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De Hoeksteen realiseert 
eerste brede school
Velserbroek - PCB De Hoek-
steen zet met de komst van de 
eerste brede school in Velsen 
haar deuren wijd open voor 
buurtgenoten. Vandaag, don-
derdag, viert men de opening. 
Bijzonder is dat onder leiding 
van directeur Eric Boeijen-
ga de visie van het schoolbe-
stuur binnen een jaar is gere-
aliseerd.

Sinds 2008 verzorgt de SKON de 
voor- en naschoolse opvang op 
De Hoeksteen. Daarbij werden 
voorzichtig wat ideeën tot invul-
ling gelanceerd. ,,Wat het allerbe-
langrijkst is bij onze brede school 
is het gezamenlijke aanbod van 
activiteiten tijdens de naschool-
se uren,’’ zegt directeur Eric Boe-
ijenga. ,,Dat wij daarnaast zor-
gen voor een veilige opvang is 
een prettig neveneffect.’’ 
De nieuwe brede school is onder 
te verdelen in twee stromingen: 
verdieping van het onderwijs 
(gratis activiteiten) en daarnaast 
extra activiteiten, waaraan een 
prettig prijskaartje hangt. Deze 
activiteiten zijn voor jong tot oud. 
PCB De Hoeksteen werkt samen 
met Bibliotheek Velsen, Stichting 
Welzijn Velsen, Kunstencentrum 
Velsen, stichting Maatschappe-
lijke Dienstverlening en Zonne-
bloem Velserbroek. Verder zijn 
er nog besprekingen gaande 
over schaaklessen met Schaak-
club Santpoort. Boeijenga: ,,Het 
mooie van een brede school is 

dat het voor alle partijen een ver-
sterking is. Kinderen (en ande-
ren) kunnen na schooltijd een 
leuke activiteit kiezen. Organisa-
ties krijgen de kans hun activi-
teiten laagdrempelig aan te bie-
den.’’
PCB De Hoeksteen is qua ruim-
te bijzonder geschikt voor bui-
tenschoolse activiteiten. Daar-
om zal de Zonnebloem regelma-
tiger gebruik mogen maken van 
de gezellige aula. Nu al beschikt 
de SKON over aparte ruimtes 
voor haar groepen. De opvang 
is van 7.30 tot 18.30 uur en ui-
teraard niet alleen voor leerlin-
gen van De Hoeksteen, zij heb-
ben overigens wel voorrang bij 
inschrijving.
Een heel mooi voorbeeld van een 
onderwijsondersteunend project 
van de brede school is met de bi-
bliotheek. Leerlingen van groep 
7 zullen elke maandagmiddag 
de bibliotheek in Velserbroek 
‘runnen’. Elke maandag zijn drie 
andere leerlingen aan de beurt. 
Deelnemers krijgen na afloop 
een certificaat en een aanteke-
ning op hun rapport. Door de sa-
menwerking leren de kinderen 
over organisatie, klantenservice 
en over het belang van boeken 
en lezen. 
De brede school biedt ook zorg:  
stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening geeft begelei-
ding aan kinderen van geschei-
den ouders. Samen met stichting 
Welzijn worden thema avonden 
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Knallen met carbid
IJmuiden - Op het grasveld langs de Heerenduinweg klonken op 
oudejaarsdag opvallend harde knallen. Twee IJmuidenaren die oor-
spronkelijk uit Drenthe komen, hadden voor het tweede achtereen-
volgende jaar besloten om carbid te schieten. Het spektakel werd 
gadegeslagen door enkele tientallen mensen. Rond vier uur was 
het weer rustig in de omgeving van de Heerenduinweg. (Friso Hui-
zinga)

Nauwelijks incidenten in Velsen
Rustige jaarwisseling
Velsen - De jaarwisseling in Vel-
sen is opvallend rustig verlopen. 
Er waren niet meer incidenten 
dan op een normale vrijdag- of 
zaterdagavond. Omstreeks 05.00 
uur werd in een café op de Ken-
nemerlaan in IJmuiden een 18-ja-
rige man aangehouden voor mis-
handeling. Hij had een glas stuk-
gegooid en daarmee een andere 
bezoeker verwond aan zijn arm. 
In Velsen-Noord werd een vrouw 
aangehouden vanwege het ver-
oorzaken van geluidsoverlast. 

Haar geluidsinstallatie is in be-
slag genomen. Tijdens de jaarwis-
seling werden twee automobilis-
ten van de weg gehaald vanwege 
rijden onder invloed. Zij kregen 
een bekeuring en rijontzegging. 
Ook in andere delen van de po-
litieregio Kennemerland bleef het 
relatief rustig. In totaal werden 24 
aanhouden verricht voor mishan-
deling, openbare dronkenschap, 
vernieling, brandstichting en het 
afsteken van illegaal vuurwerk. 
(Friso Huizinga)

gehouden, bijvoorbeeld over ver-
slaving, de gevaren van internet, 
pesten. Verder komen er Spaan-
se en Franse lessen via stich-
ting Welzijn, muziek- en crea-
tieve lessen via het Kunstencen-
trum, Engels voor de onderbouw 
en in de toekomst mogelijk meer 
sportactiviteiten. Ook komen er 
regelmatig ruilbeurzen van actu-
ele verzamelreeksen. De activi-
teiten zijn volop in ontwikkeling. 
Donderdag verschijnt het eer-
ste boekje van Brede School De 
Hoeksteen. Het boekje kan op 
De Weid worden opgehaald. De 
informatie is ook terug te vinden 
op de website cbdehoeksteen.nl.
PCB De Hoeksteen is helemaal 
klaar voor de toekomst. In alle 
klassen hangen prachtige digi-
tale schoolborden die aansluiten 
bij de lesmethodes. Maar de toe-
komstvisie van deze school blijkt 
vooral uit het feit dat zij de eerste 
brede school in Velsen hebben 
gerealiseerd. (Karin Dekkers)

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl
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www.warmer-ondermode.nl
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Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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LGV stelt vragen over 
gladheidsbestrijding
Velsen - De fractie van LGV 
vindt dat de gladheidsbestrij-
ding in Velsen niet bepaald glad-
jes verloopt. Met name voor fiet-
sers en wandelaars zijn door 
gladheid verschillende gevaar-
lijke situaties ontstaan die val-
partijen tot gevolg hadden. LGV 
roept daarom op tot een meer 
adequate gladheidsbestrijding, 
waarbij ook de hulp van bewo-
ners nodig is.
,,In de periode van 20 tot en met 
25 december waren vele wegen, 
fiets- en voetpaden in onze ge-
meente nauwelijks begaanbaar,’’ 
zegt Piet van Deudekom van 
LGV. ,,Na twee dagen gladheids-
bestrijding waren de belangrij-
ke hoofd- en verbindingswe-
gen weer begaanbaar. Volgens 

afspraken met ReinUnie wordt 
hier gestrooid. LGV vindt dat er 
meer oog moet komen voor de 
begaanbaarheid voor fietsers en 
wandelaars. Afspraken om te 
strooien op locaties als bushal-
tes, oversteekplaatsen en trot-
toirs bij openbare gebouwen zijn 
niet voldoende.
LGV vraagt of het mogelijk is bij 
deze extreme weersomstandig-
heden ook straten in wijken ijs-
vrij te houden, extra mankracht 
in te zetten en gratis strooizout 
beschikbaar te stellen in el-
ke woonkern. Ook vindt LGV 
het van belang dat de gemeen-
te bewoners via de media op-
roept met elkaar te proberen al-
les zoveel mogelijk begaanbaar 
te houden.

Veel cadeaus omgeruild 
voor avondje theater
IJmuiden - De actie ‘Niet 
goed? Theater terug!’, die de 
Stadsschouwburg Velsen za-
terdag hield, samen met an-
dere theaters in Noord-Hol-
land, was een groot succes. 
Vlak na aanvang stond er al 
een hele rij mensen te wach-
ten voor de kassa.

Zij konden hun kerstpakket of 
een cadeau dat zij met Kerstmis 
of van Sinterklaas kregen inrui-
len voor een gratis schouwburg-
bezoek. De goederen zijn be-
stemd als extraatje voor de doel-
groep van de Voedselbank. Re-
née Van Raemdonk uit IJmuiden 
staat in de rij, samen met haar 
zoontjes. Max (8) kreeg van de 
kerstman een haaienkooi van 
Playmobil, die al in zijn bezit was. 
Hij ruilt het om voor twee kaart-
jes voor het Chinese Staatscir-
cus. Ook Lex (5) kreeg een ca-
deau dat hij al had: een circus-
trein van Duplo. Hij gaat de musi-
cal van Pipo de Clown bezoeken. 
Ze weten waar hun speelgoed 
naar toe gaat: ,,Dat is voor de ar-
me kindertjes.’’ De jongens zijn 
zo onder de indruk van de actie, 
dat ze thuis hun kamer gaan op-
ruimen. Al het speelgoed, waar 
zij niet meer mee spelen, bren-

gen ze diezelfde ochtend nog 
naar de schouwburg. De zus-
jes Bianca, Tamara en Maris-
ka uit Haarlem staan ook in de 
rij. Sinds de verbouwing van de 
schouwburg aldaar komen zij 
naar IJmuiden. Daarna bleven 
zij dit theater trouw. ,,We vinden 
het hier heel gezellig. Parkeren is 
nooit een probleem en is boven-
dien gratis, in Haarlem moet je 
er voor betalen’’, aldus Mariska. 
Zij ruilt een chocoladefondue-
stel om voor plaatsbewijzen voor 
de show van Ali B. (,,Ik hou van 
zijn humor, ik ga er samen met 
mijn zoon naar toe’’). Tamara le-
vert een houten spiegel in tegen 
kaartjes voor de feel good show 
Doughters in Africa. (,,Daar zou 
ik anders niet zo gauw naar toe 
gaan, nu wel’’). Mariska ruilt een 
spellendoos in voor kaartjes voor 
Pipo de Clown, die zij samen met 
haar nichtje gaat zien. ,,Dit is 
echt een superactie. Je krijgt zo 
veel, nu maak je er een ander blij 
mee’’, zegt ze. ,,En er is een ruim 
aanbod van voorstellingen waar 
je uit kunt kiezen. Ik word er een 
beetje hebberig van’’. Ze besluit: 
,,Maar we zouden ook buiten 
de feestdagen om eens wat va-
ker aan elkaar moeten denken.’’ 
Waarvan acte. (Carla Zwart)
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-
515348. Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Santpoort-Noord - Donder-
dagavond 7 januari, om 20.00 
uur wordt in Ontmoetingscen-
trum Dorpskerk, Burg. Ensche-
délaan 65 Santpoort-Noord, de 
film Babel vertoond. Inleiding 
door ds H.E.G. Reefhuis
In de afgelegen Marokkaan-
se woestijn testen twee jongens 
stiekem het geweer van hun va-
der. Een enkel geweerschot ver-
oorzaakt een kettingreactie, die 
de levens van mensen op drie 
verschillende continenten met 
elkaar verbindt, maar ook voor-
goed verandert. Een Amerikaans 
stel, een rebelse dove Japan-
se tiener met haar vader en een 
Mexicaanse vrouw krijgen hier-
door een onwaarschijnlijke con-
nectie. Hun gebrekkige commu-
nicatievaardigheden zorgen er-
voor dat zij, ondanks een inci-
dent wat hen allen verbindt, vol-
komen geïsoleerd blijven. Een 
meeslepende en aangrijpen-
de film uit de VS van de Spaan-
se regisseur  Alejandro Gon-
zález Iñárritu. Contactpersoon: 
G.T. Pieters-van Genderen, 023-
5380927. Toegang 5 euro, incl 
koffie of thee.

Film Babel 
in Dorpskerk

Velsen-Zuid - Jolanda Prins ex-
poseert van 10 januari tot en met 
7 februari glazen objecten in de 
Parterre aan Torenstraat 7. De 
opening is zondag om 16.00 uur. 
De expositie is te bezoeken, van 
donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur. Wat is 
nou een vaas waar je geen bloe-
men in kunt zetten? Of een urn 
waar de as van je geliefde over-
ledene uit weg zou waaien? Dat 
is werk van Jolanda Prinsen. Al-
les rinkelt en tinkelt in het werk 
van deze Haarlemse glaskunste-
nares. Haar glazen objecten lei-
den een eigen leven, doorzichtig, 
halfdoorzichtig, ondoorzichtig. 
Het persoonlijke vermengd met 
de fles. Flessen omgesmolten tot 
dierbare vormen. Om doorheen 
te kijken. Om zich van alle door-
zichtige en ondoorzichtige kan-
ten te laten zien.

Expo Prinsen 
in Parterre

Santpoort-Noord - Zondag 10 
januari wordt er weer een ge-
zellige postzegelbeurs gehou-
den in Het Terras aan de Roos en 
Beeklaan. Van 10.00 tot 16.00 uur 
kan men hier terecht om ontbre-
kende zegels aan te vullen, het-
zij door ruilen, hetzij door kopen. 
Verschillende handelaren bie-
den hier hun overtollige zegels 
aan, dit alles tegen zeer redelij-
ke prijzen. Ook voor poststukken 
en brieven kan men hier terecht. 
Zoals altijd is de toegang gratis, 
er is voldoende parkeergelegen-
heid en ruiltafels zijn aanwezig. 
Meer informatie: telefoon 023-
5382274.

