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Velsen - Voor de echte kerstsfeer hoef je allang niet meer naar 
Duitsland. Winkelcentrum Velserbroek houdt zaterdagmiddag een 
themafeest waarbij het hele centrum in Dickensstijl wordt gehuld 
(foto). En in Santpoort-Noord vindt zondagmiddag de traditionele 
kerstmarkt plaats. Zie artikelen elders in deze krant.

Zaterdag Dickensfeest

VAN HENTEN bv
INSTALLATIETECHNIEK

sanitair  |  water  |  dak  | c.v. |  riolering  |  gas

Ampèrestraat 25D, IJmuiden, 0255 - 577 473
www.vanhenteninstallatietechniek.nl

CV-ketel VerVangen?

Zie onze advertentie verderop in deze krant

Kerst KicK off 2011 
zaterdag 10 december 12.00 - 16.00 uur

Makelaar in de regio Zuid-Kennemerland
T. 023 - 5 255 266   www.omaco.nl

zondag 11 december
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

Stormvogels tegen Blauw Wit A’dam

Kerstexpositie 2011

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek. Tel./Fax: 023 - 5376227

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 10 december 2011 t/m zondag 1 januari 2012

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur

(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Zondag
geopend 
10.00-17.00 uur

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Ga nú voor Cogmed 
en bespaar 200,-

Eff ectieve behandeling 
bij ADHD of hersenletsel

Als volwassen patiënt bespaart u op 
de eigen bijdrage wanneer u zich nog 
dit jaar aanmeldt voor de Cogmed 
Werkgeheugen Training bij de Praktijk 
voor Psychiatrie. Kijk voor informatie 
op onze site CogmedVelsen.nl

Spaar € 500,-
en maak kans op
€ 500,- extra.

Kijk op www.rabobank.nl/velsen

T. 023 - 512 18 00
www.duin-kruidberg.nl

Vier de feestdagen  
 in stijl...
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COLOFON

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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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: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 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: Kring Apotheek Kuylman, 
Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
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, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
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.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
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 Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen 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

Stichting Telstar Thuis 
in de Wijk opgericht
Velsen-Zuid - Hoewel de Wit-
te Leeuwen met 0-2 verloren, 
is vrijdag 2 december voor 
Telstar toch een gedenkwaar-
dige datum geworden. Voor-
afgaand aan de thuiswed-
strijd tegen Sparta werd na-
melijk de stichting Telstar 
Thuis in de Wijk opgericht.

De nieuwe stichting wil een pa-
raplu vormen voor uiteenlopen-
de projecten en initiatieven, ge-
richt op leefbaarheid in de wij-
ken, deelname aan de lokale sa-
menleving, onderling respect, 
educatie en een gezonde, spor-
tieve en verantwoorde levensstijl. 
Sport en jongeren zijn hierbij een 
belangrijk aandachtsgebied én 
een belangrijke rode draad.
De officiële oprichting bestond 
uit het tekenen van een notariële 
acte op het veld (foto), gevolgd 
door de aftrap van Ruud Geels. 
Deze legendarische spits scoor-
de zowel voor Telstar als Sparta 
als diverse topclubs en het Ne-
derlands Elftal. Velserbroeker 
Geels is een van de drie leden 
van het comité van aanbeveling 
van de nieuwe stichting. De an-
dere twee leden zijn Franc Weer-
wind, burgemeester van Vel-
sen, en Dook van den Boer. si-
te manager van Tata Steel IJmui-
den. Laatstgenoemde onthulde 
samen met oud-sportwethou-
der Annemieke Korf een banier 
met het logo van Telstar Thuis 
in de Wijk. Met de stichting wil-
len de initiatiefnemers SC Telstar 

en Woningbedrijf Velsen meer en 
structureler inhoud geven aan 
het begrip Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen (MVO).
SC Telstar kent al diverse maat-
schappelijke projecten, zoals 
het re-integratieproject Sportief 
voor Werk door LEFF en het bie-
den van stageplaatsen aan taak-
gestraften en mensen met een 
beperking. Daar moeten nieu-
we projecten bijkomen, zoals 
een voetbaltoernooi voor jonge-
ren uit de diverse wijken (in sa-
menwerking met Buurtsport van 
Stichting Welzijn Velsen) en het 
mentorproject School’s Cool (in 
samenwerking met Stichting 
Jeugdprojecten Velsen ). Voor de 
langere termijn staat het educa-
tieproject Playing for Succes op 
het verlanglijstje, dat al langer 
door clubs als PSV, Vitesse en FC 
Zwolle wordt uitgevoerd.
Woningbedrijf Velsen heeft sa-
men met SC Telstar het initiatief 
genomen om Thuis in de Wijk 
van de grond te tillen. De wo-
ningcorporatie wil de stichting 
voor maatschappelijke projec-
ten vooral gebruiken om de leef-
baarheid te verbeteren in de wij-
ken waar de corporatie veel wo-
ningbezit heeft. SC Telstar wil 
haar naam en accommodatie 
beschikbaar stellen en haar se-
lecties inzetten. Daarmee kan de 
club meer invulling geven aan 
de voorbeeldfunctie die de Wit-
te Leeuwen én Leeuwinnen heb-
ben in de plaatselijke samenle-
ving.

Alleen met kerst? 
Niet bij De Uitkijk
Regio - Bent u tijdens de kerst-
dagen alleen, dan bent u zeer 
welkom bij restaurant De Uit-
kijk in Bloemendaal. Op eerste 
kerstdag, 25 december is daar 
namelijk een kerstdiner voor al-
leengaanden. Voor iedereen die 
alleen thuis is met de kerst en 
wil genieten van een gezellige 
avond biedt De Uitkijk de mo-
gelijkheid om te reserveren aan 
een open kersttafel. 
Alle mensen die alleen zijn, ko-
men aan één tafel te zitten. Mis-

schien treft u nog wel een gezel-
lige buurman of buurvrouw die 
een dansje met u wil maken. Een 
dansje maken met de kerstman 
kan altijd. Ook is er livemuziek 
door een band met zangeres. 
De Uitkijk biedt tevens de moge-
lijkheid om thuis te genieten van 
een heerlijk kerst thuisdiner, vers 
bereid door de eigen koks. Het 
thuisdiner is ook voor een per-
soon te bestellen. Voor meer in-
formatie www.restaurantDeUit-
kijk.nl of bel 023– 5251162.
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Donderdag 8 december
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Folz & Campa-
ny, ‘Ziel’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: The Black At-
lantic en Rue Royale ft. Kim 
Janssen. 20.30 uur. Toegang 
8,-. Dommelsch zaal: De Dijk. 
21.00 uur. Toegang 22,50. 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang gratis en uitslui-
tend voor studenten (vanaf 18 
jaar). Café: Vlucht13. Aanvang 
22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 9 december
Telstar Vrouwen-ADO Den 
Haag. Aanvang 19.30 uur.
Drankverloting bij de Zee-
wegbar, Zeeweg in IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur.
Aeolus Kwartet in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
port-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
FC Oss-SC Telstar. Aanvang 
02.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘El Bul-
li - Cooking in Progress’. Aan-
vang 20.30 uur. 
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Julian Sas. 
20.00 uur. Toegang 15,-. Dom-
melsch zaal: Disco Biscuits: 
Bart B More + Logo. 23.00 
uur. Toegang 8,- vanaf 18 jaar. 
Café: Rott Childs. 22.30 uur. 
Toegang gratis.

Zaterdag 10 december
Bollenactie Soli. Tussen 
09.30 en 16.00 uur komen de 
leden van Soli langs de deu-
ren in Driehuis, Santpoort, 
Velserbroek en IJmuiden met 
hyacintenbollen.
Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstij-
den 11.00 tot 18.00 uur. Bui-
ten de expositie alleen op af-
spraak via 023-5376227
Kerstmarkt in De Rank, Kon. 
Wilhelminakade IJmuiden. 
Van 11.00 tot 16.00 uur.
Kerstactie en optreden van 
koren in de stijl van Charles 
Dickens in Winkelcentrum 
Velserbroek. Tussen 12.00 tot 
16.00 uur.
Diner dansant en De Kla-
vierschippers in het Thalia 
Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Kienavond bij Felison Brass, 
Dienstencentrum Watervliet, 

Doelmanstraat 34 Velsen-
Noord. Aanvang 19.30 uur.
Jubileumconcert Goede 
Herderkoor in de Goede Ker-
derkerk in IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur.
Concert ‘Jesu, meine Freu-
de’ door Kamerkoor Les 
Moucherons. Aanvang 20.00 
uur. Dorpskerk in Santpoort-
Noord.
Trees in Stayokay, Jan Gijzen-
pad 3 in Haarlem. Van 20.00 
tot 24.00 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Theater Arte-
mis speelt ‘Het Portret van 
Dorian Gray’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Postman ‘Ap-
ples And Oranges Tour’. 20.30 
uur. Toegang 12,50 vvk/15,- 
add. Café: Haarlems Reggae 
Movement: Friction. 21.30-
03.00 uur. Toegang gratis. 
Dommelsch en kleine zaal: 
Shock Your Senses. Ran-D, 
Tatanka. 22.00 uur. Toegang 
16,- vvk/22,- add. VIP 30,- vvk, 
35 add. Vanaf 18 jaar.

Zondag 11 december
Vlooienmarkt in Kennemer 
Sportcenter bij de IJsbaan in 
Haarlem. Van 09.00 tot 16.30 
uur.
Klaverjasdrive in Café Kam-
perduin, Bik en Arnoldkade 
12. Aanvang 10.00 uur.
Winterclinics bij Onze Ge-
zellen, van der Aartweg 16 
Haarlem-Noord. Van 10.00 tot 
17.30 uur.
Lezing door me. Hans Lee-
wens in De Kapel, Potgieter-
weg 4 Bloemendaal. Thema: 
‘Allemaal aristocraten’. Aan-
vang 10.30 uur. Toegang gra-
tis.
Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstij-
den 11.00 tot 18.00 uur. Bui-
ten de expositie alleen op af-
spraak via 023-5376227
Kerstmarkt in Santpoort-
Noord van 12.00 tot 18.00 uur.
Video Filmers Velsen in 
Draaiorgelmuseum Haarlem, 
Küppersweg 3. Vanaf 15.00 
uur. Toegang gratis.
IVN Zuid-Kennemerland: 
inter in Hollands duin! Van 
13.00 tot 14.30 uur. Vertrek in-
gang Oase, Vogelenzangse-
weg. Van 13.00 tot 15.00 uur 
Kers- en wintergroenexcursie 
Landgoed Velserbeek. Vertrek 
vanaf Theeschenkerij van het 
Koetshuis Velserbreek in Vel-
sen-Zuid.

ZoMiPo in Dienstencentrum 
Watervliet, Doelmanstraat 34 
Velsen-Noord. Optreden Wil-
leke & Erwin. Aanvang 14.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘El Bul-
li - Cooking in Progress’. Aan-
vang 14.30 uur. Om 17.00 uur 
ry-sessie You can make it if 
you try. Toegang gratis.
Follie a Deux in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Concert ‘Jesu, meine Freu-
de’ door Kamerkoor Les 
Moucherons. Lutherse Kerk 
Haarlem. Aanvang 15.00 uur. 
Kerstconcert met Senioren-
koor Vitaal in de Laurenti-
uskerk, Fidelishof IJmuiden. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang 
gratis.
Chistmas Carols in de En-
gelmunduskerk Velsen-Zuid. 
Aanvang 16.30 uur. Toegang 
gratis.
Adventzang in de Oud-Ka-
tholieke Engelmunduskerk, 
Kon. Wilhelminakade 117 
IJmuiden. Aanvang 19.00 uur.
Lezing rouwverwerking 
door Leontien Emmaneel van 
Santileda bij Uitvaartverzor-
ging Eeken, Laan van Mee-
restein 10 in Beverwijk. Aan-
vang 19.30 uur. 
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Popkoor: 
Haarlems koren duet. 16.00 
uur. Toegang 8,50. Om 21.00 
uur De La Soul. 20,-. Café: 
Club Funday: Look Mexico en 
The Cavestompers. 16.0 uur. 
Toegang gratis.

Maandag 12 december
Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstij-
den 11.00 tot 18.00 uur. Bui-
ten de expositie alleen op af-
spraak via 023-5376227

Dinsdag 13 december
Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstij-
den 11.00 tot 18.00 uur. Bui-
ten de expositie alleen op af-
spraak via 023-5376227
Kerstworkshop in De 
Dwarsligger, Planetenweg 
338 IJmuiden. Van 19.00 tot 
21.30 uur.
Lezing Arosa Sun, 1001 Ita-
lianen in de Centrale Biblio-
theek IJmuiden, Dudokplein 
Aanvang 19.30 uur. Lezing is 
gratis.
Alzheimer Café in Service-
fl at Sans Souci, Sans Sou-
ci 113 in Castricum. Het on-
derwerp is: ‘Dementie, welke 
ondersteuning is er voor de 
mantelzorger?’ Van 19.30 tot 
21.00 uur.
Gratis informatieavond voor 
partners, kinderen, familie-
leden en vrienden van men-
sen met alcoholproblemen 
bij Brijder, specialist in ver-

slavingszorg, Spaarne 106 in 
Haarlem. Van 19.30 tot 22.00 
uur.
Lezing over duurzaamheid 
door Dirk Zijp, deskundige op 
het gebied. ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 
Santpoort-Zuid. Van 20.00 tot 
22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Exotische Zangdiva’s mixen 
Samba & Latin. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Theatergroep 
Carver speelt ‘Slappe Was’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 14 december
Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstij-
den 11.00 tot 18.00 uur. Bui-
ten de expositie alleen op af-
spraak via 023-5376227
Stadsschouwburg Velsen: 
Mjoeziekul ‘Jip en Janneke’. 
Aanvang 14.00 en 16.15 uur.
Optreden De Delta Singers 
in Verpleeghuis Velserduin, 
Nic. Beetslaan in Driehuis. 
Aanvang 15.00 uur.
Interview met Ellen Heijme-
rikx door Bart Boele in de 
Centale Bibliotheek Velsen, 
Dudokplein in IJmuiden. Aan-
vang 19.30 uur.
Kerstfeest met diner in het 
Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden. Zanger, 
presentator en alleskunner 
Pepe Fischer vertelt een su-
perleuk en spannend kerst-
verhaal. en The Busquitos 
brengen kerst echt tot leven. 
Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Theatergroep 
Carver speelt ‘Slappe Was’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: I Love X-
Mas. 20.30 uur. Toegang 17,50, 
CJP 15,-. Kleine zaal: Tika, aw-
kward i, Wolfendale. 20.30 
uur. Toegang 10,-. 

Donderdag 15 december
Jubileumshow bij Autobe-
drijf Stormvogels van 10.00 tot 
20.00 uur.
Tentoonstelling Jan Makkes 
in de Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Openingstij-
den 11.00 tot 18.00 uur. Bui-
ten de expositie alleen op af-
spraak via 023-5376227
Workshop kerststuk ma-
ken bij Dorpshuis Het Terras, 
in het station van Santpoort-
Noord. Aanvang 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Eric Koller. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: fi lm ‘La Prima 
Cosa Bella’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: I Love X-
Mas. 20.30 uur. Toegang 17,50, 
CJP 15,-. Kleine zaal: LOS! 
24.00-04.00 uur. Toegang gra-
tis en uitsluitend studenten. 
Vanaf 18 jaar.

Velsen-Noord - Het Zondag-
MiddagPodium brengt zon-
dag 11 december een optre-
den van Willeke & Erwin in dien-
stencentrum Watervliet, Doel-
manstraat 34. In het programma 
kunt u nummers tegenkomen 
van onder andere Willeke Alber-
ti, Tom Jones, Vera Lynn, Annie 
MG Schmidt en vele anderen. 
De voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open. Kaarten à 4 euro zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij alle 
ZoMiPo-locaties en zondag aan 
de zaal. Zie ook www.buurthuis-
debrulboei.nl.

ZoMiPo

Velsen - In het artikel ‘Onder-
linge wedstrijden bij jeugd-
brandweer’ in de krant van vori-
ge week is een verkeerde naam 
genoemd. De bevelvoerder van 
de Velsense jeugdbrandweer die 
een prijs heeft gewonnen is Job 
van den Born (foto), en niet Bas 
Idema. De redactie betreurt de 
fout en biedt betrokkenen haar 
excuses aan.

Jeugdbrandweer

Santpoort-Noord - De politie 
heeft vorige week donderdag op 
de Hagelingerweg in Santpoort 
een wanbetaler aan de kant 
gezet, die nog vijf boetes had 
openstaan voor een bedrag van 
ruim 800 euro. De wanbetaler, 
een 29-jarige man zonder vaste 
woonplaats, kon dit bedrag niet 
betalen en hij is daarom meege-
nomen naar het politiebureau en 
ingesloten. De man reed overi-
gens met een ongeldig rijbewijs 
en hiervoor is proces verbaal te-
gen hem opgemaakt.

Boetes
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Hilarisch kerstdiner
IJmuiden - Kerstfeest met diner, 
muziektheater en natuurlijk een 
echt kerstverhaal! Op woens-
dag 14 december is het volledig 
in kerstsfeer gehulde Thalia The-
ater het decor van een hilarisch 
muziektheater. 
Zanger, presentator en alleskun-
ner Pepe Fischer vertelt een su-
perleuk en spannend kerstver-
haal vol plotwendingen, geschikt 
voor alle leeftijden en theater-
groep The Busquitos brengen de 
Kerst echt tot leven! Dit grappige 
virtuoze viertal brengt met hun 
muziek een lach op ieders ge-
zicht. Een goed begin voor een 
vrolijk kerstfeest.
Zaal open om 19.30 uur, aan-
vang diner om 20.00 uur. Toe-
gang: 42,50 euro inclusief spran-
kelend kerstaperitief, feestelijk 

drie gangen kerstdiner. Meer 
weten of reserveren? Bel 0255-
514217.

Bij Uitvaartverzorging Eeken:
Lezing rouwverwerking
Regio – Uitvaartverzorging Eek-
en houdt in samenwerking met 
Leontien Emmaneel van Santile-
da op zondag 11 december om 
19.30 uur een lezing over rouw-
verwerking. In Uitvaartcentrum 
Eeken aan Laan van Meerestein 
10 in Beverwijk geeft Leontien 
Emmaneel nabestaanden uitleg 
over hoe om te gaan met ver-
lies en geeft zij de nodige hand-
vatten.
Na de lezing is er mogelijkheid 
tot het stellen van vragen onder 
het genot van een kopje koffie. 
De toegang is gratis, maar gead-
viseerd wordt om kaarten te re-
serveren in verband met het be-
perkt aantal zitplaatsen. Wie de-
ze lezing bij wil wonen, kan re-
serveren via info@uitvaartver-
zorgingeeken.nl of bellen met 
0251-231262.
Uitvaartverzorging Eeken krijgt 
regelmatig de vraag of zij de uit-
vaart kunnen verzorgen als men 

een lidmaatschap heeft bij een 
andere uitvaartonderneming. 
Het antwoord hierop is; ja. Na 
overlijden is men altijd vrij om 
te kiezen welke uitvaartonder-
neming men in de arm neemt. 
Het lidmaatschap stamt uit een 
tijd dat commerciële uitvaartbe-
drijven nog niet bestonden. Uit-
vaarten werden geregeld door 
uitvaartverenigingen en zij had-
den geen winstoogmerk.
Tegenwoordig is een lidmaat-
schap een vorm van klanten-
binding en krijgen leden meest-
al een korting op uitvaartkosten. 
Deze korting is gering aangezien 
eenmalig een bedrag wordt be-
taald. Bij Uitvaartverzorging Eek-
en bespaart men sowieso op een 
uitvaart omdat zij kiezen voor 
eerlijke betaalbaarheid en een 
voordelige prijs hanteren voor 
een goed verzorgde uitvaart. Zie 
ook www.uitvaartverzorgingeek-
en.nl.

