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Afgelaste nieuwjaarsduik toch goed bezocht
Velserbroek - De eerste officiele Nieuwjaarsduik in de Westbroekplas in Velserbroek, georganiseerd vanwege het 25-jarig bestaan van de nieuwbouwplaats, is
niet door gegaan. Vanwege het
nog aanwezige ijs op het recreatiemeer was het niet veilig om de
sprong in het koude water te laten plaatsvinden.

De organisatie heeft samen met
de brandweer nog geprobeerd
om een groot wak te maken, maar
dat bleek onbegonnen werk. In
overleg met de reddingsbrigade
en de Veiligheidsregio Kennemerland werd besloten om het evenement af te gelasten. Voor de veiligheid van de deelnemers kon
niet worden ingestaan.

Toch kwamen er nog zo’n vijftig
mensen naar Villa Westend voor
een muts en een kop erwtensoep.
Daarbij was ook de Unox-duikmeester Ok van Batenburg, die
het startsein zou geven. Hij ging
met een deel van de aanwezigen
op de foto. Daarna werd het nog
erg gezellig in Westend; dat belooft wat voor volgend jaar!

Krant helemaal in kleur
Velsen - Met ingang van deze week wordt de Hofgeest gedrukt bij Janssen Pers, een moderne krantendrukkerij in Gennep. Door de overstap verschijnt
de gehele krant voortaan in full-

colour, worden de pagina’s bij
elkaar gehouden met een nietje en wordt er gebruik gemaakt
van een betere papierkwaliteit.
De krant blijft gewoon op donderdag verschijnen.

Richard Hoogervorst
nieuwe trainer VSV
Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen

Velserbroek - Na een aantal
oriënterende gesprekken heeft
het bestuur van VSV - na overleg met verschillende geledingen
binnen de club - besloten om Richard Hoogervorst aan te stellen als hoofdtrainer van het eerste team.
De ex-speler van RCH, Quick
Boys en Rijnsburgse Boys heeft
zijn sporen als amateurtrainer
binnen deze regio ruimschoots
verdiend. Hij was onder meer actief bij Quick Boys, Rijnsburgse

Boys, RCH, HBC en DSS. De Velserbroekse club hoopt met deze trainer de, door Peter Snoeks,
Hennie Meijer en Richard Plug,
ingeslagen weg te vervolgen.
Zowel VSV als Richard Hoogervorst zijn van mening dat hij past
binnen de technische organisatie van VSV. Hoogervorst heeft
aangegeven van VSV een stabiele tweedeklasser te willen
maken, waarbij de instroom van
zoveel mogelijk eigen jeugd een
belangrijke rol zal spelen.

zie onze advertentie
elders in deze krant

Burgemeester trots op gemeente

‘Velsen heeft een visie
op de toekomst nodig’
IJmuiden – Afgelopen maandag vond in de Burgerzaal de
jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Iedereen was
daar welkom om nieuwjaarswensen met het gemeentebestuur uit te wisselen. Er was
een grote opkomst en burgemeester Franc Weerwind
sprak de aanwezigen toe.
Tijdens zijn toespraak benadrukte de burgemeester diverse malen dat Velsen een visie
op de toekomst nodig heeft. Het
jaar 2010 was belangrijk voor
de locale democratie: de inwoners van Velsen gingen naar de
stembus om te stemmen op een
nieuw gemeentebestuur. In dat
jaar deed ook burgerparticipatie
zijn intreden. De burgemeester
hierover: ,,Iedereen telt mee in
Velsen en moet actief betrokken
zijn bij het beleid en de samenleving. Als gemeentebestuur kunnen we het niet alleen. We maken graag gebruik van de kracht
en dynamiek van de Velsense
samenleving.’’
Weerwind zei ook trots te zijn,
bijvoorbeeld op Sail 2010: ,,Dat
heeft IJmuiden op de kaart gezet. Velsen verdient het, om beter gekend te worden.’’ Hij vervolgt: ,,Laten we trots zijn op wat
we hebben, maar ook vooruit kijken en de focus leggen op de
langere termijn. Hoe staat Velsen
ten opzichte van de IJmondgemeenten, tegenover Amsterdam
en andere gebieden rondom het

Noordzeekanaal? De toekomst
gebeurt hier en nu, daar zijn
strategische keuzes voor nodig
en een visie op de toekomst. In
de politiek denkt men vaak op de
korte termijn, daar haal je geen
slagen mee.’’
Via het burgerpanel reageerden 1700 Velsenaren op Visie op
Velsen 2025. Er wordt momenteel een traject bedacht, om ook
schoolkinderen bij de visie te betrekken. De jeugd heeft immers
de toekomst. De landelijke bezuinigingen zullen een stempel
gaan drukken op de gemeentelijke politiek. Weerwind: ,,We
hebben straks minder te besteden, dat zal niet makkelijk zijn.
We moeten keuzes gaan maken,
verantwoordelijkheden nemen.
Laten we samen een goede basis gaan leggen voor Velsen. Laat
2011 het jaar zijn met visie op de
toekomst.’’ (Carla Zwart)
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in IJmuiden en
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Driehuis, Santpoort-Zuid,
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid.
KANTOORADRES:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
OPENINGSTIJDEN:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
AANLEVEREN TEKST:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl

AANLEVEREN ADVERTENTIES:
Dinsdag voor 17.00 uur:

verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
DIRECTIE:
Frits Raadsheer
06-53951836

Dubbel plezier
van de kerstboom
Velsen - Na weken plezier van
de kerstboom te hebben gehad, hebben de meeste mensen
na oud en nieuw iets van: hup,
de kerstboom de deur uit. Lekker opgeruimd het nieuwe jaar
in. Weg met de dennenaalden in
huis en die opzichtig glimmende kerstballen. We willen weer
ruimte in huis, men is de kerstboom goed zat.
Gelukkig dan maar dat er een
kerstboominzameling is. De
jeugd wordt aangespoord om
de kerstbomen in te leveren. Per
ingeleverde boom kregen ze 50

eurocent. Na schooltijd werden
met groot enthousiasme de straten afgeschuimd op zoek naar
kerstbomen. Met veel stoer geschreeuw en opgezette spierballen worden de bomen aangesleept. De eerste kerstboomverbranding was op 5 januari
aan de Heerenduinweg. Wie wel
houdt van een vreugdevuurtje
kan vandaag om half zeven nog
terecht aan de Hagelingerweg,
tegenover de tuincentra waar
veel van de bomen waarschijnlijk vandaan komen. (foto: Reinder Weidijk)

BLADMANAGER:
Veroni Pereboom
06-30695175
CHEF REDACTIE:
Friso Huizinga
06-53911726
REDACTIE:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
ADVERTENTIEVERKOOP:
Therese Imming
06-13509314
Gerda Ritskes 06-45708874
UITGAVE VAN:
Kennemerland Pers BV
DRUK:
Janssen Pers
Postbus 4
6590 AA Gennep
Tel. 0485 - 490 433
E-mail: info@jp-rotatiedruk.nl

VERSPREIDING:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

CENTRALE ADMINISTRATIE:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

WonenPlus is 10 jaar
Velsen - Wonen Plus bestaat 10
jaar. Een mijlpaal om bij stil te
blijven staan. Niet te uitbundig
want dat past niet in de huidige
tijd van bezuinigingen, niet met
de abonnees want dat zijn er gewoon te veel (circa 3000) maar
wel met de vrijwilligers van WonenPlus.
De mensen die door de jaren
heen hun tijd beschikbaar stelden om klusjes voor ouderen en
chronisch zieken te doen. WonenPlus heeft ongeveer 70 vrijwilligers die inzetbaar zijn en
enthousiast de hun gevraagde
werkzaamheden uitvoeren. WonenPlus heeft deze mensen uitgenodigd om een avondje lekker uit eten te gaan bij Chateau
Marquette in Heemskerk om hen
te bedanken voor hun jarenlange
trouwe inzet.
Sinds enkele jaren is WonenPlus
onderdeel van Zorgbalans en
ook de heer Eduard van Bockel,

lid van de Raad van Bestuur, was
aanwezig om zijn waardering uit
te spreken voor de inzet van alle
vrijwilligers. Op de bijgaande foto staan de vrijwilligers.
Er is tijdens het diner niet gezongen, er is geen polonaise
gelopen maar wel gezellig nader kennis met elkaar gemaakt
en genoten van het eten. Deze
tien jaren zijn voorbij en zoals altijd is het snel gegaan. De afgelopen jaren is de organisatie van
WonenPlus regelmatig aan de
veranderende omstandigheden
aangepast.
Ook de komende tijd zal dat
gaan gebeuren. WonenPlus is
een vrijwilligersorganisatie en
zal dat ook sterker laten zien.
Maar met alle veranderingen die
de toekomst ongetwijfeld in petto heeft kunnen de abonnees
van één ding zeker zijn: de vrijwilligers van WonenPlus staan
voor hen klaar.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning 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, Velserbroek 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:

Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255514229.

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, email: 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.
Informatieen
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 aanleunwoning 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 telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorgbalans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice op nummer
088-3580100 (lokaal tarief)
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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Vuurwerkbekeuringen

17.00 uur Foyerconcert Whisper,
When te sun goes down.
SP afdeling Velsen houdt vanaf 20.30 uur een nieuwjaarsbijeenkomst in De Delta, Rijnstraat
2 IJmuiden.

Dinsdag 11 januari

Donderdag 6 januari
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Golden Palace
‘Het leven is een feest’. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 7 januari
La Rosa in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis. Bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Unter Bauern’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 8 januari
Open dag bij het Muzenhuis,
Jan Gijzenkade 409a in Haarlem-Noord. Van 11.00 tot 16.00
uur.
Jubileumwedstrijd Oud-Kennemerland tegen (G)oud-Haarlem in stadion aan de Jan Gijzenkade, 14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: 10e editie Popquiz. Aanvang 20.15 uur. Toegang gratis.
Optreden de Bintangs bij De
Nozem en de Non, A. Verherenstraat 1 Heemskerk. Aanvang
21.00 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Electric Trash.
23.00-04.00. Toegang 11,- vanaf 18 jaar. Café: Capeman. 22.30
uur. Toegang gratis.

Zondag 9 januari
Nieuwjaarsconcert IJmuider
Harmonie in de Burgerzaal van
het Velsense Stadhuis in IJmuiden. Aanvang 12.00 uur.
ZoMiPo met optreden van de
Jewish Music Band in buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden. Aanvang
14.00 uur.
Muziekensemble De Zoete
Inval in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.

Maandag 10 januari
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Danny van Zuylen met ‘Liedjes van Louis Davids’. Aanvang 14.30 uur. Om

Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Ilay den Boer/Huis
van Bourgondië ‘Dit is mijn vader-Het beloofde feest III. Aanvang 20.30 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Alderliefste met
liedjesprogramma vol Frans-Nederlands repertoire. Aanvang
20.30 uur.

Woensdag 12 januari
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Wijnand Stomp met
Stomp XL (vanaf 12 jaar). Aanvang 13.30 uur.
Vergadering Wijkplatform Velsen-Noord om 19.30 uur in dienstencentrum Watervliet, Doelmanstraat 34 in Velsen-Noord.
Informatieavond over alcoholverslaving bij de Brijder
Stichting, Spaarne 106, 19.30
uur. Info en aanmelding: 0235307400.
Stadsschouwburg
Velsen:
Daan Schuurmans en Lies Visschedijk in ‘Expats’. Aanvang
20.15 uur.

Donderdag 13 januari
Stadsschouwburg Velsen: Leoni Jansen zingt haar favoriete folk- en popsongs. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: 20.30 uur Het Pakt
met ‘William Wilson naar Edgar
Allan Poe’ op de repetitiezolder.
Om 20.30 uur de film Tirza.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00.
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Studenten gratis. Café: OO is an instrument. 22.30 uur. Toegang
gratis.

Getuigen
brandstichting
gezocht
Velsen-Noord - De politie is
op zoek naar getuigen van een
brandstichting die vrijdagmiddag 31 december rond 11.30 uur
heeft plaatsgevonden aan de
Wijkerstraatweg. Dit gebeurde
aan de achterzijde van een supermarkt. Nog onbekende personen hebben daar karren gevuld met karton in brand gestoken. Medewerkers van de winkel zijn gestart met het blussen
van de brand en de brandweer
heeft het daarna overgenomen.
De politie komt graag in contact
met mensen die rond het tijdstip
van de brand iets gezien hebben. Er kan gebeld worden naar
de politie in Velsen via het telefoonnummer 0900-8844.