Postzegelbeurs

Samenwerking tussen 
RKVV Velsen en AZ
Driehuis - RKVV Velsen heeft 
vorige maand een samenwer-
kingsovereenkomst getekend 
met AZ. De samenwerking be-
staat van de kant van AZ onder 
andere uit clinics voor de jeugd, 
begeleiding van de jeugdtrai-
ners, oefenwedstrijden tussen 
jeugdteams en het bezoek van 
wedstrijden van AZ. Van de zij-
de van RKVV Velsen wordt ver-
wacht dat men AZ vroegtijdig op 
de hoogte stelt van talenten die 
bij de vereniging rondlopen. Vol-
gens technisch jeugdcoördina-
tor Peter de Bie is deze samen-

werking een prima ondersteu-
ning om de jeugdopleiding bij 
RKVV Velsen nog verder te ont-
wikkelen.
RKVV Velsen bezit een gro-
te jeugdafdeling waar vooral 
de pupillen in de hoogste klas-
se voetballen, het huidige E1 is 
zelfs koploper in de hoofdklasse. 
Onlangs werden 2 Velsen spelers 
uitgenodigd voor een trainings-
stage bij AZ om zich in de kijker 
te spelen voor komend seizoen 
bij de D-pupillen. Zowel RKVV 
Velsen als AZ rekenen op een 
vruchtbare samenwerking.

Eerste boek voor jonge 
auteur uit Driehuis
Driehuis - Vorige weer rolde het 
boek ‘Nikko en Jacco, de hel-
den van het Helmgrasveld’ van 
de persen. Dit eerste boek van 
de jongste auteur van Driehuis, 
Nicky Vulhop (12) zag het licht 
na twee jaar schrijven en te-
kenen. Dit dubbeltalent uit het 
dorp, die nog geen 4 maanden 
geleden de Toermalijn verruilde 
voor het Mendel College, maak-
te dit boek samen met zijn opa 

Jacques Overtoom. Om beurten 
werden steeds vijf regels toege-
voegd aan het verhaal dat zich 
ontwikkelde als een Harry Pot-
ter van de lage landen. In no-
vember zijn de illustraties ge-
maakt en kon het boek eindelijk 
afgewerkt worden. De eerste op-
lage was na twee dagen al uit-
verkocht! Aan de tweede oplage 
wordt hard gewerkt en zal medio 
januari het licht zien.

VSV F1 eindigt
op de eerste plaats
Velserbroek - VSV heeft er weer 
een kampioen bij. De F1 is name-
lijk in de najaarscompetitie 2009 
op de eerste plaats geëindigd 
na een zeer spannende compe-
titie waar in DEM uit Beverwijk 
een geduchte tegenstander ge-
vonden werd. Beide teams wer-
den in punten gelijk eerste, ech-
ter het doelsaldo van VSV was 
net ietsje beter waardoor de eer-
ste plek zeker gesteld werd. Het 
team bestaande uit Nobby Plug, 
Tycho van Veenendaal, Wessel 
van Leeuwen, Yoram Hendriks, 
Tim Stegeman, Max Schopman, 
Rebel Hommes, Mathijs Veld-
man, Bart Veldhuis en niet te 
vergeten trainer coach Jonathan 
Galenkamp en begeleider Henk 

Stegeman dit jaar voorzien van 
nieuwe kleding door Rica’s Toys,  
tassen door Plug Assurantiën 
en trainingpakken van Anytime 
Koeriers  wist ongeslagen de bo-
venste plek te bereiken. Door 
goed samen te spelen en hard 
voor elkaar te werken is dit fan-
tastische resultaat behaald. De 
huldiging vond afgelopen zon-
dag plaats in een zeer gezellige 
kantine van VSV op Sportpark de 
Hofgeest alwaar de kampioenen 
geëerd werden met een oorkon-
de, beker en een herinnerings-
foto. Natuurlijk schalde hierna 
‘We are the Champions’ door de 
luidsprekers en konden de spe-
lers genieten van een overheer-
lijk patatje en limonade.

Grote zilverreiger in 
biezenveld Velserbroek
Velserbroek - De grote zilverreiger is in opmars. Hoewel de gro-
te witte vogel sinds 2004 als ‘gevoelig’ op de rode lijst in Nederland 
staat, wordt hij steeds vaker gesignaleerd. Het aantal broedparen in 
Nederland stijgt nog steeds. Ronald Heeremans snapte de grote zil-
verreiger tijdens de kerstdagen met een grijze soortgenoot in de bie-
zenvelden in Velserbroek. 

Pensioen en vergrijzing
Santpoort-Zuid - Op dinsdag 
12 januari wordt in ’t Bredero-
de Huys bij de vereniging Sant-
poorts Belang een lezing gehou-
den over het onderwerp pensi-
oenen door heer G. Heeres. Ne-
derland heeft een mooi kapitaal 
opgebouwd voor het pensioen; 
onder de huidige omstandighe-
den is er wel een behoorlijke hap 
uitgenomen, maar toch, het blijft 
substantieel. De Pensioenfond-
sen staan onder druk, indexa-
tie is niet meer gegarandeerd, 
zelfs wordt er gesproken over 
afstempelen, dat wil zeggen: de 

opgebouwde rechten vermin-
deren. Ook aan de AOW-leef-
tijd wordt geknabbeld, een ge-
leidelijke verhoging van 65 naar 
67 jaar. Redenen zijn onder meer 
betaalbaarheid, gemiddeld lan-
ger leven en de komende krap-
te op de arbeids-markt. De ver-
grijzing slaat onmiskenbaar toe, 
nu nog vier werkenden voor een 
65-plusser, straks heeft een 65-
plusser nog maar twee werken-
den tot zijn ‘beschikking’. De le-
zing begint om 20.00 uur. Toe-
gana 6 euro. Zie ook www.sant-
poortsbelang.nl.
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Santpoort-Zuid - Op maandag 
11 januari is aan Olga van Gotsh-
laan 11 een ademworkshop van 
Art of Living, van 19.30 tot 21.00 
uur. Kosten zijn 7,50 euro. Stich-
ting Art of Living is een interna-
tionale educatieve en non-pro-
fit organisatie. Zij heeft een ad-
viserende status binnen de Ver-
enigde Naties en biedt wereld-
wijd cursussen aan op het ge-
bied van zelfontwikkeling, waar-
onder de Art of Living ademcur-
sus. Deze ademtechniek is een 
krachtig en effectief hulpmiddel 
voor ons dagelijks leven. Adem 
is de verbinding tussen lichaam 
en geest. Een goede ademtech-
niek zorgt voor het afvoeren van 
gif- en afvalstoffen. We gebrui-
ken over het algemeen echter 
maar een derde van onze long-
capaciteit. Door de Art of Li-
ving ademtechniek is er minder 
stress in een gezond lichaam. 
Naast de kennismakingswork-
shop wordt in Santpoort van 19 
tot en met 24 januari een volle-
dige cursus gegeven (vier avon-
den en het weekend overdag). 
Voor informatie en/of aanmel-
ding: 023-5397307 of mark.met-
selaar@aofl.nl.

Art of Living 
ademworkshop

Santpoort-Noord - Op dins-
dag 12 januari en woensdag 13 
januari wordt er weer oud pa-
pier ingezameld voor de Parnas-
siaschool in Santpoort. De pa-
piercontainer staat van 18.30 tot 
19.30 uur op het grasveld bij de 
kerk Dinkgrevelaan. Op dins-
dagmiddag is de container ook 
geopend van 16.00 tot 16.30 uur. 
Bij het inleveren van het oud pa-
pier dingt u mee naar de heer-
lijke slagroomtaart, die maande-
lijks wordt verloot.

Papier-
inzameling

Santpoort-Zuid - Zaterdag 9 
januari organiseert de vereni-
ging Santpoorts Belang een 
nieuwjaarsreceptie tussen 15.30 
en 17.00 uur in ‘t Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
201 in Santpoort-Zuid. Iedereen 
is van harte uitgenodigd.

Nieuwjaars-
receptie

Velserbroek - Surveilleren-
de politieagenten zagen vori-
ge week dinsdag rond 20.00 uur 
op de Rijksweg een bekende rij-
den in een auto. Zij wisten dat de 
man, een 61-jarige inwoner van 
Velserbroek, geen rijbewijs had. 
Hij werd aan de kant gezet en 
kreeg een bekeuring. De man is 
in het verleden meerdere keren 
bekeurd omdat hij niet in het be-
zit is van een rijbewijs.

Geen rijbewijs

Herakles hersteld
Santpoort-Noord - Onlangs is 
in de historische tuin van Land-
goed Duin & Kruidberg een au-
thentiek standbeeld in ere her-
steld. Het minimaal honderd 
jaar oude beeldhouwwerk van 
de Griekse heros Herakles is in 
opdracht van de oorspronke-
lijke bewoners, de heer en me-
vrouw Cremer in 1909 in de tuin 
van Landgoed Duin & Kruidberg 
geplaatst. Nadat de familie Cre-
mer het landgoed had verlaten 
is het indrukwekkende beeld-
houwwerk in particuliere han-
den gekomen. Na tientallen ja-
ren in een achtertuin te heb-
ben gestaan, besloot de eige-
naar dat het beeld terug moest 
komen op de plek waar het van-
daan kwam: prominent in de tuin 
van Landgoed Duin & Kruidberg. 
Jacob Theodoor Cremer, Neder-
lands grootondernemer, koloni-
aal expert en liberaal politicus, 
liet Landgoed Duin & Kruidberg 
in 1909 bouwen als het groot-
ste Nederlandse woonhuis. Hij 
koos niet voor niets voor een 
beeld van Herakles. Deze Griek-
se heros werd benoemd om de 
12 moeilijke werken die hij uit-
voerde in opdracht van koning 
Eurystheus en was een echte 
held, die door de combinatie van 

een enorme kracht en een flinke 
dosis slimheid machtige daden 
kon verrichten. Nu waakt de-
ze Griekse held weer over Land-
goed Duin & Kruidberg en kan 
elke dag aanschouwd worden in 
de indrukwekkende Engelse tuin 
van het Landgoed.

Geslaagd kersttoernooi
Velserbroek - Vanaf tweede 
Kerstdag werd er in tenniscen-
trum Velserbroek weer het kerst-
toernooi voor dubbels georga-
niseerd. Veel tennisliefhebbers 
uit de regio hadden zich voor dit 
gezelligheidstoernooi ingeschre-
ven. Waaronder veel bekende 
namen die al jaren hieraan deel-
nemen. En gezellig werd het ze-
ker!
De meeste categorieën waren 
in poules ingedeeld waardoor er 
veel wedstrijdjes gespeeld wer-
den. Dit jaar werd er voor het 
eerst een categorie 50plus ge-
organiseerd. Voor iedereen die 
50plus is en alleen overdag wil 
tennissen. Hoewel dit nog in de 
kinderschoenen staat willen we 
proberen dit in 2010 grootser 
aan te pakken.

In de hoogste categorie 4/5 wa-
ren het dit jaar wederom Marlies 
Dortmundt en Rene van Dus-
schoten die met de eerste prijs 
naar huis gingen. Zij waren voor 
Inge Poelgeest en Emiel Mettes 
net een maatje te groot. Bij de 
heren 6 35plus kwamen de win-
naars van de drie poules weer bij 
elkaar in een finalepoule. Uitein-
delijk won voor de vierde keer op 
rij Paul Spanjaard en Gerrit Hoo-
gerwerf deze categorie!
De mix 6 leverde een spannende 
wedstrijd op tussen Maud Tromp 
en Mark Wittebrood en Joke en 
John Heesterbeek. Met slechts 
één game verschil won het eer-
ste koppel. Het is teveel om alle 
categorieën te noemen maar het 
publiek heeft genoten van de ve-
le spannende finales. 

Zangdagen in Dorpskerk

Lezing over het heelal
Santpoort-Zuid - Woensdag 13 
januari van 13.30 tot 15.30 uur or-
ganiseert Vereniging Santpoorts 
Belang weer een activiteit voor 
(groot)ouders en (klein)kinderen. 
Een van de grootste vragen die 
de mens zich de laatste eeuwen 
gesteld heeft is of er op een an-
dere planeet in ons zonnestel-

sel, in ons Melkwegstelsel of er-
gens anders in het heelal intelli-
gent leven is. De heer Albers zal 
in een lezing uitleggen hoe groot 
de kans is op leven in ons heel-
al buiten de aarde. ’t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201 in Santpoort-Zuid. Zie ook 
www.santpoortsbelang.nl.

2009 goed jaar voor 
Schaakclub Santpoort
Velserbroek - Schaakclub Sant-
poort, spelend in het Polderhuis, 
heeft een goed jaar achter de 
rug, met de historische overwin-
ning voor de beker als hoogte-
punt. Het eerste miste net het 
kampioenschap maar staat nu 
weer ongeslagen bovenaan. 
Het tweede en derde staan beide 
derde en hebben nog volop pro-
motiekansen. Het jeugdige vier-
de staan net als het eerste ver-
rassend bovenaan en doet het 
heel goed. Het vijfde heeft nog 
slechts twee partijen gespeeld 
waarvan ze er één gewonnen 
hebben en één verloren. 
Het D team werd onlangs derde 

van Nederland, ook dat was een 
uitzonderlijke prestatie. 
In de kroongroep gaat nog altijd 
Peter de Roode ongeslagen aan 
de leiding, in Groep 1 is dat Wim 
Gravemaker. Bij de jeugd/senio-
ren competitie gaat het grote ta-
lent Dave Looijer aan de leiding. 
Het Kersttoernooi was weer een 
groot succes met allemaal mooie 
prijzen, Ilias van der Lende wist 
individueel de meeste pun-
ten te scoren. Leuk was dat de 
teams allemaal namen hadden 
van oud-leden die veel betekend 
hebben voor de club. 
Zie ook www.schaakclubsant-
poort.nl.

