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De Mel afgebrand
Velsen-Noord - Een grote, uitslaande brand in de
nieuwjaarsnacht heeft buurtcentrum De Mel in VelsenNoord vrijwel volledig in de
as gelegd. Niemand raakte
gewond en er kwamen geen
gevaarlijke stoffen vrij. In verband met de hevige rookontwikkeling werden ruim 50
woningen uit voorzorg ontruimd. De dieren van de
naastgelegen kinderboerderij
De Rietvink zijn tijdig in veiligheid gebracht.
De brand werd rond 04.15 uur
ontdekt. Al snel werd duidelijk
dat het om een grote brand ging.
In het eerste kwartier werden
ruim tien brandweerauto’s naar
het buurtcentrum aan de Wijkermeerweg gestuurd. De brand
werd gekwalificeerd als ‘zeer
groot’ en calamiteitenniveau
Grip 3, wat staat voor ‘een incident waarvan een deel van een
gemeente hinder ondervindt’.
Door de stevige wind sloeg het
vuur snel om zich heen en duurde het ruim zeven uur voordat
het sein ‘brand meester’ gegeven kon worden. De bewoners
van de ontruimde huizen, die
tijdelijk werden opgevangen in
Dienstencentrum Watervliet of
bij familie en kennissen, mochten zondag rond 12.30 uur terug
naar hun woning.
De oorzaak van de brand is nog
niet bekend. De gemeente Velsen meldt op haar website dat

er geen gevaarlijke stoffen zijn
vrijgekomen. De omwonenden
zijn door middel van een bewonersbrief op de hoogte gebracht
van de gevolgen van de brand.
Zondag hebben burgemeester
Weerwind en de wethouders Te
Beest en Baerveldt een bezoek
gebracht aan Velsen-Noord om
de bewoners een hart onder
de riem te steken. De Mel gold
al vele jaren als het belangrijkste ontmoetingspunt in de wijk.
In het buurtcentrum waren ook
een gymzaal en Peuterspeelzaal
Pinokkio gevestigd. De gymzaal,
de werkplaats van De Mel en
de kinderboerderij hebben de
brand overleefd.
De gemeente Velsen had verregaande plannen voor de bouw
van een multifunctionele accommodatie aan de Wijkermeerweg waarin de activiteiten van
De Mel gecombineerd zouden
worden met een Brede School.
Hiertoe zou in 2013 een nieuw
gebouw worden gerealiseerd
aan de westzijde van het plantsoen. De Mel zou voor een deel
blijven staan (vanaf de gymzaal)
en de kinderboerderij zou worden verplaatst. De gemeente
heeft de bewoners in november
vorig jaar over deze plannen geinformeerd. Het is nog onduidelijk welke gevolgen de vernietigende brand heeft voor de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in VelsenNoord. (Friso Huizinga, foto: Ko
van Leeuwen)

Iedere week in deze krant:

Informatie van de gemeente Velsen

Brand in buurtcentrum heeft grote gevolgen

‘We zijn er kapot van’
Velsen-Noord - Maandagochtend werd in de ruïne van
De Mel sporenonderzoek gedaan naar de oorzaak van de
brand. Er wordt vanuit gegaan dat de brand is ontstaan bij de hoofdingang.
De familie Walda woont recht
tegenover de Mel en kijkt nu uit
op de puinhopen. Nanne Walda
weet zeker dat de brand niet van
binnenuit kan zijn ontstaan. Hij
was als vrijwilliger dagelijks bezig met onderhoud en was goed
op de hoogte van de staat van
alle installaties. ,,Daar mankeerde niets aan’’, zegt hij. ,,Er gaan
geruchten over vuurwerk, maar
dat wordt nog onderzocht.’’
De familie Nanne werd op
nieuwjaarsochtend om half vijf
uit bed gebeld door hun dochter Froukje van de Velde, die
naast hen woont. De brandweer
was er toen al. Deuren en ramen
moesten worden gesloten. Maar
door de harde wind wakkerde de brand snel aan en moesten de familie Nanne en dochter Froukje toch hun huizen verlaten.

,,We werden opgevangen door
de familie Hartsveld, hier op de
hoek’’, zegt Doutzen Nanne. ,,We
zijn er kapot van. Maar gelukkig
zijn er geen gewonden gevallen
en zijn alle dieren van de kinderboerderij gered.’’ De familie
Nanne en hun dochter Froukje
zijn zeer te spreken over de opvang in Watervliet en het bezoek
van burgemeester Weerwind.
Henk Kooper woont ook vlakbij De Mel. Hij werd wakker van
harde knallen. De brand was

toen al metershoog. Ook hij
moest zijn huis verlaten en werd
opgevangen in Watervliet. Hij
werkte drie avonden per week
achter de bar van De Mel en
ging er op maandagavond klaverjassen. ,,Alles is weg’’, zegt hij
aangeslagen.
Corrie Ellenbroek runde de meidenclub op woensdagmiddag
en kijkt verslagen naar de ruïne. ,,We zouden net nieuwe kasten krijgen. Hoe moet dit nu verder?’’ (Karin Dekkers)
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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.

Verschijnt donderdag
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z.,
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja
van der Wulp, Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Open dag ’t Muzenhuis
Velserbroek - Zaterdag 7 januari is bij de Muziekschool ’t Muzenhuis aan de Zeilmakerstraat 50
tussen 11.00 tot 16.00 uur iedereen van harte welkom om niet alleen kennis met de muziekschool
te maken, maar ook om samen het
glas te heffen op een voorspoedig,
gezond en muzikaal 2012.
Een bezoek aan de muziekschool
is wellicht een goed idee, juist als
u ook geïnteresseerd bent in muziekles op viool tot piano en van
zang tot Zanggroep of Kinder Musicalgroep. En dat is voor alle leeftijden!
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 zijn er de hele dag demonstraties en behoort een proef-

les tot een van de mogelijkheden.
Dit kan van piano tot viool, van
drums tot gitaar en van zang tot
saxofoon. Heeft u voor het nieuwe
jaar goede voornemens en wilt u al
zo lang een muziekinstrument leren bespelen en je weet nog niet
welk, dan is dit je dag!
Laat je op deze open dag ook informeren over de significante
(spectaculaire) voordelen als je
nu inschrijft voor een periode van
24 maanden. Je krijgt dan namelijk een spiksplinternieuwe Spaanse akoestische gitaar met bijpassende hoes of een viool met strijkstok en koffer cadeau! Als je kiest
voor een ander muziekinstrument, dan hoef je maar een relatief klein bedrag bij te betalen! Reden te over om deze open dag niet
aan je voorbij te laten gaan! Zie
ook www.muzenhuis.nl of bel 023–
5360525.

Ontspannende yogalessen
Velserbroek - Heb je al je goede voornemens gemaakt voor
het nieuwe jaar? Wil je beter met
stress omgaan en wat vaker gaan
ontspannen? Of wil je stramheid
of pijn in je onderrug of nek en
schouders gaan aanpakken? Vanaf januari 2012 geeft Joost Soeterbroek in Boerderij Landzicht aan
de Hofgeesterweg 6, op de dinsdagavond ontspannende yogalessen voor zowel beginners en
wat meer gevorderden, gericht op
ontspanning en stressvermindering. Meer informatie: telefoon 0610679639 of info@yogamaniacs.
nl. Zie ook www.yogamaniacs.nl.

uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
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let op:
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Dus ook niet per e-mail, fotokopie
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Ik las het stuk over criminaliteit in de krant van 29 december.
Nou, daar kunnen mijn buurvrouw van 94 jaar en ik, 80 jaar,
over mee praten.
Op 18 december waren wij even
weg van 17.00 uur tot 18.45 uur.
Toen we terugkwamen was er in
allebei onze woningen ingebroken. Ramen kapot, deuren opengebroken en alles uit de kasten
was op de grond gegooid. Het
was een ravage.
Wat dit teweeg brengt is bijna
niet te vertellen. De mensen die

dit doen hebben geen geweten.
Ik vraag me af wat er van die lui
terecht moet komen. Ik heb het
gevoel dat ze hebben geweten
dat we even weg waren. Want
we hadden alle lichten aan en
de gordijnen dicht. We voelen
ons onveilig en beroerd. Ik had
eerst nog een klein beetje geloof
in de menselijke maatschappij ,
maar dat geloof is nu helemaal
weg. Ik geloof nergens meer in.
Mevrouw J.M. van der MolenZwart, Driehuis

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 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek Velserbroek,
Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.

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.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
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
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl Chatten op werkdagen van
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
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
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.

Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
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 tussen 10.00
en 16.00 uur 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 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Wilfried de Jong
& Ocobar met ‘Man & Fets’.
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 12 januari
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Golden Palace
speelt ‘De vriendin van Harry’.
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 5 januari
Circus Renz Veerplas, A. Hofmanweg (t.o. Ikea) Haarlem.
Tot en met 8 januari.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Midnight
in Paris’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat www.patronaat.nl:
Kleine zaal: LOS! Van 24.0004.00 uur. Toegang vanaf 18
jaar. Gratis en uitsluitend voor
studenten. Café: Indian Askin
en Orgaanklap. 22.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 6 januari
Extra openingsmiddag bij
Zee- en Havenmuseum in
IJmuiden. Van 13.00 tot 17.00
uur.
Smuluil knutselen bij het Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg. Aanvang 13.30
uur. Kosten 1,50 kinderen, 2,50.
Duo Accordéon Mélancolique in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Van der Laan en
Woe (geen familie) met ‘Superlatief’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Rob Acda Award.
Derde voorronde. 20.00 uur.
Toegang vvk 5,-/6,- add. Dommelsch zaal: Nobody Beats the
Drum 333”. 20.30 uur. Toegang
12,-. Café: Yesterday’s Men.
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 7 januari
Start Hofstede Biljarttoernooi in De Hofstede, Aletta Jocobsstraat 227 Velserbroek. De
ochtendwedstijden starten om
09.00 uur, de middagwedstrijden om 13.00 uur.
Stoere Cool Kidsdag bij
Snowplanet Velsen-Zuid. Van
09.00 tot 16.00 uur.
Open dag Muziekschool ‘t
Muzenhuis,
Zeilmakerstraat
50 Velserbroek (t.o. jongerencentrum De Koe). Van 11.00 tot
16.00 uur.
Open huis en nieuwjaarsreceptie bij Doe het zelf Garage
Handen Arbeid Centrum, Andreaweg 10 in Velsen-Noord.
Van 13.00 tot 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Midnight
in Paris’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat www.patronaat.nl:
Café: Club Funday. 16.30 uur.
Toegang gratis. Café: Haar-

lem Reggae Movement. 21.3003.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 8 januari
Vogelbeurs bij vogelvereniging Fauna Felisena, Eksterlaan 8 IJmuiden. Van 10.00 tot
13.00 uur.
Meditatieve viering in de
Naaldkerk in Santpoort-Noord.
Aanvang 10.30 uur.
Heilige Mis met als thema:
‘Otaaf van Driekoningen’ in de
Vrij-Katholieke Kerk, Popellaan
1 in Bloemendaal. Aanvang
10.30 uur.
Nieuwjaarsconcert IJmuider
Harmonie in de Burgerzaal van
gemeentehuis Velsen. Aanvang 12.00 uur. Toegang gratis.
Nieuwjaarsinstuif in Draaiorgelmuseum Haarlem, Küppersweg 3 in Haarlem. Van
12.00 tot 18.00 uur. Toegang
gratis.
ZoMiPo. Een mooie voorstelling van Stichting Toche, in De
Dwarsligger, Planetenweg 338
in IJmuiden. Dus niet in De
Mel, zoals in het programmaboekje staat.
Nieuwjaarsreceptie SP afdeling Velsen in Grieks Specialiteiten Restaurant Rhodos,
Plein ‘45. Van 14.30 tot 16.30
uur.
Met Dante van Hel tot Hemel, voordracht uit Dante’s
Komedie met lichtbeelden en
14e eeuwse luitmuziek in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord.
Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Foyerconcert
met Full Count. Aanvang 16.30
uur. Toegang gratis. Om 20.30
uur film ‘Midnight in Paris’.