Kerstsfeer in Velserbroek
Velserbroek – Tijdens het gro-
te kerstevenement in Winkelcen-
trum Velserbroek, aanstaande 
zaterdag 10 december, komen 
twee koren het publiek toezin-
gen. Kooriander uit Uitgeest en 
het Velsense dubbelkwartet Ci-
gale zullen elkaar afwisselen met 
allerlei kersthits. De koren heb-
ben speciale kostuums om de 
feestvreugde te verhogen. 
Zowel Kooriander als Cigale ko-
men namelijk in echte Char-
les Dickens-stijl verkleed. Vol-
gens de Angelsaksische tradi-
tie hullen kerstkoren zich in ne-
gentiende-eeuwse kledij, om zo 
de sfeer van Dickens’ klassie-

ker ‘A Christmas Carol’ op te roe-
pen. De koren zullen zich echter 
niet beperken tot het klassieke 
repertoire: ook recente kersthits 
komen aan bod.
De komst van Kooriander en Ci-
gale dragen verder bij aan de 
sprookjesachtige sfeer tijdens 
de kerstactie op 10 december. 
Tussen 12.00 en 16.00 uur wordt 
Winkelcentrum Velserbroek vol-
ledig omgetoverd tot een kerst-
dorpje, inclusief een klein trein-
tje. Verder is er onder meer een 
inpakservice, bieden de winke-
liers hapjes en drankjes aan en 
is er een puzzelspeurtocht met 
mooie prijzen.

Zondag klaverjasdrive 
in Café Kamperduin
IJmuiden - Op zondag, 11 de-
cember, wordt door uitbaatster 
José Scheffer voor de liefhebbers 
een klaverjasdrive georganiseerd 
in café Kamperduin aan de Bik en 
Arnoldkade 12 in Oud-IJmuiden. 
De start is ’s morgens om 10.00 
uur. De klaverjasdrive is inclusief 
lunch en wordt afgesloten met 
een loterij.
Café Kamperduin is gevestigd in 
een prachtig monumentenpand 
dat uit 1896 stamt. Door de bouw-
werkzaamheden in Oud-IJmuiden 
zijn rondom het café een aantal 
panden gesloopt waardoor er nu 
een fraai uitzicht is op de DFDS-
terminal en de havenmond. ,,Toen 
we hier 24 jaar geleden begonnen 
zag de wereld er nog heel anders 
uit’’, vertelt José. ,,Vanwege de 

visafslag gingen we toen om zes 
uur ’s ochtends open, maar dat 
is al lang geleden en tegenwoor-
dig doe ik de deur rond een uur 
of twee ’s middags van het slot.’’ 
Afgezien van de vaste bezoekers 
hebben in café Kamperduin een 
drietal biljartclubs hun vaste on-
derkomen alsmede een klaverjas-
club. Maar ook motor- en auto-
clubs die bijvoorbeeld een reisje 
met de boot naar Engeland ma-
ken, hebben hun weg naar het 
café weten te vinden. José voegt 
hier nog aan toe dat zij op de bei-
de kerstdagen vanaf één uur ‘s 
middags geopend is. ,,En op ou-
dejaarsdag is het groot feest want 
dan ga ik zelf weer oliebollen bak-
ken. En die zijn wereldberoemd in 
IJmuiden’’, aldus gastvrouw José.

Alzheimer Café
Regio - Op dinsdag 13 decem-
ber is er weer een Alzheimer Ca-
fé in Castricum. Het onderwerp 
is: ‘Dementie, welke ondersteu-
ning is er voor de mantelzorger?’ 
Als familielid van iemand met 
dementie, is men mantelzorger. 
Mantelzorgers zorgen langdu-
rig en onbetaald voor een hulp-
behoevende partner, ouder, fa-
milielid vriend of kennis. Man-
telzorgers zijn geen beroeps-
matige zorgverleners, maar ge-
ven zorg omdat zij een persoon-
lijke band met de betrokkene 
hebben. Op deze avond wordt 
gepraat met een medewerker 
van Tandem over de mogelijk-
heden voor ondersteuning aan 
mantelzorgers. Wie wel wil ko-
men, maar géén vervoer heeft of 
het bezoek liever niet aan fami-
lie of vrienden vertelt, kan con-
tact opnemen. Getracht wordt 
een anonieme oplossing te vin-
den. Men kan hiervoor bellen 
met tel.: 06-2950 7734. Meer we-
ten over dit onderwerp? Ga dan 
naar het Alzheimer Café in ser-
viceflat Sans Souci. Sans Sou-
ci 113, Castricum. Op dinsdag 
13 december van 19.30 tot 21.00 
uur. Iedereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, part-
ners, kinderen, vrienden, buren. 
De toegang én het eerste kop-
je koffie zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. De bezoe-
kers krijgen informatie van hulp-
verleners en van mensen die uit 
eigen ervaring spreken. Meer in-
formatie? Werkgroep Alzheimer-
café is overdag bereikbaar via  
06-33631872.

Grenzen Velsen 
gewijzigd
Velsen – De gemeentegren-
zen van Velsen gaan per 1 ja-
nuari 2012 officieel veranderen. 
Het gaat om wijzigingen bij Zij-
kanaal C in Velsen-Zuid en om 
grond in Velsen-Noord. Bij Zij-
kanaal C was de situatie ondui-
delijk. De grens tussen Velsen 
en Haarlemmerliede liep hier en 
daar dwars door het grondge-
bied van de woonboten. Daar-
door was vaak onduidelijk wel-
ke riolering bij welke gemeen-
te hoorde en aan wie onroerend 
goed belasting moest worden 
betaald.  De grens is nu zo ge-
legd dat er duidelijkheid is voor 
de bewoners en de gemeenten. 
In Velsen-Noord gaat het om 
een grenscorrectie met Bever-
wijk die te maken heeft met Tata 
Steel en Heliomare. Dit heeft ook 
gevolgen voor de wijken Gilden-
buurt, Watervlietbuurt en Staal-
buurt. Bewoners zijn uiteraard 
op de hoogte gesteld van de wij-
zigingen.

Show Accordeonorkest in Thalia
Diner dansant met 
De Klavierschippers
IJmuiden - Show-Accordeonor-
kest De Klavierschippers bestaat 
30 jaar. De bruisende accorde-
onvereniging heeft al een aan-
tal feestelijke jubileumconcerten 
op haar naam staan, maar sluit 
het jubileumjaar op zaterdag 10 
december op bijzondere wijze af 
met een spectaculair diner dan-
sant in het Thalia Theater. 
Op deze avond wordt uit de keu-
ken van Restaurant Augusta een 
heerlijk drie gangendiner geser-
veerd. Tussen de gangen door 
kunt u genieten van swingende 
dansmuziek en bekende melo-
dieën van het 20-koppige orkest 
dat onder leiding staat van diri-
gent Thomas Moore,onder an-
dere bekend als dirigent van de 

musical De Soldaat van Oranje. 
Op het programma staan med-
leys van onder meer Engelbert 
Humperdinck, Dean Martin, The 
Beatles en Elvis. Uiteraard is al-
les door het showorkest in een 
uniek ’jubileumjasje’ gestoken 
en is er volop gelegenheid om te 
dansen en heerlijk mee te zingen 
in het sfeervolle, in kerstsfeer 
gehulde Thalia Theater. De Kla-
vierschippers zoals u ze gewend 
bent, maar zoals u ze nog nooit 
gezien heeft. 
Zaterdag 10 december in het 
Thalia Theater, aanvang 19.30 
uur, zaal open 19.00 uur. Toegang 
45 euro, inclusief sprankelend 
aperitief en drie gangendiner. 
Reserveren? Bel 0255–514217.
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Nieuw: kerstmenu thuisbezorgd
Restaurant Dingespoort 
nog steeds erg populair
Santpoort-Noord - Negen jaar 
na de verhuizing naar de Hoofd-
straat in Santpoort-Noord gaat 
het Jos en Annelies nog steeds 
voor de wind met hun restau-
rant Dingespoort. Ieder week-
end is het volle bak en dat geldt 
ook steeds vaker voor door-de-
weekse avonden. Het bewijst dat 
Dingespoort na al die jaren nog 
steeds in een behoefte voorziet.
Sleutel van het succes is de con-
stante kwaliteit van het eten, iets 
waar Jos streng op toeziet, en de 
persoonlijke benadering van het 
bedienend personeel onder lei-
ding van Annelies. Haar welbe-
kende ‘Hallo lieverd’ is al jaren 
een begrip in Velsen. De mede-
werkers van Dingespoort zorgen 
ervoor dat iedereen zich direct 
thuisvoelt in het gezellige restau-
rant. Uit de keuken komen over-
heerlijke gerechten die volgens 
Jos het beste omschreven kun-
nen worden als ‘mediterraan’. Een 
tournedos, één van de populair-
ste gerechten, komt al voor 22,50 
euro samen met sausjes, friet en 
salade op tafel. Jos maakt uitslui-
tend gebruik van supermalse Ier-
se ossenhaas. Ook populair is het 
driegangen keuzemenu van 24,95 
euro, dat iedere drie maanden 
van samenstelling wijzigt.
Tijdens de kerstdagen kunt u de 

overheerlijke gerechten van Din-
gespoort heel eenvoudig in huis 
halen dankzij het kerstbezorgme-
nu. Voor slechts 32,95 euro per 
persoon krijgt u een compleet 
verzorgd viergangendiner op eer-
ste of tweede kerstdag thuisbe-
zorgd. Het enige dat u hoeft te 
doen is de gerechten opwarmen 
in de oven. Eenvoudig bestellen 
kan telefonisch via 023-5377224. 
Het laten thuisbezorgen van ge-
rechten van Dingespoort is ove-
rigens eenmalig. Buiten de kerst-
dagen om kunt u gewoon afha-
len. Daarbij heeft u de keuze uit 
alle gerechten van de kaart, maar 
ook uit het partypakket met vier 
soorten vlees (47,50 euro) en ui-
teraard de kiloknaller shoarma 
(26,50 euro).
Nieuwsgierig geworden? Loop 
eens binnen bij Dingespoort, 
Hoofdstraat 188 in Santpoort-
Noord of bel 023-5377224. Zie 
ook www.dingespoort.nl
Beide kerstdagen heeft Dinge-
spoort nog ruimte in het restau-
rant tijdens de eerste ronde van 
16.30 tot 19.30 uur. Reserveer 
snel!
Bent u voor uw medewerkers op 
zoek naar een smakelijk alterna-
tief voor het kerstpakket? Denk 
dan eens aan de Dingespoort Di-
nerbon!

Jubileumshow bij 
Autobedrijf Stormvogels
IJmuiden - ,,Dit jaar hebben we 
een bijzondere jubileumshow 
georganiseerd’’, vertelt René 
Veen die sinds januari van dit 
jaar de nieuwe eigenaar is van 
Autobedrijf Stormvogels. Het 
bedrijf was voorheen in han-
den van Egbert Wilmink. ,,Want 
we hebben dit jaar een aantal 
hoogtepunten te vieren waar-
onder het 80 jarig bestaan van 
de naam Stormvogels. Maar ook 
het feit dat we 40 jaar dealer zijn 
voor Datsun/Nissan. En niet in 
de laatste plaats het gegeven 
dat we voor de derde keer op rij 
zijn verkozen tot de beste Nis-
san dealer van Nederland’’, al-
dus René.
Vol enthousiasme vertelt hij 
over de afgelopen 25 jaar die hij 
bij Stormvogels heeft doorge-
bracht, eerst als verkoper, de af-
gelopen jaren in de functie van 
verkoopleider en nu sinds kort 
als eigenaar/directeur. Maar, 
benadrukt hij, die voldoening 
komt ook voor een groot ge-
deelte voort uit de samenwer-
king met het fantastische team  
van medewerkers dat al vele ja-
ren bij ons werkt. Dankzij lange 
dienstverbanden kennen zij veel 
klanten van naam en dat geeft 
wederzijds een goed en ver-
trouwd gevoel.
,,Ik ben er voor meer dan 100% 
van overtuigd dat we met de-
ze directiewissel de juiste stap 
hebben genomen’’ ,zegt Egbert 
Wilmink. ,,Na bijna 40 jaar werk-
zaam te zijn geweest in dit be-
drijf wordt het tijd dat een nieu-
we, jongere lichting het roer 
overneemt en René heeft tij-

dens de afgelopen 25 jaar wel 
bewezen dat hij het ‘Stormvo-
gelsbloed’ in de aderen heeft. Ik 
ga de komende maanden lang-
zaam afbouwen en me onder 
meer richten op diverse maat-
schappelijke functies.’’
De komende, driedaagse jubile-
umshow vindt plaats op donder-
dag, 15 december van 10.00 tot 
20.00 uur, op vrijdag 16 decem-
ber van 10.00 tot 17.00 uur en 
op zaterdag, 17 december van 
10.00 tot 17.00 uur.
Gedurende de jubileumshow 
is er dagelijks een kaasproe-
verij die wordt verzorgd door 
L’Amuse uit Santpoort. En elke 
dag staat vanaf 13:00 uur een 
oude Stormvogels bus klaar, 
waar het 80 jaar geleden mee 
begon, om een rondje IJmui-
den te rijden. En EP Tol laat de 
mogelijkheden van de nieuwste 
3D-televisie zien.
Maar waar het natuurlijk hoofd-
zakelijk om gaat zijn de nieuwe 
Nissan en Suzuki modellen die 
in de showroom staan. ‘’Voor 
nagenoeg alle modellen heb-
ben we wel een speciale actie, 
zoals bijvoorbeeld een heel aan-
trekkelijk financieringsvoorstel 
voor de Micra, de Nissan Note 
bieden we aan met een speci-
ale korting van 1500 euro en de 
Nissan Juke staat er in een spe-
ciale jubileum uitvoering’’, aldus 
René. 
Alle reden dus om op de ge-
noemde dagen de jubileum-
show te bezoeken waar een 
kaasje en een handige kalen-
der voor iedere bezoeker klaar-
liggen.

Speeddaten voor honden
Velserbroek - Op zaterdag 17 
december kunt u op een bijzon-
dere manier kennismaken met 
dierfysiotherapie en hondenge-
drag. In het Dier Medisch Cen-
trum Kennemerland worden die 
dag zogenaamde speeddates 
gehouden. U kunt met uw dier 
terecht voor een consult van 20 
minuten bij dierfysiotherapeut 
Fred van Putten of hondenge-
dragstherapeut Jacobien Nieu-
wenhuizen. In het consult, dat 10 
euro kost, kan de dierfysiothera-
peut uitleggen of u hond (of kat) 
een kandidaat zou zijn voor fy-
siotherapie. Het dier kan worden 
onderzocht en de mogelijkhe-
den besproken. De gedragsthe-
rapeut zal vooral veel met eige-

naar praten over het probleem-
gedrag van hun hond. Aanmel-
den kan via 023-5384444.

Chinese
fondue bij
Nico Waasdorp
IJmuiden - Wie eens iets anders 
wil met de kerstdagen is van har-
te welkom bij Restaurant de Vis-
sershaven van Nico Waasdorp. 
Naast een fantastisch feestda-
genmenu wordt ook een Chinese 
fondue aangeboden.
Chinese fondue is een Ooster-
se belevenis, want de fonduepot 
komt oorspronkelijk uit China. De 
fonduepot wordt in het midden 
verwarmd terwijl de ruimte erom-
heen gevuld wordt met een heer-
lijke visbouillon. In deze bouillon 
worden de vis en groenten in en-
kele minuten bereid. Om de vis en 
groenten uit de bouillon te halen 
worden chopstix (eetstokjes) en 
speciale fonduenetjes gebruikt. 
Doordat de bouillon gedurende 
de maaltijd steeds wordt voor-
zien van nieuwe hapjes wordt de 
bouillon steeds aromatischer en 
lekkerder. Aan het eind van de 
maaltijd is de visfondue een heer-
lijke vissoep geworden, waarbij 
de overgebleven vis en groente 
kan worden toegevoegd aan de 
vissoep.
Chinese visfondue is bij Restau-
rant de Vissershaven een gerecht 
voor minimaal twee personen per 
fonduepot. Andere gasten kun-
nen eventueel à la carte bestel-
len. Chinese visfondue wordt ge-
serveerd met een keur aan ver-
se visspecialiteiten, verse groen-
te, stokbrood met kruidenboter 
en bijpassende sausjes. Prijs per 
persoon 22,50 euro.
Tijdens de kerstdagen kan men 
bij Restaurant de Vissershaven 
naast de visfondue ook kiezen 
voor het speciale Feestdagen Me-
nu, bestaande uit vier gerechten: 
Trio van vis, Kreeftensoep, Dora-
do/Gegratineerde Zeebrasemfi-
lets en een Verrassingsdessert 
voor de prijs van 29,50 euro. 
Het is nu de tijd voor Zeeuwse 
wintermosselen, bijvoorbeeld uit 
de Zeeuwse mosselpan, met fri-
tes en sausjes voor maar 9,95 per 
persoon. Ook zijn er nu heerlijke 
Gillardeau top oesters, zes oes-
ters inclusief een glas Prosecco 
kost in Restaurant de Vissersha-
ven, 12,50 euro. 
Reserveren? Bel 0255-517766 of 
mail naar info@de-vissershaven.
nl. Zie ook www.de-vissershaven.
nl. Het restaurant is zeven dagen 
per week geopend (keuken open 
tot 21.00 uur).