Sprankelende musical 
op de Toermalijn
Driehuis - Leerlingen van groep 7 van de Toermalijn hebben voor 
de kerstvakantie de musical ‘Het meisje met de zwavelstokjes’ op-
gevoerd. Anne Hootsman speelde de hoofdrol en vertolkte haar 
(solo)liedjes kundig. De kerstman werd gespeeld door Tom Wouds-
ma, die met zijn vrolijke kerstlied de hele zaal mee kreeg. De musical 
werd diverse malen opgevoerd, ook voor ouders, opa’s en oma’s, die 
als waardering een staande ovatie gaven. 

Santpoort-Noord - Op zater-
dag 16 en 23 januari zijn er twee 
op elkaar aansluitende zangmid-
dagen in de Dorpskerk in Sant-
poort-Noord, waarin Oosters-
orthodoxe muziek onder leiding 
van dirigente en sopraan Antje 
de Wit wordt gezongen en ge-
repeteerd die wordt uitgevoerd 
in een muzikale en meditatieve 
vesper. Zangers en zangeressen 
met enige koorervaring worden 
uitgenodigd mee te zingen in dit 
korte en sfeervolle zangproject. 
De eerste zangmiddag 16 januari 
duurt van 12.00 tot 17.00 uur. De 
daarop volgende tweede zang-
middag is op 23 januari en be-
gint ook om 13.00 uur. Om 19.00 
uur worden aansluitend alle in-
gestudeerde werken ten geho-

re gebracht in een vesper in de 
Dorpskerk. Voorafgaand aan de 
uitvoering in de vesper is er een 
gezamenlijke soepmaaltijd. Actu-
ele informatie over alle zangpro-
jecten van de Dorpskerk is ook 
te vinden op de website www.
pknsantpoortenvelserbroek.nl, 
bij Muziek, in Santpoort. 
De repetities vinden plaats in de 
Dorpskerk in Santpoort-Noord, 
Burg. Enschedélaan 67. De kos-
ten voor deelname aan dit pro-
ject zijn 25 euro en dienen op de 
eerste zangdag  te worden vol-
daan. 
Opgave voor deelname graag 
vooraf, bij voorkeur via email  
symphonia@xs4all.nl of te-
lefonisch 023-537319 of 06-
21805104 (Antje de Wit). 
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Rabobank Velsen en Omstreken
Avond voor starters
Velsen - Overweegt u voor zich-
zelf te beginnen of heeft u net 
een eigen bedrijf gestart? Dan 
is de Startersavond van Rabo-
bank Velsen en Omstreken echt 
iets voor u. Hier vindt u volop in-
formatie over het starten van een 
eigen bedrijf.
Tijdens de Startersavond ver-
zorgt Stichting Ondernemers-
klankbord een workshop over 
het schrijven van een onderne-
mingsplan. Daarnaast krijgt u 
meer informatie over de Star-
tersprijs van Rabobank Velsen en 
Omstreken. Dit is een prijs voor 
startende ondernemers. Aan de 
starter met het beste onderne-
mersplan wordt een renteloze 
lening ter beschikking gesteld 
van € 15.000,-. De adviseurs van 
Rabobank Velsen en Omstreken 
zijn aanwezig om u in te lichten 
over de voordelen van bankieren 
bij de Rabobank. Wie kiest voor 
de Rabobank, kiest immers voor 
een solide partner met kennis 
van zaken. De Rabobank is niet 

voor niets de nummer 1 voor be-
drijven. Daarnaast geven de ad-
viseurs bruikbare tips over het 
beginnend ondernemerschap op 
het gebied van verzekeren en fi-
nanciële, juridische en fiscale 
aspecten.
Wie zijn bankzaken tijdens deze 
avond onderbrengt naar Rabo-
bank Velsen en Omstreken, ont-
vangt het Rabo Ondernemers-
pakket één jaar gratis. Boven-
dien maakt u kans op een navi-
gatiesysteem t.w.v. € 100,-. Deze 
wordt na de Startersavond ver-
loot onder de aanwezige onder-
nemers.
De Startersavond vindt plaats op 
donderdag 21 januari a.s. op ons 
kantoor aan de Dokweg 17 in 
IJmuiden. Vanaf 19.00 uur is de 
ontvangst, het programma gaat 
om 19.30 uur van start. Aanmel-
den kan via www.rabobank.nl/
velsen. Voor eventuele vragen 
kunt u contact opnemen met de 
afdeling Bedrijven Advies, tele-
foon 023-5133600.

Korting op film ‘Partir’
IJmuiden - Dinsdag 12 en 
woensdag 13 januari draait het 
Witte Theater aan de kanaal-
straat de film de film ‘Partir’.
Samen met haar man brengt Su-
zanne in harmonie en luxe haar 
dagen door. Toch mist ze haar 
vroegere werk als fysiotherapeu-
te. Na de nodige overtuigings-
kracht helpt haar man haar bij 
het opnieuw opstarten van een 
praktijk. Haar leven wordt echter 
volledig overhoop gegooid met 

de komst van klusjesman Ivan. 
Een instinctieve liefde dringt zich 
op. De aantrekkingskracht tot 
hem is zó sterk dat Suzanne haar 
perfect uitgestippelde leven ach-
ter zich laat en hem volgt in een 
gepassioneerd avontuur. Haar 
man weigert zich neer te leggen 
bij de nieuw ontstane situatie. In 
zijn frustratie en onwil om zijn 
verlies te nemen, besluit hij alle 
registers open te trekken om zijn 
vrouw weer terug te krijgen.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘Bride Flight’ op 12 en 13

januari 2010 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Dubbelslag voor 
jeugd Terrasvogels
Santpoort-Zuid - Al na een half 
jaar begint de aanpak van de 
nieuwe jeugdcommissie van Ter-
rasvogels zijn vruchten af te wer-
pen. Onlangs kon de voetbalclub 
uit Santpoort-Zuid maar liefst 
twee kampioensteams huldigen. 

Zowel de jongens van de E1 als 
de F1 werden ongeslagen kam-
pioen in de najaarscompeti-
tie. Om dat te vieren werden de 
kampioenen gehuldigd op sport-
park De Elta. Na een onderlinge 
wedstrijd in de sneeuw kregen 

alle jongens een fraaie beker en 
werd op taart getrakteerd. 
Tot grote verrassing van de lei-
ders, Robert de Wit en Paul On-
kenhout van de F1 en Ton Strij-
bosch en Willem Stoop van de E 
1, werden ook zij gehuldigd. 
Het succes is echter niet aan 
de laatste plaats te danken aan 
de trainers, Joep Rombouts en 
Björn ter Maat. Om optimale re-
sultaten te boeken, trainen de 
hoogste jeugdteams van Ter-
rasvogels sinds dit seizoen twee 
keer in de week.

Brug krijgt opknapbeurt
Santpoort-Zuid - De brug die 
het Schoterkerkpad verbindt 
met de Delftlaan is aan ver-
vanging toe. Deze brug is gele-
gen op de grens van Santpoort-
Zuid en Haarlem.
De nieuwe brug wordt gemaakt 
van staal en glasvezel versterkt 
kunststof. Het brugdek wordt 
voorzien van een stroeve laag.
De werkzaamheden starten 
op maandag 11 januari en du-

ren ongeveer 14 dagen. De ge-
noemde data zijn onder voor-
behoud van de weersomstan-
digheden en onvoorziene za-
ken.
Voetgangers, fietsers en brom-
fietsers worden door middel 
van een omleidingroute om-
geleid via de Orionweg en de 
Delftlaan. De beide gemeenten 
streven ernaar de overlast zo-
veel mogelijk te beperken.

Sponk speelt Top 2000
IJmuiden - De Santpoortse band Sponk doet op zondag 10 janu-
ari de Top 2000 nog eens dunnetjes over in het Witte Theater. Kom 
genieten van de tijdloze schoonheid van onder andere Pink Floyd, 
Clapton, Queen en Supertramp. Sponk speelt op zondag 10 janua-
ri vanaf 17.00 in de foyer van het Witte Theater, Kanaalstraat 257. De 
toegang is gratis. Zie ook www.sponkband.nl.

Nieuwjaarsrede op tv
Velsen - Het dagelijkse tv-pro-
gramma Velsen Centraal op 
Seaport TV is elke dag om 17.00 
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag 
8 januari start een nieuw pro-
gramma dat de gehele week ie-
dere dag uitgezonden zal wor-
den.
De nieuwjaarsrede van de burge-
meester van Velsen, Franc Weer-
wind, zal integraal worden uitge-

zonden. Interviews door Gertjan 
Huijbens en Jac. Zuurbier opge-
nomen tijdens de nieuwjaarsbij-
eenkomst met politici, onderne-
mers, bestuursleden van maat-
schappelijke organisaties en an-
dere belangstellende Velsense 
burgers zijn het andere bestand-
deel van de komende dagelijkse 
tv-uitzendingen van Seaport. Zie 
ook www.seaportplaza.nl.

Gratis les
bij IJmuider
Harmonie
Velsen-Zuid - Kom muziek ma-
ken bij het jeugdorkest van de 
IJmuider Harmonie! Voor de 
jeugdleden tot 16 jaar hebben 
we een apart orkest, dat op dins-
dagavond repeteert. We hebben 
nog plaats voor nieuwe jeugd-
leden vanaf 9 jaar, die het leuk 
vinden om een instrument te le-
ren spelen. Om te kijken of je het 
leuk vindt kan je eerst vijf gra-
tis muzieklessen volgen. Je krijgt 
dan ook een instrument te leen. 
Je kunt kiezen uit trompet, trom-
bone, dwarsfluit, klarinet, saxo-
foon en melodisch slagwerk. Als 
je informatie wilt of je wilt aan-
melden bel dan 0255-536008 of 
mail sonja.snoek@xs4all.nl. De 
lessen beginnen op 12 januari.

Velsen-Zuid - Telstar-aanvoer-
der Joona Toivio (21) vertrekt per 
direct naar het zweedse Djur-
gårdens IF. De Finse jeugdinter-
national was eigendom van AZ, 
maar was verhuurd aan de Wit-
te Leeuwen uit Velsen-Zuid. De 
Zweedse Allsvenskan (hoogste 
divisie) start komend voorjaar 
en duurt tot de herfst van 2010. 
Djurgårdens IF won elf maal de 
landstitel en pakte vier keer de 
Zweedse beker. Toivio kwam in 
totaal tot 51 competitiewedstrij-
den uit voor Telstar.

Toivio naar 
Djurgårdens

Regio - In Het Oude Theehuys in 
Bakkum zijn van 6 januari tot 22 
februari schilderijen te bewonde-
ren van de uit Velsen-Zuid afkom-
stige Christien van Koningsveld. 
Tegelijkertijd is er keramiek te 
zien van de Castricumse Marijke 
Lute. De schilderijen van Christien 
van Koningsveld en het keramiek 
van Marijke Lute zijn van 6 janu-
ari tot 22 februari te zien op het 
terrein van Dijk en Duin. Geopend 
op woensdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur.

Expositie Van 
Koningsveld
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Terwijl heel Nederland overhoop 
ligt omdat er een beetje sneeuw 
is gevallen en wij alleen maar be-
richtjes krijgen dat het zo koud is, 
rijden wij Lesotho binnen. Hier en 
daar staan wel kerstbomen en in 
veel winkels loopt het personeel 
met een kerstmuts, maar van een 
kerstgevoel kun je niet echt spre-
ken. Het is hier gewoonweg te 
warm en te zonnig!
Wij vieren kerst in Malealea, een 
accommodatie die veel doet voor 
de community. Van een loka-
le gids horen we dat de kinde-
ren hier ook wel cadeautjes krij-
gen, met name speelgoed, maar 
van een echte kerstfeest is geen 
sprake. Ons diner bestaat uit een 
simpel maar lekker buffet mét 
kalkoen. We eten aan lange ta-
fels in een grote, kale ruimte. En 
er is een poging gedaan om het 
te versieren, maar dat is in onze 
ogen niet echt gelukt.
Met oud en nieuw zijn wij in 
Kaapstad. Van veel mensen heb-
ben wij al gehoord dat het ‘bal-
listic’ zal worden, dus wij zijn be-
nieuwd. Met een paar Neder-
landers die wij al eerder hebben 
ontmoet hebben wij bij het Wa-
terfront afgesproken. Het is he-
lemaal afgeladen en het duurt 
even voor wij elkaar vinden, maar 
5 voor 12 staan wij klaar met fles 
champagne in ons handen. En 
om 12 uur proosten wij uitbun-
dig en na kort contact met het 
thuisfront kijken wij vol verwach-
ting naar de haven. Kom maar 
op met die vuurwerkshow! Maar 
het blijkt dat het vuurwerk aan de 
andere kant van de mall plaats-
vindt en aan het geluid te horen 
duurt het niet langer dan 4 mi-
nuten. Niets vergeleken bij het 
vuurwerk van Dorpsfeest Sant-
poort...
Aangezien heel Zuid-Afrika in rep 
en roer is vanwege de Worldcup 
is 2010 een belangrijk jaar. Overal 
hangen aanplakbiljetten met ‘Ma-
ke sure you can say: I was there’, 
dus wij dachten dat het nieuwe 
jaar extra uitbundig zou worden 
ingeluid. Maar de grote feesten 
(ook die voor ons hotel, waar we 
VIP-kaarten voor hadden en waar 
zo’n 12.000 man werd verwacht) 
worden niet druk bezocht. En ook 
op Longstreet lijkt het niet druk-
ker dan normaal. Maar dat neemt 
niet weg dat het in de barretjes 
en kroegjes hartstikke gezellig is 
en dat wij ons prima vermaken. 
Tenslotte is het wel oud en nieuw 
en is het inmiddels 2010, het jaar 
van de Worldcup!