Maandag 9 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst in
het stadhuis, Plein 1945. Van
17.00 tot 19.30 uur.

Dinsdag 10 januari
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Wilfried de Jong
& Ocobar met ‘Man & Fets’.
Aanvang 20.30 uur.
\

Woensdag 11 januari

Jamsessie in Café De Halve Maan, Hagelingerweg 36 in
Santpoort-Noord. Van 20.00 tot
23.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Comedytrain. Aanvang 20.15
uur.

Nieuwjaarsconcert
IJmuider
Harmonie
IJmuiden - Op zondag 8 januari zal het concert orkest van de
IJmuider Harmonie inmiddels
voor het 33ste jaar het traditionele nieuwjaarsconcert ten gehore brengen in de Burgerzaal
van het gemeentehuis Velsen.
Deze schitterende locatie met
een goede akoestiek staat mede garant voor een mooi concert.
Het orkest dat onder leiding
staat van Bert Ridder zal deze
dag een uitgebreid programma
brengen, welke het nieuwe jaar
positief zal inluiden. Klassieke
stukken zullen afgewisseld worden met frisse harmonie arrangementen en vlotte marsen. Het
programma heeft geen specifiek thema, maar is een samenstelling van bekende stukken, en
daarom zal het programma gewaardeerd worden door iedereen, jong en oud. Alle stukken
zullen op onnavolgbare wijze
worden geïntroduceerd door onze vaste spreekstalmeester, Willem Kiewiet. Vanwege het volle programma zal het concert
orkest dit concert volledig zelfstandig uitvoeren. Het concert
begint om 12.00 uur en de zaal
is open vanaf 11.30 uur. De toegang, en de koffie in de pauze,
zijn gratis. Zie ook www.ijmuider-harmonie.com.

Film ‘Habemus
en Papam’ in
Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 13, 20.30 uur,
zondag 15, 14.30 uur en woensdag 18 januari, 20.30 uur draait
het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 de film ‘Habemus en
Papam’. Met de woorden habemus papam (we hebben een
paus) krijgt kardinaal Melville
de zwaarste taak van zijn leven
toebedeeld: hij wordt als opvolger van de overleden paus gekozen. Maar als de woorden van
het balkon klinken en het volk
in spanning afwacht op zijn verschijning, klapt de nieuwe paus
volledig dicht en hij laat zich niet
zien. Een psychoanalyticus probeert tevergeefs de paus te helpen, maar Melville neemt de
benen en de men blijft verloren achter in het Vaticaan. Aan
de paus de taak zijn angsten te
overwinnen.

Nieuwe Biodanzacyclus in Velserbroek
Velserbroek - Op maandag 16 januari beginnen Anneke en Arnold
van Westerhoven een nieuwe Biodanza-cyclus.
Biodanza is goed voor je lichaam,
je geest en je hart. Het is genieten
van muziek en van vrij bewegen.
Zonder vaste vorm of aangeleerde pasjes. Het is daarom niet alleen voor hartstochtelijke dansers,
maar ook - en misschien wel vooral - voor iedereen die denkt geen
‘danser’ te zijn.
Het brengt je in balans. Je leert
omgaan met dat wat je beweegt:
je lichaam en je emoties. Je wordt
soepeler, fitter, creatiever en gevoeliger. En je bent in staat beter om te gaan met spanning en
stress en met alle ups en downs
van het dagelijks leven. Contact
met jezelf, de ander en de wereld
om je heen wordt gemakkelijker

en intenser. Vitaliteit, plezier, zelfvertrouwen, inkeer en werkelijke
ontspanning helpen je om het leven te ervaren zoals het is bedoeld.
Biodanza is goed voor je hart! Niet
alleen omdat je goed beweegt,
maar ook omdat je leert het verder
te openen voor alles om je heen.
Anneke en Arnold geven Biodanza
workshops in Durban, Zuid-Afrika en hier in Velsen. Zij volgen het
originele systeem van de Chileense grondlegger Rolando Toro Araneda. Dit en hun eigen ervaring
garanderen een respectvolle, veilige en zuivere biodanza omgeving.
Zie ook www.come2biodanza.com
en www.biodanza.co.za. Wekelijks
vanaf maandag 16 januari in wijksteunpunt De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227. Meer informatie:
telefoon 06-16475252. Aanvang
17.30 uur.

Smashing Velsen ’96
Meisjes B1 kampioen
IJmuiden - De jeugdteams van
Smashing Velsen ‘96 doen het
goed. De najaarscompetitie is bijna afgelopen en dat leverde vrijdag de tweede kampioen op. Na
al eerder de Meisjes C2 werd nu
ook de Meisjes B1 kampioen.
In hun laatste wedstrijd voor eigen publiek werd Heemstede met
3-0 verslagen in een eenzijdige maar aantrekkelijke wedstrijd
(25-22, 25-14, 25-10). Met maar
één set verlies in 9 wedstrijden is
de voorsprong op nummer twee
en drie groot genoeg om de beker
te ontvangen, zodat ze hun laatste wedstrijd, tegen de nummer 2,
geheel ontspannen kunnen gaan
spelen. De C2 en B1 komen in de
voorjaarscompetitie uit in de eerste klasse.
Naast de Meisjes B1 kwam ook
de Meisjes A1 in actie. Zij speelden tegen AMstelveen, de nieuwe
fusievereniging die uit AMVJ en
Martinus is voortgekomen. Zes
dagen eerder was de confrontatie met de nummer één in Amstelveen in een 3-0 verlies geëindigd,
dus de motivatie om te winnen
was nu groot. De return in sporthal Zeewijk werd goed gestart
met een overwinning in de eerste set. AMstelveen trok de twee-

de set met goed spel naar zich
toe. De spannende derde set liet
met mooie rally’s en veel vechtlust goed volleybal zien en bracht
de stand naar een spannende 2019. Helaas kon MA1 het niet afmaken (25-22, 15-25, 20-25). De
meiden sluiten de najaarscompetitie met een zeer verdienstelijke
derde plaats af en gaan in januari ook 1e klasse spelen. Het 3e
jeugdteam dat deze avond binnen
de lijnen kwam was Jongens A1.
De jongens staan dit seizoen voor
een stevige uitdaging. Bepalende
spelers hebben het team verlaten
(o.a. naar Heren 1) en verse talenten zijn daarvoor in de plaats gekomen.
Op zoek dus naar nieuwe zekerheden en wennen aan een andere
rolverdeling. Dat gaat met vallen
en opstaan. Vrijdag was het moment van opstaan daar. Met z’n
allen de schouders er onder en
het spel spelen zoals het bedoeld
is. Een dikke en verdiende overwinning op Spike IT (25-17, 25-12,
27-25) was het resultaat.
Het zoet der overwinning lieten de
mannen zich goed smaken en de
honger naar meer geeft veel vertrouwen voor de komende wedstrijden. Hou ze in de gaten!
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Oesters
proeven
bij Waasdorp

Prijzen voor mooiste
kerstverlichting
Velsen - De kerstman is enkele
avonden door de gemeente Velsen gereden met, vier van zijn
rendieren. Samen hebben zij
gekeken naar mooie tuinen en
huizen die in kerstsfeer verlicht
waren om te bepalen welk huis
het mooist is versierd.
Na rijp beraad kwam de kerstman met zijn rendieren op de
volgende einduitslag: 1. C. Fillippo, Hoofdstraat 60, Santpoort-Noord; 2. M. Jungbacker, Rijksweg 243 Velserbroek;
3. J.J. Verschoor, Roggeveenstraat 14, IJmuiden; 4. H. Korthouwer, Hoofdstraat 31 Sant-

poort-Noord; 5. M. Sanders,
Reggestraat 21, IJmuiden. Nummer 6 werd bekroond vanwege de eenvoud: Th. Oudendijk,
Hyacintenstraat 20, SantpoortNoord.
De kerstman heeft ook naar
de winkelstraten gekeken. De
eervolle vermelding ging naar
de winkelstraat in SantpoortNoord, de Hoofdstraat die er als
mooiste uit sprong.
De trofeeën zijn beschikbaar
gesteld door het jubilerende
Voorting Sportprijzen en worden deze week bezorgd bij de
winnaars.

Loopbaancoach, dat werkt
Kent u Wim Hof, de Ice Man? Hij
heeft zich getraind in het omgaan met extreme koude. Soms
is hij in het nieuws, als hij weer
eens het record in-ijs-staan verbeterd heeft. Tijdens langdurige onderdompeling in koud water weet hij warm te blijven. De
laatste tijd hebben artsen hem
onderzocht, en bevestigd dat
Wim met zijn methode zijn immuunsysteem versterkt heeft
en het bewust kan inzetten
om warm en gezond te blijven.
Ziekmakende stoffen hadden op
hem nauwelijks vat. De koudetherapie van Wim Hof leert ons
hoe we onze weerstand kunnen
versterken. Maar we kunnen
er nog iets van leren. Momenteel koelt de economie af, en de
economische crisis kunnen we
gerust zien als een hele koude
douche. Dit voelt als bedreigend
voor het warme comfort van
een vaste baan, voldoende inkomsten en een gevoel van geslaagd zijn. De vraag is dan ook:
hoe blijven we warm in de economische winter (of ijstijd)? Ons
lichaam reageert op koude door
de bloedsomloop naar handen
en voeten stil te leggen. Want
de warmte is nodig om vitale organen te beschermen. En tegelijk komt het immuunsysteem in
actie en worden nieuwe energiereserves aangeboord en verbrand. Die dingen kunnen we

ook doen als inkomsten wegvallen: zonder te aarzelen uitgaven
schrappen die niet beslist nodig zijn. En direct op zoek gaan
naar verborgen talenten, ongebruikte ideeën en vaardigheden, en verwaarloosde contacten. Die kunnen we inzetten om
nieuwe inkomsten te genereren,
om ‘warm te blijven’. Een nieuwjaarsduik zorgt eerst voor pijnlijke kou. Maar dan past het lichaam zich aan en wordt het
sterker, zeker als later meer duiken volgen. Zo kan ook de economische crisis ons sterken, als
we de realiteit maar onder ogen
zien en actief reageren. Gelukkig Nieuwjaar!
Han van Kleef

www.loopbaanbegeleidingijmond.nl

Langbroek stopt als
beroepsschipper KNRM
IJmuiden - KNRM-station
IJmuiden heeft deze week afscheid genomen van beroepsschipper Leendert Langbroek.
De IJmuidenaar wordt opgevolgd door Ton Haasnoot, die
al 25 jaar verbonden is met de
KNRM, en daarnaast de laatste 13 jaar als beroepskracht betrokken is geweest bij de opleidingen van de KNRM. Langbroek gaat aan de slag met het
Project 1816, het nieuwste type
reddingboot.
Leendert Langbroek redde vanaf
1980 - het jaar dat hij als vrijwilliger motordrijver werd op de reddingboot - 686 mensen in 523
acties. Hij werd verscheidende
malen onderscheiden voor levensreddende acties, iets waar
hij altijd zeer bescheiden onder
bleef.
Daarnaast maakte hij de vlootveranderingen van de Redding Maatschappij van dichtbij
mee. Ooit begon hij op IJmuiden
Zuid als motordrijver op de houten strandreddingboot, kwam in
1986 in dienst bij de KNRM als
motordrijver op de zelfrichtende stalen reddingboot Johanna Louisa, maakte als schipper
de introductie van de aluminium Ridgid Infletable Boats met
waterjets (RIB’s) begin jaren negentig van de vorige eeuw mee
en besluit zijn carrière op het
nieuwste type reddingboot die
medio 2013 te water gaat.