De Delta Singers 
zingen in Velserduin
IJmuiden - Het afgelopen 
jaar heeft het gezelligheids-
koor De Delta Singers weer di-
verse optredens verzorgd in de 
woon- en zorghuizen in de re-
gio. Vanaf 1 september oefe-
nen zij elke donderdagavond 
van 19.30 tot 21.30 uur in Ver-
pleeghuis Velserduin aan de 
Scheldestraat in IJmuiden. 
Om de twee locaties van Vel-
serduin in Driehuis en IJmui-

den alvast in de kerststemming 
te brengen, kunnen zij net als 
vorig jaar rekenen op een op-
treden met diverse kerstliedjes 
aangeboden door De Delta Sin-
gers.
Woensdag 14 december om 
15.00 uur zal dit plaatsvinden in 
Driehuis aan de Nicolaas Beet-
slaan en vrijdag 16 december 
om 14.30 uur in IJmuiden aan 
de Scheldestraat.
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Van oliebol tot ijstaart, 
allemaal van 2Tasty
IJmuiden - Terwijl veel ijswin-
kels genieten van een lange win-
tervakantie, worden bij 2 Tas-
ty aan het Kennemerplein da-
gelijks oliebollen gebakken. Vo-
rig jaar was de oliebollenverkoop 
een groot succes. Op oudejaars-
dag kreeg 2Tasty zelfs gratis re-
clame van klanten die hun olie-
bollen aanprezen. ,,Enkele men-
sen kwamen op oudejaarsdag 
zelfs twee keer, omdat de olie-
bollen zo gauw op waren’’, lacht 
Melanie, die samen met haar 
vriend Ricardo 2Tasty IJmuiden 
runt. Vorig jaar november zijn ze 
begonnen met de winkel vol lek-
kernijen.
De oliebollen worden elke dag 
vers gebakken in de keuken 
achter de winkel. En verser kan 
eigenlijk niet. Daarom worden er 
voor oud en nieuw ook geen re-
serveringen aangenomen.
,,We verkopen onze oliebol-
len het liefst warm’’, vertelt Me-
lanie. ,,Vorig jaar hebben we op 
oudejaarsdag tot vijf uur ge-
bakken. Toen pas werd het rus-
tig. En toch hoefden de mensen 
niet zo lang te wachten. De reac-
ties op onze oliebollen waren al-
lemaal zeer positief.’’ De oliebol-
len, appelflappen en wafels wor-
den deze dagen al flink voorge-

proefd. Maar dat geldt ook voor 
het ijs. Het ambachtelijke 2Tasty 
ijs is verkrijgbaar in elf smaken, 
allemaal even lekker. Het is ver-
krijgbaar in bakjes, hoorntjes of 
in luxe ijscoupes opgemaakt met 
topics en extra’s. 
Maar ook ijstaarten zijn te koop 
bij 2Tasty, die moeten voor de 
feestdagen wel besteld wor-
den. Er zijn ijstaarten en bava-
roises voor heel veel personen, 
van eenvoudig tot luxe, maar ook 
heel bijzondere eenpersoons-
taartjes, ook erg leuk om er en-
kele van op tafel te zetten.
2Tasty is zes dagen per week ge-
opend. Zelfs tijdens de kerstda-
gen zijn ze geopend van 1 tot 4 
uur. En dat niet alleen voor de 
bestellingen. In december gel-
den speciale prijzen voor de olie-
bollen, 10 voor 7 of 8 euro.
Voor een extra lekkere verras-
sing met de feestdagen, of ge-
woon doordeweeks, moet u bij 
2Tasty zijn aan het Kennemer-
plein, tegenover de Vomar op de 
Kennemerlaan. 2Tasty houdt een  
korte wintervakantie, van 11 ja-
nuari tot 1 maart. Tot 11 janua-
ri worden de oliebollen dage-
lijks vers gebakken, voor bij de 
nieuwjaarsborrel of zomaar, om-
dat ze zo lekker zijn.

Zondag extra veel kerstsfeer 
Kerstmis bij Groenrijk 
is een groene belevenis
Santpoort-Noord - Duizenden 
kerstbomen zorgen bij Groenrijk 
van Duijn voor de typische kerst-
geur. Alleen een echte kerst-
boom brengt die typische geur 
in huis. Bij Groenrijk kan men 
kiezen uit vele soorten en maten 
kerstbomen en allemaal van de 
beste kwaliteit, want Van Duijn 
heeft een eigen kerstbomen-
kwekerij en koopt zelf met zorg 
zijn bomen in.
Met alleen een boom ben je er 
nog niet, dus heeft Groenrijk 
ook volop verlichting en versie-
ring, waarmee men aan de slag 
kan. Dit jaar vindt men de ver-
lichting en de prachtige Anton 
Pieckachtige kersthuisjes in ‘ski-
hutten’ op het buitenterrein, pal 
naast het kerstbomenbos. Dit 
jaar veel aandacht voor Led-ver-
lichting, waarmee men de ener-
giekosten flink kan drukken. Bij 
het grote kerstbomenbos staat 
tot 17 december de oud-Hol-
landse gebakkraam die heerlij-
ke oliebollen verkoopt, geopend 
vanaf woensdag. Daar weer 
naast staat de eigen koek en zo-
pie-tent van Groenrijk waar gra-
tis snert en koffie en thee ver-
krijgbaar zijn.
Dan is er binnen nog een hele-

boel kerstsfeer te vinden. Naast 
kunstkerstbomen, prachtige 
kerststukjes en kerst(boom)ver-
siering vindt men hier ook heel 
veel artikelen om zelf kerststuk-
jes te maken. Leuk is de presen-
tatie van trendwatcher Romeo 
Sommers, bekend van Rob Ver-
lindens televisieprogramma. Op 
een groot televisiescherm is te 
zien wat mogelijk is met foam-
bloemen. 
Dit weekeinde wordt het extra 
gezellig bij Groenrijk van Duijn. 
Zo is er zaterdag een zanger 
die de kerstsfeer zal verhogen 
met toepasselijke liedjes. En bij 
de koek en zopie zijn bovendien 
broodjes worst en hamburgers 
te koop voor de lekkere trek.
Groenrijk heeft het altijd pri-
ma voor elkaar, ook tijdens de 
kerstdagen. De vele artikelen 
zijn overzichtelijk gesorteerd 
en geprijsd. Wie een kerstboom 
heeft uitgezocht kan die, na be-
taling, met de auto ophalen via 
de kerstboomdrive. Een beleve-
nis voor de kinderen. Razend-
snel worden de bomen verpakt 
en in de auto’s geladen. En je 
hoeft er je auto niet voor uit. Ja, 
bij Groenrijk Santpoort weten ze 
wel wat service is. 

The Travel Club 
aanwezig
op kerstmarkt
Santpoort-Noord - Zondag 11 
december is er weer de gezellige 
kerstmarkt in Santpoort-Noord. 
Anita Böhm, The Travel Club Per-
soonlijk Reisadviseur is hier ook 
aanwezig om u te informeren 
over de nieuwe zomerbestem-
mingen voor 2012. 
Of zoekt u liever nog de sneeuw 
op, wilt u een weekendje naar 
een mooie stad of wilt u een fa-
milie- of personeelsuitje organi-
seren, ook dat kan zij voor u ver-
zorgen.  
Op 2 februari organiseert The 
Travel Club een presentatie-
avond over cruises. Schrijf je vast 
in bij de kraam en ontvang een 
waardecheque van 25 euro. 
Dit jaar staat Anita samen met 
Stichting Docenten voor Afri-
ka op de markt. Deze stichting 
is een non-profit organisatie die 
zich inzet voor beter onderwijs 
in de townships van Zuid-Afrika. 
Dit doen zij met het ondersteu-
nen en opzetten van een aantal 
kleinschalige projecten op scho-
len. Via de inzet van vrijwilligers 
en stagiairs bieden zij kansarme 
leerlingen de extra aandacht en 
ondersteuning die ze heel hard 
nodig hebben. Informeer naar 
de mogelijkheden om als vrijwil-
liger in Zuid Afrika te helpen. Zie 
www.docentenvoorafrika.nl
Voor het boeken van uw reizen 
hoeft u de deur niet meer uit, u 
kunt het telefonisch of per e-
mail reserveren of u maakt een 
afspraak voor een persoonlijk 
reisadvies bij u thuis, op een 
tijdstip dat u dat wenst. (ook ’s 
avonds en in het weekend).  Het 
gemak van internet maar met de 
persoonlijke service van uw reis-
agent. 
Anita Böhm, 023-5374041 of 
06-16038164, of e-mail: Anita.
Bohm@TheTravelClub.nl Zie ook 
website: TheTravelClub.nl/Anita-
Bohm, twitter: @anitabohm The 
Travel Club is aangesloten bij de 
ANVR en SGR.

Parkbos Beeckestijn 
enorm gewaardeerd
Velsen - Natuurmonumen-
ten heeft alle ideeën en reac-
ties verzameld die binnen zijn 
gekomen op de speciale web-
site Praat mee met Beeckestijn. 
Ruim 500 personen hebben de 
site bezocht en meer dan 180 
personen hebben ook ideeën 
doorgegeven of op die ideeën 
gereageerd. 
Het algemene beeld is dat 
mensen het park enorm waar-
deren en graag willen dat er 
niet veel verandert. 
Er lijkt geen behoefte aan ex-
tra fietspaden, maar de wens 
voor betere markering van de 
paden wordt wel veelvuldig uit-
gesproken. 

Er zijn veel mensen die willen 
dat honden overal los mogen 
lopen, maar er is een even gro-
te groep die graag wil dat hon-
den wel aan de lijn gaan voor-
al in het klassieke deel direct 
achter het huis. 
Verder is er een verscheiden-
heid aan wensen aangegeven, 
variërend van picknickbanken 
tot een hondenzwemplaats. 
De reacties worden door Na-
tuurmonumenten meegeno-
men in het uitvoeringsplan. In 
februari organiseert Natuur-
monumenten een speciale bu-
renavond waar men toelich-
ting gaat geven over de plan-
nen voor 2012. 

Lezing Historische Kring
Velsen - AWN, de vereniging 
van vrijwilligers in de archeolo-
gie afdeling Kennemerland or-
ganiseert in samenwerking met  
Historische Kring Velsen op 
maandag 12 december een le-
zing. Spreker is André Numan. 
Hij werkt als hoofd velddienst 
en conservator bij Amsterdams 
Archeologisch Centrum van de 
Universiteit van Amsterdam.  
Met een aantal deskundigen 
waaronder enkele leden van de 
Archeologische Werkgroep Vel-
sen heeft hij het onderzoek naar 
de Engelmunduskerk hernieuwd 
en in de loop van 2012 brengt hij 
zowel een wetenschappelijk als 
een publieksboek uit. In de veer-
tiger, vijftiger en zestiger jaren 
van de vorige eeuw is archeo-
logisch onderzoek uitgevoerd in 
en om de Engelmunduskerk. De 

resultaten van deze onderzoe-
ken zijn nimmer volledig gepu-
bliceerd. Dat is zeer te betreuren 
want de kerk van Velsen is een 
van de oudste kerkstichtingen in 
Noord-Holland en is van grote 
betekenis geweest voor de ge-
schiedenis van de gehele regio. 
De afgelopen jaren zijn de resul-
taten van al het uitgevoerde ar-
cheologische onderzoek alsnog 
geanalyseerd en gepubliceerd, 
in de lezing zullen deze worden 
behandeld. De lezing is 12 de-
cember om 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur. Locatie: de gro-
te zaal in De Hofstede, Aletta Ja-
cobsstraat 227, Velserbroek. Toe-
gang voor leden en belangstel-
lenden is gratis. Parkeren kan bij 
winkelcentrum Velserbroek. In-
formatie bij  AWN afdeling Ken-
nemerland via 0251-200897.
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Kantoorbenodigdheden 
en computers bij Fundata
IJmuiden - Al vele jaren weten 
klanten uit IJmuiden en omgeving 
de route naar Kennemerlaan 28 te 
vinden waar Fundata al sinds 1999 
is gevestigd. 
De winkel, met een oppervlakte 
van 500m2, is de afgelopen maan-
den geheel opgeknapt en opnieuw 
ingedeeld en ingericht. Het grote 
assortiment aan artikelen en kan-
toorbenodigdheden hangt keurig 
gerangschikt naar onderwerp aan 
de wand of staat tentoongesteld 
in de winkel. Esther Hoes, die sa-
men met haar vader en twee per-
soneelsleden de zaak runt, licht 
toe: ,,Nagenoeg alles wat mensen 
thuis of op kantoor nodig hebben 
voor hun werkzaamheden hebben 
we op voorraad, van pennen tot 
verbindingskabels, van USB-sticks 
tot laptops en van ordnermappen 
tot cartridges. Ook een grote sor-
tering van de artikelen van de be-

kende leverancier Stabilo hebben 
we in ons programma.’’
Bij Fundata kunnen mensen ook 
terecht voor advies als zij een 
computersysteem willen aan-
schaffen. ,,Wij zorgen er bijvoor-
beeld voor dat oude bestanden 
worden overgezet en dat de nieu-
we software wordt geïnstalleerd. 
En de PC of het notebook wordt 
door ons thuis, werkend opge-
leverd. Maar ook als een appa-
raat niet meer functioneert helpen 
wij de klant weer op weg via on-
ze eigen reparatieservice.  Mocht 
een computer kapot zijn dan kun-
nen we voor twintig euro onder-
zoeken of een reparatie nog zin-
vol is. Tevens hebben we een groot 
aantal onderdelen op voorraad 
dus de klant kan doorgaans snel 
weer met zijn onmisbare computer 
aan de slag’’, aldus Esther. Zie ook 
www.fundata.nl

Met verstandelijke 
beperking aan de slag
IJmuiden - Ouderen die in één 
van de woonzorgcentra of ver-
pleeghuizen van Zorgbalans ver-
blijven willen graag in een winkel-
tje binnen dat centrum hun bood-
schappen kunnen doen. Ook vin-
den ze het fijn om samen met hun 
bezoekers een drankje te drin-
ken in het restaurant of de re-
creatiezaal. Cliënten van SIG (de 
organisatie voor ondersteuning 
van mensen met een beperking) 
willen graag deelnemen aan de 
maatschappij. Om beide wensen 
te honoreren gaan Zorgbalans en 
SIG een bijzondere overeenkomst 
aan.
In het kort komt het erop neer 
dat de cliënten van SIG, mensen 
met een beperking, als vrijwilli-
ger gaan werken in de locaties 
van Zorgbalans. Om te beginnen 
in verpleeghuis Velserduin IJmui-
den. Daar wordt op 7 december 
het Velserduinwinkeltje geopend. 
Vrijwilligers van SIG gaan dat run-
nen. Maar ze doen meer dan al-
leen de winkel draaiende houden. 
De SIG vrijwilligers dragen ook 
hun steentje bij in de catering. In 
de nabije toekomst gaan SIG vrij-
willigers tevens op andere loca-

ties van Zorgbalans aan de slag. 
Natuurlijk staan de professione-
le medewerkers van het desbe-
treffend woonzorgcentrum of ver-
pleeghuis paraat om hun nieuwe 
collega-vrijwilligers waar nodig te 
ondersteunen. Vlak voor de ope-
ning van het winkeltje onderte-
kenen de bestuurders van SIG en 
Zorgbalans, J. Kroft en E. van Boc-
kel, de samenwerkingsovereen-
komst. Omdat  dit vernieuwend 
initiatief op De Nationale Dag 
Vrijwilligers plaatsvindt, wordt er 
ook een boekje van, voor en door 
vrijwilligers gepresenteerd. Yvon-
ne de Vries, consulent van Wo-
nenPlus, heeft dit boekje laten sa-
menstellen. Met een bloemlezing 
van interviews geeft dit een goed 
beeld van wat de ouderen en jon-
geren, huismoeders en gepensio-
neerden beweegt om vrijwilligers-
werk te doen. Of het nu gaat om 
een rolstoel duwen, een tuin op-
knappen, voorlezen, de biblio-
theek op orde houden of activi-
teiten ondersteunen. De vrijwil-
ligers zijn er! Het boekje is daar-
mee een eerbetoon aan de vrijwil-
ligers waarvan nu dus ook de cli-
enten van SIG deel uit maken.

IJmuiden - Zoals al vele ja-
ren staat ook dit keer weer een 
stand van UNICEF Kennemer-
land bij Alebert Heijn IJmuiden. 
Gedurende de komende vrij-
dagen en zaterdagen kunnen 
Kerstkaarten en allerlei andere 
UNICEF artikelen gekocht wor-
den. Bijvoorbeeld een mok met 
dansende kinderen die elkaars 
hand vast houden en de wereld 
tonen wat vriendschap is. Met 
elke kaart en elk cadeau on-
dersteunt u het werk van UNI-
CEF voor kinderen. Daardoor 
kan UNICEF kinderen vaccine-
ren, voorzien van voedselhulp, 
schoon drinkwater, onderwijs, 
onderdak en noodvoorzienin-
gen. Voor bijvoorbeeld 2,20 eu-
ro kan UNICEF 10 doses maze-
lenvaccins kopen en 10 kinde-
ren tegen deze dodelijke ziek-
te beschermen. Andere UNICEF 
verkoopadressen in de regio 
zijn G.Hinloopen-Pronk, 0255-
531379 en I. van de Wouw, 023-
5381179. Voor nadere inlichtin-
gen over het (vrijwilligers)werk 
bij UNICEF kunt terecht bij R. 
van der Groep, 0255 520767.

Kerst met 
UNICEF en 
Albert Heijn

IJmuiden - Dinsdagavond 13 
december is in de Dwarsligger 
een gezellige workshop kerst-
ster knutselen. Men maakt dan 
een kerstster met een doorsne-
de van 50 centimeter. De ba-
sis is van hout en deze wordt 
bekleed met mos. In het hart 
wordt een kleine krans opge-
maakt met zilveren kerstmate-
riaal. In het midden van de ster 
wordt een windlicht met kaars 
gezet. De kerstster is een tafel-
stuk en verdient zeker een mooi 
plekje. Kosten voor deze work-
shop zijn 16 euro. Graag van te 
voren aanmelden en betalen. 
De avond is van 19.00 tot 21.30 
uur. Informatie is verkrijgbaar 
via 0255-512725.

Kerstworkshop

DKV-jeugdnieuws
IJmuiden - Zaterdag 3 decem-
ber speelde de F1 tegen Ados 
F1. Zonder Dariush maar met 
Ben werd er met 0-5 gewon-
nen. Femke scoorde een mooi 
afstandsschot en ook Rick en 
Ben wisten te scoren. De trai-
ners kunnen zien dat de kinde-
ren goed op letten bij de training. 
De E2 heeft verloren met 8-0.  
Zaterdag moest DKV E1 te-
gen Top/Wereldtickets E3. DKV 
had moeite met het rondspe-
len van de bal en de aanval-
len van Top. Waardoor er met 
5-2 werd verloren. Doelpunten 
waren van Thijs en Noah. Deze 
week stond voor de D1 Groen 
Geel op het programma. DKV 
weet dat Groen Geel een goe-
de ploeg is en dat het een lastige 
wedstrijd zou worden. DKV ver-
loor de wedstrijd helaas met 16-

4. Loek scoorde drie doelpunten 
en Sverre één. De C2 heeft ge-
wonnen van ZKV. Vooral de eer-
ste helft werd er goed rondge-
speeld en hard gewerkt. Emma 
scoorde een aantal doelpunten 
voor de C2. 
Met rust stond DKV dankzij on-
der andere twee mooie schoten 
van Matthijs al 4-0 voor. Door 
goed voorverdedigen kon de te-
genstander niet tot scoren ko-
men. De tweede helft wisten 
DKV en de tegenstander niet tot 
scoren te komen. Eindstand; 4-0. 
De B1 won de uitwedstrijd tegen 
BEP B2 met 6-7. Volgens coach 
Johan was het een erg leuke 
wedstrijd om te zien. Doelpunten 
werden gemaakt door Jip, Maud, 
Denise en Matthé. Een minuut 
voor tijd scoorde Bjarne de win-
nende goal van afstand. 