Marlieke is in Zuid-Afrika 
om vrijwilligerswerk te doen. 
Je kunt haar steunen door 
een bijdrage te storten op 
12.17.74.228 t.n.v. Be More te 
Nijmegen o.v.v. M. Bruntink. 
Haar weblog vind je op www.
marliekebruntink.be-more.nl

Marlieke 
in 

Afrika

Marlieke 
in 

Afrika

D’Arc terug naar roots
Velsen-Zuid - Deze maand staat 
d’Arc in het teken van haar eigen 
geschiedenis. In 2010 bestaat de 
jongerensociëteit alweer 45 jaar. 
Het is dus tijd om oude tijden te 
doen herleven. D’Arc wil weer 
d’Arc worden zoals bijna iedere 
(oud-)bewoner van de gemeen-
te die kent: eigenzinnig, uitda-
gend en vooral heel gezellig! Om 
die reden worden gedurende de 
hele maand januari de vrijdag-
avonden omgetoverd tot Classi-
cArc avonden. Zo wil d’Arc in het 
vervolg weer toonaangevend zijn 
als alternatief voor andere ho-
reca-gelegenheden op het ge-
bied van sfeer, muziek en creati-
viteit.  Er wordt alles aan gedaan 
om de stijl en gezelligheid van 
de afgelopen decennia weer he-
lemaal terug te halen. Oud-be-

zoekers worden dan ook bij deze 
opgeroepen om hun oude lief-
de of (voormalige) stapvrienden 
op te bellen voor een ouderwets 
‘avondje arc’. De huidige genera-
tie jongeren worden echter niet 
vergeten. Zeker op het gebied 
van muziek zal oud en nieuw 
materiaal elkaar met regelmaat 
afwisselen, schrik dus niet als 
Sweet Child of Mine van Guns 
’n Roses wordt gevolgd door 
Dance with Somebody van Man-
do Diao! Nieuwe, jonge bezoe-
kers die wat anders zoeken dan 
het huidige aanbod in de Velsen-
se horeca zijn uiteraard van har-
te welkom, doe dus je sjaal om 
en je handschoenen aan en kom 
op vrijdagavond naar kerkplein 5 
in Velsen-Zuid. Vanaf 21.00uur 
zijn de deuren geopend!

Mooi nieuw jaarboek 
Historische Kring Velsen
Velsen - Jaargang 18 van Velise-
na, Velsen in historisch perspec-
tief, het jaarboek van Historische 
Kring Velsen (HKV), draagt op 
de voorpagina het verdwenen 
Bethelkerkje aan de Zeeweg in 
IJmuiden. Dankzij de HKV blijft 
meer behouden en wordt onder-
zoek gedaan naar de historie van 
Velsen. Het jaarboek is bij Brede-
ro Boeken, Boekhandel Erasmus 
en Bruna Velserbroek te koop 
voor 9,95 euro.
In dit prachtig uitgevoerde jaar-
boek vier boeiende artikelen: Pe-
ter Zonneveld schrijft over de be-
woners van Brederode; Jan Mor-
ren over boerderij Westerbroek; 
mevrouw H.D. Sander over ker-
ken in IJmuiden en Wim Sellen 
over de gastarbeiders uit Spanje 
en Italië die woonden aan boord 
van ms Arosa Sun, het schip dat 
door Hoogovens was gekocht.

Alle vier artikelen zijn vakkundig 
geschreven en op zodanige wijze 
dat je nu al uitkijkt naar de vol-
gende jaargang. Elk artikel bevat 
veel wetenswaardigheden. Wist 
u bijvoorbeeld dat een ‘morgen 
land’ de hoeveelheid land is die 
je in de middeleeuwen in een 
ochtend kon ploegen? En wist u 
dat de museumboerderij van Jan 
Makkes ooit de tuinmanswoning 
van boerderij Westerbroek was? 
In een balk is het jaar 1687 terug 
te vinden.

Wie elk jaar zo’n bijzonder jaar-
boek wil ontvangen, kan het 
beste lid worden van Historische 
Kring Velsen. Daarmee steunt 
men het belangrijke historische 
onderzoek en blijft men op de 
hoogte. Aanmelden kan via het 
boek of via de website. www.his-
torischekringvelsen.nl.

Kinderfeest bij Dance 
& Ballet Company
Santpoort-Noord - Zaterdag 16 
januari is er een groot gratis kin-
derfeest, waarbij alle dansvor-
men worden gepresenteerd. Het 
wordt een echt feest met slin-
gers en limonade. Met een groot, 
goed geschoold docententeam 
bestaat Dance & Ballet Company 
nu al 15 jaar in Santpoort-Noord 
aan Burgemeester Enschedelaan 
67. Altijd parkeerplaats voor de 
deur, fijne danszaal en enthou-
siaste juffen en meesters om de 
kinderen te begeleiden in het be-
wegen op muziek. 
Dance & Ballet Company werkt 
alleen met HBO-dans geschool-
de mensen. Lessen zijn daarom 
goed opgebouwd en blijven een 
uitdaging voor de jonge en oude-
re leerling.
Klassiek ballet vormt de dans-
basis en daarmee ook het visite-
kaartje van de school. De mees-
te kinderen van de basisschool 
geven de voorkeur aan deze fij-
ne manier van bewegen. Tech-
niek staat centraal, maar ook 
dansexpressie en de balletver-
halen komen voorbij. Veel kinde-
ren volgen vanaf een jaar of 10 
naast de klassieke lessen een les 
streetdance. Miss Chloe weet de 
jongens en meiden, van 10 tot 
25 jaar, te boeien met haar hip-
hopstyle. Natuurlijk staan al deze 
kinderen binnenkort weer op het 
toneel van de Haarlemse Stads-

schouwburg. Voor volwassenen 
biedt de Dance & Ballet Compa-
ny een scala aan lessen, voor be-
ginner en vergevorderd danser. 
In januari worden de verschil-
lende lessen in cursusverband 
aangeboden. Klassiek ballet is er 
voor de intermediate en advan-
ced liefhebber, evenals de mo-
derne en jazztechniek lessen.
De lessen worden naar level of 
naar leeftijd ingedeeld. Street-
dance blijft een fijne body wor-
kout en de docenten hebben een 
heerlijke hiphopstyle. Absolu-
te topper is de Zumba Challenge 
cursus, vier keer op de woens-
dagavond. Deze les is met name 
bedoeld voor de Zumba liefheb-
bers met enige ervaring en dan-
sers die niet willen blijven hangen 
in de basisstappen. De docen-
te gaat zich richten op de varia-
tie en daarmee de vrolijke, dan-
sante uitdaging van de les. Tie-
ners krijgen hun eigen uur, met 
mega sexy salsa moves. De Voor-
opleiding Dans loopt vol met tie-
ners en jonge twintigers die dro-
men van een danscarrière. 
Informatie over de reguliere les-
sen, de verschillende locaties en 
de januari mogelijkheden staan 
op de site: www.Dans-NU.nl of 
bel 06-55158298. Opgeven voor 
het kinderdansfeest is een must. 
De leslocatie is tegenover de 
Bosbeekschool.

Meer mogelijkheden 
vrijwilligers bij Tandem
Regio - Vrijwilliger zijn bij Tan-
dem geeft veel voldoening. Bij de 
start van een nieuw jaar maken 
mensen nieuwe voornemens, dit 
kan er één zijn. Begin het nieu-
we jaar goed, start als vrijwilliger 
bij Tandem!
Jytte Knudby, manager bij Tan-
dem: ,,Het afgelopen jaar heeft 
Tandem zich in de breedte ont-
wikkeld. Steeds meer wordt Tan-
dem een veelzijdige vrijwilligers-
organisatie. Vrijwilligers kun-
nen verschillende functies bij ons 
vervullen. Komend jaar gaan wij 
starten met een nieuw project. 
In dit project helpen vrijwilligers 
bij het opzetten of uitbreiden van 
een netwerk voor een mantelzor-
ger, chronisch zieke of iemand 
met een beperking. Een fantas-
tisch initiatief waarvan wij den-
ken dat het voor een vrijwilliger 
erg leuk en uitdagend is om zich 
voor in te zetten.’’
U kunt verschillende functies ver-
vullen als vrijwilliger. Iemand kan 
ingezet worden als zorgvrijwil-
liger, hij/zij bezoekt dan weke-
lijks of tweewekelijks iemand die 
ziek of gehandicapt is, zo heeft 

de mantelzorger even zijn han-
den vrij. Ook zet Tandem men-
sen in als vrijwilliger bij chro-
nisch zieken, dit wordt een bud-
dy genoemd. De buddy is een 
maatje voor een chronisch zie-
ke, gaat met hem of haar op pad, 
begeleidt bij ziekenhuisbezoek of 
gaat samen gewoon leuke din-
gen doen. U kunt ook aan de slag 
als coach, in deze functie bege-
leidt u een kleine groep zorgvrij-
willigers/buddy’s of u begeleidt 
een lotgenotengroep van mantel-
zorgers. Daarnaast kunt u nu dus 
ook aan de slag als netwerkcoach 
en helpt een mantelzorger, chro-
nische zieke of iemand met be-
perking met het opzetten van een 
sociaal netwerk. Tandem is drin-
gend op zoek naar nieuwe vrij-
willigers. Zoek contact met ons, u 
kunt altijd in een vrijblijvend ge-
sprek uw mogelijkheden bespre-
ken. Voor elke functie wordt een 
passende training en onkosten-
vergoeding aangeboden. 
Meer weten? Mail naar vrijwilli-
gershulp@tandemzorg.nl of bel 
023-8910610. Zie ook www.tan-
demzorg.nl.
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Velserbroek - Ook dit jaar or-
ganiseert de Oudercommissie 
van Kinderdagverblijf de Blau-
we Veldmuis, locatie D. Marot-
straat 40 een kledingbeurs. De-
ze zal plaats vinden op zaterdag 
6 februari van 10.00 tot 12.00 
uur. Verkocht worden allerlei ba-
by- en peuterartikelen, zoals kle-
ding van maat 74 tot en met 134, 
speelgoed, maxi-cosy’s (maxi-
maal 5 jaar oud), etcetera. Ook 
u kunt spullen inbrengen voor 
deze kledingbeurs, van de op-
brengst is 70 procent voor u zelf 
en 30 procent voor SOS Kin-
derdorpen. Een inbrengnum-
mer kunt u verkrijgen via Pas-
calle Kornelissen, telefoonnum-
mer 023-5381106 (na 20.00 uur) 
of via de mail pkornelissen@hot-
mail.com. 

Kledingbeurs

Velsen-Zuid - AV Suomi houdt 
op zondag 24 januari de vijfde 
cross voor de Corus/Runners-
world Cross Cup. Tot 20 januari 
kunnen hardlopers  zich voorin-
schrijven, kosten 6 euro. Zie ook 
www.inschrijven.nl. De Corus/
Runnersworld Beeckestijn cross 
vindt plaats in park Beeckestijn 
in Velsen-Zuid. De start van de 
eerste loop is aan de Waterland-
weg om 10.30 uur. Er zijn wed-
strijdlopen over 9,3 km (man-
nen), 6,3 km (vrouwen), 3,3 kilo-
meter (AB-junioren en neo seni-
oren)  en 1,6 km (pupillen). Al-
le afstanden zijn ook toeganke-
lijk voor recreatielopers. Na-in-
schrijving mogelijk in de kantine 
van VV IJmuiden, Tolsduinerlaan 
8 in Velsen-Zuid op de dag van 
de loop, tot 20 minuten voor de 
start. Zie ook www.avsuomi.nl.

Beeckestijn 
Cross

Ubbergen
terug bij
Telstar
Velsen - Dinsdag 5 januari vond 
er in het TATA Steel Stadion over-
leg plaats tussen de technische 
staf van Telstar en Rodney Ub-
bergen en zijn zaakwaarnemer. 
Reden hiervoor was de discipli-
naire schorsing die de doelman 
voor de winterstop kreeg opge-
legd. Na overleg tussen beide 
partijen is besloten om Ubber-
gen vanaf 6 januari weer bij de 
selectie te voegen.