In het donateursmagazine De
Reddingboot blikt Langbroek terug: ,,In 1986 werd ik beroepsmotordrijver en –stuurman op de
reddingboot van IJmuiden. Vijf
jaar later mocht ik als beroepsschipper aan de slag. Sinds eind
2009 ben ik nauw betrokken bij
Project 1816, dat medio 2013 een
nieuwe reddingbootklasse moet
opleveren. Vanaf 1 januari ga ik
dat fulltime doen. Ook al ben ik
bijna 62 – een leeftijd waarop
een beroepsschipper met pensioen gaat – ik heb geen zin om
achter de geraniums te gaan zitten. En Project 1816 is fantastisch, dat meen ik serieus. Een
nieuw schip met al die nieuwe
techniek, dat is zo mooi. Ik zeg
wel eens dat ik veel te vroeg geboren ben, maar gelukkig maak
ik aan het eind van mijn carrière deze ontwikkelingen nog mee.
Daarnaast geeft de omgang met
al die jonge mensen aan wie ik
mijn kennis kan doorgeven nog
eens extra sjeu aan mijn leven.
Ik heb de directie beloofd dat ik
er nog een jaartje aan vastplak
als het schip operationeel is, als
schipper. Dat betekent feitelijk
dat het voor mij op m’n 65ste
nog niet afgelopen is, vooropgesteld dat ik het fysiek allemaal wel kan uithouden, natuurlijk. Daarom fiets en wandel ik
zoveel mogelijk en ga regelmatig naar de sportschool.” Zie ook
www.knrm.nl.

Extra ballet- en
danslessen bij Oyama
Velserbroek - Op woensdagmiddag 11 januari start
Danscentrum Oyama met extra dans - en balletlessen. De
lessen staan onder leiding van
dansdocente Dominique Beerta.
Van 13.30 tot 14.15 uur start
de kinderdansles groep 1 en
2. Van 14.15 tot 15.00 uur vindt
de kinderdansles groep 3 en 4
plaats en van 15.00 tot 16.00
uur start de balletles vanaf 7
jaar. Van 16.00 tot 17.00 uur is
er balletles voor kinderen van-

af 10 jaar en van 17.00 tot 18.00
uur klassiek/moderne dans
voor kinderen vanaf 12 jaar.
Iedereen die zich opgeeft mag
drie lessen meedoen, helemaal gratis en zonder verdere
verplichtingen.
Iedereen kan zich woensdagmiddag melden aan de zaal
van Danscentrum Oyama aan
de Vromaadweg 20 in Velserbroek, of alvast een plaats regelen voor drie proeflessen via
oyama@worldonline.nl.
Zie
ook www.oyama.nu.

IJmuiden - Om het nieuwe jaar
goed en gezond in te gaan biedt
Nico Waasdorp zaterdag 7 januari alle bezoekers van zijn
visspeciaalzaak de kans gratis
oesters te proeven.
Nico maakt de oesters open
en de klant mag de oester op
smullen met citroen, peper of
tabasco naar eigen smaak. Nico geeft uitleg over de diverse
oesters en smaakverschillen. Er
is een ruime keuze in Hollandse en Zeeuwse oesters en Franse topoesters met alle een eigen
smaak en verhaal.
Nog nooit een oester geproefd?
Dit is uw kans om het te proberen. Voor de echte oesterliefhebber heeft Nico in 2012
weer data geprikt voor oesterworkshops, waarbij een proeverij plaats vindt met circa 15 oestersoorten. Slijterij en wijnhuis
Zeewijck zorgt tijdens de oesterworkshops voor bijpassende
wijnen en dranken. Dit is altijd
een erg gezellig avondje uit, zowel geschikt voor losse deelnemers als groepen, kookclubs of
bedrijfsuitjes.
De data voor de oesterworkshops zijn 17 januari, 7 februari en 6 maart. Daarna zullen de
data voor de volgende periode
worden vastgesteld. De avond
start om 20.00 en eindigt rond
22.30 uur. De workshop wordt
gegeven in Restaurant de Vissershaven aan Halkade 29 in
IJmuiden. De prijs bedraagt
55 euro per persoon, inclusief
de oesters, de drankproeverij, een infomap, schort en oestermes. De recepten van deze
avond worden later toegezonden. Meer info op de site www.
ikwiloesters.nl
Nico geeft in 2012 ook een
workshop vis fileren. In dit seizoen wordt dan begonnen met
rondvis, die is op het moment
goed te snijden en wordt constant aangeboden. Het fileren
van de platvis komt later aan
bod, rond mei, dan is deze weer
geschikt om te snijden en van
optimale kwaliteit. Nu is de platvis mager en vol kuit. Zie ook
www.waasdorp.nl.
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Beheersbare
jaarwisseling: 60
aanhoudingen
Regio - De jaarwisseling in de
politieregio’s
Kennemerland,
Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland
kenmerkte zich in aanvang door relatief
veel vuurwerkgerelateerde overlast, (brand)schade en letsel. Gedurende het verdere verloop van
de jaarwisseling waren er relatief veel alcoholgerelateerde geweld- en verkeersincidenten. In
totaal zijn er tussen 22.30 uur en
6.30 uur 60 verdachten aangehouden in de drie regio’s, waarvan vijf wegens geweld tegen
en/of belediging van een hulpverlener: een vanwege verzet en
belediging in Purmerend, een
vanwege belediging in Heemstede, een in Alkmaar wegens
het gooien van vuurwerk naar
de politie, een in Hoorn vanwege
belediging van een politiemedewerker en een in Hoorn wegens
mishandeling van een agent
van de de politie Noord-Holland
Noord. Van de 60 aanhoudingen
waren er 31 in Kennemerland 11
in Zaanstreek-Waterland en 18
in Noord-Holland Noord. In het
centrum van Haarlem was er een
steekincident waarbij een man
gewond is geraakt en zes personen zijn aangehouden. In Westzaan zijn zaterdagavond rond
22.00 uur twee 20-jarige mannen uit Amsterdam aangehouden bij een poging tot woninginbraak aan de JJ Allanstraat
in Westzaan. In Velsen-Noord
ontstond aan het einde van de
nacht een grote brand in buurtcentrum De Mel aan de Wijkermeerweg (zie berichtgeving elders in deze krant).

Expositie in het
Witte Theater
IJmuiden - Theo de Graaf werkt
veel met mensen en dat is in zijn
werk terug te vinden. Zijn schilderijen tonen de emoties die
hij in mensen herkent en in zijn
schilderijen probeert te vatten.
De expositie is te zien tot en met
31 januari op alle werkdagen
van 13.00 tot 17.00 uur en rond
de voorstellingen.

Open huis en obese
bij Ben Rietdijk Sport

Zu(k)s & Co heropent
aan Kennemerlaan
IJmuiden - Op 5 januari opent
Zu(k)s & Co, het winkeltje voor
tweedehands lifestyle, de deuren aan Kennemerlaan 171.
Lange tijd was het knusse
winkeltje van Coby Groen gevestigd aan de Lange Nieuwstraat, tot het pand waarin de
winkel gevestigd was tegen de
vlakte ging. Inmiddels is er een
andere locatie gevonden voor
de winkel en maakt Zu(k)s &
Co in januari een nieuwe start.
Liefhebbers van tweedehands
lifestyle, curiosa en vintage
kleding kunnen hier hun hart
ophalen. Het assortiment komt
vooral vanuit faillissementen
en boedelverkopen en wisselt
regelmatig. Daarnaast kunnen
mensen ook spullen inbrengen. De gezellige koffietafel
geeft de winkel een huiselijke

sfeer, en de spontaniteit van
eigenaresse Coby geeft je direct het gevoel welkom te zijn.
,,Met Zu(k)s & Co heb ik de
mogelijkheid van mijn favoriete bezigheden mijn werk te
maken”, aldus Coby. ,,Ik ben
dol op struinen in kringloopwinkels en zo ideeën opdoen
voor doe-het-zelf hobbyprojecten zoals het stofferen van
stoelen en het opknappen van
oude meubeltjes. Nu mag ik
op zoek naar leuke artikelen
om in de winkel te verkopen
en kunnen klanten hier tevens
terecht om door mij hun meubels op te laten knappen of restylen.”
Zu(k)s & Co is van dinsdag van
12.30 tot 17.00 geopend en van
woensdag tot en met zaterdag
van 11.00 tot 17.00 uur.

Succesvolle bemiddeling
door relatie-consulent
Driehuis - Zekerheid is iets dat
bijna iedereen nodig heeft om
zich goed te voelen. Dat geldt
heel in het bijzonder voor de zekerheid van geborgenheid en
liefde. Aan het einde van het jaar,
dé tijd bij uitstek voor het aanhalen van de familiebanden, kijken veel gelaagde cliënten van
Stichting Date daar met een blij
gevoel naar uit. Via regionaal
consulent Monique van ‘t Schip
hebben ze weer iemand gevonden om het levenspad verder
te bewandelen en dus ook die
feestdagen, waarvan ze vroeger
hoopten dat ze zo snel mogelijk
voorbij gingen.
Nu het nieuwe jaar zich aandient
is de agenda van de regionale Date-consulent goed gevuld.
Veel mensen die ongewenst alleen zijn zagen als een berg op
tegen de feestdagen. Tijd dus om
het eens anders aan te pakken,
om een lang gekoesterde wens
vorm te gaan geven. Bij Stichting
Date kunnen de mensen zelf hun
partner kiezen uit het partnerboek. Ook kunnen ze zelf door
anderen gekozen worden.
,,Als ik een voorstel doe, raad ik

de mensen altijd aan om dat niet
in de wind te slaan. Af en toe gebeurt er niets, maar heel vaak
valt mijn persoonlijk voorstel in
goede aarde, en groeit er iets
moois uit. Om een of andere reden ontwikkelt zich bij een goede relatieconsulent daarvoor een
soort van zesde zintuig. En daar
kan geen computer tegenop. Natuurlijk werken wij daar wel mee,
maar droge gegevens met elkaar vergelijken en bij elkaar optellen, leidt bijna altijd tot niets.
Het goede gevoel moet er zijn”,
aldus een tevreden consulent. Bij
Stichting Date slagen veel mensen in het vinden van een partner. Daar kunt u ook bij horen,
tenminste als uw uitgangspunt
een duurzame man-vrouw relatie
is en als u ongebonden bent, dus
vrij om een relatie aan te gaan.
Voor meer informatie zie www.
stichtingdate.nl of neem contact op met Stichting Date, Monique van ’t Schip, telefoon 0255755999 of 0800-0220225 of moniquevantschip@stichtingdate.
nl voor een vrijblijvend gesprek
over uw persoonlijke mogelijkheden.

Velserbroek - Ben Rietdijk Sport,
Health & Beauty start het jaar
goed. Op 7 januari zal er open huis
zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Heeft
u altijd al willen zien hoe dit mooie
sportcentrum er van binnen uit
ziet en wat zij voor u (en uw goede voornemens) kunnen betekenen? Ga dan langs op zaterdag 7
januari.
Het uitgebreide programma met
een spinningmarathon en lancering van de nieuwste Les Mills
programma’s staan op de site.
Maar u kunt zich natuurlijk ook
laten informeren over de nieuwste trends zoals Kranking, Funxtion, Fast Fit of de ballet en judolessen voor kinderen. Ook het zwembad is op deze dag te bewonderen,
net als de beauty-afdeling.
Een week later, op zondag 15 januari pakt het sportcentrum ook
weer uit. Dan komt Radmilo Soda,

bekend van het RTL4 programma Obese een gratis work out geven voor belangstellenden. Radmilo Soda heeft bij het TV programma Obese zijn deelnemers ondersteund met trainingen en adviezen
en heeft samen met Ben Rietdijk
drie Obese programma’s ontwikkeld voor het Velserbroekse sportcentrum. Uniek in de regio dus!
De programma’s zijn: Obese,
een zesweeks programma gebaseerd op het succesvolle Loose It
programma. Obese XL, met drie
maanden uitgebreid trainen en
begeleid worden met onder andere het Fitgarantplan. Of Obese PT,
waarbij men met de personal trainers aan de slag gaat.
Voor meer informatie kan men uiteraard langskomen aan Zadelmakerstraat 44 te Velserbroek of via
bellen met 023-5384002 of mail:
info@benrietdijksport.nl.