‘Meesterlijk’ boek van
docent Jos van Bellen
Santpoort-Noord - Ter ere van
zijn 25-jarig jubileum als docent biologie schreef Santpoorter Jos van Bellen het ‘meesterlijke’ boek ‘Mijnheer, gaan we wat
leuks doen?’ Van Bellen werkt al
jaren aan het Coornhert Lyceum in Haarlem. In dit boek met
‘onderwijsverhalen’ zullen leerlingen zich mogelijk herkennen.
Bekende leerlingen van hem waren Jeroen van der Boom, Alain
Clark en Tim Immers.
Jos van Bellen werd in 2009, bij
een eenmalige verkiezing, uitverkoren als ‘Leukste leraar van
het Coornhert Lyceum’ en won
daarmee het ‘Gouden Krijtje’.
Ook won hij eens een verhalenwedstrijd van het Haarlems Dagblad. Die twee lijnen komen samen in zijn boek. Schrijven doet
hij al jaren.
,,Schrijven is voor mij een soort
therapie, zelfreflectie,’’ zegt hij.
Het klinkt erg serieus uit de
mond van deze vrolijke docent.
Op aanraden van zijn vrouw
Hannie bundelde Jos zijn ‘onderwijsverhalen’ die al jaren op
de plank lagen. De verhalen in
‘Mijnheer, gaan we wat leuks
doen?’ zijn verrassend humoristisch en met de nodige spot geschreven.
,,Onderwijs is een prachtig vak,’’
zegt Jos van Bellen. ,,Het gaat
nooit vervelen. Zeker bij een vak
als biologie, waarbij met levend
materiaal wordt gewerkt.’’ Er
gaat dan ook het nodige mis bij
deze lessen, zowel met het studiemateriaal als met de leerlingen. Gelukkig beschikt Jos van
Bellen over het nodige improvi-

satietalent om de lessen in goede banen te leiden. In een aantal verhalen echter is hij zelf de
boosdoener en weet hij (rat die
ik ben) de leerlingen een koekje van eigen deeg te geven. Een
aantal verhalen zijn hilarisch, andere leveren een brede glimlach
op. Uit alle verhalen spreekt een
liefde voor het vak en de mens
die hartveroverend is. Maar als
echte docent is Jos van Bellen
hier en daar licht belerend over
het onderwijssysteem, wat geheel niet storend is in de evenwichtige bundel. De verhalen
staan om die reden niet in chronologische volgorde, maar wisselen per keer van onderwerp en
sfeer. Zo komt ook Van Bellens
studietijd bij d’ Witte Leli te Amsterdam aan bod, zijn eerste stageles, maar vooral veel verhalen
over zijn leerlingen en collega’s.
Het boek is een aanrader, zelfs
voor leerlingen die wel iets anders te doen hebben in hun vrije
tijd dan een boek lezen dat niet
op de literatuurlijst staat. ‘Mijnheer, gaan we wat leuks doen?’
van Jos van Bellen is verkrijgbaar via uitgeverij Free Musketeers en overal te bestellen, kosten 17,95 euro.
Jos van Bellen was samen met
zijn vrouw Hannie jarenlang
hondentrainer bij de cursus Gehoorzame Huishond van de Dierenbescherming, bij Beeckestijn. Ook assisteert hij, als trotse bezitter van een zwarte band,
bij karatelessen aan de jeugd
bij sportacademie Nauwelaerts
d’Age in Bloemendaal. (Karin
Dekkers)

Elfde Hofstede
biljarttoernooi
Velserbroek - Op vier zaterdagen in januari (8, 15, 22 en 29)
wordt voor de elfde maal het Hofstede biljarttoernooi verspeeld.
Naast twee teams van de Hofstede geven vier bezoekende teams
uit respectievelijk IJmuiden (Dukdalf, Moerberg en Visserhuis) en
Velsen-Noord (Watervliet) acte
de présence. Er wordt gespeeld
in twee poules in de speelsoort libre met op 29 januari de finale-

wedstrijden. Gestreden wordt om
twee wisselbekers namelijk één
voor het winnende team en één
voor de beste speler van het toernooi. De ochtendwedstrijden beginnen om 9.00 uur en ’s middags wordt om 13.00 uur gestart.
Plaats van handeling: Wijksteunpunt Zorgbalans De Hofstede
aan de Aletta Jacobsstraat 227. Al
met al belooft het weer een spannend toernooi te worden.

Regio - Politiemensen hebben
vorige week donderdag en vrijdag tientallen mensen bekeurd
die vuurwerk afstaken op het
moment dat het nog niet was
toegestaan. Tijdens surveillances zijn er donderdag ruim 70
bekeuringen en Halt-verbalen
uitgedeeld over de hele regio. De
jongste was 8 jaar, de oudste 38
jaar. De minderjarige verdachten
krijgen een verwijzing naar Halt.
Meerderjarige verdachten krijgen een bekeuring van 60 euro.
Ook op tijdstippen dat het wel
toegestaan is om vuurwerk af te
steken zal de politie actief surveilleren om te controleren dat
er geen illegaal vuurwerk wordt
afgestoken. Als er illegaal vuurwerk wordt afgestoken of aangetroffen, gaat het dossier direct door naar Justitie en zal de
officier van Justitie de strafmaat
bepalen. Dit kan met het afsteken of in bezit hebben van illegaal vuurwerk aardig in de papieren lopen.

Ruilen kaarten
Tata Steel
Kerstconcert
Regio - Het traditionele kerstconcert van het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest in de Laurentiuskerk in Heemskerk kon op
17 december helaas niet doorgaan in verband met de slechte
weersomstandigheden. Gezien
het karakter van het concert en
de planning van het Midwinterconcert zal dit concert niet worden verplaatst. Toegangskaarten die reeds gekocht zijn kunnen worden geruild voor kaarten voor het Midwinterconcert
op 5 februari 2011, in de Vredevorstkerk in Beverwijk. Indien
van deze mogelijkheid geen gebruik kan worden gemaakt of indien dit niet gewenst is, kunnen
de kaarten ook worden ingewisseld. Ruilen of inwisselen kan bij
het voorverkooppunt waar de
kaarten gekochten zijn: secretariaat Tata Steel Orkest, Boekhandel Stumpel en Hoogeterp.

SP-borrel
Velsen - Naar goed gebruik organiseert SP afdeling Velsen óók
voor 2011 weer een gezellige
nieuwjaarsbijeenkomst voor het
onderhouden van goede onderlinge contacten. Dit jaar vond de
partij een deel van het zangkoor
De Delta bereid om voor deze gelegenheid een aantal actuele thema’s te bezingen. Het koor staat
bekend om haar gezellige meezingers. Op maandag 10 januari is
iedereen vanaf 20.30 uur welkom
in zaal De Delta, Rijnstraat 2 in
IJmuiden, voor de goed verzorgde
hapjes, drankjes en een spetterend vocaal optreden. Meezingen
wordt dringend aanbevolen. Bel
voor nadere info: 06-29601920.
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Postduivenvereniging
Snelle Wieken 60 jaar

Nieuw
zangproject
Santpoort-Noord - Dinsdag 11
januari start projectkoor Dorpskerkcantorij onder leiding van
Antje de Wit met een nieuw
zangproject getiteld ‘Pearls of
Life’. Het repertoire zal dit keer
veel Engelstalige muziek van
Britse bodem bevatten, klassiek
én eigentijds. Zo zal een Engelstalige psalm gezongen worden
op de traditionele vierstemmige Anglicaanse wijze, ook wel
‘chanting’ genoemd. Verder een
bijzonder werk van Thomas Tallis ‘If ye love me’. En dan zijn
er mooie inspirerende liederen
van Iona, een inspirerende geloofsgemeenschap in Schotland. Het zangproject is voor iedereen toegankelijk. De Dorpskerkcantorij is een projectkoor
met een vaste kern, wisselende projectleden en een flexibele opzet. In de repetities wordt
ook aandacht besteed aan oefeningen gericht op ontspanning,
adem, klank, meditatie, zang en
sámenzang. Er wordt tijd genomen om teksten en muziek
voor zich te laten ‘spreken’. In
de zangprojecten wordt geprobeerd het studeren van repertoire voor vespers én zondagse eredienst te combineren. Iedere zanger(es) kan kiezen aan welke uitvoeringen hij/
zij wil deelnemen. Het zangproject ‘Pearls of Life’zal ten gehore worden gebracht in een muzikale en meditatieve vesper op
zaterdag 5 maart. Repetities zijn
op dinsdagavond van 20.00 tot
21.30 uur, in het Ontmoetingscentrum van de Dorpskerk,
Burg. Enschedélaan 67, Santpoort-Noord. Er zijn zeven repetities (krokus vrij) en een generale. Deelname kost 24 euro.
Aanmelden bij dirigente Antje
de Wit, bij voorkeur per e-mail
symphonia@xs4all.nl of via 0621805104. Zie ook www.pknsantpoortenvelserbroek.nl, bij
‘Zangprojecten in de Dorpskerk’.

Santpoort-Noord - Op 4 januari 1951 werd postduivenvereniging Snelle Wieken opgericht.
Ter ere van het 60-jarig jubileum was afgelopen dinsdag een
feestelijke receptie. Snelle Wieken is een vereniging met ongeveer 50 leden en is gehuisvest aan de Biezenweg te Santpoort. Daar is het in het seizoen, van april tot en met september, een drukte van belang.
Iedere week worden er honderden duiven naar onder andere
België, Frankrijk of Spanje gebracht. Bij goed weer worden ze
gelost en komen met snelheden
van soms wel boven de 100 kilometer per uur terug gevlogen.
Er zijn verschillende categorie-

d?

IJmuiden - Zaterdag 8 januari
is in de grote zaal van het Witte
Theater het decor van alweer de
10de popquiz. De quiz wordt zoals gewoonlijk samengesteld en
gepresenteerd door Peter Faas
en Jan Bakker.
34 teams, samen goed voor 136
personen doen mee en krijgen
80 audio- en 51 videofragmenten voorgeschoteld en bovendien
een veelvoud aan vragen te beantwoorden tussen 20.15 en circa 0.00 uur. Toeschouwers zijn
welkom, maar er is slechts beperkte ruimte voor publiek, gezien het grote aantal deelnemers. Het ‘sterke’ deelnemersveld was binnen 24 uur volge-

Telstar
e Dae rs- naarD
Dwgger Brul
li
boei

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Nieuwjaarswedstrijd
Haarlem – Zondagmiddag werd
in Haarlem de achtenzeventigste
editie van de Nieuwjaarswedstrijd gespeeld tussen Koninklijke HFC en de Ex Internationals.
Onder prachtige weersomstandigheden speelden beide teams
voor 4500 toeschouwers een
aantrekkelijke wedstrijd waarin de ex Internationals lieten
zien dat zij nog steeds heel goed
kunnen voetballen. De wed-

strijd begon 15 minuten later in
verband met de grote interesse van het publiek. Bij rust was
de stand 0-3. Na de thee deden
de Ex Internationals het wat rustiger aan en werd nog éénmaal
gescoord: 0-4. Dick Jol debuteerde als scheidsrechter bij de
Nieuwjaarswedstrijd. Doelpunten Oranje: 0-1 Mols, 0-2 van
Hooydonk, 0-3 Mols en 0-4 Reuser. (foto: Michel van Bergen)

Zaterdag popquiz
in het Witte Theater

n De Spil De Mel
Sjaak Lettinga

Geen krant gehad?

en waar in gevlogen kan worden. Het ene lid vindt afstanden
van 300 tot 400 km ver genoeg.
Andere gaan voor de wat grotere
afstanden als 400 tot 600 km. De
kleinste groep liefhebbers gaan
voor de afstanden boven de 600
km en wel tot Barcelona aan toe.
Dit is een afstand van ongeveer
1200 kilometer. Natuurlijk vliegen de duiven deze afstand niet
in één dag. Deze duiven worden
vrijdags gelost en komen in de
loop van de zaterdag weer terug op het hok. Snelle Wieken is
één van de elf verenigingen die
samen Rayon B van afdeling 6
(Noord-Holland) vormen. Sinds
2005 is de vereniging ook Nationaal Inkorfcentrum en komen
liefhebbers uit de andere rayon’s
aan de Biezenweg inkorven. Op
alle afstanden worden er door de
diverse leden van de vereniging
goede prestaties neergezet. Tijdens het ‘stille’ seizoen, de wintermaanden, worden er verschillende activiteiten georganiseerd
waarbij niet leden ook van harte welkom zijn. De tentoonstelling is er daar één van. Alle leden
kunnen dan in verschillende categorieën mee doen. De duiven
worden door een gecertificeerde
keurmeester gekeurd. Voor meer
informatie kan men kijken op de
site www.snelllewieken.nl.

Velsen-Zuid - Middenvelder
Sjaak Lettinga (28) komt voor de
rest van dit seizoen uit voor Telstar. Lettinga doorliep de jeugdopleiding van Ajax waarna hij de
overstap maakte naar de A1 van
Telstar.
De middenvelder maakte van
2001 tot 2006 ook al deel uit van
de selectie van de Witte Leeuwen. Hij speelde in die periode
119 wedstrijden. Daarna speelde hij nog voor FC Volendam en
Helmond Sport.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

boekt. Alle winnaars van eerdere Witte Theater popquizzen doen
mee: Dubbeldekkers, Kreeft, Dat
zoeken wij op en 3 Kings. Daarnaast zijn teams als Met Stip/
Beeckestijn Pop, Geen gehoor,
de Instuif en Stars Killing on the
80’s geduchte outsiders. Voor de
twee samenstellers zal dit tevens
de laatste popquiz in de grote
zaal zijn. Naar opvolgers wordt
gezocht. Voor interesse gaarne
mailen naar onderstaan e-mailadres. Na de popquiz, om middernacht, is er in de foyer een
‘Dansen-Na’ programma met DJ
Kees. De toegang hiervoor is gratis. Informatie is te verkrijgen via
jan.bakkerjr@hetnet.nl.