VV IJmuiden wint 
Mega Mini Cup
Velsen-Zuid - ,,Jongens, we 
moeten de tegenstander nooit 
onderschatten’’, riep Martijn 
Koster zijn mini-helden vanaf 
de zijlijn toe. Na de mega winst 
op VV Schoten van enkele we-
ken geleden was VV IJmui-
den bij voorbaat al overtuigd 
van een zege. Schoten zelf had 
zich ten degen voorbereid op 
dit treffen en de defensie goed 
versterkt.
Schoten bood in de eerste 
helft flink tegenstand maar na 
het openingsschot van Kelvin 
Haasnoot begon dit te wanke-
len. Niet lang daarna schoot 
Levi Kiewiet de 2-0 in en brak 
de weerstand compleet. Kie-
wiet probeerde vanuit een cor-
ner wonderwel in het doel te 
mikken maar de paal voor-
kwam zijn treffer. De stormach-
tige wind blies de bal alle kan-
ten op.
Schoten trok hiervan profijt 
maar op het middenveld bleek 
Semuel van Zelm een ware ma-
giër; met een paar mooie trucs 
zaaide hij verwarring bij Scho-
ten. Haasnoot zag hierdoor zijn 
kans en pingelde de verwachtte 
0-3 in het net. Dat vond Haas-
noot niet genoeg en tekende 
wederom voor een Hattrick. 
Schoten wilde revanche en 

stormde op doelman Luca ‘evil 
eye’ Pronk af. Met een mooie 
zweefduik landde Pronk bo-
venop de bal. IJmuiden show-
de nog meer acrobatiek. Cas 
Peetoom scoorde de 5-0 van-
uit een zittende positie. Scho-
ten bleef vertrouwen in zich-
zelf houden en verdedigde het 
doel met man en macht. Na de 
rust was er geen houden meer 
aan. Zoals de stevige westen-
wind raasden ook de mini’s van 
IJmuiden over het veld. Peet-
oom en Haasnoot troffen we-
derom doel. In een vlaag van 
onoplettendheid brak Scho-
ten dan toch door de verdedi-
ging heen en zette de stand op 
7-1. Adam Mola ging professi-
oneel slalommend door de de-
fensie van Schoten maar kwam 
niet tot scoren. Het spitsenduo 
Peetoom en Haasnoot deed dit 
wel. Tom Koster was verant-
woordelijk voor de eindstand: 
vanuit de rebound scoorde hij 
de 10-1.
In de kantine wachtte tot gro-
te verrassing van het VV IJmui-
den miniteam een Mega Beker, 
beschikbaar gesteld door Swier 
Sportprijzen uit IJmuiden. Zij 
waren met groot doelsaldo de 
onbetwiste kampioen gewor-
den van 2011.

Santpoort-Noord - Vorige 
week donderdag werd rond 
19.00 een aanrijding met let-
sel gemeld bij de politie. Toe-
gesnelde agenten troffen op de 
Vlietweg, ter hoogte van McDo-
nalds, twee auto’s aan die be-
trokken waren geweest bij een 
kop-staartaanrijding. Door de 
aanrijding raakten de twee in-
zittenden van het voorste voer-
tuig gewond; een 20-jarige 
vrouw uit Velsen en een 47-ja-
rige vrouw uit Velserbroek. De 
automobiliste van het achterste 
voertuig, een 49-jarige vrouw 
uit Velserbroek, raakte niet ge-
wond. De politie heeft de toe-
dracht van de aanrijding onder-
zocht.

Aanrijding
met letsel
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Doe ook mee met de 
’de Tovenaar van Oz’
Velserbroek - Al zo’n hon-
derd jaar is ’De tovenaar van Oz’ 
een van de meest geliefde kin-
derboeken ter wereld. Het boek 
heeft een universele aantrek-
kingskracht en is inmiddels in 
vele talen vertaald. Inmiddels is 
van deze bestseller ook een Kin-
dermusical gemaakt. De musical 
gaat over het meisje Dorothy uit 
de Amerikaanse staat Kansas, 
waar ze samen met haar oom 
Henry, haar tante Em, en haar 
hondje Toto woont. Op een dag 
wordt de boerderij van de fa-
milie getroffen door een torna-
do. Gelukkig kunnen Henry en 
Em tijdig de schuilkelder berei-
ken. Daar raakt ze bevriend met 
de Vogelverschrikker, de Blikken 
Houthakker en de Leeuw. 
De  tornado blaast het huis naar 
een fantasieachtig land ge-
naamd Het land van Oz. Bij de 
landing komt het huis boven-
op een slechte heks terecht, die 
door de klap sterft. Zodoende 
bevrijdt Dorothy onbedoeld de 
lokale bevolking van haar tiran-
nie. Kort na haar landing ont-
moet Dorothy een goede heks, 
die haar uit dank de zilveren 
schoenen van de slechte heks 
geeft. Volgens haar kan Dorothy 
alleen terugkeren naar Kansas 
door de grote tovenaar van Oz 
om hulp te vragen. Hij woont in 
de smaragden stad (Emerald Ci-
ty) in het hart van het land. Om 
daar te komen moet Dorothy een 
pad van gele klinkers volgen.
Onderweg ontmoet Dorothy een 
bont gezelschap van andere fi-
guren die om hun eigen rede-

nen de tovenaar om hulp willen 
vragen.
In Juni volgend jaar wordt deze 
musical door de kinderen van de 
Musicalgroep van Muziekschool 
’t Muzenhuis opgevoerd. Dat 
doen ze in een echt theater en 
met heel veel publiek. Misschien 
vind jij het ook wel heel erg leuk 
om hier aan mee te gaan doen! 
Nou, dat kan! De wekelijkse re-
petities staan onder leiding van 
Muzenhuis Musicalster Debbie 
Beukers en zijn op de dinsdag-
middag in ’t Muzenhuis in Vel-
serbroek aan de Zeilmakerstraat 
50. Voor de grotere artiesten van 
9 tot 13 jaar van 15.45 tot 16.45 
uur en de kleinere artiesten re-
peteren van 16.45 tot 17.45 uur.
Willen jullie meer informatie kijk 
dan even op de Muzenhuissite 
www.muzenhuis.nl of bel even 
met ’t Muzenhuissecretariaat 
023–536 05 25.

Kerstconcert Decibel
Velsen-Zuid - De leukste en 
meest sfeervolle aanloop naar 
Kerst 2011 is het kerstconcert 
van koor Decibel. Laat u een 
avond verrassen door een aan-
gename variatie van kerstliedjes, 
van modern tot klassiek, van in-
getogen tot uitbundig uitgevoerd 
in fantastische arrangementen.
Het avondvullende programma 
omvat verder twee instrumentale 
intermezzi, uitgevoerd door leer-
lingen van het Gymnasium Feli-
senum. Natuurlijk is er ook ruim-
te voor samenzang, om echt he-
lemaal in de kerstsfeer te ko-
men. Het concert vindt plaats op 
de daarvoor meest aanspreken-

de locatie van Velsen, namelijk in 
de Engelmunduskerk te Velsen 
Zuid (Oud Velsen). 
Datum: vrijdag 16 december, 
aanvang 20.15 uur. Kerk open 
20:00 uur. Toegangsprijs 8 eu-
ro. Kaarten zijn te bestellen via 
email: decibel3hs@hotmail.com 
Popkoor Decibel bestaat uit cir-
ca 40 enthousiaste zangers en 
zangeressen en staat onder lei-
ding van Aswintha Weidema. Tij-
dens het concert wordt het koor 
op piano begeleid door Michael 
Jansse. Zie voor meer informa-
tie de facebookpagina: www.fa-
cebook.com/PopkoorDecibel-
Driehuis 

Vrijdag Lichtjesfeest in 
Stadscentrum IJmuiden 
IJmuiden - Vrijdagavond 9 de-
cember zal er voor het eerst een 
Lichtjesfeest worden georgani-
seerd door Winkeliersvereniging 
Stadscentrum IJmuiden. De or-
ganisatie wil een uniek en sfeer-
vol feest in en rondom het win-
kelcentrum van IJmuiden neerzet-
ten. Het Lichtjesfeest zal in het te-
ken staan van kerst en de kerst-
gedachte. Vrijdagavond zullen de 
winkels in Stadscentrum IJmuiden 
dan ook geopend zijn.
Het feestje begint rond 18.15 uur 
met het verzamelen van de kinde-
ren om vanaf Velserhof met een 
lampionnenoptocht richting Plein 
1945 te vertrekken onder leiding 
van het dweilorkest van de IJmui-
der Harmonie. Het vertrek van-
af het Velserhof zal rond half 7 
plaatsvinden. Misschien heb je je 
mooie lampion nog bewaard van 
St. Maarten of wil/ kan je zelf nog 
een hele mooie knutselen. Voor de 
kinderen die geen lampion meer 
hebben, kunnen deze gratis (zo-
lang de voorraad strekt) ophalen 
bij Mara Home Decorations op 
Plein 1945 of DNM Fashion op de 
Lange Nieuwstraat.
De Winkeliersvereniging hoopt 

natuurlijk op een grote opkomt 
van de kinderen en hun ouders. 
Aankomst op Plein 1945 is rond 
18.45 uur. Het officïele program-
ma start daar omstreeks 19.00 uur. 
Het concertorkest van de IJmui-
der Harmonie zal hierbij sfeervolle 
kerstmuziek ten gehore brengen 
en de organisatie hoopt natuurlijk 
dat het publiek lekker inhaakt met 
de samenzang.
De jazzballetmeiden van Ben Riet-
dijk Sport treden op met een spet-
terende kerstdans die ze speciaal 
hebben ingestudeerd voor deze 
avond. De Velsense jonge talenten 
Madeleine Ruijter en Nando Kori-
don zullen deze avond een aantal 
mooie kerstnummers ten geho-
re brengen. Uiteindelijk zal burge-
meester Franc Weerwind het sein 
geven om de verlichting van de 
grote kerstboom op Plein 1945 te 
ontsteken. Het einde van het pro-
gramma is omstreeks 20.00 uur.
De presentatie van deze unieke 
Lichtjesavond is in handen van 
Mark Moreels. Alle ingrediënten 
zijn aanwezig om deze avond tot 
een zeer sfeervol festijn om te to-
veren. Meer informatie op www.
stadscentrumijmuiden.nl

Interview met schrijfster 
Ellen Heijmerikx  
IJmuiden - Na de debuutroman 
‘Blinde wereld’ van Ellen Heijme-
rikx kwam in augustus 2011 haar 
tweede roman ‘Wij dansen niet’ 
uit. Net als haar eerste roman 
werd deze met open armen ont-
vangen. Het is een indrukwekken-
de roman over de vernietigende 
uitwerking van het geloof op een 
jong meisje. De wereld van Janne 
verandert drastisch als haar ou-
ders zich aansluiten bij een ge-
meenschap die hun het ware ge-
luk voorspiegelt, als ze maar vol-
gens bepaalde regels leven. Van 
de ene op de andere dag verruilt 
haar moeder haar strakke rok-
ken voor vormloze jurken en verla-
ten allerlei aardse zaken het huis, 
ook het speelgoed van de kinde-
ren. Met haar rijke fantasie pro-
beert Janne zich zo goed mogelijk 
te houden aan de strenge regels.
Als er een zusje wordt geboren en 
Jannes broer IJze zich gaat ver-

zetten tegen de nieuwe afspraken 
thuis, blijkt de scheidslijn tussen 
betovering en waanzin flinterdun. 
Bevangen door schuld neemt Jan-
ne een besluit om zichzelf en haar 
zusje te redden.
‘Wij dansen niet’ vertelt op be-
klemmende wijze hoe een gewoon 
Hollands gezin volledig in de ban 
raakt van een geloofsgemeen-
schap. De roman laat de com-
plexiteit van de geloofswereld van 
volwassenen voor een jong meis-
je zien, dat voor alles een goede 
dochter voor haar ouders wil zijn. 
Bart Boele, journalist bij de IJmui-
der Courant, interviewt Ellen op 
woensdag 14 december om 19.30 
uur in de Centrale Bibliotheek Vel-
sen, Dudokplein  over het ontstaan 
van deze roman en over haar toe-
komstige werken. De toegang is 
gratis. Inschrijven kan bij de balie, 
via www.bibliotheekvelsen.nl of te-
lefonisch 0255-525353.

IJmuiden - Belangrijk nieuws 
van de belastingdienst! Vanaf 
1 januari 2012 is het alleen nog 
maar mogelijk om aanvragen en 
wijzigingen van alle belastingza-
ken voor u te regelen als u in het 
bezit bent van een geldige DigiD 
code. Heeft u nog geen DigiD? 
Vraag deze dan aan via www.di-
gid.nl/aanvragen. Omdat de in-
logcode persoonlijk is, kunt u 
hem alleen aanvragen voor uzelf, 
niet voor een ander. Uw DigiD 
moet u eerst activeren met een 
activeringscode. De code krijgt u 
binnnen 5 dagen na uw aanvraag 
per post thuisgestuurd. Heeft u 
hulp nodig bij het aanvragen van 
uw DigiD? De formulierenbriga-
de Velsen geeft u graag infor-
matie en helpt u bij het aanvra-
gen en activeren van uw DigiD. 
Maandag tot en met vrijdag hou-
den wij hier een inloopspreek-
uur voor van 9.00 tot 10.00 uur. 
De Formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw 
‘de Delta’, Rijnstraat 2. Op werk-
dagen zijn zij bereikbaar tussen 
09.00 tot 17.00 uur op telefoon-
nummer 088-8876900 en via for-
mulierenbrigadevelsen@socius-
md.nl. Bij mensen die graag hulp 
willen maar niet mobiel zijn komt 
de Formulierenbrigade thuis.

DigiD code 
noodzakelijk

Velsen-Noord - Op 22 decem-
ber is er van 18.00 tot 21.30 uur 
een Kerst In op het Stratingplant-
soen met het doel om samen met 
de bewoners het jaar 2011 uit te 
luiden. Fijn om samen te zijn, leuk 
om elkaar te zien en te spreken 
over wat achter envoor ons ligt. 
Met wat warms te drinken en wat 
te eten, genietend van de leuke 
activiteiten van de Kerst In. Er zijn 
verschillende optredens. Inloop 
vanaf 18.00 uur. Vanaf 19.00 uur 
zingen kinderen en leerkrachten 
van de Triangel kerst- en musical-
liedjes. Om 19.30 uur is een op-
treden van het Charles Dickens 
Ensemble van Emergo Castri-
cum. Om 20.00 uur treden Velsen 
Noordse sterren op. Daarna is om 
20.30 uur een tweede optreden 
van het Charles Dickens Ensem-
ble tot ongeveer 21.00. Tot 21.30  
uur is er dan een gezellig samen-
zijn. Tijden de Kerst In kunnen 
kinderen samen met de Kerst-
man op de foto. Er is een koek- 
en zopiekraam met warme cho-
colademelk en glühwein, waar-
van de opbrengst gaat naar de 
Vrienden van Velsen Noord. En-
kele ondernemers verkopen war-
me winterse happen en er is een 
creatieve kraam. Doe je mee en 
kom je ook? Deze Kerst Inn wordt 
georganiseerd door een aantal 
bewoners, Stichting Vrienden van 
Velsen-Noord, Lans Events, Ont-
moetingsschool de Triangel, Café 
de Grote Hout, fotografe Miriam 
Hofman en Huisje 251.

Met Kerst In 
het jaar uit
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Driehuis - Vanaf januari wordt 
in De Driehoek gebreid voor het 
goede doel. Hiervoor zijn (rest-
jes) wol en breinaalden nodig, bij 
voorkeur nummer 4 of dikker. Als 
er voldoende materiaal is verza-
meld worden op dinsdagmorgen 
en donderdagmiddag de brei- en 
haaknaalden te voorschijn ge-
haald en gaan ze aan de slag. Er 
zijn twee goede doelen. Het eer-
ste is een weeshuis in Roeme-
nië waar ook straatkinderen wor-
den opgevangen, voor hen wor-
den truien, vestjes en dekens ge-
breid. Het andere goede doel is 
het Kika Kankerfonds. Hiervoor 
worden eendjes gebreid die via 
een site verkocht worden. De op-
brengst wordt aan het fonds over-
gemaakt. Heeft u wol/katoen of 
brei-of haaknaalden liggen of wilt 
u ook mee breien, mag ook vanaf 
thuis,  meld dit dan bij Janneke of 
Arie van Dorpshuis De Driehoek 
in Driehuis. De materialen kun-
nen daar worden afgeleverd of bij 
een grote hoeveelheid bij u thuis 
worden opgehaald. Dorpshuis De 
Driehoek, Driehuizerkerkweg 34a, 
0255-520850.

Breien voor 
goed doel

Lekkerste Nacht
op Seaport TV
Velsen - Voorafgaand aan het 
drukbezochte horecanetwerkeve-
nement De Lekkerste Nacht op 
maandag 21 november vond de 
zogenaamde Vroege Vogels Tour 
plaats. Dit was een informele net-
werktour voor gasten afkomstig 
uit de gehele horecabranche, dus 
horecaleveranciers, -onderne-
mers en medewerkers. Het waren 
perfecte omstandigheden om te 
netwerken op verschillende loca-
ties en men reisde samen in een 
grote bus. Het werd georgani-
seerd ter promotie van de horeca 
in de IJmond. Omdat ook vanaf de 
eerste locatie de dresscode Mid-
deleeuws Sprookje al van kracht 
was, zorgde dit voor een extra di-
mensie en trok de aankomst bij el-
ke locatie dan ook de nodige aan-
dacht van andere gasten en voor-
bijgangers op straat. Een repor-
tage van de Vroege Vogels Tour 
wordt uitgezonden op zaterdag 11 
en zondag 12 december om 15.00, 
19.00 en 23.00 uur op Seaport TV.

IJmuiden - Zondag 11 december 
is van 10.00 tot 13.00 uur een vo-
gelbeurs bij Vogelvereniging Fau-
na Felisena. Op de beurs zijn ver-
schillende vogelsoorten te zien 
en te koop. Ook kan men van al-
le vogelkenners veel tips krijgen 
over de verzorging van vogels. 
De beurs is in het Jan Ligthartge-
bouw, Eksterlaan 8 in IJmuiden. 
Het gebouw is rolstoeltoeganke-
lijk en de toegang is gratis. Voor 
informatie kan men contact op-
nemen met voorzitter Willem Snij-
der via 0255-530085.

Vogelbeurs

Kerstconcert Voices: 
Christmas Voices
IJmuiden - Vrijdag  16 decem-
ber geeft zanggroep Voices  een 
kerstconcert in de Laurentius-
kerk: Christmas Voices.
Het belooft een bijzondere en 
muzikale , geheel in kerstsfeer 
gehulde avond te worden. Met 
een afwisselend programma, 
vol sfeervolle bekende en min-
der bekende  kerstsongs. On-
der andere ‘Big band Santa’ en’ 
Carol of the Angels’ worden uit-
gevoerd. Ook swingende kerst-
nummers zoals ‘Last Christ-
mas’ van Wham en ‘All I want 
for Christmas’ van Mariah Carey 
staan op het muzikale kerstme-
nu. Het wordt een avond volop 
genieten voor donateurs, fami-
lieleden, vrienden en bekenden 
van zanggroep Voices. Iedereen 
is van harte welkom.
Het kerstconcert begint om 20.00 

uur. Er wordt twee keer een half 
uur gezongen. Tussendoor is er 
pauze, waarin koffie en thee met 
iets lekkers genuttigd kan wor-
den. De avond wordt met alle 
aanwezigen samen muzikaal af-
gesloten, daarna is het onder het 
genot van een drankje en een 
hapje nog even lekker nagenie-
ten.
De toegang is gratis, een vrijwil-
lige bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld. Het adres waar het con-
cert plaatsvindt is: Laurentius-
kerk, Fidelishof 30. Zanggroep 
Voices is een popkoor uit IJmui-
den. De repetities zijn iedere vrij-
dagavond van 20.00 tot 22.15 uur 
in de Laurentiuskerk, met uitzon-
dering van de schoolvakanties.  
Er is nog plaats voor nieuwe le-
den. Zie ook www.zanggroepvoi-
ces.nl.