Tevens nieuwjaarsreceptie

Open huis Doe het zelf
garage in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Doe het zelf garage Handen Arbeid Centrum, gevestigd aan de Andreaweg 10 in Velsen-Noord houdt 7 januari a.s. van
13.00 tot 17.00 uur haar nieuwjaarsreceptie. Tevens zal de vereniging
open huis houden voor belangstellenden die altijd al graag hebben
willen sleutelen aan een voertuig
maar die hier zelf niet de ruimte
voor hebben. De doe het zelf garage beschikt over een 2.5 tons brug,
lasapparatuur zoals CO2, elektrisch en autogeen, diverse gereedschappen, een zaagbank en zelfs
een aanhangwagen welke men tegen een zeer gunstig tarief kan huren. Voor het aftappen van olie en/

of koelvloeistof uit een voertuig is
men bij het HAC ook aan het juiste adres. Men kan deze stoffen bij
het HAC achterlaten tegen betaling en het HAC zorgt er dan voor
dat deze stoffen worden opgehaald door een erkend inzamelaar.
Het lidmaatschap is voor een heel
jaar slechts 80 euro. Bent u ouder
dan 65 jaar dan slechts 50 euro. Dit
geldt ook voor inwonende leden.
De vrijwilligers van het HAC zijn
trots op hun doe het zelf garage
en hopen alle doe het zelvers/autosleutelaars te mogen begroeten.
De nieuwjaarsreceptie/open huis
zal muzikaal worden begeleid door
de bekende artiest Hans Steiger.

Sign zoekt koorleden
IJmuiden - Gospelkoor Sign uit
IJmuiden is een dynamisch koor,
dat op zoek is naar nieuwe koorleden. Vooral sopranen en bassen
zijn van harte welkom.
Wil je graag zingen en ben je ouder dan 16 jaar, ga dan eens langs

op de repetitieavonden op woensdagavond in de kerkzaal van de
Petrakerk, in IJmuiden. De repetitie is van 20.00 tot 22.00 uur, met
tussendoor om 21.00 uur een pauze. Zie ook www.signijmuiden.nl,
of e-mail: hlwietsma@solcon.nl
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Zes winterkampioenen
bij Schaakclub Santpoort

Hofstede
Biljarttoernooi
Velserbroek - In januari wordt
alweer voor de twaalfde keer
het Hofstede biljarttoernooi
gehouden. Er zal worden gespeeld in twee poules in de
speelsoort libre. Doordat het
toernooi op veler verzoek dit
jaar is uitgebreid tot zes bezoekende verenigingen aangevuld met twee Hofstede-teams
zal er op vijf zaterdagen en vier
maandagochtenden gespeeld
worden.
De bezoekende biljartverenigingen zijn het Terras uit Santpoort-Noord, Huis ter Hagen
uit Driehuis, Dukdalf, Moerberg, IJmuiden en Visserhuis,
de laatste vier komen allen uit
IJmuiden. De speeldata van
de poulewedstrijden op zaterdag zijn 7, 14, 21 en 28 januari en die op maandagmorgen
9, 16, 23 en 30 januari. De finales zullen op 4 februari worden
gespeeld. Op zaterdag 7 januari zullen de teams van Hofstede B en IJmuiden het toernooi openen. ‘s Middags speelt
Hofstede A tegen het Visserhuis. Op maandagochtend 9
januari vervolgens ontmoeten
de teams van Dukdalf en Terras elkaar. Gestreden wordt
om twee wisselbekers namelijk
één voor het winnende team
en één voor de beste speler van het toernooi. Alle ochtendwedstrijden beginnen om
9.00 uur en ’s middags wordt
er om 13.00 uur gestart. Plaats
van handeling: Wijksteunpunt
Zorgbalans De Hofstede aan
de Aletta Jacobsstraat 227. Al
met al beloofd het weer een
spannend toernooi te worden.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Meditatieve
viering
Santpoort-Noord - Onder de
titel ‘Waar gaat het om?’ vindt
op zondag 8 januari om 10.30
uur in de Naaldkerk de eerste meditatieve viering van
het nieuwe jaar plaats. Aan de
hand van meditatieve teksten
en muziek proberen we antwoorden te vinden op de vraag
waar het om gaat in het leven.
Laat u in stilte en bezinning inspireren! Zang en pianospel:
José van Waveren.

Te snel
Velsen-Zuid - Bij een snelheidscontrole op de Amsterdamseweg heeft de politie vorige week woensdagmiddag
49 overtreders bekeurd. Ruim
1000 bestuurders passeerden
de radarauto. De hoogste snelheid was 119 km/uur terwijl op
die lokatie een maximum snelheid geldt van 80 km/uur. De
betrokkenen krijgen binnenkort hun bekeuring thuisgestuurd.

Toermalijn neemt
afscheid van juf Ria
Driehuis - Juf Ria van basisschool de Toermalijn uit Driehuis vierde vlak voor de kerstvakantie een klein afscheidsfeestje op haar laatste officiële werkdag als leerkracht. 23
januari is de dag dat zij 65 jaar
hoopt te worden en met pensioen mag.
Ria is een juf in hart en nieren,
met veel prachtige ideeen, ontzettend muzikaal, gek op de natuur en cultuur. Iemand die heel
veel kinderen het allerbelangrijkste in het leven heeft gegeven namelijk haar warmte

en liefde. Voor collega’s en de
school is Ria eigenlijk onmisbaar. Iedereen hoopt daarom
dat ze nog eens langs komt.
Van
oud-leerling
Vincent
Schmidt, banketbakker in Driehuis, kreeg Ria een knots van
een taart met haar foto erop.
Samen met de kinderen, juf
Gerda en klassenmoeders was
het een sfeervol feestje onder
de kerstboom.
Op vrijdag 3 februari is het grote feest met een officiële receptie voor oud-collega’s, oudleerlingen en belangstellenden.

Velserbroek - Schaakclub
Santpoort telt momenteel maar
liefst zes winterkampioenen.
Van de dinsdagavondcompetitie
in het Polderhuis in Velserbroek
zijn dat in groep 2 Jan Burggraaf
en Richard Dietvors met 10 uit
14,. Op de vrijdagavond bij de
Jeugd-Senioren is dat Jelle van
de Broek met 8 uit 8. Bij Stap 2
is de kampioen Julius de Jager
met 9 uit 10 en Stap 3 Isabelle
Strikker en Joey Meijer met beiden 8 uit 9.
Op 23 december werd een kersttoernooi gespeeld met een re-

cordaantal deelnemers, georganiseerd door Stefan Fokkink. Het
was een leuke avond met jeugd
en senioren en maar liefst vijf
man van het eerste. Er werd gespeeld in teamverband. Uiteindelijk waren er twee teams winnaar: Martijn de Roode, Richard
Dietvors, Gijsbert de Bock en
Douwe van Rees die al zijn partijen wist te winnen. Het andere
team bestond uit Bas Haver, Rob
de Roode, oud Nederlandskampioen Cheryl Looijer(foto) en Epco van der Lende. Zie ook www.
schaakclubsantpoort.nl

Hoogervorst verlaat
VSV einde van seizoen
Velserbroek - Nadat in een eerder stadium Peter Snoeks (technische zaken) al had besloten te
zullen stoppen bij VSV, heeft nu
ook hoofdtrainer Richard Hoogervorst aangegeven VSV aan het
einde van seizoen 2011/2012 te
verlaten. Hoogervorst, die dit jaar
voor het eerst hoofdtrainer was
bij de Velserbroekers , zal volgend

seizoen werkzaam zijn bij een andere club. Op 8 januari zal bekend worden welke club dat zal
zijn. VSV moet dus op zoek naar
een nieuw hoofdtrainer. Het bestuur van de club heeft er het volste vertrouwen in dat er op korte termijn een geschikte opvolger
voor de vertrekkende trainer benoemd zal kunnen worden.

RKVV Velsen luidt 2012
feestelijk en sportief in
Driehuis - Traditiegetrouw werd
1 januari het nieuwe jaar bij RKVV Velsen feestelijk en sportief ingeluid met de Nieuwjaarswedstrijd. Deze werd dit jaar op
een goed bespeelbaar veld gespeeld. Het huidige eerste elftal
bleek een fractie sterker dan de
oud eerste elftal spelers, maar
wie kijkt er op zo’n dag naar de
uitslag, toch?
De wedstrijd was de aftrap voor
de drukbezochte Nieuwjaarsreceptie. Niet alleen huidige leden,
maar ook heel veel oud-leden
en vrijwilligers wisselden onder

het genot van een hapje en een
drankje de gebruikelijke wensen
voor het nieuwe jaar uit.
Ook werd er een loterij met heel
veel mooie prijzen gehouden die
mede mogelijk werd gemaakt
door de sponsors. Zij zorgden
voor de fraai gevulde prijzentafel. Groenrijk Van Duijn voor de
kerstbomen en -versiering en
slagerij Duijn voor de heerlijke
hapjes. Dankzij de sponsors en
de catering die de hapjes maakte en drankjes rondbracht en de
opkomst van de vele leden was
het een zeer geslaagde middag.

Matrjosjka schilderen
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - De uit de
Oekraïne afkomstige Larisa Bilous zal op zaterdag 14 januari om
13.00 uur een workshop ‘Matrjosjka schilderen’ verzorgen in ’t Mosterdzaadje. De zo typisch Russische houten poppetjes die van
groot naar klein in elkaar passen
worden door de deelnemers met
de originele materialen beschilderd. De kosten van de workshop,
inclusief de materialen is 28 euro
per persoon. Iedereen kan na afloop de eigen beschilderde set mee
naar huis nemen. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden bij Larisa
Bilous, telefoon 06-21222120. Zie
ook www.artgamayun.nl of www.

baboesjka.nl. Deze workshop is in
het kader van de tentoonstelling
van de Oekraïense kunstenaars
Mikhail en Taras Andreichuk die tot
eind januari hun werk aan de muren hebben hangen. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Vijfde vuurwerkafvalinzameling

Feestje met oliebollen,
taart en hamburgers
Velserbroek - De nieuwjaarsviering werd maandagmiddag nog
even dunnetjes overgedaan bij de
lustrumviering van de vuurwerkafvalinzameling op het Vestingplein.
Voor de jeugd die een zak met vuurwerk bracht was er zelfs nog meer
dan alleen de traditionele Big Mac
bon van McDonald’s.
Omdat het de vijfde inzameling
was, werden er oliebollen en gebak
uitgedeeld. Burgemeester Weerwind en Robert de Gruijter (zie foto)
waren maar druk met het aanpakken van de zakken en het uitdelen
van al dat lekkers.
Inmiddels werden de twee containers in rap tempo gevuld met bijeen geveegd vuurwerkafval. En dat
maakt dat de straten in Velserbroek
en omgeving weer mooi schoon na

al het geknal. De vuurwerkafvalinzameling met bonus was vijf jaar
geleden een idee van Anton Nijssen en zijn dochter Annemarie, van
de Tuinsuper Vuurwerkwinkel. Robert de Gruijter van McDonald’s
vond het een goed plan en bedacht
de bon voor de Big Mac. Ook Politie Kennemerland en ReinUnie (nu
HVC) werkten graag mee. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en ziet
men de inhoud van de containers
nog steeds toenemen. Het is dus
een slimme actie om de jeugd uit te
dagen mee te doen. Alle jongeren
die met de waardebon een Big Mac
gaan halen bij McDonald’s in Santpoort-Noord maken bovendien ook
nog kans op een van de drie I Pods
Nano die eind januari zullen worden verloot. (Karin Dekkers)
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Kunstenares Ria Schoof
maakt ‘mobiel kerkraam’
Driehuis - Beeldend kunstenaar Ria Schoof werd door de
pastor en de manager van Verpleeghuis Magnushof in Schagen gevraagd of zij een mobiel
kerkraam kon maken om de oecumenische diensten in de zaal
wat meer kerksfeer te geven. De
bewoners hadden heimwee naar
het gevoel dat zij vroeger kregen

bij het bijwonen van een dienst
in de kerk. Het raam moest klassiek geschilderd worden met gebruik van heldere kleuren, zodat
het beeld herkenbaar zou zijn
voor de bewoners en ook zonder daglicht moest de beeltenis duidelijk zichtbaar zijn. Een
uitdaging voor Ria Schoof, die
ook de inrichting van een Stiltecentrum in IJmuiden en Bergen
op haar naam heeft staan. Ook
de Doop en Rouw Kapel in de
Naaldkerk in Santpoort-Noord
mocht zij inrichten. Het kerkraam
is inmiddels afgeleverd in Schagen, maar moet nog officieel ingewijd worden. ,,Religie komt de
laatste tijd steeds vaker op mijn
pad”, zegt de kunstenares. ,,Recentelijk mocht ik de religieuze gedichtenbundel ‘Sprekende’ Stilte’’, geschreven door Wim
de Boer, illustreren. Hij is priester in de Oud Katholieke kerk en
woont in Velserbroek. Sinds 2008
is Wim met emiraat. De bundel
is te koop via www.riaschoof.nl.
Een deel van de opbrengst komt
ten goede aan de Jun-Jun Kantoa Scholarship Foundation in de
Filippijnen.