Kerst Inn Velserhooft
Santpoort-Noord – Voor de
41ste keer werd op eerste kerstdag in Velserhooft het kerstfeest
gevierd, speciaal voor ouderen
en alleenstaanden. Vanaf 13.00
uur werden zij ontvangen door
een groep medewerkers in de
recreatiezaal. Zij merkten hoezeer de mensen er weer naar uit
hadden gekeken. Velen hadden
zich zorgen gemaakt of het wel
door zou gaan, in verband met
de barre weersomstandigheden.
Rond 14.00 uur startte het programma met een sfeervol à capella kerstconcert van het kwartet Protters. Zij zongen liederen
uit diverse windstreken. De Nederlandstalige kerstliedjes werden samen gezongen en van
een White Christmas hoefde niemand te dromen.
Hierna zochten de bezoekers bekenden op en ontstonden er geanimeerde gesprekken, onder
het genot van een hapje en een
drankje. Later die middag zong
Peter van Bugnum, hij bracht
een ode aan het Nederlandse

lied. De mensen zongen en klapten mee, haakten in, waagden
een dansje en er werd zelfs een
heuse polonaise gelopen.
Intussen was de keukenploeg in
dorpshuis Het Terras druk bezig
met het verzorgen van de maaltijd. Met een kleine vrachtwagen werden de pannen soep en
de schalen met salade naar Velserhooft gebracht, daar werd het
door de serveerploeg opgediend.
Iedereen liet het zich goed smaken. Na een toetje en koffie zat
iedereen klaar voor het kienen,
dat afgesloten werd met een
verloting. Rond 21.00 uur stonden de mensen klaar om de gasten weer naar huis te brengen.
Iedereen kijkt terug op een zeer
geslaagde kerstviering. De organisatie bedankt het bestuur van
Velserhooft en Het Terras voor
het beschikbaar stellen van de
locatie. Ook de vrijwilligers voor
het vervoer en iedereen die spullen uitleende of een donatie beschikbaar stelde, worden bedankt voor hun ondersteuning.
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Liedjes van Louis
Davids in Witte Theater
IJmuiden - Zondag 9 januari is
de theaterproductie ‘Liedjes van
Louis Davids’ te zien in het Witte Theater. In deze voorstelling
speelt onder andere de 24-jarige IJmuidenaar Danny van Zuijlen mee.
Het programma is een muzikale ode aan de cabaretier. Bij zijn
overlijden in 1939 laat hij een
oeuvre na uit alle facetten van
het vak: film, cabaret, revue en
variété. Bijzonder is dat de crisisliedjes uit de jaren ‘30 uitzonderlijk actueel blijken te zijn. Ook
liedjes over anti-semitisme uit de
jaren van vlak voor de twee wereldoorlog passen perfect in de

huidige tijdsgeest.
Vier jonge, veelbelovende theatermakers gaan ieder op hun eigen manier aan de slag met de
liedjes van Louis Davids. Deze
liedjes vormen de basis van het
theaterprogramma. Het publiek
kan genieten van de schitterende hoogtepunten uit zijn onverwoestbare en onvergetelijke repertoire waaronder ‘Zandvoort
bij de zee’, ‘De voetbalmatch’,
‘Het hondje van Dirkie’, ‘Een reisje langs de Rijn’, ‘De kleine man’
én natuurlijk liedjes uit De Jantjes. Kaartprijs 10 euro, met bon
8 euro. Reserveren via 0255521972 of www.wittetheater.nl.

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘liedjes van louis davids’
op 9 januari 2011 om 14.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Nieuwjaarsreceptie
GroenLinks

Natte kerstspelletjes in
zwembad Heerenduinen
IJmuiden - Tussen de kerstkransjes en oliebollen door was
dinsdagmiddag 28 december in
zwembad De Heerenduinen een
spelmiddag met natte kerstspelletjes.
Drie CIOS-stagiaires organiseerden de spelmiddag. Tussen 13.00 en 16.00 uur hebben

zo’n 120 kinderen (verdeeld over
kleine groepjes) zich vermaakt
met uiteenlopende spelletjes als
kerstballen gooien, over de loopmat rennen, arresleerace (met
hulp van rubberbootjes, omdat
de rendieren in staking waren)
en in een luchtbal over water lopen. (foto: Cor Speelman)

Voorinschrijving
Beeckestijn Cross
Velsen - AV Suomi organiseert
op zondag 30 januari de zesde
cross voor de Tata Steel/Runnerworld Cup. Tot en met 25 januari 2011 kunnen hardlopers
zich voor 6 euro inschrijven op
http://www.inschrijven.nl.
Er zijn wedstrijdlopen over 9,3
km (mannen), 6,3 km (vrouwen), 3,3 kilometer (AB-junioren en neo-senioren) en 1,6 km
(pupillen).
Alle afstanden zijn ook toegankelijk voor recreatielopers. De

cross vindt plaats op zondag
30 januari in het park Beeckestijn in Velsen-Zuid. De start
van de eerste loop (pupillen)
is om 10.30 uur, van de laatste
loop (6,3 en 9,3 km) om 11.30
uur, aan de Waterlandweg, op
de splitsing van Driehuizerkerkweg en Verloren van Themaatlaan.
Na-inschrijving is mogelijk in de
kantine van VV IJmuiden aan de
Tolsduinerlaan 8 in Velsen-Zuid
op de dag van de loop, tot 20

Ingezonden brief
Autovandalisme
Ik wil reageren op het artikel ‘Autovandalisme IJmuiderstraatweg’ uit de Jutter van 30
december.
Als ik het artikeltje lees krijg ik
een akelig gevoel over me.
Wat is nu precies de bedoeling?
Moeten wij als bewoners van
de IJmuiderstraatweg elke keer
als we iemand zien lopen met
een hond naar buiten gaan om
te kijken of er auto’s zijn beschadigd?
En is het de bedoeling dat we
in iedere hondenbezitter een
mogelijke dader van vandalisme moeten gaan zien? Kom op
zeg, dat zal een gezellige boel
worden. Natuurlijk houden wij
als bewoners van de IJmuiderstraatweg de boel in de gaten. Dat doen wij al jaren. Het

kan lang of kort duren, maar
ik ben er van overtuigd dat de
dader heus wel een keer gepakt wordt.
Een klein foutje in het artikel is
dat het beschadigen van auto’s trouwens niet alleen aan
de graskant van de IJmuiderstraatweg gebeurt. Ook als de
auto’s geparkeerd staan aan
de huizenkant worden er banden lek gestoken, flinke krassen gegeven of spiegels afgetrokken. Van bewoners uit de
Trompstraat, Kortenaerstraat en
Casembrootstraat heb ik signalen dat ook zij met soortgelijk
vandalisme te maken hebben.
Ik heb hen aangeraden aangifte bij de politie te doen.
Naam bij redactie bekend

Gemeentewagen
vast in de sneeuw
IJmuiden - Als je met een grote wagen vast komt te staan in de
sneeuw, dan sta je ook goed vast. Het overkwam de chauffeur van
deze gemeentewagen donderdag 30 december op de Heerenduinweg nabij het Gijzenveltplantsoen. Door de sneeuw was de wegafscheiding niet te zien en kwam de auto in de middenberm vast te zitten. Dat leverde enig verkeersongemak op. (foto: E.S. Berk)

ZoMiPo in de Spil
IJmuiden - Het ZondagMiddagPodium biedt zondag 9 januari een optreden van De Jewish
Music Band in buurtcentrum De
Spil, Frans Halsstraat 29, IJmuiden.
De Jewish Music Band, ontstaan
uit The KlezMiracles, is in het
jaar 2000 opgericht door pianist
Hans Schnabel. Op openhartige en spontane wijze laat deze
groep het publiek genieten van
de vele aspecten die de joodse
muziek kenmerken: Klezmer, Ladino (oriëntaals), Jiddisch (theater), Israëlisch, alles op kleurrij-

ke wijze uitgevoerd met toelichting van het gepresenteerde programma.
Kenmerkend is de altijd weer
terugkerende melancholie, afgewisseld met passende uitbundigheid en door de jaren
heen heeft de band zich een eigen plaats verworven binnen de
joodse muziekwereld.
De voorstelling begint om 14.00
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal
open. Kaarten à 4 euro zijn in de
voorverkoop verkrijgbaar bij alle
ZoMiPo-locaties en zondag aan
de zaal.

IJmuiden - Zondag 9 januari
houdt GroenLinks afdeling Velsen haar nieuwjaarsreceptie. Iedereen is vanaf 16.00 welkom in
Dorpshuis De Driehoek, Driehuizerkerkweg 34 te Driehuis, achter de Jan Campertschool. Dit
jaar staat de nieuwjaarsreceptie in het teken van de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 2 maart. GroenLinks Velsen zal dan samenwerken met
de GroenLinksafdelingen Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.
Onze regionale kandidaat, Anna van Heijst, zal binnen de provincie de belangen behartigen
van de regio IJmond. Maar allereerst willen we graag met u het
glas heffen en een toast uitbrengen op het jaar 2011, waarin onze groeiende afdeling graag een
rol wil spelen voor een duurzame
en sociale samenleving.

Schaaktoernooi
Felisenum
Velsen-Zuid - Het Gymnasium Felisenum organiseert op
donderdagmiddag 3 februari de
tweeëntwintigste editie van het
jaarlijkse IFES, Interscholair Felisenum Schaaktoernooi, van
13.30 tot ongeveer 16.00 uur.
Voor dit schaaktoernooi worden
leerlingen van groep 6, 7 en 8
van de basisscholen uit de regio
uitgenodigd. Gemiddeld doen er
60 enthousiaste, jonge schakers
mee. Simultaan met dit toernooi
wordt het schoolschaaktoernooi
van het Gymnasium Felisenum
zelf gehouden. De zes beste
leerlingen van dit toernooi plaatsen zich voor het schoolteam,
dat afgelopen jaar Nederlands
kampioen geworden is bij het
schaaktoernooi der zelfstandige
gymnasia. De toernooien vinden
plaats in de aula van het Gymnasium Felisenum aan de Van Hogendorplaan 2 in Velsen-Zuid en
zijn toegankelijk voor publiek tijdens de schaakmiddag op 3 februari 2011.

Jongen
mishandeld
IJmuiden - Zaterdag, omstreeks
02.15 uur, kreeg de politie een
melding dat een jongen gewond
was geraakt op de Lange Nieuwstraat. Ter plekke troffen zij het
20-jarige IJmuidense slachtoffer, die gewond was geraakt in
zijn gezicht. Uit eerste verklaringen zou de jongen uit het niets
door onbekenden belaagd zijn,
ze hadden zijn gezicht met een
scherp voorwerp verwond. Daarnaast had een 20-jarige vriend
van het slachtoffer klappen gekregen. De politie verzoekt mensen die getuige zijn geweest contact op te nemen via 0900-8844.

pagina 12

6 januari 2011

Ingezonden brief

Ondersteuning
bij dementie

Heel bijzonder bedankje
Mijn zoon van 11 jaar werd op
school gepest, omdat hij te dik
zou zijn, wat niet waar is. Maar
door het pesten is hij daar wel
in gaan geloven. Hij wilde afvallen.
Ik heb hem van school gehaald,
vanwege het pesten. En hij is
naar de Vliegende Hollander gegaan. En daar heb ik geen spijt
van gekregen.
In de zomervakantie voordat
mijn zoon naar groep 8 ging,
werd hij opgenomen in het Rode Kruis Ziekenhuis. Diagnose:
anorexia. Het was zo erg dat hij
naar het AMC moest. Hij heeft
daar op sterven gelegen. Het
was voor ons een nachtmerBerliner
Editie: xgedeeltelijk
Documentnaam:
rie.
Hij knapte
op enx
verbleef aansluitend van augustus tot december in de annorexiakliniek. Ik heb in die periode ontzettend veel steun gekre-

gen van schooldirecteur Martin van Leeuwen en juf Linda
van groep 8. Er werden huiswerkmappen meegegeven zodat hij bij bleef. Er werd in de
klas een voedselpakket gemaakt
voor mijn zoon. Dat werd naar
Amsterdam gebracht. Er werd
gezorgd dat hij de Cito toets
kon inhalen, ook die werd gebracht. Er werden cadeaus voor
zijn verjaardag verzorgd. En dat
terwijl juf Linda hem niet eens
kende.
Ik wil langs deze weg de mensen van de Vliegende Hollander
bedanken voor het geduld en
begrip. Andere scholen kunnen
hier een voorbeeld aan nemen.
Mijn zoon is op dit moment stabiel, maar ons leven zal na deze
gebeurtenissen nooit meer hetzelfde zijn.
Naam bij redactie bekend