Kennisrijk werken: toe-
komstbeeld voor Velsen
Velsen - AWV Eigen Haard en 
Woningbedrijf Velsen organi-
seerden op woensdag 16 no-
vember 2011 een netwerkbij-
eenkomst met organisaties en 
bedrijven die belang hebben 
bij het werk van de corporaties 
en/of waarmee wij samenwer-
ken. Het onderwerp was de vi-
sie op Velsen in 2025: Kennisrijk 
werken in Velsen. Aan de orde 
kwam de bijdrage van de corpo-
raties en de samenwerking die 
daarvoor nodig is. 
Kennisrijk werken in Velsen, dat 
is de titel van de Visie op Vel-
sen 2025. Wat is in deze visie 
het toekomstbeeld? Het is april 
2025. Velsen is een bloeiende en 
groeiende gemeente en bevat 
de kennisindustrie van de Me-
tropool Regio Amsterdam. On-
derzoeksinstituten op het ge-
bied van wind- en waterenergie 
en duurzaamheid hebben een 
grote (internationale) aantrek-
kingskracht op studenten, ex-
pats en kenniswerkers die veel-
vuldig gebruik maken van de 
horeca die gesitueerd is rond-
om het prachtige stadshart van 
IJmuiden (dit zijn de eerste re-
gels uit de visie).
De Visie op Velsen 2025 vraagt 
om een stevige inzet van de ge-
meente Velsen en van de par-
tijen die een rol spelen bij de 
realisatie van deze toekomst. 
Zo ook van de lokale corpora-
ties. Het nieuwe toekomstbeeld 
maakt ingrijpen in de huidige 
eenzijdige en kwalitatief mati-
ge woningvoorraad noodzake-
lijk. Maatregelen die de corpo-
raties zich hebben voorgeno-

men (zoals nieuwbouw) leveren 
hier een bijdrage aan en leiden 
tot een afnemend eigen woning-
bezit met een betere differenti-
atie in prijs en kwaliteit. Daarbij 
willen de corporaties ruimte ma-
ken voor studenten en kennis-
werkers, zonder te vergeten dat 
ook gezinnen en de groeiende 
groep ouderen graag in Velsen 
willen (blijven) wonen. 
De verantwoordelijkheid van de 
corporaties ligt bij wonen en 
leefbaarheid. Maar om dit in het 
kader van de visie goed in te vul-
len, is samenwerken noodzake-
lijk. Gelukkig bleek tijdens de 
bijeenkomst dat de andere be-
langhebbenden hier ook zo over 
denken. Wat hebben we van el-
kaar nodig? Wat gaan we doen 
om de visie te kunnen realise-
ren? Deze vragen werden niet 
meteen werden beantwoord. 
Duidelijk werd wel dat we echt 
samen, per gebied of woon-
kern, moeten kijken wat er no-
dig is om stappen te zetten die 
het toekomstbeeld van 2025 re-
aliteit kunnen maken. Het vraagt 
inzet van iedereen, want de visie 
is niet alleen van de gemeente, 
maar van de hele gemeenschap. 
De discussie over de visie  op 
Velsen 2025 is nog maar net be-
gonnen. Er zullen gesprekken en 
acties volgen. Op een later tijd-
stip komen wij hier zeker op te-
rug. Naast de vier woningcorpo-
raties met bezit in de gemeen-
te Velsen en de gemeente Vel-
sen zelf, zaten er partijen aan ta-
fel uit de zorg, het onderwijs, de 
cultuursector en het onderne-
mersveld.

G-team Waterloo
speelt tegen Telstar
Driehuis - Het G-team van Wa-
terloo speelde dit weekeinde te-
gen de selectie van Telstar. De-
ze wedstrijd werd georganiseerd 
door Stichting Ondersteuning 
Gehandicapten Voetbal, SOGV. 
Dit om de nieuwe website van 
deze stichting onder de aan-
dacht te brengen. Deze werd be-
langeloos ontworpen en online 
gezet door het Beverwijkse be-
drijf Net@Affairs.
Vóór de wedstrijd werden de G-
spelers eerst nog in het nieuw 
gestoken door de heer Jan Ban-
nink van het gelijknamige ac-
countants- en belastingad-
viesbureau. De heer Bannink is 
nauw betrokken bij deze nieuwe 
stichting. Er werd druk gespecu-
leerd over de uitslag van de der-
by Waterloo G1 en G2 tegen de 
selectie van Telstar.
De jongens van Waterloo waren 
op tijd aanwezig, met een gezon-
de wedstrijdzenuwen. De wed-
strijd begon om 12.00 uur. Tel-
star nam direct het initiatief en 
speelde alsof het een normale 
wedstrijd was. Toch liet Waterloo 

zich zeker niet wegspelen. Inte-
gendeel: het eerste doelpunt viel 
aan de Waterloo-kant. Daar kon-
den spelers van Telstar geen ge-
noegen mee nemen en zij zetten 
er een tandje bij. Er werd druk 
gescoord aan beide kanten. Na-
tuurlijk was de uitslag van min-
der belang. Het doel was om er 
een gezellige middag van te ma-
ken. Nou, dat werd het dan ook. 
Nadat de wedstrijd gespeeld 
was ging een ieder de kanti-
ne in om daar de dorst te les-
sen en om er een heerlijk gebak-
ken visje te eten. De spelers van 
Telstar waren zo enthousiast ge-
worden, dat er stemmen opgin-
gen om deze wedstrijd jaarlijks 
te herhalen. 
Dat komt dan natuurlijk uitvoerig 
op de website www.osgv.nl Hier 
ook verdere informatie over het 
reilen en zeilen van de spelers 
van Waterloo met een beperking.  
Deze week zal er ook op Seaport 
TV aandacht worden besteed 
aan de wedstrijd en website. Dit 
is mede mogelijk gemaakt door 
Gizmo Vision en John Luit.

75 Jaar lid van
FNV Bondgenoten
Driehuis - De heer T.J. Vro-
lijk is vorige week onderschei-
den vanwege zijn 75-jarig ju-
bileum als lid van FNV Bond-
genoten. De heer Vrolijk is 91 
jaar oud. Hij is ere-burger van 
de gemeente Haarlem (bron-
zen penning) als dank voor zijn 
inzet voor behoud van de Bloe-
menbuurt in Haarlem.
Meneer Vrolijk heeft tot be-
gin van dit jaar zelfstandig ge-
woond in Haarlem. Tegenwoor-
dig woont hij in Driehuis. De 

woonafdeling IJmond van FNV 
Bondgenoten (Beverwijk, Vel-
sen, Heemskerk en Uitgeest) 
heeft hem getrakteerd op een 
lunch in Hotel Augusta in 
IJmuiden. Tijdens zijn werkza-
me leven was hij werkvoorbe-
reider/calculator bij het voor-
malige metaalconstructiebe-
drijf Figee in Haarlem. Op de 
foto de heer Vrolijk met de 
voorzitter van de woonafdeling 
IJmond, de heer J.A. den Hol-
lander.
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Santpoort-Zuid - Op dinsdag 13 
december wordt in ’t Brederode 
Huys een lezing gehouden over 
feiten en fictie van duurzaam le-
ven nu en in de toekomst door 
Dirk Zijp, een deskundige op dit 
gebied. Duurzaamheid en duur-
zame ontwikkeling zijn de afgelo-
pen twintig jaar bekende begrip-
pen geworden. Dirk Zijp maakt u 
graag wegwijs in dit veelomvat-
tende onderwerp; een breed scala 
aan aspecten zal de revue passe-
ren (toekomstvoorspellingen van 
wetenschappers, klimaatverande-
ring, schaarste aan grondstoffen, 
hergebruik van afval, bevolkings-
groei, draagkracht van de aarde, 
energie, voeding, landbouw, vis-
serij, mobiliteit, duurzaam bouwen 
en wonen, overheidsbeleid. De le-
zing wordt gehouden van 20.00 
tot 22.00 uur. De entree bedraagt 
6 euro. Het adres is: Vereniging 
Santpoorts Belang, Bloemendaal-
sestraatweg 201, 023-538 3016. 
Zie ook www.santpoortsbelang.nl.

Lezing over 
duurzaamheid

Velsen - Muziekvereniging So-
li komt zaterdag 10 december in 
Santpoort en Driehuis langs om 
hyacinten te verkopen. Door een 
bakje hyacinten te kopen kunt u 
bijdragen aan het in stand houden 
van de lokale muziekcultuur. 
Soli is, met ruim 200 enthousiaste 
leden, een belangrijke element in 
het muzikale leven in de gemeen-
te Velsen. Soli bestaat uit verschil-
lende groepen muzikanten en 
stimuleert muzikale vorming bij 
mensen in de omgeving. Rond de-
ze tijd treedt Soli op bij de intocht 
van Sinterklaas, verzorgt de sa-
menzang in de kerstnacht op het 
Broekbergerplein in Santpoort, 
en geeft een concert op Tweede 
kerstdag in het Soli-muziekcen-
trum. Voor instrumenten, blad-
muziek, het verenigingsgebouw is 
echter veel geld nodig en daarom 
zal Soli op zaterdag 10 december 
hyacinten te koop aanbieden aan 
bewoners van Driehuis, Santpoort, 
Velserbroek en IJmuiden. Vanaf 
9.30 tot 16.00 waaieren de leden 
van Soli uit langs lanen en wegen 
in de gemeente Velsen en zal er 
voor 2,50 euro een bakje met ro-
ze, blauwe, of witte hyacinten aan 
de deur worden aangeboden. Wie 
Soli onverhoopt mist en de vereni-
ging wil ondersteunen kan ook op 
11 december op de kerstmarkt in 
Santpoort-Noord, nog hyacinten 
kopen. 

Bollenactie Soli

Jeugd LTC Hofgeest 
bedankt Rabobank
Velsen - Dinsdag 29 november 
ging Joke van Bloois, voorzit-
ster van de jeugdcommissie van 
tennisvereniging LTC de Hof-
geest, samen met twee jeugd-
leden, Manon en Fleur, naar het 
kantoor van Rabobank Velsen en 
Omstreken in Santpoort. Ze wil-
den Rabobank bedanken voor 
het feit dat ze ook dit jaar weer 
hoofdsponsor van  alle jeugdac-
tiviteiten van de tennisvereni-
ging wilde zijn. Rabobank is dit 
nu al jarenlang en zonder dat 
zou het voor de tennisvereni-
ging niet mogelijk zijn om activi-
teiten als het openingstoernooi, 
de jeugdclubkampioenschap-
pen, het kind/oudertoernooi, ijs-
jesmiddag en de jeugdslotdag te 
organiseren.
Tijdens de jeugdslotdag van dit 
jaar hebben 60 jeugdleden van 
de vereniging eerst in het club-

gebouw lekker gegeten. Daarna 
gingen de oudere jeugdleden la-
sergamen bij Silverstone in Half-
weg en de jongere jeugdleden 
konden zich uitleven in speelpa-
radijs Monkeytown in Uitgeest. 
Bij terugkomst in het clubge-
bouw hebben alle jeugdleden 
vervolgens twee borden versierd 
met hartjes en bedankjes om zo 
Rabobank dus te bedanken dat 
ze ook dit jaar weer de hoofd-
sponsor voor de jeugd van LTC 
Hofgeest wilde zijn.  Deze twee 
borden werden dinsdag 29 no-
vember door Manon, Fleur en 
Joke van Bloois aan Ilse Moer-
kerk van de Rabobank over-
handigd. De jeugdleden van de 
tennisvereniging LTC  Hofgeest 
kunnen alleen maar hopen dat 
Rabobank nog lange tijd hoofd-
sponsor wil blijven. (foto: Karin 
Weijers)

Santpoort 3 niet
klein te krijgen!
Velserbroek - Santpoort 3 
moest afgelopen vrijdag in het 
Polderhuis tegen koploper Sean-
de 4 uit Zaandijk. Vooraf was al 
duidelijk dat het een zware wed-
strijd zou worden, ook speelden 
ze nog met twee invallers, jeugd-
spelers Sjoerd Haver en Gijsbert 
de Bock die het in Hillegom zo 
goed doen en intern net van Rob 
de Roode hadden gewonnen. 
Sjoerd en Gijsbert verslikten zich 
beiden in de opening en moes-
ten de overwinning aan de te-
genstander laten. 
Ozden Tuna deed wat hij moest 
doen; aanvallen, helaas gaf hij in 
het eindspel één tempo weg en 
verloor daardoor onnodig. Rob 
Buschman liet zich afbluffen en 
verloor ook. Hans Kors die dui-
delijk met zijn gedachten er-
gens anders zat, (het is hem ver-
geven), verloor van een ster-
ke 2000+ speler. Wim Dijkman 
aan bord 1 met zwart stond lan-
ge tijd goed, maar ging in tijd-
nood tegen ook een 2000+ in 
de fout. Bert Stangenberger (fo-
to) probeerde nog de eer te red-
den, maar zijn Toren stond bui-
ten spel en ook mister Santpoort 

Ouker de Jong verloor 0-8. Dat 
was Santpoort nog nooit overko-
men. Na afloop was er gek ge-
noeg een uitbundige stemming 
alsof ze gewonnen hadden er 
werd gelachen, gedart en mee-
gezongen, inderdaad ook scha-
ken is maar een spelletje, het 
gaat per slot van rekening om de 
saamhorigheid en saamhorig-
heid was er genoeg ze hadden 
per slot van rekening allemaal 
verloren. Zie ook www.schaak-
clubsantpoort.nl.

Kerst met Sint Radboud
Santpoort-Zuid - De sherpa’s 
van scoutinggroep St. Radboud 
verkopen vanaf 9 december 
weer kerstbomen. Deze blauw-
sparren en fijnsparren zijn in di-
verse maten verkijgbaar. De bo-
men komen voor een deel uit 
Brabant en een ander deel van 
Groenrijk vna Duijn. Er zijn al 
bomen vanaf 10 euro. De op-
brengst van deze kerstbomen 
wordt gebruikt voor de avon-
tuurlijke expeditie.
Verkoop data: vrijdag 9 decem-
ber van 19.30 tot 22.00 uur, za-
terdag 10 en zondag 11 decem-
ber van 10.00 tot 17.00 uur, vrij-
dag 16 december van 19.30 tot 
22.00 uur. Zaterdag 17 en zon-
dag 18 december van 10.00 
tot 17.00 uur. De bomen zijn te 
koop bij de scouting aan Mid-
denduinerweg 74. Bomen kun-
nen desgewenst tegen een klei-
ne vergoeding worden thuis ge-
bracht. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar 06-44144852 

of 06-83201172. De jongens van 
de RA159  St. Radboud  gaan 
op zaterdag 10 december met 
z’n allen langs de huizen om 
hun kerststukjes bij u thuis te 
brengen. Met deze jaarlijks te-
rugkerende actie verkoopt de-
ze speltak in en nabij Santpoort 
kerststukjes. Alle jaren maken 
de jongens van de RA159 zelf 
kerststukjes. Deze scouting-
groep is al jaren actief bezig 
met acties om geld in te zame-
len voor hun groep. Vanaf on-
geveer 09.30 uur verspreiden 
de mannen zich zaterdag 10 de-
cember over de gemeente. Het 
is bijna ondenkbaar maar heeft 
u de verkopers aan de deur ge-
mist? Geen nood, gewoon even 
bellen met 06-53187565, er 
komt altijd wel een verkoper bij 
u in de buurt. De kerstactie is 
de grootste actie van de RA159 
en is welbekend in en nabij 
Santpoort. (foto RA159: Peter 
van Lieshout)

Velsen-Zuid - Politiemensen 
hebben zaterdag tussen 14.30 
en 17.00 uur gecontroleerd op 
snelheid op de Amsterdam-
seweg. Van de 610 passeren-
de voertuigen reden er 42 har-
der dan de daar toegestane 80 
km/u. Hoogst gemeten snelheid 
was 107 km/uur. Alle betrokke-
nen kunnen binnenkort een be-
keuring op de deurmat verwach-
ten.

Te snel

Deze nieuwe cursus start in januari 2012

Op maandag 16 januari van 13.30 - 15.30 uur en 
woensdagavond 18 januari van 19.30 - 21.30 uur 
starten we in Dorpshuis Het Terras een mozaïek-
cursus. Het aantal lessen is 5 en de kosten zijn  
€ 55,-- incl. alle materiaal.
In de eerste les maken we een hartje met steentjes 
in 3 kleuren. Daarna maken we een schaal (zie 
foto). In de volgende lessen wordt gewerkt aan  
afwerking en voegen van de objecten. Als er tijd 
over is kunt u nog iets anders maken. 

Heeft u interesse in deze leuke cursus meldt u dan 
aan via telefoonnr. 023-5384845.

stichting dorpshuis

het Terras
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Theater Artemis in
het Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 10 decem-
ber staat Theater Artemis om 20.30 
uur op de planken van Het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 257. 
Zij spelen ‘Het portret van Dorian 
Gray’. Terwijl Dorian poseert voor 
de schilder en goede vriend Basil 
Hallward is hij in gezelschap van 
Lord Henry. Henry houdt een be-
toverende lofrede op de jeugd, zijn 
waarschuwingen over hoe kort die 

maar is zijn verschrikkelijk en ver-
ontrustend. Wanneer Dorian naar 
zijn portret staat te staren, een van 
de grootste scheppingen in de mo-
derne kunst, dringt de volle waar-
heid van Henry’s woorden plotse-
ling tot hem door. Hij zal oud wor-
den, en afstotelijk en lelijk. Maar 
het schilderij zal altijd jong blijven. 
Naar het meesterwerk van Oscar 
Wilde.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘het portret van dorian 

gray’ op 10 december 2011 om 20.30 uur. 
Bon is geldig voor 2 personen

Oogmissie in Gambia
Santpoort-Noord - Het opti-
ciensechtpaar Hans en Maria 
van Rijswijk uit Santpoort-Noord 
is weer terug uit Gambia. Onder 
de vlag van de Stichting Zien-
derogen hebben zij deelgeno-
men aan een oogmissie in het 
Afrikaanse land. Het oogteam 
bestond uit vijf personen: twee 
opticiensechtparen en de oog-
arts Jeroen Schoorl uit Aerden-
hout.
Van 5 tot en met 16 november 
hebben zij op vier verschillen-
de locaties naar schatting 1000 
oogmetingen verricht. De bevol-
king in het binnenland van Gam-
bia is zeer arm, en verstoken 
van de nodige medische oog-
zorg. Ondanks het feit dat Hans 
en Maria tijdens deze missie veel 
oogklachten hebben gezien, zo-
als cataract(staar), glaucoom(te 
hoge oogdruk)en trauma ogen, 
hebben zij toch heel veel men-
sen aan de juiste bril kunnen 
helpen. Aangezien zij ook lees-
brillen bij zich hadden, konden 
er ongeveer 300 mensen met al-
leen leesproblemen direct wor-
den geholpen.
Schrijnende gevallen hebben 
Hans en Maria ook meegemaakt. 
Een jongen van 16 jaar die bij 
het binnenkomen zelfs het test-
bord op 6 meter afstand nauwe-
lijks kon zien. Na de oogmeting 
en de narefractie met de pasbril, 
bleek dat hij met een bril van -11 
weer een gezichtsvermogen had 

van 85 procent. Zijn hele gezicht 
veranderde in een glimlach, la-
chend en blij verliet hij de test-
ruimte in de hoop dat hij zijn 
nieuwe bril snel zou krijgen. Na 
jaren zeer slecht te hebben kun-
nen zien, gaat er straks voor hem 
een andere heldere wereld open.
Ook een albino jongen met een 
verminderd gezichtsvermo-
gen, kon na de oogmeting, met 
een bril van -15.00 weer veel 
meer zien. Het team heeft in ne-
gen dagen ongeveer 350 recep-
ten uitgeschreven, en er worden 
dus ook 350 nieuwe brillen ge-
maakt. Op dit moment worden 
de glazen in de monturen gesle-
pen door 5 opticiens uit de regio. 
Dit inslijpen doen zij geheel gra-
tis hulde hiervoor. Dit alles voor 
de Stichting zienderogen.
Zodra de brillen klaar zijn zullen 
deze zo snel mogelijk naar Gam-
bia worden verscheept. Ook be-
staat de mogelijkheid dat Hans 
en Maria in december de brillen 
zelf naar Gambia gaan brengen. 
Voordeel hiervan is dat de bril-
len direct kunnen worden afge-
past, en kijken naar de reacties 
van de mensen.
Al met al was het een zeer ge-
slaagde missie. Omdat het team 
lang niet alle mensen die ston-
den te wachten heeft kunnen 
helpen, is de kans groot dat zij 
zeker nogmaals naar Gambia 
zullen gaan. Zie ook www.stich-
tingzienderogen.nl.