Frisse nieuwjaarsduik
in de Westbroekplas
Velserbroek - Het was dit jaar
veel minder koud dan het afgelopen jaar, toen de Westboekplas
geheel bevroren was. Daardoor
moest de traditionele Nieuwjaarsduik toen helaas worden
afgelast. Maar deze keer lag de
buitentemperatuur zo’n tien graden boven het vriespunt zodat
de liefhebbers hun hart konden
ophalen. Wel stond er een straffe wind en kwam de regen met
bakken uit de hemel, maar ja, nat
wordt je toch dus dat was niet zo
erg.
Zo’n 250 liefhebbers - veel meer
dan de organisatie had verwacht
- trotseerden de weergoden en
stonden bibberend aan de rand
van het water te wachten op het
verlossende startschot om het
water in de te rennen. De leden
van de reddingsbrigade stonden

inmiddels al en tijdje klaar in het
water om bij eventuele calamiteiten direct te helpende hand te
kunnen bieden. Voor de meeste
deelnemers was het een kwestie van snel in en uit het koude
water te rennen en daarna op de
weg terug naar de grote partytent die naast villa West End was
opgesteld.
Bij terugkomst was het hier aangenaam warm dankzij een paar
enorme warme luchtblazers die
de verkilde deelnemers snel weer
op temperatuur kregen. Daarna
was het gezamenlijk met ouders,
vrienden en belangstellenden op
naar de warme soep die inmiddels voor de deelnemers in het
restaurant stond te pruttelen. Het
was dan ook gezellig napraten in
een, op dat moment, tot de nok
toe gevuld Villa Westend.

‘Als de ziele
luistert’

Feest op Blauwe Veldmuis
Velserbroek - Woensdag 21
december was het op kinderdagverblijf de Blauwe Veldmuis
groot feest! Het kinderdagverblijf was omgetoverd tot een ware kerstmarkt.
Vanaf 17.30 waren alle ouders,
kinderen en broertjes en zusjes welkom. Er was genoeg te
beleven,zo waren er kraampjes
met zelf gemaakte kunstwerken
van alle kinderen van de veldmuis. Deze kunstwerken konden
door de ouders gekocht worden.
Ook was er genoeg te eten, er
was een poffertjeskraam voor de
kinderen en de ouders konden
genieten van erwtensoep, glühwein en allerlei andere hapjes en
drankjes. Er was voor leuk ver-

maak op deze avond gezorgd, er
waren allerlei spelletjes waaronder; blikgooien, koekhappen en
knutselen.
Om het half uur was er bovendien een kerstverhaal en een
poppenkastvoorstelling waarvan
de kinderen enorm hebben genoten.
Als klap op de vuurpijl werden er
live kerstliedjes gezongen door
een van de medewerksters van
de blauwe veldmuis. De gehele opbrengst van de avond zal
worden gedoneerd aan Stichting
Opkikker.
Alle ouders en medewerksters
kunnen terug kijken op een
geweldig leuke en sfeer volle
avond!

Kerst-Inn in Santpoort
Santpoort-Noord - Het was dit
jaar de 42ste keer dat op eerste
kerstdag, samen met ouderen en
alleenstaanden, het kerstfeest
werd gevierd.
Vanaf 13.00 werden de gasten
welkom geheten met koffie of
thee in de sfeervol versierde recreatiezaal van Velserhooft.
Vele vrijwilligers waren ingeschakeld om de mensen op te halen. Er werd genoten van prachtige kerstliederen uit verschillende windstreken, gezongen door
het a-capellakwartet De Protters.
En natuurlijk ontbrak de samenzang niet.
Tijdens een hapje en een drankje
ontstonden er gezellige gesprekken, herinneringen werden opgehaald en nieuwtjes uitgewisseld. Daarna bezorgde Peter van
Bugnum weer een gezellig uurtje

met bekende Nederlandse liedjes. Er werd meegezongen, geklapt en ingehaakt. De stemming
zat er goed in! In dorpshuis Het
Terras had de keukenploeg het
eten klaargemaakt. Met een busje werden de pannen soep en
de schalen met salade naar Velserhooft gebracht en vervolgens
door de serveergroep opgediend.
Na het dessert en de koffie zat
iedereen weer klaar voor het kienen en wat afgesloten werd met
een verloting Het Rad van Avontuur bepaalde de winnaars.
Rond 21.00 uur stonden er weer
mensen klaar om de gasten naar
huis te brengen. Er kan weer teruggekeken worden op een geslaagde dag, waar de mensen erg
van genoten hebben.
Deze dag werd mogelijk gemaakt
door medewerking van velen.

Santpoort-Noord - Begin het
nieuwe jaar zingend! Op dinsdag
10 januari om 20.00 uur begint het
nieuwe zangproject ‘Als de ziele luistert’ van projectkoor Dorpskerkcantorij onder leiding van
Antje de Wit. Dit keer staan mystieke muziek en teksten van mystici centraal. Er wordt geoefend
op het mooie vierstemmige ‘Als de
ziele luistert’, een gedicht van Guido Gezelle op muziek gezet door
Joop Voorn. Ook wordt dit keer
éénstemmig gezongen, en dan als
één stem. In de repetities wordt
ook aandacht besteed aan ademen stemoefeningen, ontspanning,
klankvorming en samenklank.
Verder zullen er ook inspirerende
teksten gelezen worden van onder
meer Hadewych, Ruusbroec, Eckhard, Tagore en Tolle. Het wordt
weer een bijzonder zangproject in
de Dorpskerk. De liederen worden
uiteindelijk uitgevoerd door de
Dorpskerkcantorij in de vesper op
zaterdagavond 11 februari. De repetities zijn wekelijks op dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur, in
het Ontmoetingscentrum van de
Dorpskerk, Burg. Enschedélaan
67. Er zullen zo’n zes repetities zijn
(inclusief generale op 11 februari). Deelname kost 20 euro, gaarne contant betalen op de eerste
repetitie. Aanmelden kan bij de
cantor-dirigente Antje de Wit, bij
voorkeur per email symphonia@
xs4all.nl of mobiel 06-21805104.
Zie ook www.pknsantpoortenvelserbroek.nl.

Op maandag 2 januari werd omstreeks 22.00 uur bij mijn schoonouders in Velserbroek, leeftijd 83
en 92 jaar, op het raam gebonkt.
Mijn schoonmoeder keek door het
raampje van de voordeur en zag
niemand staan. Toen zij terug liep
de kamer in werd er opnieuw gebonkt en hoorde zij roepen: ‘brand,
brand’. Zij keek toen via het zijraampje naar de voordeur en zag
een jongen met een petje in donkere kleding bij de voordeur staan
en zij zag inderdaad wat branden.
Gelukkig heeft zij de deur niet geopend en is het brandje vanzelf uit
gegaan. Wel heeft zij onmiddellijk
de politie gebeld en zij waren er
gelukkig erg snel.
Wij zijn blij dat mijn schoonmoeder de deur niet heeft geopend,
want wij hebben hier namelijk een
heel naar gevoel over. Het zou zomaar kunnen dat dit een nieuwe
tactiek is om bij (oudere) mensen
binnen te komen met alle gevolgen van dien.
Wij willen dan ook iedereen waarschuwen om beslist niet open te
doen, ook niet als je iets ziet branden.
Naam en adres bekend bij de redactie
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‘Ouwehoeren’
aan de top
bij Erasmus
IJmuiden - Rond de jaarwisseling
is het tijd voor het opmaken van
lijstjes. Bij Boekhandel Erasmus is
de lijst van meest verkochte boeken in het jaar 2011 opgemaakt.
De top 5 is verrassend. Aan kop
gaan de dames Fokkens met ‘Ouwehoeren’. Het boek dat in oktober
is verschenen heeft doorlopend in
de belangstelling gestaan en is in
korte tijd op de eerste plaats gekomen. Op de tweede plaats staat
‘Zomerhuis met zwembad’, de
succesroman van Herman Koch.
Daarachter volgt ‘Koorts’ geschreven door Saskia Noort. Deze sappige thriller verscheen pas in november en heeft al veel lezers bereikt. Op nummer 4 staat ‘Sonny
Boy’ van Annejet van der Zijl. Na
het verschijnen van de film is de
roman vaak gekocht. Plaats 5 is
voor ‘Helmgras en stuifduin’, geschreven door Aad Vrijhof. In het
boek beschrijft de geboren en getogen IJmuidenaar zijn herinneringen aan de jaren zestig. Andere hoog genoteerde regionale
boeken zijn: ‘Het gym’ door Karin
Amatmoekrim. Zij heeft met haar
verhaal over een tiener uit Zeewijk die naar het gymnasium gaat
in een paar maanden de 9e plaats
gehaald. Bewezen diensten van
Katja Schoondergang staat een
plaats lager. Het tweede boek van
Ellen Heijmerikx ‘Wij dansen niet’
staat op nummer 16. Een stukje
lager staat ‘Voor de sluizen’ van de
Willem Moojen. Het hoogst genoteerde kinderboek is ‘Superdolfje’
van Paul van Loon. Snel gevolgd
door ‘Het leven’ van een loser van
de populaire Jeff Kinney.

Telstar in
Marbella
Velsen-Zuid - Telstar reist in
de winterstop naar het ZuidSpaanse Marbella. Van woensdag 4 tot en met maandag 9
januari is Telstar net als vorig
jaar te gast in het schitterende
Marbella Football Center. Telstar speelt oefenwedstrijden
tegen Club Brugge en CVVB uit
Bedum. Er wordt nog gezocht
naar een derde tegenstander.
Friso Huizinga reist namens
deze krant mee om verslag te
doen van het trainingskamp.

