van 14.00 tot 
17.00 uur in het Huis van Geschiedenis, 
Noorderwijkweg 2a (ingang achter Museum 
Kennemerland) in Beverwijk. 

ltuh van Cetc~iedenh 
Midden-~ennemerland 

Historisch 71.JT~ Midden
Genootschap .IVJl~K.ennemerland 

Makes ie 
Easier 

SO L 





Dierenambulance op de kindervrijmarkt 

Dierenambulance Kennemerland zorgt voor 24/7 eerste hulp 
aan dieren, vervoeren van dieren, verwijderen van overleden 
dieren en registratie van gevonden en vermiste dieren. 

Dit betekent dat we o.a. overleden dieren van de weg halen (zowel 
huisdieren als in het wild levende dieren)en ook zeehonden. Dieren 
die medische hulp nodig hebben brengen we naar de dierenarts of 
brengen de dieren naar de juiste opvangcentra, zoals het vogelop
vangcentrum, knaagdierencentrum, Pieterburen of het asiel. Ook 
brengen we overleden huisdieren naar het dierencrematorium. 

Wilt u ook vrijwilliger worden bij ons, dan kunt u altijd bellen op 
Tel: 0251-215454 en vragen naar de Hr. Dolf Vogelzang. 

Op Koningsdag 2022 zijn we er weer bij met onze bus en dan kunnen 
we e.e.a. ook demonstreren. Tevens zal dit jaar ook weer het duo Just-
4-Fun, zangers Stefan en Erwin bij de Dierenambulance zijn om het 
goede doel te ondersteunen. 

Ud worden van 
e Oranjevereniging 

Beverwijk 
In deze krant staan de activiteiten 
van Koningsdag 2022 
De Oranjevereniging Beverwijk zorgt 
voor de organisatie van al die activi• 
teiten. Gezamenlijk met andere organi• 
saties, verenigingen en vele vrijwilligers 
zorgen dat koningsdag een feest is om 
gewoon in Beverwijk te vieren. 

De Oranjevereniging kan dat doen met de 
subsidie van de gemeente Beverwijk (onze 
hoofdsponsor) en bijdragen van spon
soren. Ook de contributie van de leden 
wordt hiervoor gebruikt. Hoe meer leden, 
hoe meer we als Oranjevereniging kunnen 
bieden aan leuke activiteiten voor de 
Beverwijkse bevolking. Voor € 10 per jaar 
bent U al lid. 

Waarom dan niet meteen lid worden 
door U aan te melden bij het secretariaat: 
Oranjevereniging Beverwijk, Scheijbeeck
laan 9, 1942 LW Beverwijk of per email: 
Oranjevereniging.Beverwijk@gmail.com. 

Kinderfilm in Cineworld 
terug op Koningsdag 

Na twee jaar afwezigheid is het eindelijk 
weer mogelijk om op Koningsdag de tradi
tionele gratis kinderfilm te vertonen in Cine
world Beverwijk! 

Zoals altijd blijft het voor de kinderen een 
verrassing welke film er gedraaid wordt. De 
film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Bovendien krijgen alle kinderen bij binnen
komst een zakje chips en wat drinken 
cadeau. 

De zaal is geopend vanaf 10:30 uur. De film 
start om 11:00 uur precies. Er geldt vrije 
inloop, maar kom op tijd want vol = vol! 

Koop samen met ons landbouwgrond 
voor meer biodiversiteit 

Tijd om groene meters te maken! 
De landbouwtransitie is niet alleen een zaak voor boeren of de politiek. 
Bij Land van Ons nemen wij als burgers zélf verantwoordelijkheid voor 
de toekomst. Wij kopen landbouwgrond, werken samen met boeren 
die natuurinclusief voedsel produceren en herstellen het landschap. 

Zorg jij voor nog meer groene meters? Sluit je aan en koop je eerste m2
• 

landvanons.nl/metersmaken 

enthousiaste vrijwilligers 
De Oranjevereniging Beverwijk zorgt ervoor 
dat Koningsdag in Beverwijk een feesteli}'ke 
en gezellige dag wordt. Ket huidige bestuur 
van de Oranjevereniging Beverwijk heeft 
met veel plezier gewerkt àan een feestelijke 
Koningsdag 2022. We doen dit allesonderhet 
motto "voor en door Beverwijkers". 

Voor de uitvoering van de activiteiten op 
Koningsdag en de voorbéreidîngen kan het 
bestuur van de Oranjevereniging Beverwijk best 
wat extra handen en hoofden gebruiken en is op 
zoek naar enthousiaste mensen die zelfstandig 
met steun van het bestuur activiteiten gaan 
organiseren of coördineren. Voor Koningsdag 
2022 is alles al geregeld. Deze oproep is vooral 
bedoeld om nieuwe actieve mensen mee te 
gaan draaien in de organisatie voor volgend jaar. 