IJmuider Harmonie
Nieuwjaarsconcert 
start van jubileumjaar
IJmuiden - Met het inmiddels 
traditionele Nieuwjaarsconcert 
opent de IJmuider Harmonie op 
zondag 10 januari het jubileum-
jaar. In 2010 vieren de harmonie 
en de daaraan verbonden muzi-
kale gezelschappen - op sobere 
wijze - het 65-jarig bestaan. Het 
al meer dan een kwart eeuw ge-
bruikelijke nieuwjaarsconcert 
wordt verzorgd door het Con-
certorkest van de IJmuider Har-
monie. Het wordt gehouden in 
de Burgerzaal van het Velsense 
stadhuis in IJmuiden.
Aan het concert werkt ook een 
ander onderdeel van de IJmui-
der Harmonie mee: de Seabree-
ze Big Band. Dit gezelschap ont-
stond zo’n 25 jaar geleden uit 
het toenmalig dansorkest van de 
harmonie. Hoewel de bezetting 
ervan veranderd is, spelen nog 
steeds leden mee van het eer-
ste uur.
De band staat sinds begin 2009 

onder leiding van jazztrompettist 
en dirigent Wouter Hakhoff.
Het Concertorkest wil in het nieu-
we jaar een aantrekkelijk gezel-
schap worden voor iedereen die 
wil of kan musiceren. Goede on-
derlinge samenwerking, attrac-
tief zijn voor opdrachtgevers, een 
leuke uitstraling hebben en flexi-
bel genoeg zijn om op individue-
le wensen in te springen, dat zijn 
de doelstellingen die het orkest 
zich gesteld heeft.
Het Nieuwjaarsconcert begint 
om 12.00 uur. De Burgerzaal 
is open vanaf 11.30 uur en zo-
als gebruikelijk is het aantal zit-
plaatsen en programmaboekjes 
beperkt. Wie het eerst komt, het 
eerst maalt, is hierop zeker van 
toepassing. Na afloop houdt de 
IJmuider Harmonie haar nieuw-
jaarsreceptie in het verenigings-
gebouw aan de Tolsduinerlaan. 
Daar is iedereen vanaf 14.30 uur 
welkom.

Al 40 jaar geslaagde 
kerst-ins in Santpoort
Santpoort-Noord - Al veertig 
jaar komt op eerste kerstdag in 
Santpoort een groep medewer-
kers en alleenstaanden bijeen 
voor de kerst-in in Santpoort. 
De eerste tien jaar was dat op 
Spaarnberg, vervolgens 24 jaar 
in de IJmond MTS/Nova Colle-
ge. Sinds 2004 is de kerst-in in 
zaal Velserhooft gehouden met 
keukenhulp vanuit Het Terras. 
Vrijwilligers halen de mensen op 
en brengen ze thuis. En elk jaar 
zijn er weer mensen om het feest 
muzikaal op te luisteren. Dit alles 
dankzij de steun van diverse in-
stanties, bedrijven, organisaties 
en particulieren.
Hoewel er een groot verloop is 
geweest in die veertig jaar, is wel 
duidelijk dat veel mensen uit-
kijken naar deze gezamenlijke 
kerstviering. Ook dit jaar was de 

kerst-in bijzonder geslaagd. Na 
de ontvangst met koffie en thee 
en wat lekkers, trad het gele-
genheidskwartet Protters op, be-
staande uit Anja van Breukelen, 
Elbrich Fennema, Pieter de Goe-
de en Gerard Smits. Het werd 
een sfeervol kerstconcert met 
liederen uit verschillende wind-
streken.
Daarna een drankje, waarbij de 
advocaat met slagroom popu-
lair bleek. Jimm’s One Man Band 
trad op met speciaal voor de 
gasten Nederlandse liedjes. Hij 
kreeg veel bijval en zelfs de voet-
jes gingen van de (dans)vloer. 
Na het goed verzorgde kerstdi-
ner was er een verloting en kie-
nen. Aan het einde van de avond 
stonden de vrijwilligers weer 
klaar om de mensen thuis te 
brengen. Iedereen genoot volop.

VSV wint van oud VSV
Velserbroek - Op een be-
sneeuwd en glad veld vond de 
traditionele nieuwjaarswedstrijd 
plaats. Oud VSV had voor deze 
gelegenheid een ware verjon-
gingskuur ondergaan. Toch was 
de selectie duidelijk de bovenlig-
gende partij in de beginfase. Pas 
na een tactische ingreep vanaf 
de zijlijn om Eric Padmos als ex-
tra verdedigende middenvelder 
in te brengen werd de wedstrijd 
gelijkwaardig. Over en weer wer-
den verschillende kansen gemist 
waarbij vermeld moet worden 
dat met name Henk Swier (goede 
redding van Alan Bogaart) en Jos 
Vergers (vrije kopkans rakelings 
over) de grootste mogelijkhe-
den kregen. Zo leek de rust met 
0-0 aan te breken. Echter vlak 
voor de pauze besloot scheids-
rechter Leijenaar een strafschop 
uit te delen aan de selectie. Bob 
Schol benutte deze buitenkans 
en bracht de stand op 1-0. Na de 
pauze viel al snel de gelijkmaker. 
Een voorzet van Edwin Schilling 
werd door Henk Swier fraai bin-
nengekopt. Tien minuten daarna 
wist Jan van der Rijt de 1-2 bin-
nen te schuiven. Dit vond de se-
lectie wat al te gortig en zij ver-
hoogden het tempo en gingen 
op zoek naar de gelijkmaker. 
Al snel was het weer gelijk na-
dat een hoge voorzet van Jeroen 

Akse bij de tweede paal binnen-
viel. De selectie had de smaak te 
pakken en kort daarop wist Pas-
cal Maat de 3-2 uit de draai bin-
nen te schieten. Spijtig was dat 
hij vlak daarna zijn knie ver-
draaide en geblesseerd het veld 
moest verlaten. Zijn team moest 
met tien man verder maar dat 
bleek zeker geen nadeel. Robert 
Schippers en Khalid el Kandou-
si waren veel sneller dan hun di-
recte tegenstanders maar wis-
ten de genadeklap niet uit te de-
len. Er was een inschattingsfout 
van doelman Hillenaar voor no-
dig om de 4-2 op het denkbeel-
dige bord te krijgen. Van dicht-
bij strafte Noureddine Abdelaziz 
zijn mistasten af. De strijd leek 
gestreden maar met een bewon-
derenswaardige inzet kwamen 
de ‘oudjes’ terug. Eric Padmos 
schoof de bal koelbloedig on-
der doelman Sluiters door. Ab-
delaziz deed nog een desperate 
poging om de bal van de lijn te 
redden maar zijn poging strand-
de achter  in het doelnet. Wan-
neer Marco Plug vlak voor tijd 
de bal had teruggelegd in plaats 
van zelf op de vuisten van Slui-
ters te schieten had een remise 
zeker tot de mogelijkheden be-
hoord. Zo sloten de boeken bij 4-
3, een uitslag waarmee eenieder 
vrede kon hebben.

Velsen-Zuid - Een 29-jarige 
vrouw uit Velserbroek is maan-
dagavond gewond geraakt bij 
een aanrijding op de A22. De 
vrouw zat als passagier bij haar 
echtgenoot in de auto. Die ver-
loor rond 23.45 uur door de glad-
heid de macht over het stuur, 
raakte in een slip en reed te-
gen de vangrail. De vrouw raak-
te hierbij gewond aan haar hoofd 
en buik. 

Gewond na 
aanrijding

Kinderyogaplus
‘Bij yoga geldt: je
bent goed zoals je bent’
Santpoort-Noord - Kinderyoga-
plus staat voor kinderyoga, zowel 
in groepen als individueel aange-
boden door kinderyogadocente 
en therapeut Armelle Demmers. 
De plus staat voor de natuurge-
neeskundige achtergrond die Ar-
melle heeft en de extra dimensie 
die dit geeft. De therapie voor 
een kind verloopt bij Kinderyoga-
plus bijna altijd via de ouder.
Kinderen kunnen zijn als een 
spiegel voor de ouder, merkte  
psychoanalyticus Jung al op toen 
hij kindertekeningen bestudeer-
de. Uiteindelijk gaf hij er de voor-
keur aan om met ouders te wer-
ken en hun kinderen met rust te 
laten. Kindertherapeute en kin-
deryoga docente Armelle ziet 
ook  hoe kennelijk onzichtbare 
lijntjes diepgaande verbintenis-
sen hebben tussen de ouders en 
hun kinderen. En die lijntjes rea-
geren op elkaar. Allerlei gezond-
heidsklachten van psychische en 
lichamelijke aard van een kind 
kunnen een reden zijn om je-
zelf als ouder een spiegel voor 
te houden. De klachten kunnen 
van alles zijn: van een chronische 
verkoudheid tot allerlei leerpro-
blemen. 
Wanneer ouders dit erkennen 
en ermee aan de slag willen dan 
hoeft het kind niet direct mee 
naar een consult van Armelle. 
Een voordeel hiervan is, dat vrijuit 
over de gezinssituatie gesproken 
kan worden, zonder dat dit belas-
tend is voor het kind. Afhankelijk 
van de klacht en de aard van het 
kind zal Armelle het kind ook in-
dividueel kunnen begeleiden met 

kinderyoga, voetreflexmassage, 
aromatherapie en/of met home-
opathie. Kinderen leren hierdoor 
hoe ze zichzelf kunnen ontspan-
nen en ze kunnen meer zelfver-
trouwen krijgen. Ook werkt ze 
met fantasie verhalen en medi-
tatietechnieken, die aansluiten 
bij de belevingswereld van een 
kind. Haar consulten worden ge-
heel of gedeeltelijk vergoed af-
hankelijk van de zorgverzeke-
ring. Ze is aangesloten bij de be-
roepsvereniging FAGT. Wanneer 
u meer informatie over de prak-
tijk van Kinderyogaplus wilt dan 
kunt u kijken op: www.kinderyo-
gaplus.nl.
Op 16 januari starten weer les-
sen kinderyoga in pastorie van 
de Naaldkerk in Santpoort- 
Noord. De meeste kinderen vin-
den de lessen ook echt heel leuk. 
De lessen zijn met veel  fantasie 
en creativiteit opgebouwd. Op 
het moment is er veel behoefte 
aan kinderyoga. Scholen en de 
naschoolse opvang beginnen om 
lessen te vragen. Bij yoga hoe-
ven kinderen niet te presteren. 
Bij yoga geldt: ’Je bent goed zo-
als je bent’. 
In Almere is door kinderarts Ju-
dith Deckers-Kocken een klein-
schalig onderzoek gedaan met 
kinderyoga bij kinderen met 
buikpijn. Kinderyoga heeft een 
goede invloed op deze kinderen. 
Een vereiste voor kinderyogaplus 
is in ieder geval dat het kind het 
zelf leuk vindt om lessen te vol-
gen. Een proefles meedoen kan 
altijd. Kijk op www.kinderyoga-
plus.nl of bel met 06-14442478.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Colofon
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Eerste stap naar vrijwilligerswerk

De Dwarsligger - Op woens-
dag en donderdagochtend is 
er het mozaïekproject van On-
benutte Kwaliteiten (OK-Vel-
sen) in de Dwarsligger.

Onder deskundige leiding van 
Yvonne Roozekrans maken de 
vrouwen allerlei creatieve en 
mooie werkstukken. Zij doen 
dit in opdracht, zoals bijvoor-
beeld huisnummers van mozaïek, 
schalen, vazen e.d. en ze maken 
stukken die ze later op creatie-
ve markten verkopen. Elk werk-
stuk is uniek. De vrouwen kie-
zen een afbeelding en met kleuri-
ge stukjes tegel worden deze op 
voorwerpen gelijmd. Gaande weg 
wordt zichtbaar hoe het resultaat 
wordt en elke keer is het weer 
een verrassing.
Asha: ,,Ik was in het begin wel 
wat nerveus maar heb gemerkt 
dat ik behoorlijk vooruitgang 
boek. Ik durf meer, praat veel met 
de andere dames en heb het nu 
erg naar mijn zin. Naast de cur-
sus op woensdag en donder-
dag sta ik inmiddels een ochtend 
achter de bar in het buurtcen-
trum, doe een Allez cursus (Al-
le Vrouwen Leren Zelf Emancipe-
ren) op dinsdag en op maandag 
help ik in zorgcentrum Breezicht. 
We beginnen altijd met een kop-
je koffie en een babbeltje en gaan 
dan heerlijk creatief aan de slag’’, 
aldus Asha, die nog niet weet 
wat zij in de toekomst eventueel 
wil gaan doen. ,,Ik weet het nog 
niet. Dat is de volgende stap die 

Mozaïekgroepen OK-Velsen De Mel - De jongeren die heb-
ben deelgenomen aan de pop-
cursus in buurtcentrum De Mel 
sluiten de cursus af op vrijdag 8 
januari met een presentatie van 
hun muzikaliteit. De bands die 
tijdens de cursus gevormd zijn 
noemen zich Blurb en Epic Failer. 
Zij zullen 3 nummers ten gehore 
brengen om 19.00 uur en 19.15 
uur. Belangstellenden zijn van-
af 18.30 uur van harte welkom in 
de grote zaal van het buurtcen-
trum waar de docent, Daan van 
Putten, nog een korte toelichting 
zal geven. Meer info? Bel 0251-
210050.

Presentatie 
popcursus

De Dwarsligger - Op dinsdag 
19 januari start er weer een nieu-
we fietscursus van 12.00 uur tot 
13.00 in Sporthal Zeewijk. Kosten 
voor de cursus zijn 25 euro voor 
tien binnenlessen en twee oefen-
lessen in de wijk Zee-Duinwijk. 
Er zijn goede fietsen aanwezig, 
tevens is er ook kinderopvang 
in buurtcentrum de Dwarsligger 
(kosten 1 euro per kind). U kunt 
u aanmelden via het inschrijffor-
mulier, graag voor 16 januari a.s. 
Meer info? Bel 0255-512725.

Fietscursus

De Dwarsligger - Op dinsdag 5 
januari is deze creatieve activiteit 
gestart, die wordt begeleid door 
onze vrijwilliger Joke van de Bos. 
Er zijn nog een paar plaatsen vrij. 
Deze activiteit bestaat uit 10 bij-
eenkomsten voor 15 euro. U kunt 
zich aanmelden via het inschrijf-
formulier. Meer weten? Bel 0255-
512725. 