Terug naar de zee
Vooral voor mensen die
zelf hebben gevaren of
erg van strand en zee
hielden, kan de asverstrooing op zee grote
emotionele en symbolische waarde hebben. Zij
willen de as toevertrouwen aan de onpeilbare
diepte van de zee en op
die manier terugkeren tot
de kringloop van de natuur.
Het verstrooien op zee
kan met elk soort schip
en het mag ook zelf worden gedaan.
Het alternatief is gebruik
te maken van een particulier bedrijf dat verstrooing op zee verzorgt.
Zij hebben daartoe een
luxe motorjacht ter beschikking. Het uitstrooien
vindt plaats bij afgaand
tij, met de vlag halfstok,
op volle zee en volgens
een vast ritueel.
Er wordt voor anker gegaan, de motor wordt
stil gelegd waarna de
as overboord wordt verstrooid. Er kan ook sprake zijn van een speciaal
in water oplosbare urn
die te water wordt gelaten. Deze urn blijft even
drijven en zinkt daarna
naar de bodem.
Als eregroet wordt vervolgens de vlag gehesen
en wordt een rondje om
de verstrooiplaats gevaren. Er volgt een saluut
met de scheepshoorn.
Het is mogelijk voor nabestaanden om hierbij
aanwezig te zijn en zelf
de as uit te strooien. Dit

Alice Loeters
kan dan gepaard gaan
met een laatste woord of
gebed, waarin verbintenis wordt gelegd met de
dag van crematie. Soms
wordt een ‘vaarwelboeket’ meegegeven.
De nabestaanden die
niet aanwezig zijn krijgen,
indien zij dat wensen, een
vermelding van de datum, tijdstip en plaats van
verstrooing. Soms hoor ik
terug dat de naasten op
die bijzondere dag samen naar het strand zijn
gegaan en symbolisch
bloemetjes aan de golven
hebben toevertrouwd.
Nog een bijzonder element. Asverstrooing op
zee is de meest sobere
en
milieuvriendelijkste
vorm van asbestemming.
Behalve de herinnering,
resteert er niets.
Wat echter het meest van
belang is dat ook op dit
laatste afscheid met een
goed gevoel kan worden
teruggekeken.
Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Regio - Op dinsdag 11 januari is
er weer Alzheimer Café in IJmuiden. Deze avond staat in teken
van de ondersteuning die mensen met dementie kunnen krijgen.
Wie twijfels heeft over het eigen
geheugen of over dat van een familielid, kan hulp vragen. Als het
al duidelijk is dat er sprake is van
dementie en er vragen zijn als
‘waar kan ik terecht voor hulp?’
en ‘hoe moet ik er mee omgaan?’
is het mogelijk hulp of advies in
te winnen. De gastspreker is een
medewerker van Tandem, een
mantelzorgmakelaar, die uitleg
geeft over de mogelijkheden in
deze regio. Meer weten over dit
onderwerp? Ga naar het Alzheimer Café in de Centrale Bibliotheek, Dudokplein 16 in IJmuiVanaf maandagmiddag 10 janu- den. De inloop is vanaf 19.00 uur,
Pagina:het
1 programma start om 19.30
ari zijn kinderen welkom om kennis te maken met de inspireren- uur. Zie ook www.alzheimer-nede lessen van Hildegard. Schrijf derland.nl/midden-kennemerland. Iedereen is welkom: menje in voor een gratis proefles!
Naast kinderyoga geeft Hilde- sen met geheugenproblemen,
gard ook workshops Familieyo- partners, kinderen, vrienden, buga. Een uur lang yoga voor ou- ren. De toegang én het eerste
der en kind. In deze workshop kopje koffie zijn gratis. Aanmelga je samenwerken, masseren, ding vooraf is niet nodig. Werkgoed kijken naar elkaar en dus groep Alzheimer Café is overdag
ook van elkaar leren, fysiek be- bereikbaar via 06-33631872.
zig zijn en elkaar stimuleren! Yoga helpt het basisvertrouwen en
het contact met elkaar te versterken. Maar samen met je kind
yoga doen is vooral heel gezellig!
Zondag 16 januari Familieyoga van 11.00 tot 12.30 uur. Geef
je op via info@yogastudiosantpoort.nl of kijk op www.yogastu- Velsen-Noord - De politie is
diosantpoort.nl voor meer infor- op zoek naar getuigen van een
brandstichting die vrijdagmiddag
matie.
31 december rond 11.30 uur heeft
plaatsgevonden aan de Wijkerstraatweg. Dit gebeurde aan de
achterzijde van een supermarkt.
Nog onbekende personen hebben
daar karren gevuld met karton in
brand gestoken. Medewerkers
van de winkel zijn gestart met
het blussen van de brand en de
brandweer heeft het daarna overgenomen. De politie komt graag
in contact met mensen die rond
het tijdstip van de brand iets gezien hebben. Er kan gebeld worden naar de politie in Velsen via
het telefoonnummer 0900-8844.

Lekker in je vel met Kinderyoga!

Kinder- en Familieyoga
bij Yogastudio Santpoort
Santpoort-Noord - Begin het
nieuwe jaar met nieuwe energie
en laat je verrassen door speelse en creatieve yogalessen voor
kinderen en tieners bij Yogastudio Santpoort.
Kinderyogadocente Hildegard
van Nylen geeft les aan kleuters
vanaf 4 jaar, kinderen van 6 tot
en met 9 jaar en tieners van 10
tot en met 13 jaar. De bedoeling
van haar lessen is vooral dat je
‘je lekker voelt’ . Goed over jezelf,
je leven, je lichaam en over anderen.
De lessen bestaan uit het doen
van yogahoudingen, maar ook
uit een praatje maken en creatieve activiteiten. De lessen zullen echt ergens over gaan, maar
ook heel praktisch zijn. Je leert
over de ademhaling, concentratie, ontspanning en bewustzijn.

Getuigen
gezocht van
brandstichting

Open dag Muzenhuis
Haarlem-Noord - Zaterdag 8
januari staat Muziekschool ’t
Muzenhuis weer volop in de belangstelling.
Tussen 11.00 en 16.00 uur vindt
de jaarlijkse Open Dag plaats.
Iedereen die geïnteresseerd is
in muziek, van jong tot ouder,
is van harte welkom om zich tijdens deze Open Dag te laten informeren over alle activiteiten
die binnen ’t Muzenhuis plaatsvinden.
Het belooft een spectaculaire
dag te worden met een gevarieerd programma. Zo zullen diverse leerlingen, op verschillende muziekinstrumenten, laten
horen wat er in een korte tijd al
kan worden bereikt. Verder zullen er de hele dag demonstraties worden gegeven en behoort
een proefles tot de mogelijkheden. Dit kan van piano tot viool, van drums tot gitaar en van
zang tot saxofoon. Voor wie al
heel lang een instrument wil bespelen maar niet weet welk, is
dit de kans.!
Deze Open Dag zal, onder leiding van drumgigant en drumdocent Richard Lems, tussen
15.00 en 16.00 uur worden af-

gesloten met een waanzinnige
drumbattle. Ben je drummer en
vind je het leuk om hier ook aan
mee te doen, neem dan je stokken mee en doe mee! Dit mag je
beslist niet missen.
Wil je binnenkort ook meedoen
aan Idols, Voice of Holland of
een andere talentenjacht, laat je
dan ook informeren over de cursus ‘auditietraining”. Met deze
cursus begin je goed voorbereid
aan wellicht een nieuwe stap in
je muzikale carrière.
Muziekschool ’t Muzenhuis is
aan de Jan Gijzenkade 409a. Zie
ook www.muzenhuis.nl.

Verdachten
mishandeling
aangehouden
IJmuiden - De politie heeft dinsdag twee verdachten aangehouden voor een mishandeling die in
de nacht van 18 op 19 december
heeft plaatsgevonden in IJmuiden.
Dit gebeurde even na 01.30 uur
aan de Kennemerlaan. Een 24-jarige IJmuidenaar werd mishandeld
door twee mannen en hij liep hierbij meervoudig letsel op. Dankzij
onderzoek zijn er op 28 december
twee mannen van 47 en 21 jaar uit
IJmuiden aangehouden.
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Deelnemers Rabobank
Stratenteams bekend
Velserbroek - Vier sponsors
(Rabobank Velsen en Omstreken,
van Waalwijk van Doorn Makelaars, Braak Velsen, en Centragas
van Galen) ondersteunen dit jaar
de 21ste editie van het Rabobank
Stratenteams Toernooi 2011. Nog
een sponsor ontbreekt na het
wegvallen van sponsor Ovenbouw Holland. De organisatie is
druk op zoek naar een sponsor
voor de opengevallen plek.
Er zijn 30 straten die zich hebben
ingeschreven voor het populaire
voetbaltoernooi in Velserbroek.
Het Ossenland is dit jaar de titelverdediger. Of dat dit jaar weer
gaat gebeuren is de grote vraag.

De andere straten staan op
scherp en laten zich niet verrassen. Het wordt weer een spannende strijd met wat nieuwe gezichten.
Zaterdagmiddag 22 januari tussen 12.30 en 17.30 uur spelen
de volgende straten: Mina Krusemanstraat, Ossenland, Grote Boterbloem 1, Krommeweid,
J. Paxtonstraat, Lieskamp, Westbroekerweg en Aletta Jacobsstraat. Zaterdagavond tussen
17.40 en 22.40 uur spelen: Boeier, Spitsaak, Grote Buitendijk,
Marie Jungiusstraat, Bagijnenkamp, Grote Boterbloem 2, Zeiler en Floraronde 1. Zondagmiddag 23 januari spelen tussen
12.00 en 16.30 uur: L. Zocherplantsoen, Nieuweland, Tureluur,
Swoerkamp, D. Marotstraat en
Poortmanstraat. Tenslotte spelen
op zondagavond tussen 16.30
en 21.30 uur de straten Watergentiaan, A. Molletstraat, Floraronde 2, Hofgeesterweg, Watermunt, Waterdrieblad, Klipper en
H. Reptonstraat.
Op de internetsite www.stratenteams.nl is alle informatie van de
afgelopen 20 jaar te vinden met
veel foto’s. Wie met de ‘Rabobank Stratenteams Trofee’ naar
huis mag, wordt zaterdag 29 januari 2011 duidelijk. Op de foto : De wisselbeker waarvoor 30
straten voor de 21ste maal gaan
strijden.

Beurs Blauwe
Veldmuis

La Rosa en Zoete Inval
bij ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - La Rosa
brengt de authentieke en pure
sfeer van rumba, sefardische- en
zigeunermuziek op vrijdag 7 januari om 20.00 uur in ’t Mosterdzaadje. De expressieve zangeres
Astrid Duran en de meestergitarist Manito brengen een ongekend temperamentvolle Spaanse sfeer. Haar soepele stem met
rauw randje past perfect bij het
Spaanse/Roma repertoire.
Op zondag 9 januari om 15.00
uur speelt het muziekensemble

‘De Zoete Inval’ anonieme Hollandse muziek uit de 17de en
18de eeuw. Met gebruikmaking
van een aantal bijzondere, zowel
historische als hedendaagse instrumenten hebben ze een eigentijdse interpretatie van eeuwenoude melodieën gemaakt.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord, 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk, www.mosterdzaadje.nl.

Goede prestaties van
jeugd LTC Brederode
Santport-Noord - In de kerstvakantie hebben verschillende
jeugdleden van LTC Brederode
meegedaan aan tennistoernooien. In het K5-toernooi in Hoofddorp waren vooral de jongens tot
en met 14 jaar succesvol. De finale werd een onderonsje tussen Jelle Wester en Gijs de Jongh
en werd na een spannende wedstrijd gewonnen door Jelle. Deze jongens wonnen ook het jongensdubbel. Noud de Jongh en
Jibbe Hoekstra werden hier tweede. Luuk van Randtwijk haalde de
halve finale tot en met 10 jaar. In
Amsterdam werden twee sterke toernooien op K4-niveau gespeeld. In de eerste week haalde Ivo Bodin een tweede plaats
tot en met 16 jaar en de tweede
week haalde Luca van Essen een
derde plaats tot en met 14 jaar.

Danique van den Burg deed mee
op K3-niveau tot en met 12 jaar
in Belfeld en Leeuwarden en wist
de eerste week op dit niveau een
wedstrijd te winnen. Joris Bodin
deed mee op het hoogste niveau.
Hij won het K2-toernooi in Groningen en werd tweede in het
K2-toernooi in Heemskerk, waardoor hij nu 2e staat op de nationale jeugdranglijst tot en met 14
jaar.
Enkele jeugdleden waren actief
in de seniorentoernooien. Stijn
Greveling en Joran Zethof waren
actief in de herenenkel 6 tijdens
de Haarlemse tennisweek. Stijn
kwam tot de halve finale en Joran
bereikte de finale. Een week later won Ivo Bodin de herenenkel
5 in Badhoevedorp. Al met al een
succesvolle kerstvakantie voor de
jeugdleden van LTC Brederode.

Brievenbus tot twee
keer toe vernield
Driehuis - De politie onderzoekt
de vernieling van een brievenbus
bij een huis aan de Waterloolaan.
Vorige week donderdag omstreeks
23.30 uur werd de brievenbus met
vuurwerk vernield. De woning en

een auto liepen forse schade op.
Zaterdagochtend omstreeks 06.45
uur werd dezelfde brievenbus opnieuw met zwaar vuurwerk opgeblazen. De politie roept getuigen
op zich te melden via 0900-8844.