Lijkt het jou wat om betrokken te zijn bij de 
orgahisatie van de jaar.lijkse Koningsdag, weet 
dan dat er enkele plekken zijn vrijgekomen in 
deze organisatie. Elk specialisme is welkom: 
mensen met kennis van PR en communtc:atie 
t"vliegende" reporter"), èn mensen met interesse 
voor sponsorwerving, coördineren van de 
activiteiten voor ouderen, of juist jongeren, 
aanspreekpunt zijn voor de muziekverenigingen 
en dansscholen, of gewoon helpen op 
Koningsdag als verkeersregelaar of om de 
l<indervrijmarkt op- en af te bouwen, hekken 
verplaatsen en spandoeken aanbrengen en 
vèrwijderen. 

Schroom niet om je aan te sluiten bij deze 
gezellige club en neem contact op met Wim 
Moonen, secretaris via Oranjevereniging. 
Beverwijk@gmail.com 



Advertorials 

Teer bouwt aan de toekomst 
van Beverwijk 
Teer is al 148 jaar een vast gezicht in het 
straatbeeld van Beverwijk. Teer startte als 
verzekeraar en financieel adviesbureau voor 
de scheepvaart en de haven van Beverwijk. 
Inmiddels is er ontzettend veel veranderd, 
Beverwijk is opgebloeid tot een mooie stad 
en Teer is uitgegroeid tot een organisatie 
met 6 vestigingen en veel verschillende 
diensten om hun klanten volledig te kunnen 
ontzorgen. Sinds maart jl. biedt Teer haar 
klanten onafhankelijk advies op het gebied 

van Verzekeringen, je zou kunnen zeggen voor 
Teer is de cirkel weer rond. 

"Behalve de geschiedenis die Teer heeft met 
Beverwijk, bouwen zij ook aan de toekomst 
van de stad. De nieuwbouwafdeling werkt 
aan mooie projecten om beweging in de 
woningmarkt te krijgen en de jongeren een 
toekomst in eigen stad te geven." Aldus Rob 

Het huidige team van Teer Beverwijk, vl.n.l. Rob Burger, 
Sylvana Schellevis, Sophie Stiekema en Mylou Jongerden. 

Burger, register makelaar, Teer Beverwijk en 
nieuwbouwspecialist. 

Alles onder één dak; Teer biedt klanten 
een totaalpakket aan diensten; Makelaardij, 
Taxaties, Hypotheekadvies, Verzekeringen, 
Verhuur en Beheer, Bedrijfsmakelaardij, 
voor al deze diensten kun je terecht in het 
kloppende hart van Beverwijk, de Breestraat. 

Siggy Theater: 
Cultuur voor en met de buurt 
Sinds enkele maanden is aan de Schans 8 

in Beverwijk het Siggy Theater gevestigd. 
Cultuur in, voor en met de buurt. Ook 
cliënten van Stichting SIG doen actief mee! 

De SIG, organisatie voor ondersteuning 
van mensen met een beperking, staat met 
haar cliënten midden in de samenleving. 
Het Siggy Theater is hier een mooi 
voorbeeld van, met ruimte voor repetities 
en optredens van artiesten en kleine 
toneelgroepen. Het buurttheater wordt 
gerund door cliënten van de dagbesteding 
va n de SIG (Wisselwerk). Zij helpen bij 
techniek, decorbouw en materiaalbeheer, 

ontvangen bezoekers en verzorgen de 
horeca hoek. 

Daarbij krijgen cliënten ook de ruimte om 
hun eigen zang-, dans- en dramatalenten 
te ontwikkelen. Op termijn zullen zij zelf 
uitvoeringen verzorgen. Het Siggy Theater 

krijgt ondersteuning van het Kennemer 
Theater. 

Sponsor worden? 
Kijk op www.siggytheater.nl of neem 
contact op met SIG, tel. 0251-257 857, 
e-mail: theatersiggy@sig.nl. 

Zonder hulp zou Andrea haar 
leven lang op bed moeten liggen ... 
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BRAFOER 
Bij Brafoer zijn we inmiddels best-wel
wat Koninklijke hectiek gewend. Van 
Majesteuze cockta ils, Vorstelijke wijntjes 
tot Meesterlijke gerechten. Maar als onze 
koning Willem-Alexander jarig is. Dan doen 
we er graag een schepje bovenop. 