Zelfmaakmode

De Dwarsligger - Vanaf vrij-
dag 15 januari: Dance Fitness! 
Van 11.00 tot 12.00 uur wordt u 
meegenomen in de danssfeer 
van Latin. Dance fitness is een 
leuke kennismaking van bewe-
gen die je gezamenlijk doet met 
een grote groep andere deelne-
mers, waardoor de fun, stimu-
lans en de motivatie enorm hoog 
ligt. Geef je snel op want vol=vol! 
Kosten: 12 lessen voor 42 euro. 
Meer weten? Bel 0255–512725.

Dance Fitness

De Spil - Maandag 4 janua-
ri om 16.00 uur werd de nieu-
we expositie van de IJmuidense 
kunstenaar Volkert Strik, tijdens 
de nieuwjaarsreceptie, in buurt-
centrum de Spil geopend. Vol-
kert Strik heeft zich het afgelo-
pen jaar toegelegd op een nieu-
we presentatie van zijn werk. Zijn 
bekende werk van landschappen 
en bloemen heeft plaatsgemaakt 
voor iets onverwachts, wat tij-
dens deze expositie zal worden 
getoond. De Spil is tijdens werk-
dagen vanaf 9.00 uur geopend 
voor het bezichtigen van de ex-
positie.

Expositie
Volkert Strik

De Veste - Met trots presenteert 
buurthuis de Veste in samenwer-
king met Frans Looij en Rik Kors 
op zaterdagavond 17 april vanaf 
20.30 uur het tweede Smartlap-
penfestival in Velserbroek. Doel-
stelling is om dit festival jaarlijks 
in Café het Polderhuis te organi-
seren, zodat iedereen die van het 
genre houdt op het podium een 
bestaand of zelfgemaakte smart-
lap of Nederlandstalig lied ten 
gehore kan brengen. Wie aan 
het einde van de avond de pres-
tigieuze trofee mee naar huis 
mag nemen wordt door een jury 
beslist. De bekende dirigent Hin-
ke Hillege is weer voorzitter van 
de jury tijdens het smartlappen-
festival en het Nederlandse lied. 
Hillige is op dit moment dirigent 
van vrouwen shantykoor Grace 
Darling en smartlappen/levens-
liederenkoor Kasian. Samen met 
onder andere Gertjan Huijbens 
freelance journalist bij de IJmui-
der Courant, en trompettist en 
dirigent Martin Wittebrood  be-
slist zij wie deze tweede editie in 
café het Polderhuis gaat winnen. 
De jury geeft bonuspunten bij 
originaliteit, uit het hoofd zingen 
en kleding. De minimale leeftijd 
voor deelname is 16 jaar. Publiek 
is van harte welkom, de toegang 
is gratis! Smartlappers, zangers 
en zangeressen van het Neder-
landse lied, solo, duo, een heel 
koor... Alles mag! De organisatie 
zorgt voor een begeleidingsband 
of accordeonist. Het gebruik van 
orkestbanden is wel toegestaan, 
maar mooier vind de organisatie 
het als men zelf de muziek erbij 
maakt. Deelnemers moeten wel 
aangeven op welke muziekdra-
ger de orkestband staat. Opge-
ven kan via www.buurthuis-de-
veste.nl. Meer weten? Bel 023-
5388830 of 06–23476546.

Smartlappen-
festival in april ik moet gaan maken. Wel weet ik 

dat ik tegenwoordig veel minder 
last heb van stress. Ik breng mijn 
kind naar school en stap de Pla-
netenweg over naar de Dwarslig-
ger. Heerlijk!’’
,,Het bijzondere van de mozaïek-
groepen is dat elke vrouw haar 
eigen creativiteit kan ontdekken. 
Werken met kleuren en vormen 
geeft een positief gevoel. 
De vrouwen maken mooie kunst-
werken, die veel lof oogsten. Na 
lange tijd alleen thuis te zijn ge-
weest, ontmoeten ze andere vrou-
wen. De uitwisseling, het contact, 
de gezelligheid en de onderlinge 
warmte maken de vrouwen en-
thousiast en gemotiveerd’’, adus 
Yvonne Roozekrans. OK-Velsen 
werkt voor mensen die al lange-
re tijd geen betaald werk heb-
ben. Zij worden aangemeld door 

de afdeling Sociale Zaken van de 
gemeente Velsen. Mozaïek is een 
middel om te werken aan sociale 
vaardigheden, het opbouwen van 
werkritme en samenwerken. Na 
verloop van tijd is het de bedoe-
ling meerdere activiteiten te doen. 
Verschillende vrouwen doen ook 
vrijwilligerswerk bij Zorgbalans. 
OK-Velsen heeft een samen-
werkingsovereenkomst met hun. 
Vrouwen krijgen begeleiding in 
het werken in de ouderenzorg. 
Elke maandag kun je verschillen-
de vrouwen van de mozaïekgroep 
vinden in Breezicht waar ze assis-
teren in een van de huiskamers 
of helpen bij het tekenen of kof-
fie schenken. 
Heeft u belangstelling of wilt u 
meer informatie? Neem dan con-
tact op met OK-Velsen, telefoon 
0255-548548.

Bewoners Klipper houden kerstborrel
De Veste - Op zondag 20 de-
cember organiseerden vijf be-
woners van de Klipper een kerst-
borrel voor alle bewoners uit de-
ze straat. De bewoners klopten bij 
Stichting Welzijn Velsen aan voor 
ondersteuning en kregen deze 
van Els Zorgdrager van buurthuis 
de Veste in Velserbroek. SWV wil 
activiteiten in de wijk graag on-
dersteunen, want het verbeterd 
de leefbaarheid in de wijk. Men-
sen leren elkaar kennen, waar-
door men elkaar ook makkelijker 
aanspreekt en met elkaar over-
legt, waardoor er oplossingen ge-
vonden worden als er knelpunten 
zijn of leuke ideeën ontstaan. Ge-
meente Velsen liet al snel weten 
dat zij deze wijkactiviteit graag 
financieel wilde ondersteunen, 
waardoor de kosten voor de be-
woners betaalbaar bleef. 
De bewoners van de Klipper we-
ten elkaar al vele jaren te vinden, 

tot een aantal jaren terug werd er 
altijd al een kerstborrel georgani-
seerd, nu is deze traditie weer op-
gepakt door andere bewoners uit 
de straat. 
De sfeer zat er goed in afgelo-
pen zondag. Er waren terrasver-
warmers, verlichting, een kraam 
en een tent, waarin een leu-

ke activiteit was voor de kinde-
ren. Als klap op de vuurpijl was 
er nog een optreden van een zes-
tal bewoners, die kerstliederen 
ten gehore bracht. Alle aanwezi-
gen zongen uitbundig mee. Aan 
de bewoners werd Glühwein en 
warme chocolademelk geschon-
ken en er waren allemaal heer-
lijke hapjes. Het werd een ge-
zellig samenzijn, waar verreweg 
de meeste bewoners bij aanwe-
zig waren. 
Ook in de zomermaanden is er 
een samenwerking tussen de 
bewoners. Jaarlijks worden er 
bloembakken aan de fietsbrug 
gehangen die door de bewoners 
gezamenlijk betaald worden en 
door middel van een rooster ge-
ven de bewoners de planten wa-
ter. Lijkt het u als bewoner van 
Velserbroek ook leuk om een ac-
tiviteit in de straat te organiseren? 
Klop dan eens aan bij de Veste.
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Op 3 maart is er de verkiezing 
van een nieuwe gemeenteraad. 
U kan dan het gemeenteraads-
lid kiezen dat het beste voor uw 
belangen opkomt. Hoewel ik 
nooit te klagen heb gehad over 
het aantal voorkeurstemmen 
heb ik vorig jaar toch besloten 
om niet meer terug in de raad 
te willen komen. Ik heb er lang 
over nagedacht of ik nog een 
periode raadslid wilde zijn. Emo-
tioneel wil ik dat zeker. Ik ben 
namelijk nog zeer betrokken 
bij alles wat gebeurd in de Vel-
sense samenleving en wil daar-
bij niet aan de zijlijn staan. Er is 
nog veel te doen in de gemeen-
te Velsen. Ook is het raadswerk 
is boeiend, leerzaam, leuk en 
verslavend, zeker 
binnen de PvdA 
fracties waarmee 
ik de afgelopen 
16 jaar heb mo-
gen werken. Daar-
naast is het raads-
lidmaatschap een 
belangrijk deel 
van mijn leven en 
mijn gezin gewor-
den. Verstandelijk 
heb ik echter be-
sloten dat een an-
der het raadsstok-
je maar eens moet 
overnemen. Het 
raadswerk naast mijn steeds 
drukkere baan geeft namelijk 
weinig ruimte voor andere za-
ken. Al jaren schuif ik een aan-
tal persoonlijke interesses voor 
mij uit met de gedachte “dat ga 
ik na mijn raadslidmaatschap 
wel eens oppakken”. Het wordt 
nu tijd die interesses eens op te 
pakken. Ook mijn gezin mag wel 
weer eens op de eerste plaats 
komen.
Waarom dan wel op de kieslijst, 
zal u zich afvragen. De reden is 
dat ik wel beschikbaar ben voor 
een eventueel wethouderschap. 
Ik ben namelijk van mening dat 
de kandidaat-wethouders bij 
de kiezer bekend moeten zijn 
en dus op de lijst kieslijst moet 

staan. U kan mijn naam dus op 
de kieslijst van de PvdA, hele-
maal onderaan terugvinden. 
Als wethouder wil ik naast mijn 
inzet voor de lokale belangen 
mij ook gaan inspannen t.a.v. de 
in mijn ogen zorgelijke ontwik-
kelingen m.b.t. het bestuur in 
Nederland in de afgelopen de-
cennia. De (lokale) overheid 
heeft zich nl op veel terreinen 
teruggetrokken en, naar mijn 
mening, te veel van haar taken 
op afstand gezet, geprivatiseerd, 
verkocht en onder de marktwer-
king geplaatst. 
De overheid en de politiek heb-
ben daarmee een situatie ge-
creëerd waarin de politieke ver-
antwoordelijkheid is uitgehold 

en op voor de sa-
menleving essen-
tiële terreinen is 
afgestaan. Ge-
wenst of onbe-
doeld. Voorbeel-
den hiervan zijn 
de gezondheids-
zorg, volkshuisves-
ting, energieop-
wekking, openbaar 
vervoer, onderwijs, 
politie, brandweer, 
GGD, Afvalinzame-
ling en verwerking, 
etc. en binnenkort 
ook nog de ver-

gunningverlening t.a.v. bouw en 
milieu. Naar mijn mening is dit 
een van de belangrijkste oor-
zaken van de huidige onvrede. 
Veel overheidstaken zijn verzelf-
standigd of geprivatiseerd, maar 
als er iets hapert – en dat ge-
beurt nog al eens – dan wordt 
de overheid er tòch op aange-
keken. En de onvrede die daar-
uit voortvloeit, werd en wordt 
door bijv. Fortuyn, Verdonk en 
Wilders op bekwame wijze ge-
exploiteerd; zonder dat zij ooit 
veranderingen ten goede zul-
len, ja zelfs kunnen, aanbrengen 
of zicht bieden op verbetering. 
Maar dat is een andere zaak.  

Aris Blok, PvdA Velsen

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

GroenRijk 
verhuist naar
Velserbroek
Velsen - GroenRijk van Duijn 
opent in maart 2011 een 
compleet nieuw tuincen-
trum in Velserbroek. Het hui-
dige GroenRijk van Duijn aan 
de Biezenweg in Santpoort-
Noord sluit begin volgend jaar 
haar deuren. 

Het nieuwe tuincentrum zal ver-
rijzen op de plek waar nu nog 
Tuincentrum Velserbroek staat. 
Dat tuincentrum gaat in juni 
2010 dicht. De eigenaren Anton 
en Dick Nijssen van Tuincentrum 
Velserbroek hebben besloten 
van hun pensioen te gaan genie-
ten. De broers Joost en Casper 
van Duijn, eigenaren van Groen-
Rijk van Duijn, grepen deze kans 
aan om hun droom te realise-
ren: een prachtig tuincentrum 
van maar liefst 27.000 m2 waar-
van 5000 m2 overdekte winkel-
oppervlakte.  Het huidige Groen-
Rijk van Duijn in Santpoort is met 
haar 800 m2 winkeloppervlakte 
een stuk kleiner. Joost van Duijn: 
,,De productgroepen zullen wor-
den uitgebreid, maar de nadruk 
blijft natuurlijk op het groen lig-
gen.’’ Daarnaast krijgt het nieuwe 
tuincentrum een restaurant waar 
klanten een heerlijk kopje koffie 
met gebak kunnen nuttigen of 
zelfs een hele maaltijd. Zowel het 
huidige personeel als het perso-
neel van Tuincentrum Velser-
broek zal in het nieuwe Groen-
Rijk van Duijn aan de Rijksweg 
aan de slag gaan. De huidige ei-
genaren van Tuincentrum Vel-
serbroek zijn bijzonder verheugd 
dat Joost en Casper van Duijn 
op deze manier het tuincentrum 
voortzetten. Het ontwerp van het 
nieuwe tuincentrum zal komend 
voorjaar zowel bij GroenRijk van 
Duijn als bij Tuincentrum Velser-
broek te zien zijn.