Velserbroek - Ook dit jaar organiseert de Oudercommissie
van Kinderdagverblijf de Blauwe Veldmuis in Velserbroek een
kleding- en speelgoedbeurs. Deze zal plaats vinden op zaterdag
5 februari van 10.00 tot 12.00
uur. Verkocht worden allerlei baby- en peuterartikelen, zoals kleding van maat 74 tot en met 134,
speelgoed, Maxi-Cosy’s (maximaal 5 jaar oud) en meer. Ook
u kunt spullen inbrengen voor
deze kledingbeurs. Van de opbrengst is 70 procent voor u zelf
en 30 % voor S.O.S. Kinderdorpen. Een inbrengnummer kunt u
verkrijgen via Corine Schippers
via mail deblauweveldmuis@
skonouder.nl. Ook voor verdere informatie kunt u bij haar terecht.

Receptie
Santpoorts
Belang
Santpoort-Zuid - Het bestuur
van de vereniging Santpoorts
Belang, nodigt belangstellenden
uit voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 8 januari. Tussen
15.30 en 17.00 uur is men welkom om met z’n allen het glas
te heffen op 2011! Adres: ’t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201, Santpoort-Zuid.

Geslagen door
onbekende

Dinerclub Velserduin
stopt na vier jaar
Driehuis - Ruim vier jaar bood
het restaurant van verpleeghuis
Velserduin elke dinsdagavond
ruimte aan de dinerclub. Een
grote groep vrijwilligers verzorgde dan de maaltijd en dat gebeurde met veel zorg een aandacht.
Er was altijd verse groente, elke keer werd er getracht om
een gezonde en voedzame maar
ook lekkere maaltijd op te dienen. Er werd gezorgd voor muziek en gezelligheid. De bewoners wisten dit te waarderen: er
was altijd een grote opkomst.
Veel mensen keken er echt naar
uit en gingen na afloop weer tevreden en voldaan naar de afdeling terug. Soms waren er wel 80
gasten die kwamen eten. Vorige
week dinsdag kwam de diner-

club voor de laatste maal bijeen.
Zorgbalans, waar Velserduin onder valt, moest noodgedwongen
de beslissing nemen om te stoppen met deze activiteit. Dit vanwege de bezuinigingen en de
steeds strengere regels op het
gebied van de hygiëne. Er was
die dinsdag een extra feestelijk
diner, maar veel vrijwilligers en
bewoners hadden daar een dubbel gevoel bij. Naast de gezelligheid waren er ook gevoelens van
weemoed en spijt, omdat de dinerclub stopt. De bewoners hadden onderling geld ingezameld.
De vrijwilligers kregen als blijk
van waardering en als dank voor
hun inzet een envelop met inhoud, bedoeld voor een uitje. Op
de foto staat de groep vrijwilligers.

Velserbroek - Een nog onbekende man heeft vorige week vrijdagavond omstreeks 22.30 uur in een
voortuin aan het Tarweland zonder aanleiding diverse spullen
vernield, zoals kerstverlichting en
een bankje. Toen de 29-jarige bewoner naar buiten liep om de man
uit zijn tuin te verwijderen, begon
deze wild om zich heen te slaan.
Hierop duwde de bewoner de
man. Deze reageerde hierop door
de bewoner hard in het gezicht te
slaan. De Velserbroeker liep verwondingen op in het gezicht en
moest zich onder doktersbehandeling laten stellen. De onbekend
man is er vandoor gegaan. Mensen die getuige zijn geweest of
weten wie de man is, worden verzocht contact op te nemen met de
politie, telefoon 0900-8844.

Jongens
aangehouden
Velserbroek - Twee jongens van
15 en 16 jaar uit Velserbroek zijn
vorige week dinsdagavond rond
20.30 uur aangehouden omdat zij
vuurwerk hadden afgestoken. De
jongens zullen worden doorverwezen naar HALT. Gezien de leeftijd van de twee, zijn de ouders in
kennis gesteld.
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Do-In oefeningen
voor uw gezondheid

Ophef over
rioolheffing
garageboxen
Velsen - Met ingang van het belastingjaar 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Met deze wet heeft
de gemeente meer wettelijke verplichtingen gekregen. Gemeenten
hebben daarmee de verantwoordelijkheid gekregen voor regenwater en grondwater. Op grond
van deze wet heeft de gemeenteraad besloten dat garages waar
hemelwater wordt geloosd op de
riolering, met ingang van het belastingjaar 2008 niet langer meer
vrijgesteld zijn voor de rioolheffing. Hierbij gaat het met name
om garages die deel uitmaken
van een cluster van garageboxen.
,,Dat is allemaal leuk en aardig,’’ zegt meneer Van Es, bewoner van een flat aan de Planetenweg. ,,Maar mijn garagebox is gelegen onder de flat en heeft daarom geen eigen regenwaterafvoer,
want de regen valt op het dak van
de flat. En dit geldt natuurlijk voor
alle garages hier onder de flats
rond de Planetenweg en het Pleiadenplantsoen. Daarbij komt nog
dat na een flinke hoosbui zowel
de straat als de toegang naar de
garages volledig blank staat. Ik
moet dan mijn laarzen aantrekken om bij mijn garage te kunnen
komen om dan de boel met een
rubberen trekker en dweilen weer
droog te krijgen. En daarvoor krijg
ik dan ook nog een aanslag van
de gemeente voor regenwaterafvoer. Flessentrekkerij”, aldus Van
Es. Een andere, rekenkundige, insteek heeft de heer Kooij uit Velsen-Noord over deze belasting:
,,Want als je uitgaat van een garagedak van circa 15 m2, dan komt
dat, met een gemiddelde regenval
in Nederland, neer op 12 m3 water per jaar. Met een aanslag van
170 euro per jaar komt dit neer op
ruim 14 euro per m3 regenwater.
Een m3 schoon drinkwater, dat
moet worden opgepompt en gezuiverd, komt echter voor maar
1,24 euro uit de kraan. Dat is elf
keer goedkoper dan regenwater afvoeren van een garagebox.’’
Beide heren kijken met veel belangstelling uit naar een reactie
van de gemeente.

Dance & Ballet Company

Open lessen, masterclass
en superaanbieding
Santpoort-Noord - De Dance &
Ballet Company is nu 15 jaar gevestigd in Santpoort en heeft in
september en januari instroommogelijkheden voor kinderen en
volwassenen.
Op maandag 17 januari is er om
16.45 uur Funky Kids voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 van de
basisschool. Deze les omvat zoveel mogelijk basistechnieken en
muzikale vorming in een stoer en
pittig sausje. Muziek die aansluit
bij de beleving geeft deze les
een plezierig en dynamisch element. Om 17.30 uur is er les voor
kinderen van groep 6, 7 en 8 en
wordt er een balans gezocht tussen street- en showdancelessen.
Om 18.30 uur is er hiphop voor
de leerlingen van 13 jaar en ouder. Pittig en uitdagend zijn goede kernwoorden maar ook relaxte muziek en de nieuwste moves
uit de clips zorgen voor een
energieke les.
Ook op 17 januari is er een masterclass hiphop voor de 17+ leerling om 19.30 uur. Met een geweldige docent voor de klas
wordt deze lescombinatie al snel
een pittige routine en een lekker
‘workout’. Deze masterclass staat
open voor de starter en intermediate danser. Bij deelname graag
van te voren opgeven via de
website. Lori zal de masterclass
verzorgen en zij doet als professioneel danseres mee in verschillende groepen en produc-

ties. Voor mamma’s is er de FIT!
les op maandag om 20.30 uur.
Deze les, voor dames van 30+
staat bol van de zonnige Zumba vrolijkheid maar tevens wordt
hard gewerkt aan buik-, bil- en
beenspieren. Alle spieren komen
op muzikale wijze aanbod. Iedereen is welkom om op maandag
17 januari een les mee te doen.
Klassiek ballet is de kern van de
Dance & Ballet Company, omdat
dit nu eenmaal de onmisbare basis is voor kinderen die dans willen leren. Deze onmisbare basis wordt in een fijne les aan de
kinderen overgedragen. In Santpoort zijn de klassieke lessen op
donderdagmiddag van 16.00 tot
19.00 uur en zijn er open lessen
op donderdag 20 januari.
Voor kinderen uit groep 3 tot en
met 8 jaar is er een speciale aanbieding. Afwisseling is een trend
en daarom biedt de Dance &
Ballet Company naast de klassieke les, de show- of streetdance les met 50% korting aan.
Dat is dus twee keer in de week
dansplezier, twee dansen op de
grote voorstelling in de Haarlemse Stadsschouwburg, twee keer
zo snel leren en snel zichtbare
vooruitgang.
Dance & Ballet Company, Burg.
Enschedelaan 71, SantpoortNoord. Zie ook www.Dans-NU.
nl, of e-mail naar info@dansNU.nl of bel/sms 06-55158298.

Politie zoekt getuigen

Driehuizenaar
overloopt inbrekers
Driehuis - Een bewoner van een
huis aan de Driehuizerkerkweg
kwam maandag omstreeks 18.15
uur thuis toen hij zag dat de gordijnen gesloten waren, terwijl hij
die open had gelaten toen hij
wegging. De man vermoedde
dat er iets niet in de haak was en
bij het binnenkomen kwamen er
twee mannen de trap af gerend.

Een van de mannen rende langs
de bewoner, de ander verdween
via de achterdeur. Politiemensen
hebben, onder meer met behulp
van een politiehond, gezocht in
de omgeving naar de inbrekers.
Deze zijn helaas niet aangetroffen. De politie heeft de zaak in
onderzoek en roept getuigen op
zich te melden via 0900-8844.

IJmuiden - Do-In is een bewegingsvorm uit Japan voor het
strekken van meridianen. Stijfheid is tegenwoordig iets gewoons geworden, dat niet eens
meer als zodanig wordt herkend. Vaak wordt het geaccepteerd als een natuurlijk verschijnsel waar je niets aan kan
doen. Do-In helpt de conditie
van de meridianen verbeteren
waardoor je lichaam lenig wordt
en je lichamelijk en geestelijk
in evenwicht brengt. Meridianen zijn energiestromen in het
lichaam die gekoppeld zijn aan
organen. Door het strekken ervan laat je de Ki (levensenergie)
door je lichaam stromen.
Do-In bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk opwarmoefeningen als voorbereiding op
de meridiaanstrekkingen, het
doen van meridiaanstrekkingen,
het opbouwen van Ki, ademhalingstechnieken en harmonisering van de ademhaling en massagetechnieken bij jezelf of bij
een partner. Het grote voordeel
van Do-In is dat iedereen de oefeningen kan uitvoeren. Het is
geen competitie en je voert de

oefeningen op je eigen gemak
uit. Woensdag 12 januari start
Tamara de Boer in IJmuiden een
cursus van 15 lessen. Een proefles is gratis. Tamara is tevens afgestudeerd shiatsu-therapeute, dus ook voor een behandeling kunt u bij haar terecht. Zij
is bevoegd door de Nederlandse
School voor Klassieke Shiatsu.
Voor informatie en inschrijving
kunt u bellen met 06-30024064.
Zie advertentie elders in deze
krant.

Fotostudio in IJmuiden

Voordelige fotoshoot
bij Ed Geels Fotografie
IJmuiden - De hele maand januari is er een leuke actie bij Ed
Geels Fotografie: een mini fotoshoot voor een heel vriendelijk prijsje. Mooie, glamourachtige foto’s, in een professionele
studio gemaakt met goede belichting, die eventueel ook nog
bewerkt kunnen worden. Gave
foto’s, leuk om als profielfoto op
je Hyves of Facebook te zetten.
Echt een buitenkans.
Sinds anderhalf jaar is Ed Geels
zich meer gaan toeleggen op de
fotografie. Hij deed een opleiding, volgde verschillende cursussen en heeft zijn eigen studio, boven meubelzaak Geels
aan de Willemsbeekweg. Hij
heeft twee specialiteiten: portretfotografie en trouwreportages. ,,Tijdens een bruiloft poseert het bruidspaar natuurlijk
ook voor de foto, voor de rest
ben ik op een fotojournalistieke manier bezig’’, vertelt Ed. ,,Ik
probeer onopgemerkt aanwezig
te zijn, zodat de foto’s spontaan
zijn en niet gekunsteld. Het lukt
me zo goed om de sfeer van
de dag vast te leggen, de emotie en de gezelligheid.’’ Zeer gewild is het Platinum Pakket. Het
bruidspaar krijgt dan vooraf
een gratis verlovingsshoot, een
mooie reportage en het mooiste fotoalbum uit de collectie. Er
hoort ook een canvas doek bij
van 40 bij 60 centimeter van de

mooiste foto en een spectaculaire slide show, die binnen drie
dagen on line is. Ed Geels is een
bevlogen fotograaf, die er veel
werk van maakt. De resultaten
zijn te zien op www.edgeelsfotografie.nl.
Met al tientallen boekingen
voor 2011 heeft hij een druk jaar
voor de boeg. Wie trouwplannen heeft en nog een fotograaf
zoekt, moet snel zijn. Maar voor
nu: maak gebruik van de aanbieding in januari: slechts 25
euro voor een gave mini-fotoshoot. Ed Geels is telefonisch bereikbaar via 06-51261537, digitaal via info@edgeelsfotografie.
nl. Op de foto staat Ed met zijn
zoon Mason.
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Loopbaancoach,
dat werkt!