Dus pakken we bij Brafoer Heemskerk met 
Kon ingsnacht [én dag] fiink uit. Op het 
Burgemeester Nielenplein stampen in de 
tent. En. Toch weer een 'tikkeltje' eigenwijs. 
In Brafoer Heemskerk zelf een wat meer 
'sophisticated'-feestje. Daar geniet jij van 
onze cocktail & GT bar, de fijnste tunes 

van DJ Remy Sylves, saxy geluiden van 
Saxofoniste Sanne Landvreugd. Én ook 
nog eens smullen van onze heerlijke 
borrelkaart. Zit je heerlijk ontspannen met 

je 'besties'. In stijl. 

Kees Horen 

Dus. Scoor ze snel. Jouw tickets voor de 
exclusieve Kings Cocktail Eve bij Brafoer. 
Tickets zijn beperkt beschikbaar en kosten 
15 euro inclusief een welkomstdrankje. 
Dan ziet het er toch écht naar uit dat jij 
Brafoer ook met Koningsnacht niet hoeft 
te missen. 

familiebedrijf & vakkundig Hoorspecialist 

Familiebedrijf Kees Horen is uw audicien in 
Beverwijk en omstreken. Bij broer en zus 

Dries en Dieuwertje Slop staan persoonlijk 
klantcontact en de beste hoorzorg hoog in 

het vaandel. Door inzet van de nieuwste 
digitale technieken krijgt u altijd de 
hoorzorg die het best bij u past. 

Kees Horen heeft een ruim aanbod van de 
allerkleinste hoortoestellen. Deze wordt 
diep in het oor geplaatst en is daardoor 
nauwelijks zichtbaar voor de omgeving, 
prettig als u discretie wenst. 

Het team van Kees Horen vertelt u er 
graag meer over, evenals de vergoedings

mogelijkheden. Neem vrijbl ijvend contact 
op met Kees Horen op voor hooradvies op 
maat. 

www_keeshoren.nl 

D 
KEES 

Mooi plekje in de Achterhoek! · 
Plannen aan het maken voor een 
weekendje weg of nog op zoek naar een 
leuk vakantieadres voor de vakantie? 
Op een mooie plek in de Achterhoek? Dan 

bent u van harte welkom in ons vakantiehuis 

en · kunt u genieten van de charme van 

onze cultuur historische boerderij, gelegen 

aan de rand van het dorpje Va rssel der. 

bçiuwmaterialen en de mix van oude en 

nieuwe spulletjes kenmerken dit gezellige 
gastenverblijf. Een hele eigen sfeer met 

een beetje van alles. Landelijk, ruimte, 

buitenleven, beestenboel, antiek, brocante ... 

Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.mooiplekje.nl 



4 mei: eindelijk weer herdenken, 
111et z'n allen 
Na twee jaar van een beperkte Dodenherdenking - klein 
aantal deelnemers, korte bijeenkomsten - vindt dit jaar, 
op woensdag 4 mei, een herdenking plaats als vanouds. 
De Stichting 4 mei Beverwijk is verantwoordelijk voor 
de jaarlijkse herdenkingen op het Westerhoutplein 
en op begraafplaats Duinrust. Om 13.00 uur is er een 
herdenking op het Stationsplein bij het beeld Mens
Stad-Leven (Stichting Herdenking Deportaties 1944 en 
Stichting Indië-Monument) en aan het begin van de 
avond (18.45 uur) in de dorpskerk in Wijk aan Zee. 

Om 18.30 uur worden er bij het Bevrijdingsmonument op 
het Westerhoutplein kransen en bloemen gelegd door onder 
meer Burgemeester Martijn Smit, vertegenwoordigers van 
de politieke partijen, Stichting 4 mei Beverwijk, Raad van 
Kerken !Jmond, Turkse gemeenschap Beverwijk, particu
lieren en leerlingen van de Bethelschool. De Bethelschool 
heeft het monument geadopteerd en enkele leerlingen 
dragen zelfgeschreven gedichten voor. Leden van de 
scoutinggroepen Admiraal van Kinsbergen, Die Wijcker 
Duinjaghers en Wiawaha staan naast het Bevrijdings
monument en in een halve cirkel op het grasperk. 

De drukst bezochte herdenking is die op begraafplaats 
Duinrust (19.25 uur). Dit jaar musiceren David van Aalderen 
en Henk Meulenbeld (accordeon, klarinet, gitaar, viool) in 
de aula van de begraafplaats en na de herdenking in de 
koffiekamer. De jaarrede wordt uitgesproken door Dick Kuijs 
{musicus, componist, muziekregisseur en producer), zoon 
van slager Kuijs, een verzetsstrijder. 