Hennepkwekerij
ontmanteld
IJmuiden - De politie kreeg afgelopen dinsdagmiddag omstreeks 16.50 uur een melding
van een zware hennepgeur in de
Kaplanstraat. In één van de garageboxen bleek een hennepkwekerij aanwezig te zijn. De
829 planten en de apparatuur
zijn vernietigd. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

‘Wat doet muziek voor
iemand met dementie?’
IJmuiden - Op dinsdag 10 januari
is er weer Alzheimer Café in IJmuiden. Het onderwerp is: ‘Wat doet
muziek voor iemand met dementie?’ Gespreksleider Ada Schuurman praat met muziektherapeute Jolijn Bakker. Zij zal uitleggen
in woord en geluid wat muziek kan
teweeg brengen bij iemand met
dementie. Wie problemen heeft
met vervoer kan bellen met 062950 7734. De bijeenkomst wordt

Nieuw in Velserbroek:
Atelier de Beeldvorming
Velserbroek - Atelier de
Beeldvorming aan de Platbodem heeft de deuren geopend
voor mensen die graag schilderen of dat graag willen leren.
In het pas verbouwde atelier aan worden creatieve lessen gegeven met een thema.
Voor elke les geldt dat de persoonlijke creatieve ontwikkeling én het onder de knie krijgen van de technieken centraal staat. De lessen worden
gegeven door Manon van Leuven. Manon heeft diverse creatieve opleidingen en cursussen gevolgd.
Voor mensen die graag willen
ontdekken en experimenteren
wordt ‘Het Experiment’ gegeven. Het maakt niet uit of u gevorderd bent of nog wat ondersteuning nodig hebt. De techniek van het schilderen met
acrylverf is het uitgangspunt,
maar af en toe slaan we een

heel ander pad in. Persoonlijke
interesse van de deelnemers
worden zeker opgepakt. Als
je interesse hebt in kunstgeschiedenis dan kun je terecht
op de ‘Kunst na 1900’. Bij deze
lessen wordt elke keer een onderwerp uit de recente kunstgeschiedenis als uitgangspunt
voor de les gebruikt. We laten
ons inspireren door de kunstenaars die ons zijn voorgegaan.
‘Time out’ is een heel bijzondere les. Het is vooral bedoeld
voor mensen die toe zijn aan
rust. Manon weet uit eigen ervaring hoe rustgevend schilderen en tekenen kan zijn.
‘Open Atelier’ is bedoeld voor
mensen met ervaring en die
het leuk vinden om samen
met passie-genoten te schilderen. Er is geen begeleiding
nodig, de kosten zijn hierdoor
lager. Uw persoonlijke ontwikkeling staat centraal bij Atelier
de Beeldvorming.

Nieuwe voorzitter
Schouwburg Velsen
Velsen - Robert Schoondergang is met ingang van 1 januari 2012 de nieuwe voorzitter
van de Stichting Stadsschouwburg Velsen. De heer Schoondergang volgt de heer Van der
Hauw op die hiermee een periode van 12 jaar als bestuurslid/
voorzitter van de Stadsschouwburg Velsen afrond.
De heer Schoondergang is ook
bestuursvoorzitter van het Kunstencentrum Velsen. De benoeming is een nieuwe fase in de samenwerking tussen
de Stadsschouwburg Velsen en
het Kunstencentrum die vanaf oktober jl. op directieniveau
reeds van start is gegaan. ,,Wij
verwachten dat door de dubbelfunctie op bestuursniveau
de samenwerking van ons bedrijf met het Kunstencentrum
Velsen nog soepeler zal verlopen en zich nog kansrijker zal
ontwikkelen”, aldus directeur
Jacob Bron.

Schoondergang begon zijn
loopbaan als journalist voor o.a.
de Volkskrant, Nieuwe Revu en
Veronica en ging vervolgens
aan de slag als uitvoerend producent bij RTL4’s ‘Eigen Huis &
Tuin’. Inmiddels werkt hij ruim
25 jaar als zelfstandig journalist
en programmamaker. Schoondergang is een Velsenaar in
hart en nieren en beschikt door
onder andere zijn vrijwilligerswerk voor de lokale omroep
Seaport TV over een uitgebreid
netwerk in de Velsense politiek
en cultuur.
De Stadsschouwburg Velsen is
een gerenommeerd en succesvol theater. Per seizoen biedt
het theater ruim 175 professionele voorstellingen aan naast
een reeks amateurvoorstellingen en overige activiteiten. Circa 90.000 theaterliefhebbers
brengen jaarlijks een bezoek
aan het theater aan de Groeneweg.

gehouden in het Alzheimer Café in
de Centrale Bibliotheek in IJmuiden, Dudokplein 16 IJmuiden. Het
programma start om 19.30 uur. Kijk
voor meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl/midden-kennemerland. Iedereen is welkom:
De toegang én het eerste kopje
koffie zijn gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig. Meer informatie?
Werkgroep Alzheimer Café is overdag bereikbaar via 06-3363 1872.

Uitburgeren
Een van de goede voornemens
voor het nieuwe jaar zou kunnen zijn te gaan uitburgeren.
Met een knipoog naar de
discussie over de inburgeringscursus, pleitte hersenonderzoeker Dick Swaab in de
gezondheidsraad voor een uitburgeringscursus.
In zijn werk constateerde hij dat
weinig mensen nadenken over
het levenseinde. Er bestaat nog
steeds een taboe en het voelt
ongemakkelijk om medische
en persoonlijke keuzes hierover vast te leggen. Als er dan
al over wordt gepraat, gaat het
vaak hooguit over de muziek die
moet worden gedraaid.
Swaab ziet het nadenken over
en vastleggen van belangrijke
zaken rondom de dood als
wezenlijk voor onszelf en onze
naasten. Het is volgens hem
onlosmakelijk verbonden met
levenskunst en verantwoord
burgerschap.
Thema’s waarover het in de cursus moet gaan zijn praktisch,
maar ook levensbeschouwelijk
van aard. Waar wil ik sterven:
thuis, in een ziekenhuis, in een
hospice? Is er een euthanasie-

Alice Loeters
verklaring? Wil ik doneren en
zoja wat? Wil ik gereanimeerd
worden? Nalatenschap en testament. Is er een wilsbeschikking waarin de keuzes voor de
uitvaart zijn beschreven? Voorkeur voor geestelijke begeleiding of juist niet? De keuze voor
begraven of cremeren, waar, wie
mogen erbij zijn, moet het sober
zijn of juist een groot feest?
Bij een goed leven hoort een
goede dood is het motto van
de site over uitburgeren. Dat de
site al 10.000 keer is bezocht is
daarbij een hoopvol teken. In het
nieuwe jaar zullen wij van ons
laten horen en bent u welkom in
een workshop ‘uitburgeren’.
Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Wilfried de Jong &
Ocobar in Witte Theater
IJmuiden - Dinsdag 10 en woensdag 11 januari spelen om 20.30 uur
Wilfried de Jong & Ocobar in het
Witte Theater, Kanaalstraat 257.
Wilfried de Jong is iemand die tot
op het bot gaat. De fraaie buitenkant vindt hij oninteressant als er
geen warmte, geen snelheid, geen
diepgang, geen gevoel van woeste
bergen en puurheid van de woestijn onder zit. In ‘Man & Fiets’ reizen we met De Jong mee door zijn

hoofd, maar ook door het boertige Vlaamse landschap, dat hemelse trekken krijgt als de wielerkaravaan erdoorheen trekt, en langs de
wrede weg die naar de top van de
Mont Ventoux leidt. Ocobar bouwt
een mediterraan feestje als Marco
Pantani na een bergoverwinning
naar buiten komt, en raken met
hun melancholieke Vlaamse plattelandsblues de kern van het wielergenot.
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Golden Palace speelt
‘De vriendin van Harry’

ZoMiPo
wegens brand
verplaatst
IJmuiden - Het ZondagMiddagPodium haalt op zondag 8 januari de mooie voorstelling van
Stichting Touche naar Velsen.
Deze voorstelling vindt plaats in
buurtcentrum De Dwarsligger,
Planetenweg 338 en dus niet in
De Mel, zoals in het programmaboekje staat. Dit buurtcentrum
is afgelopen weekeinde getroffen door brand. Veel componisten hebben herinneringen aan
hun kindertijd weergegeven in
muziek. Of de gevoelens die bij
hen opkwamen als ze hun eigen
kinderen zagen spelen. Kortom:
kinderen en hun speelgoed zijn
een rijke inspiratiebron voor volwassenen. Maar hoe zit het met
de grootouders? Vinden die het
nog leuk om met hun kleinkinderen te spelen? Naar de dierentuin te gaan? De eendjes te
voeren? Een boek voor te lezen?
Verstoppertje te spelen? Het antwoord is: ja. En de videobeelden
van dit programma bewijzen het.
Vooraf en in de pauze worden
dia’s van antiek speelgoed vertoond. Kaarten à 4 euro zijn in de
voorverkoop verkrijgbaar bij alle
ZoMiPo-locaties en zondag aan
de zaal. De voorstelling begint
om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur
is de zaal open. Zie ook www.
buurthuisdebrulboei.nl.

Stagiaires organiseren
dolle spelmiddag
IJmuiden - Buiten gierde de wind
dinsdag langs je oren, dus was het
prima ‘zwembadweer’, volgens instructrice Susan van Zwembad de
Heerenduinen. Honderden kinderen en jongeren genoten van een
dagje spetterpret in de bijna subtropische warmte.
Dinsdag was het extra leuk door
de spelmiddag die was georganiseerd door drie Cios-stagiaires:
Naomi, Iris en Jarmo. Met zijn
drietjes hebben ze een draaiboek
gemaakt met activiteiten voor de
doelgroep, basisschoolleerlingen
van 7 tot en met 12 jaar. Tussen
een en vier uur was er elk half uur
een ander spel. Alle aanwezigen
konden per spel bekijken of ze
wilden meedoen. Tot grote verras-

sing van de organisatie wilde ook
de wat oudere jeugd graag meedoen. Dus werd er in het wedstrijdbad een aparte groep gemaakt voor het waterpolo, terwijl
in het ondiepere bad de jongere
jeugd aan de bal mocht. Met twee
kleuren caps op was goed te zien
hoe de teams waren ingedeeld.
Er werd flink gescoord, maar vermoeiend is het wel waterpolo.
Verder was er een quiz met de
naam Zwem je Rot, waarbij flink
gezwommen moest worden. De
loopmat werd ook ingezet en grote ‘donuts’ vormden het doel met
Hoep de Hoep. Met of zonder een
spelmiddag is Zwembad de Heerenduinen een prachtig vakantieuitje. (Karin Dekkers)

Vogelbeurs

n De Spil De Mel

?

0

IJmuiden - Vogelbeurs bij vogelvereniging Fauna Felisena
op zondag 8 januari van 10.00
tot 13.00 uur. De toegang is gratis. Het adre is Jan Ligthartgebouw, Eksterlaan 8 in IJmuiden. Belangstellenden zijn van
harte welkom om de verschillende vogelsoorten te bewonderen en vragen te stellen aan
de vogelliefhebbers. Voor meer
informatie kan men bellen met
0255- 51818 of Willem Snijder
via 0255-530085.

Dae rsDe lDwgger Bru
li
boei

Geen krant gehad?
Receptie
SP
BelVelsen
0255-533900
IJmuiden - De SP afdeling Velsen houdt op zondag 8 januari
tussen 14.30 en 16.30 uur haar
jaarlijkse nieuwjaarreceptie. Iedereen is van harte welkom in
het Grieks Specialiteiten Restaurant Rhodos, Plein 1945 4. De receptie staat in het teken van de
strijd van Viva thuiszorgmedewerksters, die onlangs nog een
belangrijke overwinning hebben
geboekt, en een loterij ten bate van het jaarlijkse uitje van de
daklozen uit de regio.

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

nachtelijke uur? ‘De vriendin van
Harry’ vertelt het ontroerende verhaal van een man die zijn liefde
op een pop projecteert.

RKVV Velsen B junioren
tegen Telstar Dames
Driehuis - Zaterdag 14 januari om 14.00 uur gaan de mannen van Velsen B1 het opnemen
tegen de Telstar dames. De B1
speelt in de eerste klasse 02 en
is daar de trotse nummer twee,
dus de dames kunnen een goede en zeer gemotiveerde tegenstander verwachten.
Rkvv Velsen is bijzonder trots
dat de Damesselectie van Telstar
hen heeft uitgekozen om tijdens
de winterstop het wedstrijdritme
op peil te houden. Velsen gaat er
van uit dat de wedstrijd een visitekaartje zal zijn voor het gehele voetbal, zowel voor de afdelingen van de dames en meisjes als

de mannen en jongens.
Mocht u dit spektakel willen
meemaken, dan bent u van harte welkom op Sportpark Driehuis
aan de Wolff en Dekenlaan 144,
1985 HT in Driehuis.
De voorwedstrijd zal gespeeld
worden om 12.00 uur en zal gaan
tussen de meisjes C van Velsen
en Alliance ‘22. Beide teams komen uit in de tweede klasse afdeling 13. Gezien de eindstand in
de najaarscompetitie zal ook deze wedstrijd de nodige spanning
opleveren. Publiek is welkom bij
beide wedstrijden. De toegang is
gratis. Er zijn geen gereserveerde plaatsen.