Kerst sing-in 
op boerderij 
Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op zondagavond 
18 december is er een grote 
kerst sing-in voor jong en oud op 
Informatieboerderij Zorgvrij. Aan 
de samenzang doen 100 koorle-
den van Songs For You uit Be-
verwijk mee. Aan het begin van 
de samenzang brengen de kin-
deren het licht binnen. Met een 
verteller gaan ze op zoek naar 
het kindje Jezus. De herders, en-
gelen en wijzen uit het oosten 
ontbreken niet in het verhaal. 
Vervolgens is er een samen-
zang waarin jong en oud samen 
met het koor bekende kerstlie-
deren gaan zingen. De kinderen 
kunnen tussen 18.30 en 19.00 
uur verzamelen bij de parkeer-
plaats van de boerderij, de vol-
wassenen mogen dan al naar 
binnen. Alleen de grote ruim-
te in de boerderij is deze avond 
open, de stallen zijn gesloten in 
verband met brandveiligheid. Tij-
dens de samenzang zijn de ou-
ders verantwoordelijk voor hun 
kinderen. De kaarten voor de-
ze avond (2 euro) zijn alleen in 
de voorverkoop verkrijgbaar aan 
de balie van de boerderij. Op de 
avond zelf worden geen kaarten 
meer verkocht. Het entreekaartje 
is eveneens een consumptiebon 
voor warme chocolademelk of 
glühwijn. Zie ook www.spaarn-
woude.nl.

Ensemble
La Grenouille 
zoekt bas
Regio - Het winterproject van 
Vocaal Ensemble La Grenouil-
le (Velsen/Haarlem) is reeds in 
oktober gestart. Het streven is 
naar een koor met een mooie 
m/v verhouding. Het is groten-
deels gelukt maar er ontbreekt 
nog één bas/bariton. Bent u die 
bas die ervaren is en van ou-
de muziek houdt? La Grenouil-
le (18 leden) werkt momenteel 
aan Engelse koormuziek uit de 
16e en 17e eeuw: ayers and 
danses, motets and anthems. 
De repetities zijn op woens-
dagavond in Bloemendaal; het 
project wordt afgesloten met 
concerten op zaterdag 21 en 
zondag 22 april. Kunt u (rede-
lijk) van blad zingen of neemt u 
gemakkelijk de muziek via uw 
gehoor op, dan hoeft het geen 
probleem te zijn wanneer u in 
december of ná de feestdagen 
start bij dit project. Eind janua-
ri ronden ze het deel ‘instude-
ren in grote lijnen’ af en gaan 
vervolgens werken aan de ver-
dieping van de muziek. Er zijn 
enkele repetitiezaterdagen ge-
pland met ook een workshop 
met een zangpedagoog. Kijk 
voor info, een youtubefrag-
ment en aanmelding op www.
lagrenouille.nl of bel Chris Frö-
lich, telefoon 0255-522262.

Duin & Kruidberg verwennerij
Feestelijke high tea voor 
bewoners de Moerberg
Santpoort-Noord - Vorige week 
woensdagmiddag werden hon-
derd bewoners van De Moerberg 
en zestig medewerkers verwend 
met een feestelijke high tea bij 
Duin en Kruidberg. Scones met 
room en jam, cakejes en heerlij-
ke broodjes stonden op driedeli-
ge plateaus te wachten om ver-
orberd te worden. Na het zoet 
volgden een romig soepje, een 
bord met zalm, gerookte ham, 
asperges, risotto, pasta en kip. 
Meneer en mevrouw Duin, bei-
den in de 90 en over twee maan-
den 70 jaar getrouwd, genieten 
met volle teugen. ,,Mijn vrouw 
is vaak ziek en daarom komen 
we niet veel buiten de deur van 
de Moerberg. Ik vind het fantas-
tisch hier en gezellig zo met al 
die mensen.’’ Gevraagd naar wat 
hij van het eten vindt, antwoordt 
meneer Duin: ,,Het is smaakvol, 
alleen die broodjes, die vind ik 
wat hard.’’ Meneer was bakker,  
hij bakte verschillende soorten 
brood. ,,Maar nooit zachte zoete 
broodjes’’, zegt hij lachend. 
Met de high tea geeft De Moer-
berg het startsein aan het project 
‘Ik wil zo graag ...’ Met dit project, 
dat straks in alle Zorgbalans lo-
caties gaat draaien, wil Zorgba-
lans haar bewoners in de wat-
ten leggen. ,,Zo willen we het uit-
gangspunt om cliëntgericht te 
werken in de praktijk brengen’’, 
aldus Sandra Krikke. ,,Veel be-

woners hebben, zeg maar, ver-
borgen verlangens. Zo horen we 
vaak dat ze nog eens naar hun 
geboorteplaats zouden willen of 
een dagje naar het strand. Ande-
ren willen hun lievelingsgerecht 
op het menu. Wij gaan proberen 
al die wensen, groot en klein, te 
realiseren. Onze bewoners kun-
nen ze op een briefje schrijven en 
in de wensput deponeren. Tech-
nisch medewerker Engel Kem-
pen heeft die put gemaakt voor 
De Moerberg.’’
De Moerberg is de tweede lo-
catie waar het project van start 
gaat. Door goed naar bewoners 
te luisteren en hun wensen te 
vervullen, willen de Zorgbalans-
medewerkers ‘hun ouderen’ ex-
tra aandacht en plezier geven. 
,,Uiteindelijk gaat het om hen, 
wij zijn er voor de bewoners’’, 
zegt activiteitenbegeleider Ro-
my de Boer. Samen met haar col-
lega’s heeft ze hard gewerkt om 
de aftrap van het project tot een 
hoogtepunt te maken. 
En daar zijn ze in geslaagd, vindt 
ook mevrouw Zwier. Zij is 92 jaar 
en woont al 12 jaar in De Moer-
berg: ,,Machtig leuk om met zo-
veel mensen tegelijk bijeen te 
zijn. Gezellig, heerlijk eten en een 
prachtige omgeving.’’ ,,Helemaal 
in de roos’’, beaamt mevrouw 
Willenberg (93) ,,Je warmt je aan 
de sfeer, hier kan ik lang op te-
ren.’’ (foto: Noortje Dalhuijsen)

Wijkplatforms in 
samenvatting raad
Velsen - Donderdag 1 decem-
ber was de laatste raadsvergade-
ring van 2011. Het werd een ma-
rathonzitting van bijna zes uur. 
Seaport TV was er live bij en zal de 
avond in twee delen samenvatten. 
Deze week is deel 1 te zien, die 
gaat over de positie van de wijk-
platforms. Vanaf zaterdag deel 2. 
De wijkplatforms stonden niet op 
de agenda, maar liepen toch als 
een rode draad door de vergade-
ring. Aan het begin spraken drie 
wijkplatformvoorzitters in om hun 
zorgen kenbaar te maken. Daar-

na kwam het onderwerp terug tij-
dens de vragen van raadsleden in 
het actualiteitenuurtje. Na de pau-
ze werd een motie van Beryl Dre-
ijer behandeld, die ging over de 
rol van de wijkplatforms en andere 
organisaties bij burgerparticipatie. 
Dat zorgde voor een somstijds fel 
debat tussen oppositie, coalitie en 
de portefeuillehouders. Deel 1 van 
de samenvatting wordt tot en met 
donderdag 8 december dagelijks 
op Seaport TV uitgezonden om 
11.00, 17.00 en 21.00 uur. Zie ook 
www.seaportplaza.nl.
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Velserbroek - De politie heeft af-
gelopen maandagnacht extra ge-
surveilleerd in Velserbroek na de 
diverse auto-inbraken. Rond 03.25 
uur zagen zij twee personen zich 
verdacht op houden in de omge-
ving van de Watermuur. De po-
litie hield het tweetal in de gaten 
en wist de twee verdachten, man-
nen in de leeftijd van 19 en 25 jaar 
uit Litouwen, op heterdaad aan te 
houden. Beide verdachten pro-
beerden tevergeefs aan hun aan-
houding te ontkomen, waarbij een 
van hen een autoruit naar een po-
litiemedewerker gooide, die ver-
splinterde. De agent liep hierdoor 
letsel op; aangifte hiervan wordt 
apart opgenomen. Een van de ver-
dachten kon worden aangehouden 
op de Floraronde en een van hen 
werd aangehouden op de kruising 
van de Zwanebloembocht. Bei-
de verdachten zijn ingesloten voor 
nader onderzoek. Bij het twee-
tal werd tevens inbrekerswerktuig 
aangetroffen. Gebleken is dat de 
verdachten de gestolen goederen 
(zoals navigatiesystemen en ge-
stolen airbags) in de voortuinen in 
Velserbroek verstoppen, om ze la-
ter op te komen halen. De politie 
verzoekt de bewoners van Velser-
broek hiervoor extra alert te zijn op 
tasjes of goederen die in hun voor-
tuin liggen. Bij aantreffen graag 
contact opnemen met het basis-
team Velsen, telefoon 0900-8844.

Auto-inbrekers 
aangehouden

Velsen-Zuid - Op de A22 ont-
stond vorige week woensdag om 
18.00 uur vlak voor de tunnelbuis 
van de Velsertunnel een aanrij-
ding waarbij vier auto’s betrokken 
waren. Twee van de inzittenden 
van de auto’s liepen als gevolg 
van de aanrijding mogelijk neklet-
sel op. De 25-jarige man uit Mep-
pel en een 21-jarige Haarlemmer 
zijn vervoerd naar een ziekenhuis 
voor behandeling/controle. De 
aanleiding voor de aanrijding ligt 
in het feit dat verkeer in de Vel-
sertunnel vrij plotseling ging rem-
men. De eerste twee auto’s kwa-
men op tijd tot stilstand, de der-
de auto kon niet meer op tijd rem-
men en botste op de voorganger. 
Deze auto botste hierdoor weer 
op de auto ervoor. De auto ach-
ter de derde auto stond ook niet 
op tijd stil en knalde ook op zijn 
voorganger. 

Aanrijding 
met vier auto’s

IJmuiden - Een brievenbus in de 
Voermanstraat is zaterdagnacht 
omstreeks 01.30 uur vernield 
met zwaar vuurwerk. De post uit 
de brievenbus lag verspreid over 
tientallen meters. De politie vraagt 
eventuele getuigen zich te mel-
den. De post is overgebracht naar 
het postkantoor aan de Dokweg.

Brievenbus 
vernield

Pieten krijgen les
van IJmondtrekkers
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
werd er even na twee uur een 
brief bezorgd bij het clubhuis aan 
de Heerenduinweg van Scouting-
groep de IJmondtrekkers. 
Deze brief bleek van Sinterklaas 
te zijn. In de brief stond vermeld 
dat Sint vanmiddag langs zou ko-
men maar dat hij alvast drie pie-
ten vooruit stuurt. Deze pieten zijn 
nog in opleiding en de welpen en 
kabouters (jongens en meisjes 
van 7-11 jaar) moeten hen helpen 
om een volwaardige piet te wor-
den.
Vol spanning wachten de kinde-
ren de komst van de pieten af. 
Maar hé, er komen maar twee pie-
ten aan en zij zijn helemaal ver-
drietig. De derde piet is onder-
weg kwijtgeraakt. Gelukkig weten 
ze daar wel wat op: hard liedjes 
zingen terwijl ze hem gaan zoe-
ken zodat deze piet de weg naar 
het clubhuis kan vinden. Gelukkig 
blijkt deze truc te werken en vin-
den ze de derde piet.
Dan kan eindelijk worden begon-
nen met het leren van wat scou-
tingtechnieken aan deze drie pie-
ten. Zij moeten van drie palen en 
touw een mooie driepoot in elkaar 
zetten. Uiteraard moet dit met een 
echte scoutingknoop gebeuren 
want ze moeten wel stevig zijn. 
Als de bouwwerken bijna klaar 
zijn, komt Sinterklaas aangereden. 
Hij inspecteert de gepionierde ob-

jecten en is zeer tevreden. De pie-
ten zijn weer een stap dichter bij 
hun volwaardige ‘pietenschap’!
Binnen neemt de Sint plaats op 
zijn stoel en roept wat kinderen bij 
zich. Voor alle aanwezigen heeft 
hij natuurlijk ook een kleinigheidje 
meegenomen dat door de pieten 
uitgedeeld wordt. Altijd spannend! 
Daarna neemt de Sint afscheid en 
zit de opkomst er alweer op.
Nieuwsgierig wat de pieten ge-
leerd hebben en wil je dat zelf ook 
wel eens leren? Kom dan op za-
terdagmiddag langs bij het club-
huis van de IJmondtrekkers achter 
tennisbaan de Heerenduinen aan 
de Heerenduinweg 11.

Folkerts Design pakt 
groots uit in fanhome
IJmuiden - In het gerenoveer-
de fanhome van Telstar, Pavil-
joen Schoonenberg, is sinds kort 
een heus zeil-of-fame te bewon-
deren. Het ruim tien meter lange 
doek toont afbeeldingen van di-
verse momenten en personen die 
deel uitmaken van de rijke historie 
van de Witte Leeuwen.
Al sinds Hemelvaartsdag zijn sup-
porters in de weer om hun suppor-
tershome weer nieuw elan te ge-
ven. Na een grondige renovatie 
gingen zij op zoek naar een pas-
sende aankleding van de kanti-
ne. Omdat de grondige renovatie 
het budget opslokte, bleken druk-
werk en lijstwerk geen haalbare 

kaart. Navraag bij Folkerts Design 
and Printing over een goedkope-
re oplossing bracht echter goed 
nieuws. Folkerts ontwierp een ere-
galerij op stevig PVC zeil en be-
sloot als liefhebber van de club het 
zeil te schenken aan de achterban.
Het fanhome en ook de fanshop 
zijn rondom thuiswedstrijden voor 
alle stadionbezoekers met losse of 
seizoenkaart te bezoeken. De en-
tree is gelegen op de hoek van de 
hoofd- en de staantribune. Vol-
gende week vrijdag 16 december 
is er  na de thuiswedstrijd met FC 
Emmen een feestavond met live 
muziek in het fanhome waarbij al-
le supporters welkom zijn.

Drukbezochte sponsor-
avond bij RKVV Velsen
Driehuis - Op 21 november was  
de jaarlijkse sponsoravond in 
de kantine bij RKVV Velsen. De 
sponsorcoördinator, Johan van 
den Brink, had in samenwer-
king met Marc Bosman, Mauri-
ce Thijssen en Anouk van Wees 
een mooi programma opgesteld. 
Rond de klok van acht uur wer-
den alle genodigden vriende-
lijk ontvangen in de kantine met 
een kop koffie van Frans en Han-
ny Looij. Nadat een honderd-
tal sponsoren en andere geno-
digden plaats hadden genomen, 
trapten voorzitter Theo Stam 
en Johan van den Brink af met 
de introductie van de aanwezi-
ge gastsprekers, namelijk alge-
meen directeur van BVO Telstar, 
Pieter de Waard, en hoofdtrainer 
van Telstar, Jan Poortvliet. Voet-
bal stond natuurlijk centraal. Pie-
ter de Waard gaf inzicht in de za-
kelijke organisatie van een BVO 
(Betaald Voetbal Organisatie) en 

gaf aan hoe belangrijk sponso-
ren zijn voor het voortbestaan 
van elke voetbalclub. Jan Poort-
vliet vertelde over de ontwikke-
lingen op voetbaltechnisch vlak 
binnen de BVO en schetste een 
beeld van de huidige prestatie 
van het eerste elftal en de uit-
dagingen die daarbij op zijn pad 
komen.
Na de drinkpauze was het de 
beurt aan Gall & Gall van Set-
ten en Sander Toen van Sant-
poort aan Zee om een proeve-
rij van wijnen en diverse deli-
catessen uit de zee te presen-
teren. Tot slot vond er in het ka-
der van het 90-jarig bestaan van 
RKVV Velsen de verkiezing van 
de Verjaardagswijn 2012 plaats. 
RKVV bedankt alle sponsoren 
voor hun bijdrage en ziet ieder-
een graag volgend jaar terug. 
Meer weten over sponsoren bij 
Velsen? Neem contact op met 
jg.vandenbrink@quicknet.nl.

Plaquette onthuld
IJmuiden - Op donderdag 1 de-
cember was het zover. In appar-
tementengebouw De Vreede van 
AWV Eigen Haard werd in het 
bijzijn van de bewoners een pla-
quette in de centrale hal onthuld. 
In haar welkomstwoord wenste 
Danielle Metten,  Manager Wo-
nen van de woningcorporatie, de 
bewoners veel woonplezier. Sa-
men met één van de jongste be-
woners van het complex onthul-
de Ahrend de Heer de plaquet-
te waarop een afbeelding en de 
geschiedenis van het fregatschip 
De Vreede staat afgebeeld. Naar 
dit schip is het in juli van dit jaar 
het opgeleverde appartemen-
tengebouw vernoemd.  
De onthulling was dé gelegen-
heid voor de bewoners die nu 
zo’n klein half jaar in De Vree-
de wonen om elkaar te ontmoe-
ten en beter te leren kennen. Dat 
gebeurde geheel in Sinterklaas-
sfeer en onder het genot van een 
heerlijk buffet. Twee Zwarte Pie-
ten brachten de kinderen leuke 
cadeau’s. De muzikale opluiste-
ring door Cock Zwanenburg, zelf 
bewoner van een woning in De 
Vreede, maakte het feest com-
pleet. De bewoners van De Vree-

de reageerden enthousiast op 
het feest dat AWV Eigen Haard 
organiseerde. De sfeer zat er 
zelfs zo goed in dat een aantal 
bewoners voorstelde om iedere 
maand gezellig bij elkaar te ko-
men. 
De namen van de woongebou-
wen in Nieuw Oud IJmuiden dra-
gen de namen van schepen met 
een historie die nauw verbonden 
is met IJmuiden en/of de Noord-
Hollandse kust. 
De Vreede was een fregatschip 
dat in 1824 tijdens een zwa-
re storm verging nabij Huisdui-
nen. Kustbewoners deden held-
haftige pogingen de opvaren-
den te redden: de directe aan-
leiding voor de oprichting van de 
Noord-Zuid-Hollandsche Red-
dingsmaatschappij. 
Appartementengebouw De 
Vreede is het eerste project dat 
AWV Eigen Haard in Oud IJmui-
den opleverde. Het gebouw be-
vat 34 appartementen zowel in 
de huur als in de koop. Met de 
oplevering van De Vreede en het 
daarnaast gelegen appartemen-
tengebouw De Vrijheit is een be-
langrijke stap gezet in de ver-
nieuwing van Oud IJmuiden.
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Duo Follie a Deux in
‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vier prach-
tige cello’s en hun verrassende 
samenklank vol diepe tonen zijn 
te horen op  vrijdag 9 december 
om 20.00 uur in ’t Mosterdzaad-
je. Het Aeolus Cellokwartet met 
daarin Sebastiaan de Rode, San-
der van Berkel, Jascha Albracht 
en Sanne van der Horst, brengt 
een programma met romanti-
sche en  impressionistische mu-
ziek geschreven voor cellokwar-
tet uit Frankrijk en Nederland in 
de 20ste eeuw. Uitgevoerd wor-
den Samuel de Lange, Jan Koet-
sier, Alexandre Tansman, Pierre 
Petit en Henk Stoop. 
Het Zeeuwse duo Follie a Deux 
verzorgt op zondag 11 decem-
ber om 15.00 uur een concert in 
’t Mosterdzaadje. Dit duo bestaat 
uit Marina Eckhardt (mandoline) 
en Monty van Belzen (accorde-
on). Braziliaanse choro’s, Zuid-
Europese volksmuziek, filmmu-
ziek, Nederlandse en Argentijn-
se tango’s, originele mandoline-
muziek en eigen composities. 
Er zijn inmiddels twee cd’s uitge-

bracht: Passionata I en Passiona-
ta II. Beide cd’s zullen na afloop 
van het concert verkrijgbaar zijn. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 209, 
telefoon 023-5378625. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk.