Leerlingen van het Kennemer Co\lege en de stadsdichter 
van Beverwijk dragen gedichten voor. Om precies 20.00 
uur worden er in het grasperk bij de oude ingang twee 
minuten stilte gehouden. Hoornblazer Marjolein Niele speelt 
de taptoe en Burgemeester Martijn Smit houdt een korte 
slottoespraak. Na een stille tocht langs de oorlogsgraven -
waar tienta\len scouts staan opgesteld - is er gelegenheid 
voor koffie en thee in de koffiekamer. David van Aalderen 
en Henk Meulenbeld verzorgen de achtergrondmuziek. De 
Dodenherdenking op Duinrust wordt live uitgezonden op 
Radio Beverwijk. 

Het bestuur van de Stichting 4 mei Beverwijk wordt gevormd 
door Teun-Jan Tabak (voorzitter), Wim Spruit (secretaris), 
Jan Vink (penningmeester), Carli Bilars-Don en Mark Haije, 
bestuursleden. 

Zie ook website www.4meibeverwijk.nl; 
voor meer informatie 4meibeverwijk@ziggo.nl r Stichting 4 mei / 

De Oranjekrant is een uitgave van de Oranjeveteniging 
Beverwijk ter gelegenheid van Koningsdag 2022 

Beverwijk , 

www.4meibeverwijk.nl 

Redactie: Oranjevereniging Beverwijk. 

Joods 
Namenmonument 
Beverwijk 
Op 20 maart jongstleden is het Joods 
Namenmonument Beverwijk onthuld 
door burgemeester Martijn Smit en 
rabbijn Shmuel Spiero. Het monument, 
dat staat naast de Joodse graven op 
Duinrust, vermeldt de namen van 
99 Joodse Beverwijkers - mannen, 
vrouwen, kinderen - die op 25 maart 
1942 door de Duitse bezetter werden 
gedeporteerd naar Amsterdam. 
Via Kamp Westerbork werden de 
stadsgenoten op transport gezet 
naar de nazi-vernietigingskampen, 
waar zij werden vermoord. Het 
Joods Namenmonument Beverwijk, 
gesubsidieerd door de gemeente, is er 
gekomen op initiatief van Mark Haije 
{beheerder begraafplaats) en Jan 
van der Linden {oud-stadsarchivaris). 
Samen met Wim Spruit en Jacky de 
Vries vormden zij een werkgroep om 
de plannen te kunnen uitvoeren. Door 
de corona epidemie was de onthulling 
twee jaar later dan gepland. 

Scheijbeecldaan 9, 1941 LWBeverwijk 

Opmaak: MDH Uitgeverij, 
Infonnaticaweg 2, 7007 CP Doetinchem 

Druk: Jan-ssen Pers 

Vrijheidsmaaltijd 
in Vredevorstkerk 

Oplage: 20.000 stuks 
Verspreidingsgebied: gemeente BeveT111lÎjk 
Verspreiding: Spotta, 088-8424224. kwaliteitsbeheer@spotta.nt www.spotta.nl 

AlhOèwel met de grootste zorg is samengesteld kan de Oranjevereniging Beverwijk niét 
verantwoorde/ijk gesteld worden voor eventuele fouten. Waar mogelijk is van beeldmateriaal 
toestemmîng verkregen van rechthebbenden. Mochten er zich toch in deze uitgave 
beeldmateriaal aanwezig zijn waarvan dat niet het geval is, dan gelieve contact op te nemen 
met de Oranjevereniging Beverwijk. 
@2022 Niets in deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de Oranjevereniging 
hergebruikt worden. 

Op donderdag 5 mei organiseren de Protestantse gemeente Beverwijk en Humanitas 
!Jmond samen een Vrijheidsmaaltijd in de Vredevorstkerk aan de Laan der 
Nederlanden 152. De maaltijd vindt plaats in de vorm van een lunch, van 12.00 tot 
13.30 uur. Van het Nationaal Comité 4 en 5 mei kreeg de organisatie de toezegging 
van blikken Vrijheidssoep. Er zijn ook broodjes, salades, buitenlandse hapjes, fruit 
enz. aanwezig. Er is plek voor maximaal 150 gasten. Tijdens de maaltijd worden er 
Vrijheidsverhalen verteld, is er een presentatie van bevrijdingsfoto's en muziek. 

Voor meer informatie, stuur een mail naar ijmond@humanitas.nl 

óP WEG NAAR EEN 

ROOKVR E 
GENERATIE 
V Hartstichting - ~ ~KWF 

Ontdek hoe de wereld rookvrij 
wordt op rookvrij.nl 