Met korting naar
‘Midnight in Paris’

geslaagd
kerstGeen krant gehad? Zeer
Geen
krant
gehad?
Bel 0255-533900 toernooi Velserbroek
Velserbroek - Vorige week vrijdagavond vonden de finales
plaats van het Kersttoernooi in
Tenniscentrum Velserbroek. Na
vijf lange dagen kwamen de winnaars van alle poules bij elkaar om
te strijden om de eerste plaats. Er
kon worden ingeschreven voor
de Dames-, Heren- en Gemengddubbel in de categorie 7/8, 6, 4/5.
(17+ en 35+). Zo waren er op elk
niveau spannende partijen te zien.
Voor de heren 50+ waren de wedstrijden overdag gepland. Deze heren spelen al vaak met elkaar en hebben het heel gezellig
samen. Winnaar werd uiteindelijk
het koppel Klooster/Beukert. Zij
wonnen de finale van het koppel
Maks/Gerlofsma.

IJmuiden - Donderdag 12 januari, 20.30 uur, kunnen bezoekers
van het Witte Theater aan de Kanaalstraat ‘De vriendin van Harry’ zien. Eindelijk heeft Harry een
vriendin: hij heeft haar ontmoet
via internet. Hij nodigt Dick en
Tom, zijn beste vrienden, uit om
kennis met haar te maken. Groot
is hun verbijstering als de vriendin
van Harry een levensechte pop
blijkt te zijn. Harry behandelt haar
echter als een vrouw van vlees en
bloed! Dick en Tom proberen Harry uit de droom te helpen, maar
dat lukt slecht. De totale verwarring maakt zich van hen meester wanneer de pop plotseling tot
leven komt. Of is het hun vertekende waarneming ten gevolge
van het drankgebruik en het late

Nieuw waren vader en zoon van
den Boogaard in de HD4/5. Zij
wonnen na een hele mooie wedstrijd met slechts één game verschil van Olijerhoek/Hellinga.
Bij de GD4/5 was het net als voorgaande jaar het koppel Dortmundt/Van
Dusschoten
die
de eerste prijs mocht ontvangen. Weliswaar was ook hier het
verschil met Sneekes/Seegers
slechts één game. Kortom, het
publiek heeft erg genoten. Net als
de wedstrijdleiding overigens. Alle onderdelen indelen in poules
is door de deelnemers heel positief ontvangen. Iedereen mocht tijdens het Kersttoernooi veel wedstrijdjes spelen, en daar is het de
meeste toch om te doen.

IJmuiden - Donderdag 5, zaterdag 7, 20.30 uur en zondag 8
januari, 14.30 uur kunnen bezoekers van het Witte Theater,
Kanaalstraat 257, met korting
naar de film ‘Midnight in Paris’.
Gil is een aspirant schrijver die
met zijn verloofde Inez en haar
ouders naar Parijs gaat. In tegenstelling tot Inez valt Gil direct na aankomst al voor de
charme van de lichtstad.
Wanneer hij tijdens een nachtelijke wandeling op een wel
heel bijzondere wijze wordt
meegevoerd in de bruisende
geschiedenis van Parijs, is dit
voor Gil reden om zijn huidige situatie eens onder de loep
te nemen: is het leven daar nu

echt zoveel mooier, of lijkt dat
maar zo?

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘midnight in paris’ op 5, 7
en 8 januari 2012 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Veertigste PWN Egmond Halve
Marathon in teken van jubileum
Egmond aan Zee - De PWN Egmond Halve Marathon viert aanstaande zondag het 40-jarig jubileum. Uit alle hoeken van het land komen maar liefst 12.500 deelnemers om deel te nemen
aan deze speciale editie. Zij gaan de strijd aan op het loodzware parcours over het Noordzeestrand en door het Noordhollands Duinreservaat, waarbij de weergoden traditiegetrouw een
grote rol zullen spelen.

Toprenners aan start

Egmond-Pier-Egmond
Egmond aan Zee - Toprenners Sebastian Langeveld, Laurens
ten Dam en Johnny Hoogerland staan zaterdag 7 januari tijdens de 14e Strandrace AGU Egmond-Pier-Egmond aan de
start. De 36 km lange strandrace tussen Egmond aan Zee en
de pier van Wijk aan Zee geldt met ruim 3.700 deelnemers als
de grootste strandrace van de Benelux.
Sebastian Langeveld en Laurens
ten Dam maken van de weg een
uitstapje naar het strand. Langeveld liet in 2009 al blijken dat hij
op het strand goed uit de voeten komt, door Egmond-Pier-Egmond dat jaar te winnen. Laurens ten Dam maakt zijn debuut
tijdens de AGU Egmond-PierEgmond.
De 28-jarige Johnny Hoogerland van de Vancansoleil ploeg
rijdt graag in Egmond op het 36
km lange parcours tussen Egmond aan Zee en de pier van
Wijk aan Zee. Tijdens de vorige
editie deed Hoogerland, die door
zijn opmerkelijke deelname aan
de Tour de France een nationale bekendheid is geworden, ook
mee. Hij eindigde toen als zesde
en was niet tevreden door een
aantal stuurfoutjes op het zware
strand. De ervaring van de vorige editie komt goed van pas voor
een snelle wedstrijd in het vroege seizoen van 2012. Dit seizoen
zal hij zijn pijlen richten op deelname aan de Olympische Spelen en het WK. Uiteraard heeft
de man uit Yerseke ook de voorjaarsklassiekers en de Tour de
France op het programma staan.
De winnaar van 2011, Ramses
Bekkenk, is zaterdag ook present. De mountainbiker uit het
team van Mitsubishi is een ijzersterke strandrijder. Vorige maand
schreef hij de Rabo Beach Challenge van Scheveningen naar
Noordwijk voor de zesde keer
op zijn naam. Ploeggenoot Bram

Rood, die tijdens de Beach Challenge nipt tweede werd, zal het
Bekkenk lastig gaan maken.
Rood finishte vorig jaar als vijfde op de boulevard van Egmond
aan Zee.
De Belg Van Hoovels, die vorig
jaar derde werd, kan ook gezien
worden als grote kanshebber
voor de overwinning. Van Hoovels zit in de Belgische selectie
voor de Olympische Spelen van
Londen.
Deelname vrouwen
Bij de vrouwen staat een van de
beste Belgische profwielrenster
Grace Verbeke aan de start. Verbeke was in 2011 onder andere winnares van de Ronde van
Vlaanderen en werd op 16 oktober verkozen tot de beste Belgische wegrenster van het jaar
2011. De concurrentie komt met
name uit de Belgische hoek. Onder andere Kim Saenen en Inne Gantois zullen trachten haar
van de overwinning af te houden. Outsiders bij de dames zijn
de Nederlandse Wieteke Vrijenhoek en Lucinda Brand.
Inmiddels hebben al ruim 3.700
deelnemers zich aangemeld voor
het spektakel op 7 januari. De inschrijving is inmiddels gesloten
er is alleen nog beperkte deelname mogelijk in de business race
voor de recreatieteams.
Meer informatie over AGU Egmond-Pier-Egmond is te vinden op www.aguegmondpieregmond.nl.

Jubileumprogramma
Met een aantrekkelijk jubileumprogramma wordt uitgebreid
stilgestaan bij de roemruchte historie van de PWN Egmond
Halve Marathon, waarvan de
eerste editie in 1973 plaatsvond.
Ten eerste krijgen historische foto’s een plekje tijdens het evenement. Uiteraard moet een jarige
ook trakteren en dus krijgen alle deelnemers een gratis digitale actiefoto als herinnering aan
deze speciale editie. Bovendien
ontvangen alle lopers, die voor
de 30e keer of meer met succes
aan het evenement hebben deelgenomen een bijzondere jubileumherinnering. Verder vindt er
op zaterdagavond tussen 20.00
en 22.00 uur in Hotel Zuiderduin
een feestelijk programma plaats
met live muziek en bijzondere gasten. Tenslotte worden alle bewoners langs het parcours
opgeroepen hun straten te versieren, om zo het jubileum mee
te vieren.
Sterk toplopersveld
Winnen in Egmond spreekt tot
de verbeelding. Vele grote namen stonden in de geschiedenis op de hoogste trede van het
erepodium. Uniek daarbij is dat
het in Egmond bij voorbaat nooit
een uitgemaakte zaak is dat een
Afrikaanse loper als eerste over
de finish komt. Zo zullen de Nederlandse toppers Michel Butter, Khalid Choukoud, Jesper van
der Wielen, Koen Raymaekers en
Patrick Stitzinger de Afrikanen
de overwinning niet cadeau geven. Makkelijk wordt dit echter
niet met lopers als Robert Kiprono Cheruiyot (winnaar Boston
Marathon), Samuel Tsegay en

Wilfred Kirwa aan de start.
Met het vastleggen van Florence
Kiplagat, wereldkampioene halve marathon, belooft de traditionele man/vrouw wedstrijd dit
jaar weer een spannende strijd
te worden. In de man/vrouw
wedstrijd gaan de vrouwen in
Egmond 8.46 minuten eerder
van start op de mannen. Dit is
het verschil tussen de parcoursrecords van de mannen en vrouwen bij de PWN Egmond Halve Marathon. De loper of loopster die het eerste over de finish
komt, wint een extra prijs. Ook
Hilda Kibet en de Keniaanse Flomena Chepchirchir zullen er alles aan doen om de mannen in
Egmond voor te blijven.
Belangstelling uit buitenland
Opvallend dit jaar is de grote belangstelling van lopers uit het
buitenland. Honderden lopers uit
19 landen komen een weekend
naar Egmond aan Zee om de
unieke sfeer van dit hardloopfestijn mee te maken. Uiteraard
zijn daarbij veel deelnemers uit
Duitsland, België en Groot-Brittannië. Maar ook uit landen als
Frankrijk, Ierland, Noorwegen,
Oostenrijk, Spanje, Zweden en
Zwitserland komt men naar de
Noord-Hollandse badplaats.
Redelijk gunstig getij
Het verloop van het evenement
wordt elk jaar grotendeels bepaald door de weersomstandigheden.
De lopers worden zondag bij hun
doorkomst over het strand in ieder geval geholpen door een redelijk gunstig getij. Het water
bereikt immers om 11.36 uur de
laagste stand en om 15.31 uur

de hoogste stand. Het strand is
bij de start dus breed, waardoor
de meeste lopers Castricum aan
Zee met droge voeten zullen bereiken. Alleen de laatste lopers
van de halve marathon krijgen
nabij het 10 km-punt te maken
met opkomend water.
Combiklassement
De ultieme sportprestatie is op
zaterdag de strandrace AGU Egmond-Pier-Egmond fietsen en
op zondag de PWN Egmond Halve Marathon lopen. Dit weekend
zullen zo’n 400 deelnemers deze prestatie leveren. Iedereen
die op beide dagen finisht, wordt
opgenomen in het Combiklassement. Van Le Champion krijgen
zij een plaquette met inscriptie
van de namen van beide evenementen en de gerealiseerde tijden. Voor de winnaars bij zowel
mannen als vrouwen zijn ook
nog extra prijzen beschikbaar.
Egmond afgesloten
Egmond aan Zee is op zondag
8 januari tussen 8.00 tot 18.00
uur afgesloten voor al het binnenkomend auto- en motorverkeer. Voor de pendelbussen vanuit Heiloo en Alkmaar geldt deze afsluiting niet, zij hebben een
filevrije doorgang naar Egmond
aan Zee. De pendelbussen rijden om de vijf minuten vanaf
het Sportpaleis Alkmaar en P+R
Bergermeer in Alkmaar en vanaf Winkelcentrum ’t Loo, NSStation Heiloo en zwembad Het
Baafje in Heiloo. De bussen rijden van 8.30 tot 12.00 uur en zijn
bestemd voor zowel deelnemers
als toeschouwers. Een retourticket met de pendelbus is ter plekke te koop en kost 5,00.
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Kerstbomeninzameling
Net als vorig jaar kunnen de
kerstbomen weer bij de gemeente worden ingeleverd
om verbrand te worden. Elke ingeleverde boom is 50
eurocent waard. De inleverplekken staan hieronder. Op
11 januari is de kerstboomverbranding aan de Heerenduinweg in IJmuiden en de
Hagelingerweg in SantpoortNoord.
Inleveren: wanneer, hoe laat
en waar?
• Woensdag 11 januari: IJmuiden, Kennemerplein, Plein
1945 en Canopusplein van
13.00 tot 16.00 uur
• Woensdag 11 januari: IJmuiden, Heerenduinweg brandplaats van 13.00 tot 19.00 uur
• Woensdag 11 januari: VelsenNoord: Stratingplantsoen en
Wijkerstraatweg, van 13.00 tot
16.00 uur
• Woensdag 11 januari: Velserbroek: Vestingplein van 13.00
tot 17.00 uur
• Woensdag 11 januari: VelsenZuid: voor de brandweerkazerne van 13.00 tot 16.00 uur
• Woensdag 11 januari: Driehuis: Driehuizerkerkweg naast
de kerk van 13.00 tot 16.00 uur
• Woensdag 11 januari: Santpoort-Zuid: naast het station
van 13.00 tot 16.00 uur
• Woensdag 11 januari: Santpoort-Noord: Hagelingerweg