VSV bewijst zichzelf 
een slechte dienst
Velserbroek - Vooraf was dui-
delijk dat de ploeg die deze wed-
strijd zou verliezen zijn blik naar 
onderen zou moeten richten en 
dat de winnaar de aansluiting bij 
de middenmoot zou vinden.
Na afloop was dus duidelijk dat 
VSV voorlopig naar de degra-
datieplaatsen moet kijken en 
dat VVW weer even wat rustiger 
adem kan halen.
Wanneer VSV echter in deze 
wedstrijd wat zorgvuldiger met 
de kansen was omgegaan dan 
was de conclusie andersom ge-
weest. In de beginfase miste Ro-
bert Wijdoogen al een geweldi-
ge kans op de openingstreffer. 
In het verloop van de eerste helft 
volgden Wesley vd Wal, Delano 
Post en Clyde van Klosteren zijn 
voorbeeld.
Drie minuten voor de pauze liet 
VVW zien hoe het wel moet. Een 
lange bal viel achter de verdedi-
ging van VSV en de doorgelo-
pen rechter middenvelder rond-
de bekwaam af.(0-1)
Vlak na de rust kreeg Clyde van 
Klosteren twee geweldige mo-
gelijkheden op de 1-1, maar bei-
de malen wist hij de trekker niet 

over te halen. Uit een hoekschop 
voor VSV belandde de bal op de 
lat en in de daarop volgende te-
genaanval scoorde VVW zelfs 
nog de 0-2.
Toen daarna El Kandousi nog 
even liet zien hoe je je eigen 
team kan benadelen door twee 
keer een gele kaart wegens pra-
ten te krijgen was de wedstrijd 
gespeeld.
Lichtpuntjes in deze partij waren 
de ijzersterk spelende Tom Pica-
vet en de verdienstelijk invallen-
de Justin Kunst en Danny Klok.
Het grote probleem bij VSV zit 
hem in het verzilveren van de 
vele kansen. Zowel VSV 1 als 2 
hebben in de laatste twee wed-
strijden maar liefst nul keer het 
net gevonden.
Wanneer beide teams uit de de-
gradatiezone willen blijven zal er 
op de één of andere manier toch 
iets moeten gebeuren aan het 
scorend vermogen.
Volgende week de laatste wed-
strijd voor de winterstop en daar-
na een periode van rust. Wellicht 
dat die periode helend kan wer-
ken anders wordt het wel een 
somber jubileumjaar.

Patrick Van Keulen kleedt 
organisatie Stratenteams
Velsen - De organisatie van het 
Rabobank voetbaltoernooi voor 
Stratenteams Velserbroek is door 
Patrick van Keulen in het nieuw 
gestoken. Rob Tousain en Peter 
Geldof zijn smaakvol gekleed. 
Tijdens de finaleavond op 28 ja-
nuari 2012 loopt de organisatie 
er dus zeer modieus bij. Patrick 
van Keulen ondersteunt de orga-
nisatie graag: ,,Het is een toer-
nooi met een positieve uitstra-
ling. Naast het feit dat ik zelf in 
Velserbroek woon, komen veel 
klanten hier vandaan. Als be-
drijf willen wij graag ons steen-
tje bijdragen aan dit evenement. 
Dit evenement is al 22 jaar een 
begrip in Velserbroek en wij zijn 
al meer dan 100 jaar een begrip 
in IJmuiden en omgeving. Patrick 
van Keulen is vernieuwd en zorgt 

voor een verrassende en eigen-
tijdse winkelbeleving. Er is een 
brede collectie met vernieuw-
de merken met fashion voor alle 
leeftijden. De nieuwe wereld van 
Patrick van Keulen: mannenmo-
de en casual jeans. Super chique 
pakken, sportieve luxe (tweed)
jasjes, stoere jacks en een keur 
aan ‘very sophisticated’ bonnet-
terie: de nieuwe wintercollec-
tie is er eentje om van te water-
tanden.
De voorbereidingen voor de 
twee weekenden in januari zijn 
in volle gang. De acteurs uit de 
stal van Endemol zijn zeker weer 
van de partij. Noteer de volgende 
data maar vast in de agenda: 21 
en 22 januari 2012 de voorron-
des en de finaleavond is op za-
terdag 28 januari.

VSV E4 als eerste 
kampioen van de regio
Velserbroek - De eerste jaars 
E-junioren van de 100 jaar ou-
de club VSV, wisten op zaterdag 
26 november, de eerste kampi-
oenstitel binnen te halen. Na een 
mooie ongeslagen reeks wed-
strijden, versloegen zij die dag 
Velsen met 3-0 en konden de 
flessen Jip & Janneke champag-
ne ontkurkt worden. 
Natuurlijk waren er ook de be-
kende bossen bloemen en ging 
het team met rode koontjes van 
de spannende wedstrijd jui-
chend het veld af om in de VSV 

kantine te worden onthaald met 
de bekende song van Queen ‘We 
are the champions’.
Het team wist de week ervoor al 
concurrent Terrasvogels E2 met 
1-3 te verslaan en dus was de 
serie van negen gewonnen com-
petitiewedstrijden compleet met 
27 punten, met nog twee wed-
strijden te gaan.
Ook zijn ze al vier wedstrijden 
ongeslagen in de beker dus aan 
een echte ‘dubbel’ wordt door 
trainer Arjan Moreira ook nog 
gedacht.

Stilte-dag in 
Dorpskerk
Santpoort-Noord - Op 17 de-
cember van 13.00 tot 19.30 uur 
wordt er een stilte-dag vanwe-
ge Advent georganiseerd in de 
Dorpskerk, Burgemeester En-
schedélaan 67. Voor iedereen die 
stress ervaart zo vlak voor het 
kerstfeest, is dit een heerlijk be-
zinningsmoment.  In deze ver-
wachtingsvolle periode vooraf-
gaand aan Kerst is het echt pret-
tig om in de stilte jezelf te zoe-
ken en ruimte te maken voor wat 
sommige God noemen. Samen 
stil zijn zal een belangrijk on-
derdeel zijn van deze stilte(mid)
dag, maar ook zullen verschil-
lende meditatieve vormen, zoals 
ademmeditatie, loopmeditatie en 
benedictijner leesmeditatie (lec-
tio divina) toegelicht en ervaren 
worden. De zang in de stiltedag 
is eenvoudig en voor iedereen te 
zingen. Na een gezamenlijke stil-
le warme maaltijd, waaraan iede-
re deelnemer iets eetbaars zal bij-
dragen wordt de middag afgeslo-
ten met een korte vesper, waarin 
wederom stilte, meditatie en zang 
elkaar afwisselen. De zangers van 
de Dorpskerkcantorij zullen ook 
bijdragen en deelnemen aan de 
stille maaltijd. In de vesper zingt 
de cantorij enkele liederen. Ook 
de meditatieve liederen gezon-
gen in de stilte(mid)dag komen 
terug in de vesper. Deelname aan 
Advent-stilte-dag kost 12 euro. 
Voor deelnemers aan het Kerst- 
en Adventzangproject kost deel-
name aan de stiltedag slechts 10 
euro. Aanmelding tot uiterlijk 11 
december bij Antje de Wit, symp-
honia@xs4all.nl of 06-21805104. 
Zie ook www.pknsantpoortenvel-
serbroek.nl bij activiteiten: ‘medi-
tatiegroep en stiltedagen’.

Velsen - Niet alleen maar samen 
aan tafel met Kerst. Voor men-
sen die alleen aan tafel zitten met 
kerst wil Yvonne Vrijhof graag een 
samenzijn organiseren. Ben je al-
leen met kerst en heb je behoefte 
aan een gezellige avond met lek-
ker eten en leuke mensen? Yvon-
ne nodigt je uit om tweede kerst-
dag bij haar te komen eten. Het 
kost je niets. Alleen een goed hu-
meur en als je zin hebt een zelf-
gemaakt gerechtje. Bel of mail 
gerust voor vragen of als je jezelf 
wilt aanmelden via yvonnevrij-
hof@quicknet.nl 0255-530809.

Kersttafel

IJmuiden - Op dinsdag 13 de-
cember om 19.30 uur wordt in 
de centrale bibliotheek een le-
zing gegeven over de Arosa 
Sun.
Na de opening van de exposi-
tie ‘1001 italianen in de IJmond’ 
kwamen er nog veel vragen over 
dit cruiseschip dat in Indië had 
gevaren en in de jaren zestig de 

thuishaven was van de Spaanse 
en Italiaanse gastarbeiders. 
Deze lezing met een presentatie 
van foto’s en films zal dan ook 
vooral gaan over de geschiede-
nis van de Arosa Sun en wordt 
gegeven door Wim de Wit. 
De lezing is gratis. Inschrijven 
kan via www.bibliotheekvelsen.
nl.

Lezing over Arosa Sun
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Eigen ambulance voor
Stichting Zwerfkatten
IJmuiden - Afgelopen zondag 
werd IJmuiden officieel een Die-
ren Transport Ambulance rijker. 
Uit handen van Stichting Dieren-
lot werd de Opel Combo over-
handigd aan Stichting Zwerfkat-
ten havengebied IJmuiden. Dol-
gelukkig is de club met hun aan-
winst: ,,Onze organisatie groeit 
en was hard toe aan professio-
neel vervoer.’’
Vrijwilligers van Stichting Zwerf-
katten havengebied IJmuiden 
zorgen dat de zwerfkatten ge-
castreerd worden, gezond blijven 
en bijgevoerd worden. ,,Het gaat 
vooral om huiskatten die zijn ge-
dumpt in de onterechte veron-
derstelling dat er in de haven 
voldoende vis te vinden is. De 
katten, die snel verwilderen, red-
den het niet zonder hulp. De die-
ren vallen letterlijk tussen wal en 
schip; ze zijn te lief om zelfstan-
dig op straat te overleven, maar 
te wild om in huis te houden. De 
zieke zwervers, de hele jonge en 
de oudjes komen in onze nood-
opvang in Velsen-Noord terecht, 
waar ook andere onplaatsbare 
katten een welkom thuis vinden. 
De rest leeft in groepjes in de 
haven en wordt daar verzorgd’’, 
aldus Marya Dekker, coördinator 
van de stichting. 
Daarnaast rukken de vrijwilligers 
ook uit als één van de zwerfkat-
ten gewond is. Een betrouwba-
re auto is onontbeerlijk voor de 
club.
,,We rijden dagelijks twee uur 
rond met voer, er gaan regel-
matig katten mee naar de die-
renarts en soms moeten we ter 
plekke eerste hulp bieden aan 

een gewonde zwerver. We maak-
ten gebruik van een gesponsor-
de personenauto, maar die raak-
te aan het eind van zijn Latijn. 
We zijn op zoek gegaan naar een 
permanente oplossing en kwa-
men uit bij Stichting Dierenlot.”
Deze landelijke stichting ver-
koopt loten en met de opbrengst 
daarvan realiseren zij kleine en 
grote dierenambulances die in 
bruikleen worden gegeven aan 
armlastige dierenorganisaties. 
De club bekeek de aanvraag van 
de IJmuidense zwerfkattenop-
vang en al snel kon er een Dieren 
Transport Ambulance overhan-
digd worden, compleet ingericht 
met vangmiddelen, EHBO-spul-
len en andere benodigdheden. 
Hoe goed de ambulance van pas 
kwam bleek al na een paar da-
gen: ,,We kregen een melding 
van een heftruckchauffeur. Die 
had één van de zwerfkatten aan-
gereden. Het gewonde dier had 

zich gillend van de pijn verstopt 
in een hol, en daar trek je niet zo 
maar een verwilderde kat uit. Nu 
hadden we alle vangmiddelen 
direct bij de hand en konden we 
haar meteen een infuus toedie-
nen. Binnen een kwartier lag ze 
bij de dierenarts op tafel. Anders 
had het veel langer geduurd eer 
alle benodigde spullen ter plek-
ke waren, want in de vorige auto 
was daar simpelweg geen ruim-
te voor. Laat staan dat we daar-
in eerste hulp konden geven.” 
Het is duidelijk dat de IJmuiden-
se organisatie, die afhankelijk is 
van giften, dolblij is met de gloe-
denieuwe mini-ambulance. Dek-
ker wil echter de sponsor die ja-
renlang voor het vervoer zorg-
de nogmaals hartelijk bedanken. 
,,Mede dankzij deze IJmuidenaar 
konden we immers al heel veel 
dierenleed voorkomen!”
Zie ook www.dier.nu of bel 06-
20504875.

Velsen-Noorders scoren 
op WK Karate in Italië
Velsen-Noord - Zaterdag 3 
december heeft het karate-
team van Sportschool Frank 
Philipoom uit Beverwijk me-
dailles behaald tijdens de We-
reldkampioenschappen Kara-
te voor clubs in Lignano Sab-
biadoro in Italië. Zij behaalden 
twee gouden, een zilveren en 
twee bronzen medailles. 
Er waren 1200 deelnemers uit 
22 landen aanwezig tijdens dit 
WK. Het team is uitgekomen in 
de categorie karate Wado Ryu 
Kata’s. De nieuwelingen in het 
team Sylvester Poetoehena (se-
nior) en  Martin van Horn (ca-
dets) behaalden goud. Voor-
malig wereldkampioene Gaby 
Rumping (senior) behaalde zil-
ver en Esther Korhorn (senior) 
en Hitomi Ranko Philiphoom 
(cadets) haalden beide brons 
tijdens hun eerste wereldkam-
pioenschap.  Chantal van der 
Meer (cadets) behaalde een 
vierde plek en Laura de Valerio 
Melendez (cadets) een zesde 

plaats. Ook zij deden voor het 
eerst mee, wat een hele pres-
tatie is. 
In het team bevonden zich 
meervoudig Europees en we-
reldkampioenen waaron-
der Frank Zandvoort (senior) 
met een zesde plek, Marjoke 
Bangma en Maarten Duijn uit 
Velsen-Noord in de catego-
rie Master. Beiden behaalden 
een vierde plaats. Vormbehoud 
werd hierdoor aangetoond. 
,,Het was weer een geweldige 
opgaaf op dit niveau voor het 
team, maar vooral een gewel-
dige ervaring. Sommige velden 
waren sterk bezet,” aldus Hans 
Korhorn die het team begeleid-
de als coach.  ,,De focus van dit 
team is de laatste zes maanden 
volledig gericht geweest op dit 
evenement. 
Er is dan ook het laatste half 
jaar hard voor getraind.” ,,Ik 
ben trots op dit team vanuit 
mijn sportschool,” aldus Frank 
Philipoom.

LTC De Heerenduinen 
verzamelt bierdoppen
IJmuiden - Aan het begin van 
het afgelopen tennisseizoen in-
troduceerde tennisvereniging 
LTC De Heerenduinen hun nieu-
we huisbiermerk. Het waren zelfs 
twee nieuwe merken: Jupiler en 
Hertog jan, beiden van bierbrou-
wer AB-Inbev.
Om de leden de nieuwe mer-
ken te leren waarderen werd 
een unieke spaaractie bedacht. 
Heerenduinen leden konden ge-
durende het tennisseizoen bier 
kroondoppen inleveren van zo-
wel Hertog Jan als Jupiler. Niet 
alleen de actie was een groot 
succes ook op het park zelf 
steeg de omzet bier met bijna 
30 procent. Ronald van Mansum 
leverde uiteindelijk de meeste 
kroondoppen in met maar liefst 
416 stuks Hertog Jan dopjes. Ro-
nald drinkt niet alleen thuis Her-
tog Jan, maar bij ook de weke-
lijkse vrijdagborrel bij zijn werk-
gever  wordt nu Hertog Jan ge-
dronken. 
Ronald was dan ook erg in z’n 

nopjes met de thuistap die de 
winnaar kreeg overhandigd door 
leden van de sponsorcommis-
sie van De Heerenduinen. Vol-
gend jaar, als LTC De Heerendui-
nen haar 40-jarig jubileum viert, 
hoopt de bierbrouwerij samen 
met de sponsorcommissie weer 
een leuke actie te organiseren.

Pieten met hoogtevrees
IJmuiden - De leerlingen van 
basisschool de Vuurtoren had-
den bijna hun Sinterklaasfeestje 
gemist. Maandagochtend miste 
Sinterklaas namelijk enkele pie-
ten. Hij was natuurlijk erg onge-
rust, net als de kinderen van de 
Vuurtoren.
De pieten werden terug gevon-
den op het dak van Zwembad de 
Heerenduinen. Het waaide erg 

hard en daarom durfden de pie-
ten niet meer van het dak af. Ge-
lukkig wist die slimme Sint een 
oplossing: de brandweer bellen.  
Al gauw kwamen zij met loeien-
de sirenes aanrijden om de pie-
ten met de ladderwagen van het 
hoge dak af te helpen.
Het Sinterklaasfeest kon daar-
door gelukkig doorgaan en het 
werd dan ook erg gezellig.

Velserbroek - Maandagmid-
dag is een scooterrijder ge-
wond geraakt na een aanrij-
ding met een auto op het Zwa-
nebloemplantsoen. Het onge-
luk gebeurde op de kruising 
met de Floraronde. De scoo-
terbestuurder raakte de voor-
zijde van de auto en vloog over 
de motorkap van de auto, waar-
na hij op de stoep belandde. De 
jongen gaf aan last van zijn 
been te hebben en werd met 
een ambulance afgevoerd. Het 
is het tweede scooterongeluk in 
korte tijd. Ook op 24 november 
gebeurde op dezelfde plek een 
ongeluk tussen een scooter en 
een auto. Ook deze scooterrij-
der werd per ambulance naar 
het ziekenhuis gebracht. De 
kruising wordt binnenkort op-
nieuw ingericht om het veiliger 
en duidelijker te maken voor 
het verkeer.

Weer scooter-
ongeval op 
Zwanenbloem-
plantsoen
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Bibliotheek onderzoekt 
dienstverlening
Bibliotheek Velsen wil haar aan-
bod van producten en diensten 
uitbreiden. Naast het uitlenen 
van boeken en DVD’s zijn er veel 
meer mogelijkheden om het pu-
bliek aan zich te binden. 