Al meer dan 20 jaar dé
verloskundigenpraktijk
Velsen - Al meer dan 20 jaar is
Verloskundigenpraktijk Velserbroek & IJmuiden dé praktijk
voor verloskundige zorg in Velsen en omstreken. In totaal werken er vijf verloskundigen in de
praktijk. Dit betekent regelmatig
een andere verloskundige op het
spreekuur of in het kraambed,
maar tegelijkertijd ook een goede achterwachtregeling en dus
bij vakantie, ziekte of meerdere bevallingen tegelijk, toch een
bekend gezicht omdat er altijd
iemand van de eigen praktijk bereikbaar is.
De verloskundigen van de praktijk, Inger Schram, Lyda Sjouwerman, Iboyca Holkenborg, Dini Nienhuis en Berlinda Minnes, zijn inmiddels vertrouwde
gezichten in en rondom Velserbroek en IJmuiden. Samen zorgen zij voor alle zwangeren in
een groot gebied rondom Velserbroek en IJmuiden; iedereen
uit de regio Velsen (IJmuiden,
Velserbroek, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Driehuis, SantpoortNoord, Santpoort-Zuid en Haarlem-Noord) is welkom voor een
ontspannen begeleiding van de
zwangerschap. De praktijk is gehuisvest op 2 locaties, onder andere bij apotheek Ledeboer aan
de Kennemerlaan te IJmuiden.
De andere locatie bevindt zich
in Velserbroek, waar tevens 1e
Lijns Echocentrum MaMa is gevestigd. De echoscopisten van
het echocentrum, Manita Vlegels en Marian de Hoog, verzor-

gen sinds mei 2007 alle verloskundige echo’s voor de zwangeren die bij de praktijk zijn ingeschreven. Daarnaast zijn zwangeren uit naastgelegen regio’s
ook van harte welkom! En goed
nieuws: met ingang van dit jaar
is het aantal echo’s in de zwangerschap uitgebreid. Vanaf 1 januari 2011 krijgt elke zwangere - indien gewenst - een extra
(groei)echo bij 30 weken zwangerschap. Naast alle geïndiceerde echo’s is het tevens mogelijk
om tegen een kleine vergoeding
(20 euro) een ‘pretecho’ te laten
maken bij eerstelijns echocentrum MaMa.
Zowel de verloskundigenpraktijk als het echocentrum werkt
zeer nauw samen met het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk, het Kennemer Gasthuis te
Haarlem en het AMC te Amsterdam. Bevallingen zijn mogelijk
in zowel Beverwijk als Haarlem.
Door de jarenlange ervaring van
de verloskundigen en echoscopisten is er een korte lijn naar
de specialisten van de betreffende ziekenhuizen. Kortom: ook in
2011 is iedereen welkom bij Verloskundigenpraktijk Velserbroek
& IJmuiden de zorg voor moeder en kind! Ben je zwanger? Of
heb je een zwangerschapswens?
Wij staan graag voor je klaar om
je tijdens de meest bijzondere
tijd van je leven te begeleiden.
Bel met 023–5201205 of kijk op
www.verloskundigenpraktijkvelserbroekijmuiden.nl.

Politie zoekt getuige
Regio - Vorige week donderdagavond even voor 18.30 uur reden
agenten naar de Rijksstraatweg
in Haarlem-Noord omdat daar
een man onwel zou zijn geworden. Een 56-jarige Haarlemmer
had een epilepsieaanval gekregen en was ten val gekomen met
zijn fiets.
Twee omstanders hebben de
man geholpen en schakelden de
politie in. Toen die arriveerde, zagen de agenten een vrouw wegfietsen. Deze mevrouw bleek de

man te hebben geholpen, maar
ging weg toen de politie eraan
kwam. Een andere vrouw was
nog wel bij het slachtoffer aanwezig toen de politie arriveerde. De politie wil graag in contact komen met de mevrouw die
al eerder weggefietst is. Er kan
contact opgenomen worden met
de politie in Haarlem via het telefoonnummer 0900-8844. De
Haarlemmer is door een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

Kunst en antiek op
Decorade Heemskerk
Heemskerk
Aanstaande
weekend vindt de negende editie van de Decorade plaats in
Château Marquette met hedendaagse kunst, maar ook oude
werken en antiek. Telkens weer
lukt het organisatiebureau Valkor nieuwe deelnemers aan te
trekken, waardoor het aantrekkelijk blijft het verrassende aanbod te bekijken. Tijdens deze
Decorade presenteren 35 galeriehouders, kunsthandelaren,
antiquairs en beeldende kunstenaars hun mooiste stukken. Het
eeuwenoude kasteel met slotgracht voegt bovendien een extra dimensie toe aan het bezoeken van de beurs.
Nieuwe deelnemers zijn bijvoorbeeld Ria en Marieke Vergouw.
Marieke heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen en maken van keramiek, waaronder
urnen. Haar moeder Ria maakt
stillevens. “Eigenlijk is het opmerkelijk dat ik pas in aanraking
kwam met keramiek toen ik een
workshop volgde tijdens een vrijgezellenfeest”, vertelt Marieke.
“Want als dochter van een graficus en kunstschilderes en kleinkind van een beeldhouwer zou
je denken dat de artistieke aspiraties eerder de kop op zouden
steken. Nu, twaalf jaar later, ben
ik me gaan specialiseren in het
maken van keramische urnen en
heb een eigen atelier op de Parkstraat in Zaandam, waar ik ook
workshops verzorg.”
Ria Vergouw-Zonneveld is geboren en opgegroeid in Castricum. Zij maakte kennis met
kunst toen zij verkering kreeg
met Sopke uit Zaandam, die graficus was. Zijn vader was de in
de Zaanstreek bekende schilder
en beeldhouwer Bram Vergouw.
Na cursussen grafische techniek
en aquarelleren bleef het zoeken
naar een eigen stijl en techniek.
“Geïnspireerd door Henk Helmantel en Annelies Jonkhart ben
ik mij gaan toeleggen op het fijnschilderen van stillevens”, vertelt
zij. Te zien zijn verschillende gebruiksvoorwerpen, fruit, bloemen, eieren; de schilderijen hebben allen gemeen dat het kleur-

gebruik opvallend mooi is.
Een andere nieuwe deelnemer is
Herman Deen die bronzen beelden laat zien, vaak uitgevoerd
met een grapje. Marijke van Diest
laat zich bij het schilderen inspireren door landschappen. Anita
Johansen maakt grote werken in
olie op doek in realistische stijl.
Jan Maliepaard komt met zijn
collectie hedendaagse figuratieve gouaches naar de fair. Marten
Randa uit Winschoten neemt zijn
eigen abstracte schilderijen mee
en kunstobjecten van een aantal
bekende kunstenaars die hij vertegenwoordigt. Netty Rumping
laat figuratieve keramische plaquetten zien. Wim Visser toont
een collectie artistieke kunstfoto’s. Gerrit van den Berg laat de
bezoekers genieten van abstracte beelden in steen. Ankie Rooks
exposeert semi-figuratieve en
semi-abstracte stenen beelden
en Loet van Veen bronzen. Tot
slot Toos Mak-van Gemert die
met hedendaags keramiek naar
Heemskerk komt.
Verder wordt op de Decorade weer een uitgebreide keuze
groot en klein antiek en hedendaagse en klassieke kunstwerken gepresenteerd.
Denk dan aan beelden, schilderijen, tekeningen, glaswerk, keramiek en handgemaakte sieraden. Verder schitterende zilvercollecties, kristal, porselein,
klokken en antiek meubilair zoals tafels, secretaires, side tables, bureaus en ga zo nog maar
even door. Het is op de beurs ook
mogelijk informatie in te winnen
over restauratie- en reparatiemogelijkheden. Iedere bezoeker
ontvangt een Palet kunstmagazine cadeau ter waarde van 6,75
euro. Tenminste, zolang de voorraad strekt.
Zaterdag is het mogelijk een
gratis taxatie uit te laten voeren
door een gecertificeerde registertaxateur. De Decorade is geopend op vrijdag 7 januari van
19.00 tot 22.00 uur, zaterdag 8
en zondag 9 januari van 11.00 tot
17.00 uur. Het adres is Marquettelaan 34 in Heemskerk. Parkeren is gratis.

Velsen - Soms raken de
schoolprestaties van jongeren
in het slop. Ze beginnen met
goede moed aan een opleiding, maar halverwege worden
hun cijfers slechter. Het leren wordt zwaar, en soms verdwijnt de motivatie om door te
ploeteren. Uiteindelijk neemt
iemand de beslissing om te
stoppen en werk te zoeken.
Maar daar zijn de problemen
meestal niet mee opgelost.
Want niet iedere jongere weet
op dat moment welk werk hij
zou willen doen. Het afbreken van de opleiding beschadigt vaak het zelfvertrouwen,
en dat hindert het nemen van
initiatief. En hoe verkoop je tijdens een sollicitatie dat je gestopt bent met je opleiding?
Lastig is dat de manier waarop we opvoeden en onderwijzen, kinderen niet altijd helpt
om hun talenten optimaal te
ontwikkelen. Ze zitten in een
systeem dat niet bij iedereen
past, en dat er ook niet op gericht is om recht te doen aan
de grote verschillen die tussen
kinderen bestaan in talenten,
interesses en manieren van leren. Zo kan het gebeuren dat
iemand op zijn twintigste ontdekt dat hij niet meer weet wat
hij wil en kan, en dat hij zich
stuurloos en onzeker voelt.
Wat te doen?
In zo’n situatie probeer ik eerst
met iemand te achterhalen
waar zijn oorspronkelijke interesses en sterke kanten liggen. Want daar ligt de kracht
die hij nodig heeft om geïnspireerd verder te gaan. Wat heeft
hij meegekregen van zijn ouders en voorouders? Welke
hobby’s had hij als kind? Hoe
komt het dat hij ze heeft losgelaten? Wat doet hij nu met
die talenten? En welk verband
is er met zijn scholing? Deze zoektocht helpt bij het ontwikkelen van het authentieke
verhaal, het zelfvertrouwen, en
volgende stappen naar werk of
opleiding.
Herkent u hierin uw kind? Hoe
kunt u hem helpen zijn oorspronkelijke energie te activeren?
Han van Kleef
www.loopbaanbegeleidingijmond.nl
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Talentenjacht
bij Sint Caecilia

Korting op
zorgverzekering
IJmuiden - Velsense minima
met een inkomen tot 130% van
de geldende bijstandsnorm kunnen via de gemeente Velsen een
korting krijgen op hun zorgverzekering. Deze korting bedraagt
5% op de premie voor de basiszorgverzekering en 10% op de
afgesloten aanvullende verzekeringen. Mocht u niet zeker weten of deze korting op u van toepassing is, neem dan contact op
met de Formulierenbrigade Velsen. De consulenten van de Formulierenbrigade Velsen bekijken
samen met u of u in aanmerking
komt voor deze korting en zullen
u vervolgens helpen deze aan
te vragen. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in Loket
Velsen voor Wonen, Welzijn en
Zorg, gebouw de Delta aan de
Rijnstraat 2. Op werkdagen zijn
zij bereikbaar tussen 09.00-17.00
uur op telefoonnummer 0255533885 en via de e-mail: formulierenbrigadevelsen@madi-mk.
nl. Bij mensen die graag hulp
willen maar niet mobiel zijn komt
de Formulierenbrigade thuis.

Hennep
aangetroffen
IJmuiden - Vorige week donderdagmiddag rond 15.00 uur
kwam er een melding binnen bij
de politie dat er mogelijk hennep
was aangetroffen in een loods
aan de Amperestraat. Op locatie
troffen agenten inderdaad hennep aan. In totaal werden er 52
planten in beslaggenomen, welke zullen worden vernietigd. De
politie onderzoekt wie de hennep daar geteeld heeft.

Geslaagd
kersttoernooi

Velserbroek - Geheel volgens
traditie startte op tweede kerstdag het kersttoernooi in Tenniscentrum Velserbroek. Heel
veel bekende spelers uit de regio deden hier weer aan mee. Er
kon worden ingeschreven voor
de Dames, Heren en Gemengd
Dubbel in diverse categorieën.
Dit jaar werd de categorie 50+
voor de tweede keer georganiseerd. Hier is steeds meer animo voor. Overdag speelden zij
in een gezellig poule hun wedstrijdjes. In de namiddag begonnen de overige onderdelen.
Omdat veel deelnemers overdag aan het werk waren was het
voor de wedstrijdleiding nog een
lastige puzzel. Maar uiteindelijk heeft iedereen zijn partijtjes
kunnen spelen. Na vier gezellige
en druk bezochte dagen, werden
donderdagavond de finales gespeeld. Dit levert altijd spannende wedstrijdjes op. Rond 23.00
uur konden dan de prijzen worden uitgereikt.