/Burgemeester Weertplantsoen van 13.00 tot 16.00 uur
• Woensdag 11 januari: Santpoort-Noord: Hagelingerweg
brandplaats van 13.00 tot 19.00
uur
Inleverplekken
Driehuis: Driehuizerkerkweg
(naast de kerk).
IJmuiden: parkeerplaats Kennemerplein, Plein 1945, Canopusplein en Heerenduinweg brandplaats.
Santpoort-Noord: Hagelingerweg / Burgemeester Weertplantsoen en Hagelingerweg brandplaats.
Santpoort-Zuid: Naast het station.
Velsen-Noord:
Stratingplantsoen / Wijkerstraatweg.
Velsen-Zuid: Brandweerkazerne.
Velserbroek: Vestingplein.
Kerstboomverbranding
Op woensdag 11 januari om 18.30
uur aan de Heerenduinweg in
IJmuiden en op woensdag 11 januari om 18.30 uur aan de Hagelingerweg tegenover de tuincentra.

In Velsen-Noord begon het nieuwe jaar niet goed. Op zondag 1 januari 2012 brandde buurtcentrum De Mel af. Het pand was
niet te redden. Alle betrokken instanties werken hard aan een oplossing voor de activiteiten die
in De Mel plaatsvonden.

Niet verbranden?
Op zaterdag 14 januari 2012 neemt
HVC Inzameling (voorheen ReinUnie) de kerstbomen mee die ’s
morgens vóór half acht bij de ondergrondse ophaallokaties liggen of op de plek waar de grijze en
groene afvalbakken horen te staan.

In de ochtend van zondag 1 januari
2012 heeft een grote brand gewoed
in buurtcentrum De Mel in VelsenNoord. Er zijn geen slachtoffers gevallen. In verband met de hevige
rookontwikkeling moesten bewoners van ruim 50 woningen hun huis
tijdelijk verlaten. Ze zijn opgevangen

Duurzaamheidskrant
Maandag 9 of dinsdag 10 januari valt bij alle Velsenaren de
Duurzaamheidskrant van de
gemeente Velsen op de mat.
De fractievoorzitter van D66 Henk
Wijkhuijsen won vorige jaar een
prijs bij de firma ETT. Deze prijs
gaf hem en de gemeente Velsen de
gelegenheid om u als inwoner gratis te informeren over de projecten
op het gebied van duurzaamheid in
onze gemeente.
Mocht u de krant niet gekregen
hebben, dan kunt u vanaf 11 januari
2012 bellen met het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente

Felle brand verwoest
buurtcentrum De Mel

Velsen, telefoon 0255-567200.

in wijksteunpunt Watervliet. De dieren van de naast gelegen kinderboerderij zijn ook in veiligheid gesteld.
De oorzaak van de brand is nog niet
bekend. Bij de brand zijn geen gevaarlijke
stoffen
vrijgekomen.
Alle betrokken instanties doen er, in
goed onderling overleg, alles aan om
een oplossing te vinden voor de activiteiten die in de Mel plaatsvonden.
Actuele informatie over de afwikkeling wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen, www.velsen.nl. (foto: Ko van Leeuwen)

Verbouwing zwembad
De Heerenduinen
Op maandag 9 januari 2012
wordt gestart met verbouwingswerkzaamheden van zwembad
De Heerenduinen. Er worden
diverse zaken aangepakt, zoals
kleedruimtes voor het buitenbad, een damesgarderobe voor
het personeel en een verbinding vanuit de receptie naar het
buitenbad. Ook de receptiebalie wordt aangepast. Medio april
moet het werk klaar zijn.

van de kleedkamer en de garderobe
voor de dames. Daarnaast krijgt het
buitenbad een nieuwe kleedaccommodatie.

De werkzaamheden zullen onder
andere bestaan uit het vergroten

Als alles volgens planning verloopt
is alle werk medio april klaar.

Tegelijkertijd met deze nieuwbouw
en verbouw wordt de receptiebalie
aangepast aan de ergonomische eisen van deze tijd. Ook komt er een
tweede verkooppunt voor het buitenbad en voor tijden van grote
drukte.
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Nieuwe regels voor
Wet werk en bijstand
Op 1 januari 2012 is de Wet werk
en bijstand (Wwb) flink aangepast. Zowel cliënten die al bij Sociale Zaken bekend zijn als andere burgers kunnen hiermee
te maken krijgen. Hieronder in
het kort de belangrijkste veranderingen, bedoeld om mensen
met een uitkering te stimuleren
(weer) aan de slag te gaan.

Vuurwerkopruimactie
Burgemeester Franc Weerwind neemt - in gezelschap van de wethouder
Wim Westerman - de eerste vuilniszak met vuurwerkafval in ontvangst. De
actie is een initiatief van McDonalds Santpoort-Noord, Politie Kennemerland, HCV Inzameling en Tuinsuper de Vuurwerkwinkel. De initiatiefnemers hopen dit jaar circa 5 kuub afval op te halen. (foto: Ko van Leeuwen)

De meest ingrijpende wijziging is
de zogenaamde huishoudtoets. Die
houdt in dat het gehele gezinsinkomen meetelt als wordt bepaald of iemand recht heeft op bijstand. Niet
alleen het eigen inkomen en dat van
de partner tellen mee, maar ook de
inkomsten van de meerderjarige
kinderen.
Voor jongeren tot 27 jaar komt er
een inspanningsplicht. Als zij zich

melden voor een uitkering moeten ze eerst vier weken op zoek naar
werk of proberen terug naar school
te gaan.
Andere maatregelen gaan over de tegenprestatie naar vermogen (kortdurende werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving), de verblijfsduur in het buitenland (maximaal vier weken per jaar) en maatregelen voor alleenstaande ouders.
De manier waarop u zich voor werk
en inkomen moet melden, blijft hetzelfde.
De landelijke overheid heeft de veranderingen in de Wet werk en bijstand (Wwb) aangenomen; de gemeenten moeten ze uitvoeren. De
belangrijkste veranderingen staan
op www.velsen.nl.

Mededelingen
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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

Adres

Ondernemersloket

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Telefoon (0255) 567 436 (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.

Klant Contact Centrum/Receptie

Meldingen Openbare Ruimte

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.

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
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).

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) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw
bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

Wat te doen bij een verstopping?

KCC/WMO-loket

Bij een verstopping van het riool dient u, als u
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk
riool zit, de gemeente te bellen.
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de
website: www.velsen.nl

Telefoon 14 0255
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

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 tot 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:

HVC

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde
vragen kunt u een afspraak maken met één van de
vakspecialisten 14 0255.

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 HVC, telefoon (0255) 566 100.
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.hvcinzameling.nl of
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd.

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. 14 0255.
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) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

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) 567 200,
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.

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich 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

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl
(voor vragen over preventie)
Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

- 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
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

Mededelingen

5 januari 2012

Bekendmaking
vaststelling
bodemagenda
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w11.000776

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maakt het volgende bekend:
Ontwerpbesluit vaststelling bodemagenda

Het college is voornemens een bodemagenda vast te
stellen. Hiertoe heeft zij een ontwerp opgesteld.
· De bodemagenda 2011-2016 gemeente Velsen.
Zienswijzen
Tot 17 februari 2012 kan eenieder schriftelijk of
mondeling zienswijzen naar voren brengen bij het
college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen.
Inzage
Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken ligt van 6 januari tot 17 februari 2012
ter inzage bij de receptie van het stadhuis en bij de
Milieudienst IJmond.
Algemene informatie Milieudienst IJmond

Bezoek- en postadres: Stationsplein 48b, Beverwijk.
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 263 863. Fax: (0251) 263 888.
e-mail: info@milieudienst-ijmond.nl.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 24 tot en met
30 december 2011 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht 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: (0255) 567 424.
w11.000774

w11.000775

Hoofdstraat 74 Santpoort-Noord
het veranderen en vergroten van de
1e verdieping (27/12/2011)
Hagelingerweg 28 Santpoort-Noord
het vergroten van een supermarkt en

het gedeeltelijk slopen van een loods
(27/12/2011)
Kieftendellaan 48 Santpoort-Noord
het verhogen van de kapconstructie
(27/12/2011)

w11.000638

Verlenging beslistermijn

w11.000708

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de
volgende aanvraag dienen te beslissen verlengd met
zes weken:

w11.000715

w11.000721
w11.000652

Cypressenstraat 43 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(12/10/2011)

w11.000722

Besluiten

w11.000726

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten
gedurende zes weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders van
Velsen (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):

w11.000730

Verleende bouwvergunning

BP-151-2010

De Ruyterstraat 76 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw en
het wijzigen van een erker
(02/01/2012)

w11.000732
w11.000742

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunningen verleend voor het
organiseren van een evenement:
i11.010784

i11.012297

i11.010308

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

i10.008477

Pleiadenplantsoen ong. IJmuiden
het oprichten van 28 woningen
(29/12/2011)

Louise de Colignylaan 19
Santpoort-Zuid
het verbouwen van een woning,
het kappen van 1 eik en het slopen
van de erker/deel van het dakvlak
(27/12/2011)
Ahornstraat 9 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(02/01/2012)
Koningsplein 20 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(02/01/2012)
Minister van Houtenlaan 16
Velsen-Zuid
het kappen van een boom (27/12/2011)
Hofdijklaan 84 Driehuis
het kappen van een boom (27/12/2011)
Gurvenlaan 11 IJmuiden
het kappen van een boom (27/12/2011)
Kluut 25 Velserbroek
het veranderen en vergroten van een
woning (27/12/2011)
Wolff en Dekenlaan 9 Driehuis
het kappen van een boom (27/12/2011)
Willem de Zwijgerlaan 38
Santpoort-Zuid
het kappen van een boom (noodkap)
(27/12/2011)

i 11.010787

Velserduinplein IJmuiden
Kofferbakmarkt op 15 april 2012,
20 mei 2012, 17 juni 2012, 15 juli
2012, 19 augustus 2012, 16 september
2012, 21 oktober 2012, ( 27/12/2011)
Strand IJmuiden aan Zee (Zone 3)
NK Kitebuggy op 24 en 25 maart
2012 en 12 en 13 mei 2012,
(28/12/2011)
Grasveld aan de Grote Hout of
Koningsweg Velsen-Noord
Circus Sijm op 10 en 11 augustus
2012, (30/12/2011)
Vestingplein Velserbroek
Circus Sijm op 10 en 11 maart 2012,
(30/12/2011)