Alzheimercafé in 
Bibliotheek Velsen
IJmuiden - Op dinsdag 12 ja-
nuari is er weer Alzheimercafé 
in IJmuiden. Het onderwerp is: 
‘Ik wil mijn partner/ouder niet 
alleen laten, hoe dan verder?’
Wilt u meer weten over dit on-
derwerp? Kom eens naar het 
Alzheimercafé in de Centra-
le Blibliotheek aan het Dudok-
plein 16 in IJmuiden. De  inloop 
is vanaf 19.00 uur en het pro-
gramma start om 19.30 uur. Het 
programma wordt één week 
voor het volgende Alzheimerca-
fé in de lokale kranten gepubli-
ceerd en is tevens beschikbaar 
op www.alzheimer-nederland.
nl/midden-kennemerland. 
Iedereen is welkom: mensen 

met geheugenproblemen, part-
ners, kinderen, vrienden, buren. 
Wie er nog nooit eerder is ge-
weest, moet beslist komen ken-
nismaken. De toegang én het 
eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet no-
dig. De bezoekers krijgen in-
formatie van hulpverleners en 
van mensen die uit eigen erva-
ring spreken. Bij elk café wor-
den deze geïnterviewd door de 
vaste gespreksleider.
Na dit gesprek is er gelegen-
heid om vragen te stellen. Er is 
een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis eens 
rustig na te lezen. Meer weten? 
bel 06-33631872.

Goed begin bij Yogaflex
IJmuiden - Sinds augustus 2009 
is yogadocente Nelleke van de 
Griend in IJmuiden vol enthou-
siasme gestart met Yogaflex. El-
ke woensdagavond wordt er om 
19.00 uur palites en om 20.00 uur 
poweryoga gegeven. De lessen 
worden vanaf 9 januari uitgebreid 
met hatha yoga op zaterdagoch-
tend om 10.00 uur.
Nelleke: ,,Er is steeds meer vraag 
naar yogalessen. De mensen zijn 
tegenwoordig druk met van alles 
en nog wat en zoeken naar een 
tegenhanger om in evenwicht te 
blijven. Het is heerlijk om yoga of 
pilates te volgen en zo alle drukte 
en vermoeidheid van je af te laten 
glijden waardoor je je weer ener-
giek voelt.’’ In de lessen wordt 
veel aandacht gegeven aan per-
soonlijke ontwikkeling. Bij yoga 
is prestatie niet belangrijk. ,,Vaak 
associeert men yoga met ‘op je 
hoofd staan’ (bijvoorbeeld de 
hoofdstand) maar deze houding 
wordt alleen gedaan met men-
sen die regelmatig yoga beoe-
fenen. Het is een houding waar-
in mensen die niet goed getraind 
zijn, zichzelf of anderen kunnen 
bezeren. Belangrijker vind ik dat 
mensen zich prettig voelen in hun 
lichaam en hun grenzen op een 
geleidelijke manier verkennen.’’
Nelleke heeft een ruime ervaring 
in lesgeven. Zij heeft onder ande-
re een opleiding poweryoga ge-
volgd bij Tonnie Goes te Mont-
foort (www.poweryoga.nl). Om-
dat zij in de loop der jaren steeds 
meer belangstelling voor yoga 
kreeg, volgde zij de 4-jarige op-
leiding tot yogaleerkracht aan de 
oudste yogaschool van Neder-

land, Saswitha in Bilthoven. Als 
specialisatie bij deze opleiding 
koos zij voor doelgroepen. Mo-
menteel volgt zij nog enkele spe-
cialistische modules zoals adem-
therapie en ayurvedische massa-
ge. Een mooie, vanzelfspreken-
de combinatie met yoga is de 
lesvorm pilates. Nelleke is be-
voegd instructrice pilates level 1 
en 2. De les wordt hoofdzakelijk 
gegeven op de mat en Nelleke 
maakt regelmatig gebruik van al-
lerlei materialen voor extra weer-
stand. Nelleke legt uit: ,,Pilates is 
uitstekend voor de houding en 
geeft kracht en souplesse. Men-
sen vertellen mij vaak dat ze veel 
minder last van rug en schouder-
klachten hebben door het volgen 
van pilates. Als men een les heeft 
gemist, is dit ook direct te voelen. 
Daarom is regelmatige beoefe-
ning ook zo belangrijk.’’
Verder volgt Nelleke regelmatig 
bijscholingen en workshops en 
geeft zij als gastdocente jaarlijks 
poweryoga in Italië. Nelleke: ,,Ik 
vind dit erg fijn om te doen. Het 
is een yogavakantie in een prach-
tige omgeving middenin de ber-
gen. Er komen veelal mensen die 
rust en stilte zoeken. Ze krijgen 
dan een weeklang elke ochtend 
poweryoga. Daarnaast is er ge-
legenheid om te wandelen en te 
luieren en men wordt van top tot 
teen verzorgd met heerlijk eten 
en massages. Na afloop zijn ze 
vaak geïnspireerd om yogalessen 
te blijven volgen.’’ 
Een proefles is gratis en vrijblij-
vend. Meer weten? Mail naar 
yogaflex@kpnmail.nl of bel 06-
17208642 (na 18.00 uur).

Vrijwilligers gezocht 
voor Nederlandse les
Regio - ROC Nova College zoekt 
vrijwilligers die willen helpen bij 
de lessen Nederlands aan an-
derstalige volwassenen. De les-
sen worden verzorgd door een 
bevoegd docent op diverse loca-
ties in Haarlem. Het is belangrijk 
dat de vrijwilligers geduldig zijn 
en dat zij mensen uit andere cul-
turen graag willen helpen. 
Door vrijwilligers in te zetten krij-
gen cursisten nog meer per-

soonlijke aandacht en gaat het 
leren van de taal sneller. De vrij-
willigers krijgen scholing en be-
geleiding van het Nova Colle-
ge om de cursisten zo goed mo-
gelijk te helpen bij het leren van 
de Nederlandse taal en het ver-
trouwd raken met de Nederland-
se cultuur.
Belangstellenden kunnen bellen 
met 023-5302838 en vragen naar 
Margo Rademakers.

Santpoort-Noord - Woens-
dag 20 januari om 20.00 uur ver-
zorgt ds Henk Reefhuis in de Pa-
rochiezaal van de RK kerk Frans 
Netscherlaan, Santpoort-Noord 
,een inleiding tot het boek A 
Course in Miracles, Een cursus 
in wonderen, van Helen Schuc-
man. Helen Schucman (1909-
1981) was een (atheïstische) 
joodse psycholoog/psychothe-
rapeut, hoogleraar aan Colum-
bia University in New York. Van-
af 1965 kreeg ze zeven jaar lang 
dromen, waarin ze de stem van 
Jezus hoorde. Ze was er dood-
verlegen mee. Haar collega Wil-
liam Thetford hoorde er beteke-
nis in en assisteerde haar met 
opschrijven. De cursus vond 
weldra gehoor, mede door de 
365 lessen voor elke dag van het 
jaar. Reefhuis kreeg het boek 
cadeau in 2000 en las er 10 jaar 
in zonder het ooit ‘uit’ te krijgen. 
Meer weten? Bel 023-5376555.

A Course
in Miracles
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Dick Emmer nieuwe 
gemeentesecretaris
Op 1 maart 2010 treedt de heer Dick Em-
mer in dienst als nieuwe gemeentesecre-
taris van de gemeente Velsen. Hij volgt 
dan de heer Gerrit van Hofwegen op die 
deze functie vanaf 1 november 2009 ad-
interim heeft vervuld. 
De heer Emmer is 45 jaar en woont met 
zijn vrouw en kinderen in Zaandam. Op 
dit moment is hij werkzaam als concern-
directeur Publiek en Ontwikkeling bij de 
gemeente Purmerend. Hier heeft hij in 
2008 onder andere enige tijd ad interim 
de functie van gemeentesecretaris ver-
vuld. Daarvoor gaf de heer Emmer leiding 
aan verschillende afdelingen in de ge-
meente Zaanstad. 
Met de structurele aanstelling van de 
heer Emmer komt een einde aan een pe-
riode waarin het werk van de gemeente-
secretaris werd gedaan door een aantal 
interim-functionarissen. De gemeentese-
cretaris geeft als hoogste ambtenaar lei-
ding aan de ambtelijke organisatie.

Gemeente vraagt inwoners om begrip
Zuinig met strooizout
Sneeuw en ijzel houden ook Velsen 
de afgelopen weken in hun greep. 
ReinUnie verzorgt de gladheidbe-
strijding op wegen en fietspaden en 
strooit normaal gesproken op de be-
langrijkste hoofdwegen, verbindings-
wegen, fietspaden en parkeerterrei-
nen. Landelijk ontstaat nu gebrek aan 
strooizout. In tegenstelling tot eer-
dere berichtgeving heeft ook Velsen 
daar last van.
Daarom gaat ReinUnie het strooien 
beperken tot de hoofdroutes en het 
zout vermengen met zand. Als het 
zout op is, wordt uitsluitend zand ge-
strooid; ook andere gemeenten pas-
sen die maatregel al toe. Op de be-
langrijkste fietspaden wordt geveegd 
en zand gestrooid. 

Nu er schaarste aan zout is, moet Rein-
Unie haar normale strooiactiviteiten ver-
minderen. Wel wordt er op zoveel moge-
lijk plekken geveegd om nieuwe sneeuw 
weg te werken. 
Trottoirs worden over het algemeen niet 
geveegd of gestrooid; die zijn daardoor 
vaak glad. Voor ouderen of mensen die 
minder goed ter been zijn is dat een pro-
bleem. De gemeente vraagt daarom ie-
dereen om de stoep voor zijn of haar huis/ 
pand met schuivers of bezem zo goed 

mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden.

Pas wanneer de hoofdroutes en de zout-
voorraad weer onder controle zijn, gaat 
ReinUnie weer buiten de hoofdroutes 
strooien en vegen. Probleem daarbij is dat 
vastgereden sneeuwlagen, waar woon-
straten de afgelopen tijd veel mee te ma-
ken hadden, dan nog maar heel moeilijk 
weg te krijgen zijn. Voor weggebruikers 
blijft ook dan gelden dat zij bij winterse 
omstandigheden voorzichtig moeten zijn 
in het verkeer. Door het tekort aan strooi-
zout is ReinUnie momenteel gestopt met 
het uitgeven van strooizout aan burgers 
en bedrijven.

De hoofdroutes waar gestrooid wordt, 
zijn te zien op www.velsen.nl. Zeer glad-
de stoepen of wandelgebieden met een 
bijzonder gebruik kunnen gemeld wor-
den bij het meldpunt openbare ruim-
te van gemeente Velsen (0255-567575) 
en meldpuntbor@velsen.nl. Dan probe-
ren medewerkers van de gemeente dat 
te verhelpen.

Op dit moment er tijdelijk door het zout-
gebrek aan veel meldingen helaas wei-
nig worden gedaan. De gemeente hoopt 
op begrip en medewerking van haar bur-
gers.

Meer afval ingezameld dan vorig jaar
Vuurwerkopruimactie
voor herhaling vatbaar
Burgemeester Franc Weerwind (links) neemt samen met de wethouders Arjen Verka-
ik (midden) en Karel Ockeloen (rechts) de eerste vuilniszak met vuurwerkafval in ont-
vangst. De actie was een groot succes. In totaal werd circa 11 kuub afval verzameld, 
twee kuub meer dan vorig jaar. De initiatiefnemers McDonalds Santpoort-Noord, Poli-
tie Kennemerland, ReinUnie en Tuinsuper/de Vuurwerkwinkel zijn vast van plan om de 
actie volgend jaar te herhalen. (foto: Reinder Weidijk)

Regels bijzondere
bijstand aangepast
Met ingang van 1 januari 2010 is de 
regeling voor bijzondere bijstand rui-
mer en eenvoudiger geworden. Wie 
een inkomen heeft tot 120% van de 
bijstandsnorm kan een beroep op 
deze regeling doen.

De inkomensgrens voor bijzondere bij-
stand is verruimd tot mensen met een in-
komen tot 120% van de bijstandsnorm. 
Bijzondere bijstand is een eenmalige 
uitkering voor noodzakelijke kosten die 
mensen niet van hun gewone inkomen 
kunnen betalen.

Tot nu toe golden er verschillende rege-
lingen met verschillende criteria om voor 
bijzondere bijstand in aanmerking te ko-

men; dat was ingewikkeld voor aanvra-
gers en uitvoerders. Nu de regeling rui-
mer en eenvoudiger is geworden, houdt 
de gemeente er rekening mee dat er 
meer mensen voor in aanmerking komen 
en er een beroep op doen.

Formulieren voor het aanvragen van bij-
zondere bijstand en andere voorlich-
tingsmaterialen worden op dit moment 
aangepast. Wie een aanvraag wil in-
dienen, kan bellen met het telefonisch 
spreekuur of naar het dagelijkse inloop-
spreekuur gaan. Voor nummers en tij-
den: zie bij de Mededelingen op de ge-
meentelijke Infopagina in de huis-aan-
huisbladen of via het algemene nummer 
van het stadhuis.

Nieuwe grote warmtekrachtcentrale
Informatieavond Corus
Corus organiseert op dinsdag 12 janu-
ari een voorlichtingsbijeenkomst over 
de geplande bouw van een warmte-
krachtcentrale op haar bedrijfster-
rein in Velsen-Noord. De bijeenkomst 
wordt gehouden in het Thalia Theater 
in IJmuiden en start om 19.30 uur. De 
zaal is vanaf 19.00 uur open.

Corus is bezig met het aanvragen van ver-
gunningen voor de bouw van een nieu-
we 525 MW warmtekrachtcentrale. In de 
nieuwe centrale worden gassen gebruikt 
die ontstaan bij de productieprocessen 
van Corus. Deze gassen worden op een 
efficiënte en milieuvriendelijke manier be-

nut en maken het affakkelen van gas na-
genoeg overbodig. 