LGV: zorgen om
sneeuw op fietspaden
Velsen - De LGV is verbaasd
dat, de gemeente Velsen niet
in staat blijkt te zijn om te zorgen dat in ieder geval fietsers
gebruik kunnen maken van de
fietspaden. Ook na het verbeteren van de weersomstandigheden, bleven veel paden slecht
berijdbaar.
,,Over gehandicapten en voetgangers hoeven we al helemaal

niet te spreken, want zelfs die
kunnen niet van deze fietspaden gebruik maken,’’ zegt Piet
van Deudekom van LGV.
De LGV vindt dat de gladheidbestrijding terug moet naar BOR
(Beheer Openbare Ruimte). De
ReinUnie moet wel betrokken
blijven voor de beschikbaarstelling van de werktuigen, maar de
regie moet terug naar BOR.

Ingezonden brief
In een poging de financiële
huishouding van de gemeente
Velsen op orde te krijgen, heeft
de gemeente weer een nieuw
slachtoffer gevonden: de garageboxhouder.
Het gaat niet om de garages die
vastzitten aan huizen, maar om
de zogenaamde clusters van garageboxen.
Het regenwater dat op deze garages valt moet afgevoerd worden en dat neemt kosten met
zich mee, tot zover geen probleem. Maar dan gaat het over
het bedrag wat daarvoor betaald
moet worden en dat is voor een
eigenaar/gebruiker 170 euro.
Laten we hier nu eens een rekensommetje op los. De oppervlakte van een gemiddelde box
is circa 15 m2. Met de regenval,
zoals die in Nederland gemiddeld valt (zo’n 75 cm per jaar),
komt dat neer op 12 kuub water
per jaar. Voor elke kuub regenwater dus ruim 14 euro.
Nu zult u denken ‘Nou en?’

Maar als we daar de tarieven
van schoon drinkwater tegenover zetten, wordt het wel heel
schrijnend. Drinkwater moet opgepompt en gereinigd worden
en kan dan voor 1,24 euro per
kuub uit de kraan komen. Dat
is elf keer goedkoper dan regenwater afvoeren van een garagebox.
Het is naar mijn mening een
schande om voor een garagebox evenveel belasting te moeten betalen als voor een heel
huis, dat het riool vult met water uit het bad, toilet, wasmachine, vaatwasser, regenwater etc.
Dit zal wel één van de eindeloze
lastenverzwaringen zijn die ons
nog te wachten staan, want de
crisis moet betaald.
En het zal mij daarom benieuwen
welke slachtoffers onze, o zo oprechte, bestuurders de volgende
keer uitkiezen om hun financiële
wanbeleid te verdoezelen.
Naam bij redactie bekend

Dronken automobilist
rijdt tegen vangrail
Velsen-Zuid - Een 37-jarige inwoner van Lijnden is vorige week woensdagavond rond
21.15 uur aangehouden wegens
rijden onder invloed van alcohol.
De man was met zijn auto tegen
de vangrail beland op de A22.
Zijn auto raakte hierbij flink beschadigd, maar de man probeerde zijn reis toch met het voertuig
te vervolgen. Surveillerende po-

litiemensen kwamen de man op
dat moment tegen en gaven een
stopteken. Er werd een blaastest
bij de man afgenomen waaruit
bleek dat hij teveel gedronken
had. Op het politiebureau wees
een ademanalyse uit dat hij een
alcoholpromillage van 1.98 had.
Hierop is de man aangehouden.
Zijn beschadigd auto is weggesleept.

Regio - Voor alle jonge muzikanten, zowel instrumentaal
als vocaal, wacht een superleuke uitdaging in het voorjaar van
2011. Fanfare Sint Caecilia uit
Heemskerk organiseert een talentenjacht voor de regio IJmond
met op 3 april de grande finale in
de grote zaal van het Kennemer
Theater in Beverwijk.
Om de zes ultieme talenten samen te brengen op één podium, die gaan strijden om de Muziekprijs IJmond, zullen er eerst
in het weekeinde van 12 en 13
februari voorrondes plaatsvinden. Kinderen en jongeren tot en
met 16 jaar kunnen zich opgeven voor deze voorrondes, of ouders/docenten kunnen dit voor
hen doen.
Fanfareorkest Sint Caecilia is zoals bekend, alles behalve een
traditioneel ‘toeterkorps’. Zojuist
heeft het orkest opnieuw bewezen vooruitstrevend en ver-

nieuwend bezig te zijn, door
een wilde mix van Balkan muziek, jazz en koormuziek te spelen in een bijna uitverkocht Paradiso in Amsterdam. Net als vorig jaar was St. Caecilia uitgenodigd om mee te spelen in een
modern kerstconcert, waar ook
dichter Frank Starik en cymbalonspeler Vasile Nedea aan meededen. Zo sloot St Caecilia dit
jaar af met een spetterend optreden en zal dit ambitieuze orkest ook in 2011 weer van zich
laten horen. Zo zijn zij bijvoorbeeld te beluisteren op het Juttersfestival in Wijk aan Zee, waar
zij met niemand minder dan de
Bintangs zullen optreden! Kortom: elke muziekstijl en elke willekeurige bezetting behoort dan
ook tot de mogelijkheden van dit
orkest voor de jonge kandidaten, die gaan strijden om de Muziekprijs IJmond! Zie ook www.
stcaeciliaheemskerk.nl.

Nieuwjaarsconcert
IJmuider Harmonie
IJmuiden - Al ruim een kwart
eeuw verzorgt het concertorkest van de IJmuider Harmonie
in het begin van het nieuwe jaar
een Nieuwjaarsconcert.
Dat gebeurt dit jaar op zondag
9 januari vanaf 12.00 uur in de
Burgerzaal van het Velsense
stadhuis in IJmuiden. Het concert zal in het teken staan van
film- en musicalmuziek. Dat
is ook het thema dat de door
Bert Ridder geleide harmonie
voor het komende jaar gekozen heeft.
Het was de laatste jaren de gewoonte dat het concert verzorgd werd samen met een
ander muziekgezelschap. Dat
bleek dit jaar niet mogelijk. Bert
Ridder heeft daarom gekozen
voor een wat uitgebreider repertoire, zodat de bezoekers

volop aan hun trekken komen.
Het programma opent met Soldaat van Oranje van Rogier van
Otterloo. Het gaat om een door
Koos Mark bewerkte versie van
de bekende muziek van de gelijknamige film. Arrangeur Johan de Meij maakte een bewerking van de muziek uit de musical Chess van Benny Andersson en Björn Ulvaes (de mannelijke helft van ABBA). Hoewel
het thema (een schaakmatch
tussen een Amerikaan en een
Sovjet-Rus tijdens de Koude
Oorlog) achterhaald lijkt, is de
muziek nog steeds actueel. De
Burgerzaal is open vanaf 11.30
uur en zoals gebruikelijk is het
aantal zitplaatsen en programmaboekjes beperkt. Wie het
eerst komt, het eerst maalt, is
hierop zeker van toepassing.

Reünie Het Jonge Duin
en De Windroos
Velserbroek - Vijf jaar geleden
zijn obs Het Jonge Duin en obs
De Windroos gefuseerd en samen verder gegaan als obs De
Duinroos. Hoogste tijd voor een
reünie. Leuk om iedereen weer
eens te zien en te horen wat iedereen nu doet. De reünie zal
plaats vinden op vrijdag 20 mei
van 20.00 tot 23.00 uur. Hierbij
worden alle oud leerlingen, ouders van oud leerlingen en oud
leerkrachten uitgenodigd om te
komen. Kosten voor de reünie
zijn 12,50 euro, dit is inclusief
twee drankjes en lekkere borrelhapjes. Het bedrag kan overgemaakt worden naar rekening
nummer 388058285, t.n.v. obs

De Duinroos, reünie 2011, project 90125 en je naam. Om zeker te weten dat alles goed gaat
willen we vragen om ook nog
een bevestiging te sturen via de
mail naar: reunie@obsdeduinroos.nl met daarin naam, datum van overmaking geld, jaar
van uitstroom en locatie. Opgeven is mogelijk tot 15 april 2011
Omdat het onbegonnen werk is
om iedereen persoonlijk uit te
nodigen, hopen we iedereen via
deze weg te bereiken. Geef het
dus door! Zie www.obsdeduinroos.nl, mailen kans naar reunie@obsdeduinroos.nl of bellen
naar school (023-5391740), vragen naar Nicole.
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Samen werken aan de toekomst

Nieuwjaarsreceptie Velsen
Samen de uitdagingen voor de toekomst aangaan - dit benadrukte burgemeester Franc Weerwind in zijn
toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van Velsen.
Maandag 3 januari 2011 vond de nieuwjaarsreceptie plaats van de gemeente Velsen. De burgemeester keek in zijn
nieuwjaarstoespraak terug op 2010. Een
belangrijke democratische gebeurtenis
waren de verkiezingen, die leidden tot
een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad.
Hij benadrukte de noodzaak van samenspel tussen politiek en samenleving, met
name in het licht van de opdrachten en
uitdagingen waar Velsen voor staat. In
2010 was ook het jaar van Sail, dat samen met het Havenfestival gevierd werd.
Het is een voorbeeld van een dynamisch
evenement waar Velsen trots op mag zijn.

Gladheidsbestrijding in 2011
De grote hoeveelheid sneeuw en het
gebrek aan zout in 2010 leidden tot
spiegelgladde fietspaden in Velsen
in december, en tot veel reacties van
inwoners. Afspraken met ReinUnie
en een beperkt strooiscenario moeten problemen in de toekomst voorkomen.
De laatste twee weken van 2010 kregen
medewerkers van de gemeente en ReinUnie veel reacties van Velsenaren over
de gladheidbestrijding op de fietspaden.
De gemeente kon hen alleen maar gelijk
geven en betreurde de gang van zaken
zeer, omdat de plannen voor gladheidbestrijding juist nadrukkelijker op fietsers waren gericht. Half december bleek
dat ReinUnie voorlopig niet kon rekenen
op zoutleveringen van de leverancier, ondanks de gemaakte contractuele afspraken daarover. De gemeente en ReinUnie
besloten daarom op 17 december over te
stappen op een noodscenario voor gladheidbestrijding. Dat houdt in: zout strooien op de belangrijkste doorgaande wegen en sneeuwruimen en zand strooien op alle overige wegen en fietspaden.
Zo slinkt de zoutvoorraad minder snel,
waardoor er langer gestrooid kan worden.
Op de avond van 17 december viel er een
grote hoeveelheid sneeuw. De gemeente heeft toen ReinUnie dringend verzocht
om knelpunten aan te pakken. Echter, de
inmiddels aangereden sneeuwlaag op de
fietspaden kon niet met borstels worden
weggewerkt en zout was niet voorhanden. Daardoor hadden fietsers in de loop
van die week te kampen met een gladde
ijslaag. Reinunie kreeg die pas vlak voor

de jaarwisseling onder controle, met ingehuurd materiaal. Begin januari gaat de
gemeente opnieuw met ReinUnie om tafel, om te bespreken hoe dit zoutgebrek
heeft kunnen ontstaan en vooral hoe het
in de toekomst kan worden voorkomen.
Een woord van dank is op zijn plaats voor
de bewoners die hun stoep hebben geveegd tijdens de sneeuwperiode. De gemeente hoopt dat zij dat blijven doen
wanneer dat nodig is en roept anderen
op hun voorbeeld te volgen.
Beperkt strooiscenario
Sinds de week van 3 januari is er een
‘beperkt’ strooiscenario van kracht. Alle autorijbanen uit de strooiroute kunnen weer met zout gestrooid worden. De
fietspaden worden met zand gestrooid.
Voor bewoners is nog geen zout beschikbaar op het afvalbrengstation van
ReinUnie. Onder normale omstandigheden wordt in bepaalde voetgangersgebieden, bij bushaltes en oversteekplaatsen, de gladheid bestreden door medewerkers van de gemeente Velsen, maar
ook zij moeten het momenteel met heel
weinig zout doen.
Meldingen
Wie meldingen heeft over de uitvoering
van gladheidbestrijding op de strooiroutes kan terecht bij ReinUnie (klantenservice@reinunie.nl of 0255 566100 ).
De meest actuele informatie over gladheidbestrijding staat op www.reinunie.nl.
Meldingen of vragen over de vastgestelde strooiroute kunt u kwijt via een Melding Openbare Ruimte bij de gemeente
Velsen, op de homepage van de website
www.velsen.nl.

Volgens de burgemeester moet de gemeente meer dan voorheen op strategisch niveau gaan functioneren en verder kijken dan één of twee jaar. Ook
daarin is samenwerking belangrijk, zowel
binnen de IJmond als met Amsterdam.