Om te weten of de gemeentelijke bi-
bliotheek met hun visie op de goe-
de weg is, wordt een aantal vragen 
voorgelegd aan het digitaal Burger-
panel Velsen. Zo zijn er vragen over 
het aanbod (blu-rays, games), func-

ties (nieuwscafé, gameruimte, film-
vertoning, kunstuitleen) en de be-
langstelling voor een deelabonne-
ment. Dit zou interessant kunnen 
zijn voor mensen die maar een be-
perkt deel van alle mogelijkheden wil 
gebruiken.

Het digitaal Burgerpanel Velsen is 
een internetpanel van 2200 inwo-
ners van Velsen van 18 jaar en ouder. 
Het onderzoek loopt tot 23 decem-
ber. Eind januari is de uitslag bekend.

Ondernemen iets voor u?
Wilt u zelf een bedrijf starten en 
weten welke stappen u daarvoor 
moet zetten? Kom dan op maan-
dag 12 december 2011 naar de ori-
entatieavond ‘Ondernemen iets 
voor u?’. Deze avond, georgani-

seerd door de Kamer van Koop-
handel Amsterdam, vindt plaats in 
de burgerzaal van het stadhuis Vel-
sen, ingang Plein 1945, van 19.00 
tot 22.00 uur. Zie ook www.kvk.nl/
ietsvoormij

IK Lekker fit!? van start
Dit schooljaar zijn drie Velsen-
se basisscholen met het project 
IK Lekker fit!? gestart,  de Zandlo-
per, Pleiaden en de Vliegende Hol-
lander. IK Lekker fit!? is een pro-
ject om kinderen en hun ouders 
bewust te maken van een gezon-
de leefstijl met een positieve bood-
schap, en daarmee bewegingsar-
moede en een ongezonde leefstijl 
tegen te gaan. De basis van IK Lek-
ker fit!? is het lespakket Lekker 
Fit!, gericht op voeding, bewegen 
en het maken van gezonde keuzes. 
Daarnaast kiezen de scholen voor 
extra activiteiten, zoals sportcli-
nics en gastlessen van een dië-
tist. Hiervoor is een speciale me-
nukaart samengesteld waaruit de 
scholen kunnen kiezen. Verder is 
er aandacht voor de schoolomge-
ving, schoolregels en beleid.

De Pleiaden koos als extra activiteit 
voor Schooljudo. Zes weken lang kre-
gen de kinderen uit de onderbouw on-
der schooltijd judoles. Na afloop van 
deze lessen konden de deelnemers 
zich opgeven voor het naschoolse tra-
ject bij ABC Kops. De judolessen dra-
gen bij aan de motorische ontwikke-
ling en zijn goed voor sociaal gedrag 
en zelfvertrouwen.  Het doel is uitein-
delijk dat zoveel mogelijk kinderen lid 
worden van een sportclub en structu-
reel blijven sporten en bewegen. De 
leerlingen en leerkrachten vonden het 
een geweldig project.
De Vliegende Hollander combineert 
de sinterklaasviering met IK Lekker 
fit!?. Sint en pieten zijn samen met de 
onderbouwleerlingen gaan dansen 

en fitnessen. De school werd die och-
tend omgebouwd tot fitnessruimte. De 
start van IK Lekker fit!? voor de boven-
bouwleerlingen wordt ook een spette-
rend spektakel. Zij gaan actief aan de 
slag in zwembad De Heerenduinen. 
Naast aandacht voor bewegen is ge-
zonde voeding ook een speerpunt van 
de school. Daarbij worden de ouders 
nauw betrokken. In februari wordt een 
ouderavond georganiseerd in samen-
werking met de diëtiste van Zorgba-
lans. 
De Zandloper hoefde niet lang na te 
denken om mee te doen aan IK Lekker 
fit!? Zij werkten al met de lesmetho-
de Lekker fit. Daarnaast ontwikkelt de 
Zandloper zich tot sportactieve Brede 
School. De koppeling van sport en ge-
zonde voeding wordt bij hen onder an-
dere toegepast tijdens de IK Lekker fit-
sportdag. Het extra activiteitenbud-
get vanuit IK Lekker fit!? komt daarbij 
goed van pas.

IK Lekker fit!? is een samenwerkings-
verband van de GGD en Sportser-
vice N-H die samen met de drie scho-
len, Zorgbalans en Viva!Zorggroep uit-
voering geven aan het project. De me-
thode is een initiatief Zilveren Kruis 
Achmea, JUMP (Jeugdfonds Ne-
derlandse Hartstichting) en Noord-
hoff Uitgevers. Tussen Zilveren Kruis 
Achmea en de gemeente Velsen is een 
intentieverklaring ondertekend om 
het project voort te zetten tot en met 
het schooljaar 2013-2014. Meer we-
ten? Bel 023-5319475 (Annelijn de 
Ligt) of mail naar adeligt@sportser-
vicenoordholland.nl (foto: Gemeente 
Velsen)

Nieuwe dienstregeling
Connexxion rijdt vanaf zondag 
11 december 2011 een nieuwe 
dienstregeling. Eén van de wij-
zigingen is dat lijn 4 komt te ver-
vallen en dat in plaats daarvan 
de route van buslijn 3 vanaf het 
Delftplein in Haarlem via Vel-
serbroek, Santpoort-Noord en 
Driehuis wordt doorgetrokken 
tot IJmuiden. De begin- en eind-
halte in IJmuiden is bij de roton-
de Stadpark. Hiervoor is het no-

dig een bushalte te maken aan 
de oostzijde van de rotonde, dus 
bij de aansluiting van de Lange 
Nieuwstraat. De rotonde wordt 
dan gebruikt om te keren. Het gaat 
om een tijdelijke locatie voor deze 
halte. Over enkele jaren wordt de 
Lange Nieuwstraat opnieuw in-
gericht. Bij de herinrichting zal de 
halte beter worden ingepast. Kijk 
voor een overzicht van alle wijzi-
gingen op www.connexxion.nl.
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Training ‘Liever bewegen dan moe’
Woensdag 7 december heeft wet-
houder Wim Westerman de cer-
tificaten uitgereikt aan de groep 
migrantenvrouwen die mee heb-
ben gedaan aan de training Lie-
ver bewegen dan moe. Deze trai-
ning is bedoeld voor mannen en 
vrouwen van 20 tot 60 jaar om 
sociale contacten te leggen en 
die moeilijk in beweging komen.

De training bestaat uit acht bijeen-
komsten waar verschillende onder-
werpen worden behandeld: spanning 
en ontspanning, actiever worden, 
gezonde voeding, beter slapen. Het 
sportgedeelte vindt binnen of buiten 
plaats en daarin staat sportief wan-
delen, conditieopbouw, verschillen-
de spelvormen,spierverstevigende 
oefeningen en ontspanning centraal. 

De training is vooral gericht op er-
varen door ‘doen’ en bestemd voor 
mensen die somber zijn, vaak moe, 
iets aan beweging willen doen of een 
slechte conditie hebben. Nederlands 
spreken is niet belangrijk. Alle natio-
naliteiten zijn welkom.

De training is onderdeel van de be-
scherming en bevordering van de 
geestelijke gezondheidszorg, en on-
derdeel van de Wmo (Wet maat-
schappelijke ondersteuning), waar-
voor de gemeente verantwoordelijk 
is.

De training is gratis. Voor aanmel-
den of meer informatie kijk op www.
context.nl,  per e-mail: noordhol-
land@context.nl  of telefonisch 088-
3571790. (foto: Ko van Leeuwen)

Mededelingen

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl8 december 2011

Adres

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
 
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Bouwloket afdeling Vergunningen en 

Uitvoering (Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

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

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 keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

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).

Wat te doen bij een verstopping?

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  
  
HVC

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging 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 afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd.

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 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
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MEDEDELING

In de raadsvergadering van 1 december 2012 zijn de 
volgende belastingverordeningen 2012 vastgesteld:

verordening Onroerende-zaak belastingen 2012
verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2012
verordening Hondenbelastingen 2012
verordening Rioolheffi  ngen 2012
verordening Afvalstoff enheffi  ng 2012
verordening Precariobelasting 2012
verordening Toeristenbelasting 2012
verordening Watertoeristenbelasting 2012
legesverordening 2012
verordening Marktgelden 2012
verordening Standplaatsgelden 2012
verordening Lijkbezorgingsrechten 2012
verordening Parkeerbelasting 2012 
aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeer-
belasting 2012

Bovengenoemde verordeningen zijn opgenomen 

in het register “gepubliceerde belasting-

verordeningen 2012”. De verordeningen treden 

in werking op 1 januari 2012.

Alle belastingverordeningen en regelingen liggen 
kosteloos ter inzage bij de receptie van het stadhuis van 
de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Een 
ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan 
leges een afschrift verkrijgen van bovengenoemde beslui-
ten. De belastingverordeningen kunt u ook raadplegen op 
de website van de gemeente Velsen (www.velsen.nl).

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling 
Belastingen en Invordering, telefoonnummer 
(0255) 567 322. 

Zwangerschapsbeleid gemeente 
Velsen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben in de vergadering van 22 november 2011 
besloten voor medewerkers van de gemeente Velsen 
het zwangerschapsbeleid vast te stellen. 
Het besluit treedt in werking op de dag na offi  ciële 
bekendmaking en ligt voor iedereen kosteloos ter 
inzage bij de afdeling Human Resources van de 
gemeente Velsen.

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

-  een voorrangskruispunt in te stellen op de kruising 
tussen de overgang Dammersweg/Oostlaan en de 
Linie, waarbij verkeer op de Linie voorrang dient te 
verlenen aan verkeer op de Dammersweg/Oostlaan 
door middel van het aanbrengen van haaientanden 
en het plaatsen van de borden B5 en B6 zoals be-
doeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990;

-  een voorrangskruispunt in te stellen op de kruising 
tussen de uitrit van het parkeerterrein ten noorden 
van het Tata Steel Stadion en de Ver Loren van 

Themaatlaan, waarbij verkeer komend vanaf het 
parkeerterrein voorrang dient te verlenen aan 
verkeer op de Ver Loren van Themaatlaan door 
middel van het aanbrengen van haaientanden en 
het plaatsen van de borden B5 en B6 zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990.

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

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 26 november 
tot en met 2 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.

Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester 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 ram-
penbestrijding, 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.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, 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, open-
bare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 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

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

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 woning-

toewijzing en urgenties
 
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/bestuurs-
recht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000736 Wustelaan 42 Santpoort-Zuid 
   het veranderen en vergroten van de 

1ste verdieping (28/11/2011)
w11.000735  Westerduinweg 4-6 IJmuiden 
    het slopen van 8 silo’s en het 

oprichten van 3 silo’s (28/11/2011)
w11.000734  Westerduinweg 4-6 IJmuiden 
   het uitbreiden van de cementopslag 

(28/11/2011)
w11.000733  Gerard Doustraat 5 IJmuiden 
   het plaatsen van een dakopbouw 

(28/11/2011)
w11.000732  Wolff  en Dekenlaan 9 Driehuis 
    het kappen van een boom (28/11/2011)
w11.000731  Driehuizerkerweg 121 Driehuis 
   het plaatsen van een stalen balk 

(28/11/2011)
w11.000730  Kluut 25 Velserbroek 
   het veranderen en vergroten van een 

woning (28/11/2011)
w11.000738  Hagelingerweg 162 Santpoort-Noord 
   het kappen van 2 bomen (29/11/2011)
w11.000743  Rijksweg 396 Santpoort-Noord 
    het plaatsen van een dakkapel 

(voorgevel) (01/12/2011)
w11.000742   Willem de Zwijgerlaan 38 

Santpoort-Zuid 
   het kappen van een boom (noodkap) 

(01/12/2011)
w11.000741  Thorbeckelaan 39 Velsen-Zuid 
    het plaatsen van een dakkapel 

(voorgevel) (01/12/2011)
w11.000740  Duinlustparkweg 61 Santpoort-Zuid 
    het plaatsen van een dakkapel 

(zijgevel) (01/12/2011)
w11.000739 Tjotter 30 Velserbroek 
   het plaatsen van een dakkapel 

(achtergevel) (01/12/2011)
w11.000745   Duin en Kruidbergerweg 60 

Santpoort-Noord 
   het verwijderen van asbesthoudende 

materialen (02/12/2011)
w11.000744   Moerbergplantsoen ong. IJmuiden 
    het kappen van 4 bomen (02/12/2011)

Verlenging beslistermijn

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

w11.000636   Anna van Burenlaan 13 Santpoort-Zuid
    het slopen en herbouwen van een 

woning (05/10/2011)
w11.000643   Wijnoldy Danielslaan 22 

Santpoort-Zuid
   het veranderen en vergroten van een 

woning (10/10/2011)
w11.000649   Anna van Burenlaan 11 

Santpoort-Zuid
   het plaatsen van een dakkapel 

(voorgevel) (11/10/2011)

Ontwerpbesluiten

Ontwerpvrijstelling (artikel 19, lid 1 Wro) 

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen maken het volgend bekend: 
De gemeenteraad van Velsen is voornemens 
vrijstelling krachtens artikel 19, lid 1 van de Wet op 
de ruimtelijke ordening te verlenen voor:

B1-11-2008  het oprichten van vier woningen 
met bijgebouwen en zes parkeer-
plaatsen op een terrein gelegen aan 
Kweekerslaan ongenummerd (tegen 
over nrs. 3 t/m 15) Santpoort-Noord 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij 
de afdeling Vergunningen en Uitvoering: van 13 
december tot 17 januari 2012. 

Ontwerpvrijstelling (artikel 15 Wro)

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling te verlenen 
krachtens artikel 15 van de Wet op de ruimtelijke 
ordening te verlenen voor:

BP-151-2010 De Ruyterstraat 76 IJmuiden
   het oprichten van met een dakop-

bouw en het wijzigen van een erker 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen gedurende twee weken ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering: van 9 
december tot 23 december 2011. 

De ontwerpbesluiten zijn te raadplegen op de website 
velsen.nl via het menu bekendmakingen. Gedurende 
de termijn van inzage kan een ieder schriftelijke of 
mondelinge zienswijzen indienen of kenbaar maken 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te 
IJmuiden. 
Uw zienswijzen dient voorzien te zijn van uw naam 
en adres, de datum, het ontwerpbesluit waarop de 
zienswijzen betrekking heeft en de redenen van uw 
zienswijzen. 

Besluiten

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):

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere 

procedure

w11.000581   Bosbeeklaan 7 Santpoort-Noord 
   het plaatsen van een dakopbouw 

(05/12/2011)
w11.000590  Steenbokstraat 25 IJmuiden 
    het plaatsen van 2 dakkapellen 

(02/12/2011)
w11.000645   Santpoortse Dreef ong. 

Santpoort-Noord 
    het kappen van 7 iepen (30/11/2011)
w11.000647   Rijksweg 496 Santpoort-Noord 
    het oprichten van een uitbouw 

(voorgevel) (30/11/2011)
w11.000650   De Savornin Lohmanlaan 15 

Velsen-Zuid 
    het legaliseren van een groendrager 

(30/11/2011)
w11.000653  Narcissenstraat 12 Santpoort-Noord 
    het plaatsen van twee winkelpuien 

(01/12/2011)
w11.000654   Middenduinerweg 10 Santpoort-Noord 
    het saneren van asbesthoudende 

rookkanalen (02/12/2011)
w11.000655  Buitenhuizerweg 8 Velsen-Zuid 
    het oprichten van een garage/berging 

(01/12/2011)
w11.000678   Frans Netscherlaan 4E 

Santpoort-Noord 
    het realiseren van een doorbraak 

(01/12/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning verleend voor het organise-
ren van een evenement:

i11.011237   Stratingplantsoen Velsen Noord
   Kerst Inn op 22 december 2011 

(29/11/ 2011)
i11.011310   Santpoort Noord
   Kerstmarkt op 11 december 2011 

(01/12/2011)

Drank-en Horecawet

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 35 Drank- en Horecawet (DHW) ontheffi  ng 
verleend voor de onderstaande dag en locatie:

i11.010681    Hagelingerweg 61 Santpoort Noord
   Kerstmarkt op 11 december 2011 

(01/12/2011)
i11.011395   voor Cafe Bartje en ter hoogte van 

Hoofdstraat 234 Santpoort Noord
   Kerstmarkt op 11 december 2011 

(01/12/2011)

Verleende omgevingsvergunning(en) – 

uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

w11.000039   Keetberglaan ong. IJmuiden 
   het oprichten van 103 appartementen 

(02/12/2011)

De verleende omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure) inclusief de verklaring van geen 
bedenkingen en de overige bijbehorende stukken 
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liggen met ingang van 13 december 2011 gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering. Tevens zijn deze 
stukken digitaal in te zien op de website velsen.nl via 
het menu bekendmakingen/downloads omgevings-
vergunning. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken met ingang 
van de dag na die waarop het besluit ter inzage is 
gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroepschrift 
moet worden ondertekend en moet ten minste 
bevatten de naam en adres van de indiener, de 
dagtekening, een kopie van het besluit waartegen het 
beroep is gericht, de gronden van het beroep. 

Een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van 
het besluit echter niet. Hiertoe kunnen belang-
hebbenden op grond van artikel 8:81 van de Algemene 
wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige 

voorziening te treff en indien onverwijlde spoed, gelet 
op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is 
wel dat ook beroep is ingesteld. Voor de behandeling 
van het verzoek om voorlopige voorziening en/of het 
beroepschrift zijn griffi  erechten verschuldigd. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op 
www.rechtspraak.nl.

Voorbereidingsbesluit Kweekerslaan 

ongenummerd Santpoort-Noord

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn 
vergadering van 1 december 2011 heeft besloten dat 
een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het 
gebied aan Kweekerslaan ongenummerd tegenover 
nummers 3 t/m 15 te Santpoort-Noord, zoals is aan-
gegeven op de bijbehorende kaart. Het voorberei-
dingsbesluit treedt in werking met ingang van 13 
december 2011. Vanaf die datum ligt het voorberei-
dingsbesluit en bijbehorende kaart ter inzage bij de 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering.Tevens is 
dit besluit te raadplegen op de website velsen.nl via 

het menu bekendmakingen. Een digitale verbeelding 
van het besluit en de bijbehorende kaart is te raadple-
gen op de landelijke website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Wettelijk is bepaald dat tegen het voorberei-
dingsbesluit geen bezwaar en beroep kan worden 
ingesteld.

Procedureverordening voor advisering 

tegemoetkoming in planschade Velsen 2011 

De raad van Velsen heeft in zijn vergadering van 
1 december 2011 de Procedureverordening voor 
advisering tegemoetkoming in planschade Velsen 
2011 vastgesteld. De regeling betreft het inschakelen 
van een onafh ankelijke adviseur, de behandeling en 
beoordeling van een aanvraag om tegemoetkoming in 
planschade, zoals omschreven in de Wet ruimtelijke 
ordening en het Besluit ruimtelijke ordening.
Deze verordening treedt in werking op 9 december 
2011. U kunt de verordening inzien in bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering. De verordening kunt u 
tevens downloaden via de website velsen.nl.
Wettelijk is bepaald dat tegen het besluit geen 
bezwaar en beroep kan worden ingesteld.

Plaats een Kerstspotje
met foto voor slechts € 10,-

De leukste of gekste inzending wint een Iris-cheque t.w.v. € 50,-

De uitslag wordt in de eerste week van januari 2012 bekend gemaakt.

Lever uw Kerstspotje in bij de Jutter op de Zeeweg in IJmuiden.

Lieve schat van me!
Fijne Kerstdagen

Je Kerstmuts...