Passend in de duurzaamheidbenadering 
van het bedrijf zal deze centrale een be-
langrijke bijdrage leveren aan de vermin-
dering van de carbon footprint van de Ta-
ta Steel Group. De carbon footprint is een 

maat voor de 
uitstoot van 
CO² (kool-
zuurgas) als 
gevolg van 
het gebruik 
van fossiele 
brandstoffen.
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Vorst is spelbreker
Werk aan de Bosweg hervat?
Als het weer het toelaat worden de 
werkzaamheden aan de Bosweg 
(Wijk aan Zee) hervat. Het verkeer 
wordt in die periode met verkeers-
lichten in goede banen geleid.

Eind 2009 is aannemer Heijmans aan 
het werk geweest met een nieuwe rio-
lering bij de Bosweg, vlakbij het kruis-
punt met de Van Ogtropweg en Hoge-
weg in Wijk aan Zee. In de kerstperiode 
heeft het werk stilgelegen. Zodra de vorst 
uit de grond is, wordt het werk weer op-
gepakt. Het zal ongeveer veertien dagen 

duren voordat de riolering klaar is en het 
wegdek van de Bosweg is voorzien van 
klinkers.

Waterberging Velsen-Noord
Zodra het weer het toelaat gaat aan-
nemer De Bie Seignette beginnen met 
de aanleg van een ‘droge vijver’ in Vel-
sen-Noord, bij het veldje aan de Heir-
weg tegenover de Geelvinckstraat. Dit 
moet de bestaande wateroverlast in 
de wijk helpen verminderen. 

Het maaiveld van het veldje wordt ver-
laagd, waardoor een droge vijver ontstaat. 
Hierop wordt het regenwaterriool van de 
Heirweg aangesloten, wat meer berging 
voor het regenwater oplevert. De droge 
vijver wordt vervolgens via de greppel en 
een nieuwe duiker verbonden met de be-
staande sloot. In een later staduim wordt 

die sloot verbreed. Het bestaande groen 
wordt zo veel mogelijk gespaard, maar op 
een paar plekken moeten bomen en strui-
ken verdwijnen.

De droge vijver is onderdeel van een gro-
ter plan om de wateroverlast in de wijk 
te verminderen en houdt verband met 
het Groen- en Waterplan van het Wijker-
oogpark. Daarover zijn de bewoners eind 
2009 reeds geïnformeerd en die werk-
zaamheden zijn inmiddels gestart.

Voor meer informatie is het algemene 
nummer van Velsen te bellen, afdeling 
BOR (Beheer Openbare Ruimte).

Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht

Burgemeester Weerwind riep de aanwezigen van de nieuwjaarsbijeenkomst op samen 
te werken en samen te denken, onder andere op de gebieden wijkgerichte dienstver-

lening en burgerparticipatie. Hij sloot af met de oproep om op 4 maart te komen stem-
men bij de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad. (foto’s: Reinder Weidijk)
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de recep-
tie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op don-
derdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen 
en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00. 

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

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 

woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.
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Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 
 
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf 
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale 
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van 
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport 
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
 
Op de website en bij de receptie treft u een greep uit 
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 
 
De raad heeft in zijn vergadering van 17 december 
2009 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
 
- Ontwikkelingsrichting Grote Buitendijk/Hofgeest
- Nota sportaccommodaties 2010-2015
- Het ruimtelijk functioneel kader en de nieuwe Wet 

op de Ruimtelijke Ordening
- Parkeernormen gemeente Velsen 2009
- Controleprotocol Velsen 2009
- Grondprijzen 2010
- Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening 

gemeente Velsen 2009
 
De besluitenlijsten zijn in te zien op de website 
www.velsen.nl
 
SUBSIDIEPLAFOND 2010
 
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken, met 
inachtneming van artikel 4:27 Algemene wet bestuurs-
recht, bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering 
van 5 november 2009 in het kader van de vaststelling 
van de begroting voor 2010 heeft besloten:
 
Het subsidieplafond voor 2010 vast te stellen op 
€ 14.927.000,-- overeenkomstig het totaal van de subsidie-
bijlage behorende bij de begroting. In dit bedrag is 
opgenomen een bijdrage van € 7.141.939,-- aan de 
diverse samenwerkingsverbanden waarin de gemeente 
Velsen participeert. Het totale plafond aan te betalen 
subsidies dat de gemeente beschikbaar stelt bedraagt 
derhalve € 7.785.034,--.
 
Ter inzage
De subsidiebijlage ligt gedurende vier weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Financiën. Deze 
subsidiebijlage wordt ook gepubliceerd op de website 
van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 
 
MEDEDELINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 
1 januari 2010 vastgesteld:
 
een drietal aanwijzingsbesluiten medewerker invordering.
 
De aanwijzingsbesluiten liggen kosteloos ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis van de gemeente Velsen, 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, tele-
foon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester Franc Weerwind

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum 
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder AnneMieke Korf 

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project 
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden 
tot wethouder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; 

Velsen-Zuid

 
Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur Evaluatie WMO-voorzieningen 

2008 en SGBO-klanttevreden-
heidsonderzoek over 2008

 
Commissieruimte 2
Sessie 3-1
19.00 - 20.00 uur Masterplan onderwijshuisvesting
 
Sessie 3-2
20.00 - 21.00 uur Landschapsbeleidplan
 
 
Inspreken tijdens de carrousel
Over agendapunten 1-1, 2-1 en 3-1 kan worden 
ingesproken.  
Hiervoor kunt u kunt zich tot uiterlijk woensdag 
13 januari 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 
(0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl 
 
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.nl, - 
dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd. 
 
Raadsvergadering - aanvang 21.30 uur
 
Raadzaal
 
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raads-

vergadering 17 december 2009
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven 
 Besluitvorming
4R Visiedocument Brede School
5R Telecommunicatieverordening gemeente Velsen 

2010
6R Wegsleepverordening
7R Intrekken verordening humanistisch vormings-

onderwijs en godsdienstonderwijs
8R Samengaan programmaraden binnen het Ziggo-

verspreidingsgebied in Noord-Holland
9R Verordening tot wijzigen van de verordening 

Rechtspositie raads- en commissieleden en 
wethouders

10R Jaarrekening 2008 en begroting 2009 Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs IJmond

11R Statutenwijziging Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs

 Sluiting
 
 Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan 
ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien 
deze tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail 
naar griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
 
Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan de Maanbastion.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt 
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 

Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur 
en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het WMO-loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

RAADSPLEIN 14 JANUARI 2010
 
Donderdag 14 januari 2010 vanaf 19.00 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
 
De agenda voor de Carrousel is als volgt:
 
Raadzaal
Sessie 1-1
19.00 - 21.00 uur Nota Burgerparticipatie



Velsen - Velsense minima met 
een inkomen tot 130 procent van 
het sociaal minimum kunnen via 
de gemeente Velsen een korting 
krijgen op hun zorgverzekering, 
deze korting bedraagt 7,5 procen 
op de premie voor de basiszorg-
verzekering en 10 procent op de 
afgesloten aanvullende verzeke-
ringen. Men moet wel verzekerd 
zijn via Zilveren Kruis Achmea. 
Mocht u niet zeker weten of de-
ze korting op u van toepassing is, 
neem dan contact op met de For-
mulierenbrigade Velsen. De con-
sulenten van de Formulierenbri-
gade Velsen bekijken samen met 
u of u in aanmerking komt voor 
deze korting en zullen vervolgens 
u helpen deze aan te vragen. Voor 
meer informatie kunt u een af-
spraak maken via de telefoon of 
computer. De Formulierenbrigade 
Velsen is gevestigd in Loket Vel-
sen voor Wonen, Welzijn en Zorg, 
gebouw ‘de Delta’, Rijnstraat 2 in 
IJmuiden. Op werkdagen zijn zij 
bereikbaar tussen 09.00-17.00 uur 
via 0255-533885 en  formulieren-
brigadevelsen@madi-mk.nl.

Formulieren-
brigade

Sneeuwpret in IJmuiden
IJmuiden - Ook op kinderverblijf De Blauwe Zeester van SKON 
wordt volop genoten van de sneeuw. Na de drukte van de kerst en 
de jaarwisseling is het heerlijk om je buiten te kunnen uitleven. Een 
prachtige sneeuwpop is het resultaat van al het harde werkplezier.

Dinsdag omstreeks 11.00 uur 
ben ik van huis vertrokken om 
mijn zoon bij het gastoudergezin 
op te halen. Eerst nog even snel 
langs de Hema op de Lange 
Nieuwstraat om voor hem wat 
nieuwe sokken te kopen.

Ik parkeerde mijn auto in de En-
gelmundusstraat, om de hoek 
bij de Hema. Daar aangekomen 
en geparkeerd deed de me-
vrouw van de auto achter mij 
heel vervelend en naar tegen 
mij.  Ze vond dat ik niet genoeg 
ruimte tussen haar en mijn au-
to had gelaten en ze kon er nu 
niet meer uit. 

Terwijl achter haar nog een zee 
van ruimte was (het viel alle-
maal best mee). Na een kor-
te woordenwisseling (ze zou de 
politie wel bellen) had ik beslo-
ten niet zo behandeld te worden 
en heb mijn auto dus niet verze. 
Heel stom, zo bleek achteraf.

Bij terugkomst bleek dat de 
achterruitwisser van mijn au-

to er bruut vanaf gebroken is en 
dat de lak van de auto behoor-
lijk beschadigd.

Ik word er zo enorm verdrietig 
van! Een keurige dame van circa 
50 jaar in een zeer mooie, nieu-
we auto sloopt in een handom-
draai de mijne! Het is werkelijk 
ongelooflijk welke kant wij op-
gaan in de samenleving. Daar 
komt nog bij dat wij al maanden 
alle zeilen bij moeten zetten om 
rond te komen iedere maand en 
nu nog dit erbij.

Is dat nu een goed begin van 
2010? Ik had zo gehoopt op een 
nieuwe goede start. In 2009 is 
mijn moeder overleden en ik 
wilde dat jaar zo graag afslui-
ten en opnieuw starten in 2010. 
Deze mevrouw wordt bedankt. 
Zij kan zich melden bij de poli-
tie om de rekening te betalen. Er 
is aangifte gedaan en er wordt 
naar haar uitgekeken.

Naam en adres bekend bij de 
redactie

Ingezonden brief

Santpoort-Noord - Woensdag 
13 januari kunnen kinderen van-
af 6 jaar in speeltuin Santpoort 
een workshop sieraden maken 
volgen. Het lesgeld voor een 

workshop bedraagt 3 euro (in-
clusief materiaal) per persoon. 
Van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmel-
den kan via www.speeltuinsant-
poort.com.

Sieraden maken

M E D E D E L I N G E N
Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 7 januari 2010

Dudokplein 1 te IJmuiden. Eenieder kan op verzoek 
tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift 
verkrijgen van bovengenoemde besluiten.
Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling 
Belastingen en Invordering, telefoon (0255) 56 73 22. 

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer aantal en soort 
Grote Beerstraat 43 1 atlasceder en 1 vogelkers

Dagtekening van deze kapvergunning is 5 januari 2010

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunning kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, telefoon (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-240-2009  Vleetstraat 4 te IJmuiden; het verande-

ren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

BP-241-2009  Driehuizerkerkweg 130 0001 en 0002 te 
Driehuis NH; het oprichten van 2 schuren

BP-242-2009  Alexander Bellstraat 30 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en balkon

BP-243-2009  Casembrootstraat 40 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woon-
winkelhuis

BP-244-2009  Wijkerstraatweg 266 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning (1e verdieping en dakopbouw)

BP-245-2009  Gerard Doustraat 31 te IJmuiden; het 
veranderen (achtergevel 1e verdieping) en
vergroten van een woning (dakopbouw)

BP-246-2009  Kruitenstraat 3 te IJmuiden; het inrichten 
1e verdieping als feestzaal/herinrichten 
toiletgroep

BP-247-2009  Velserbroekse Dreef 5 te Velserbroek;
het veranderen van de voor- en zijgevel 
van een bank

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 1

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-17-2009   Hagelingerweg 295 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning (1e en 2e verdieping)

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-251-2009  Rijksweg 316 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-252-2009  Oostbroekerweg ong. te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een mast t.b.v. mobiele 
communicatie

BL-253-2009  Van Broekhuijsenstraat 9 te IJmuiden; het 
veranderen van een woning (inpandig)

BL-254-2009  Andromedastraat 4 te IJmuiden; het
 veranderen van de achtergevel van een 
woning

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-235-2009  Zandhaver 34 te IJmuiden; het legaliseren 

van een uitbouw (achtergevel)
BP-156-2009  Piet Heinstraat 56 te IJmuiden; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw en het veranderen 
van de erker

BP-183-2009  Kanaalstraat 69 te IJmuiden; het veranderen
van een woning in 2 appartementen

BP-193-2009  Oude Pontweg 187 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een woonwagen

BP-211-2009  Wulverderlaan 25 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
garage

BP-221-2009  Middenhavenstraat 44 en 46 te 
IJmuiden; het veranderen van een 
bedrijfsgebouw in 5 bedrijfsunits

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

RECTIFICATIE

In de publicatietekst van 24 december 2009 is een fout 
geslopen.
BL-209-2009 IJmuiderstraatweg 138 te IJmuiden, het 
veranderen van de bergingen en achtergevelbetimme-
ringen, is niet verleend maar geweigerd.