De Visie op Velsen 2025 is een voorbeeld
van een gezamenlijke strategie voor de langere termijn. De komende maanden wordt
dit traject afgerond. De Visie 2025 is de basis voor de bezuinigingen die moeten komen, en die antwoord geeft op vragen als:
wat blijven we doen, wat doen we minder
en wat doen we niet meer. Tot slot wenste de burgemeester allen een vruchtbaar
en kansrijk 2011 toe. (foto: Reinder Weidijk)

Visie verhalen over Velsen 2025

Opnieuw bijeenkomst voor
inwoners gemeente Velsen
Schrijf een visieverhaal over hoe Velsen er in 2025 uit moet zien: dat is de
uitnodiging aan inwoners van Velsen.
Maandag 17 januari is er weer een bijeenkomst over de Visie op Velsen 2025
in de Burgerzaal van het stadhuis.
In 2010 hebben inwoners van Velsen hun
ideeën, dromen en nachtmerries over Velsen in 2025 aangereikt. Tijdens de bijeenkomst op 17 januari worden zij uitgenodigd om in groepjes van ongeveer vijf personen een visie in verhaalvorm te schrijven over hoe Velsen er volgens hen in 2025
uit moet zien. Deze verhalen worden de
basis voor minstens drie en maximaal vijf
visies, die half februari 2011 worden gepresenteerd. De avond staat open voor
iedereen die belangstelling heeft. Zij worden met klem verzocht om zich uiterlijk
12 januari aan te melden via visie2025@
velsen.nl. De Burgerzaal is open vanaf 17.30 uur; om 20.45 wordt de bijeenkomst afgesloten. Mensen die eerdere bijeenkomsten hebben bijgewoond en hun
e-mailadres hebben achtergelaten, zijn
per mail uitgenodigd. De uitnodiging en
het programma staan op de website www.
velsen.nl.
College en raad van de gemeente Velsen
willen een gezamenlijke visie ontwikke-

len op de uitdagingen waar de gemeente de komende jaren voor staat. De visie
wordt ontwikkeld in samenspraak met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties,
instellingen, wijkplatforms, gemeentelijke
adviesraden en inwoners van Velsen. Het
traject begon in september 2010 en wordt
in maart 2011 afgerond.

Plan van aanpak Visie op Velsen 2025 versie college – 31 augustus 2010
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Velsen is sportieve en actieve gemeente

Tarieven sportaccommodaties
De gemeente Velsen biedt samen met verenigingen, onderwijs en commerciële organisaties een breed aanbod aan sportieve activiteiten en sportvoorzieningen. Velsen
beschikt zelf over sporthallen, gymzalen, verenigingsgebouwen (met diverse takken

van sport en clubs), sportparken en een Cruyff Court, tennisparken, een atletiekcomplex en zwembad De Heerenduinen. Voor 2011 heeft Velsen haar tarieven en algemene voorwaarden vastgesteld.

Tarieven zwembad De Heerenduinen per 1 januari 2011

- Kunstgrasveld hockey (incl. btw)
- Honk- softbalveld
- Korfbalveld, handbalveld
- Rugbyveld
- Atletiekcomplex
- Tennisbanen Velserbeek

Losse baden:
- Kinderen 0 en 1 jaar
- 16 jaar en ouder, standaard/weekend
- Onder 16 jaar, 65 + , standaard/weekend
- Daluren
Meerbadenkaarten:
- 10 baden-kaarten
- 25 baden-kaarten
- 50 baden-kaarten
- 100 baden-kaarten

gratis
e 4,45 / e 4,65
e 3,95 / e 4,15
e 3,95

(prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis
(prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis
(prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis
(prijs van) 60 losse baden + 40 baden gratis

Zwemles:
- Maandkaart kinderen 2x per week, 30 min./45 min.
- Maandkaart volwassenen 1x per week
- Instroomcursus weekend
- Losse les

e39,20 / e 58,70
e 31,30
e 68,90
e 9,05

Tarieven sportterreinen per 1 juli 2011
- Voetbalveld
- Kunstgrasveld voetbal

MEDEDELINGEN
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
Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond 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.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond
van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak
maken met één van de vakspecialisten, tel. (0255) 56 72 00.
Afspraak maken:
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouwvergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een
afspraak maken met één van de vakspecialisten.
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 het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00.

e 1.906,00
e 5.718,00

e 6.419,00
e 1.524,00
e 1.524,00
e 1.145,00
e 9.881,00
diverse tarieven

Tarieven Sporthallen per 1 juli 2011
- Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik, per uur
- Competitie gebruik, per uur
- Overige gebruikers, per uur

e 39,80
e 53,00
e 44,00

Tarieven Gymzalen per 1 juli 2011
- Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik, per seizoen/uur e 296,00
- Plaatselijke sportverenigingen losse uren
e 9,90
- Overige gebruikers vast gebruik, per seizoen/uur
e 378,00
- Overige gebruikers losse uren
e 13,85
De volledige regeling en algemene voorwaarden zijn te vinden op www.velsen.nl (bestuur en organisatie > beleid > sport), www.sportloketvelsen.nl en www.zwembadvelsen.nl
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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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 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

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag van
09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor
(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures.

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.

Meldingen Openbare Ruimte
Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan: bomen,
plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).
ReinUnie
Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk
afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het
schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van
ReinUnie, telefoon (0255) 56 61 66. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. In het weekend
gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven via www.reinunie.nl of e-mail: info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in VelsenZuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 'Velsen'
gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation: Maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het 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)
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MEDEDELINGEN
AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat,
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke taken,
algemene zaken, communicatie, personeel en organisatie,
burgerzaken, informatiebeleid en automatisering,
facilitaire zaken, Geo-informatie, publiekszaken kunt
u zich wenden tot burgemeester Franc Weerwind.

grondexploitatie en ontwikkelingsplan voor het
nieuwe winkelcentrum te IJmuiden
Sluiting
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet
worden ingesproken, wel kan 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.
De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, evenals bij de bibliotheek te IJmuiden aan
het Dudokplein en de bibliotheek van Velserbroek aan
het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken
via de website www.velsen.nl

Post,A.
geb.12-08-1959
Post,A.W.
geb.11-07-1964
Rademakers,R.C.
geb.29-01-1966
Sackey,J.K.
geb.13-11-1973
Spilling,S.K.
geb.22-12-1984

Spulber,A.
geb.03-08-1988
Stapper,D.K.
geb.23-02-1983
Terpoorten,D.L.
geb.11-03-1979
Yıldırım,T.H.
geb.11-10-1992

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienstverlening, afd burgerzaken, tel. (0255) 567 200.

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie
vergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden
tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden
tot wethouder Robert te Beest
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu,
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale
bewustwording, kunst en cultuur, monumentenbeleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u
zich wenden tot wethouder Wim Westerman

Op de website en bij de receptie van het stadhuis
evenals bij de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek,
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

Bezwaren
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 elektronische 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.

* Agendapunt 2: raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING

19.30 – 19.45 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld krijgen
2 minuten de kans een boodschap mee te geven aan
de raadsleden.
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen
die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of
dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden
te brengen.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 27 december
tot en met 29 december 2010 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over welstand, telefoon
(0255) 567 424.

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid

Deze inbreng moet wel betrekking hebben op
onderwerpen waar de raad over gaat of die relevant
zijn voor de raad.

RAADSPLEIN 13 JANUARI 2011
Donderdag 13 januari 2011 vanaf 19.30 uur vergadert
de gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur
Raadzaal
Punt Onderwerp
1
Opening
2
Actualiteitenuurtje*
- inspreken
- vragenuurtje
3
Vaststellen:
- notulen raadsvergadering 16 december 2010
- besluitenlijst raadsvergadering 16 december
2010
4
Afhandelen:
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Debat, gevolgd door besluitvorming
5
Groencompensatie i.v.m. de herinrichting van
de Kromhoutstraat te IJmuiden
Besluitvorming
6
Bestemmingsplan Trompstraat - Hoogeberg
7
Aanpassing van de Afvalstoffenverordening
gemeente Velsen 2010
8
Windturbines Reyndersweg te Velsen-Noord
9
Oplegging geheimhouding met betrekking tot
de stukken behorende bij het collegebesluit met
betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst,

Aanmelden: telefonisch (0255) 567 502 of via de mail
(griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór
de raadsvergadering.

PUBLICATIE BESLISSINGEN INGEVOLGE
ARTIKEL 48 EN 83 WET GBA
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar
zij in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven.
Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met
als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij
daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig
zullen zijn.

i10.008696
i10.008695

i10.008722
i10.008721
i10.008720
i10.008719

Het betreft de volgende personen:
i10.008718
Anagnostopoulos,I.
geb.01-10-1969
Angelov,A.K.
geb.04-10-1986
Avery,M.C.A.
geb.08-04-1987
Bennink,D.H.
geb.30-10-1959
Boer van de, O.P.
geb.14-07-1967
Duarte Valdebenito,P.I.
geb.13-04-1975
Gutterud,L.
geb.29-06-1989
Hänel,J.B.
geb.12-12-1965
Helland,P.I.
geb.19-04-1985
Hernandez Cisternas,C.A.
geb.11-06-1976

Horn,S.
geb.22-05-1980
Kol,W.T.
geb.11-07-1954
Kors,T.J.
geb.09-07-1981
Krajka,M.W.
geb.17-02-1962
Lokerman,C.J.M.
geb.14-12-1964
Mourouzidis,P.
geb.28-03-1945
Nagy,A.
geb.30-11-1974
Outenaar van den, D.
geb.13-08-1984
Papadopoulou,A.
geb.10-09-1981
Pol van der,F.D.
geb.16-07-1989

i10.008717

i10.008716

i10.008715

i10.008713

Roos en Beeklaan ong. Santpoort-Noord
het oprichten van seniorenwoningen
(27/12/2010)
Trompstraat ong. IJmuiden
het oprichten van een appartementencomplex aan Hoogeberg te IJmuiden
(27/12/2010)
Oranjestraat ong. IJmuiden
het oprichten van 25 appartementen
met parkeergarage (28/12/2010)
Paulus Potterstraat 7 IJmuiden
het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw (28/12/2010)
Wüstelaan 43 Santpoort-Zuid
het uitbreiden en vernieuwen van een
bergruimte (28/12/2010)
Lange Nieuwstraat 243-399, Marktplein 38
en 40 IJmuiden
het slopen van 72 woningen, winkel en
kantoorruimte (28/12/2010)
Velserhof 71 IJmuiden
het plaatsen van een nieuwe entree aan
de rechterzijde van het pand en het aanbrengen van gevelreclame (28/12/2010)
Burg. Weertsplantsoen 65-141 en 155-213
Santpoort-Noord
het plaatsen van 2 kunstwerken aan de
hoofdentree's van de woningen
(28/12/2010)
Wijkeroogpark Velsen-Noord
het kappen van 46 essen, 18 esdoorns
en 2 iepen, uitdunnen bosperceel ten
oosten van de A22 in het Wijkeroogpark
te Velsen-Noord (28/12/2010)
Planetenweg 338 IJmuiden
het bebouwen van het binnenterrein
t.b.v. buurtcentrum / kinderdagverblijf
(28/12/2010)
Klipper 43 Velserbroek
het veranderen en vergroten van de 2e
verdieping van een woning (28/12/2010)
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MEDEDELINGEN
i10.008712
i10.008739
i10.008737
i10.008736
i10.008731
i10.008726
i10.008725
i10.008724

De Zeiler ong. Velserbroek
kappen van 1 boom (28/12/2010)
Prins Hendrikstraat ong. IJmuiden
het oprichten van 42 woningen (29/12/2010)
Trompstraat 87 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw en
verbouwen bestaand woonhuis (29/12/2010)
Brederoodseweg 66 Santpoort-Zuid
het kappen van 1 eik (29/12/2010)
Keetberglaan 15 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel voorgevel
(29/12/2010)
Floraronde 59 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel voorgevel
(29/12/2010)
Van Tuylweg 34 Velsen-Zuid
het kappen van meerdere bomen
(29/12/2010)
Willemsbeekweg 786 IJmuiden
verbouwing pand tot kinderdagverblijf
(29/12/2010)

(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg(elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan
bijvoorbeeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk
ongedaan maakt. Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld).

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
i10.007460
i10.007439

BESLUITEN
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen

Marja
Therese
Gerda
Jacqueline
Cees
Annette
Wendi
Frits
Veroni
Tinka
Misja
Marga
Raymond
Leo

Joop
Carla
Reinder
Rob
Masja
Kim
Astrid
Mike
Anneke
Linda
Mirjam
Anneke
Friso
Karin

WEKELIJKS IN EEN
OPLAGE VAN 185.000
EXEMPLAREN

i10.007433
i10.007431

Kamerkamp 16 Velserbroek
het plaatsen van een dakopbouw
(03/01/2011)
Heerenduinweg nabij dierenasiel
Kerbert IJmuiden
het kappen van 1 iep aan
Heerenduinweg nabij Kerbert Asiel te
IJmuiden (30/12/2010)
Gurvenlaan / de Olmen IJmuiden
het kappen van 1 abeel (03/01/2011)
JP Coenstraat IJmuiden (plantsoen)
het kappen van 1 iep (03/01/2011)

BESLUITEN MET TOEPASSING AFDELING 3.4.
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
Bij de voorbereiding van onderstaand besluit is toepassing gegeven aan de openbare voorbereidingsprocedure
als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbenden gedurende zes weken na de dag waarop onderstaand besluit ter inzage is gelegd tegen dit
besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem.
Dit beroepschrift schorst de werking van het besluit
niet. De voorzieningenrechter van de rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, kan op verzoek een
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld. Het
onderstaande besluit ligt gedurende zes weken ter
inzage van 7 januari t/m 17 februari 2011. Het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft het
volgende besluit genomen:

BOUWVERGUNNING MET ONTHEFFING
(3.22/3.23 Wro)
BL-224-2010 Kanaalstraat 240 IJmuiden
het oprichten van een berging
(30-11-2010)

Wij wensen
onze lezers
een jaar vol
goed nieuws!

