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Overlast door sneeuw
Velsen - Nauwelijks begaan-
bare wegen, een ernstig ver-
stoorde dienstregeling van 
het openbaar vervoer en di-
verse aanrijdingen door de 
gladheid. Het winterse weer 
heeft Velsen stevig in zijn 
greep.

Vooral vorige week vrijdag waren 
de problemen groot, toen in een 
paar uur tijd ruim 20 centime-
ter sneeuw viel (foto). Connexxi-
on besloot om alle bussen van 
de weg te halen. Ook het trein-
verkeer kwam vrijwel volledig tot 
stilstand. De draagvleugelboot 
bleef - tot grote opluchting van 
veel Velsenaren die in Amster-
dam werken of studeren - wél 
varen. De vertragingen namen 
de passagiers graag voor lief.
Op de weg was sprake van een 
verkeersinfarct. Auto’s raakten 
ingesneeuwd en wegen waren 
van het ene op het andere mo-
ment spekglad. Automobilisten 
kwamen hellingen en fly-overs 
niet meer op; de Wijkertunnel 
was lange tijd gestremd omdat 
vrachtwagens niet meer op ei-
gen kracht de tunnel uit konden 
rijden. Op de A9, A22, N208 en 
veel doorgaande wegen stonden 
lange files of werd stapvoets ge-
reden.

Zondag werd geprobeerd om 
de doorgaande wegen weer be-
gaanbaar te maken. In Haarlem 
en op de provinciale wegen luk-
te dat wel, maar door een te-
rughoudend strooibeleid wa-
ren de wegen in Velsen maan-
dagochtend nog steeds in slech-
te conditie. Bij de gemeente-
grens stonden borden om be-
stuurders te waarschuwen voor 
gladde wegen. Volgens de IJmui-
der Courant begint de zoutvoor-
raad op te raken; de basisvoor-
raad van ReinUnie volstaat voor 

18 keer strooien. In de loop van 
het weekend kwam het busver-
voer weer op gang, maar zolang 
er sneeuw ligt kan er niet vol-
gens de dienstregeling worden 
gereden. Het duurde maandag 
en dinsdag soms wel 40 minuten 
voor er een bus kwam, en dan 
kwam er vaak een (lege) bus di-
rect achteraan. Toch maakte nie-
mand zich echt druk: de extreme 
weersomstandigheden hebben 
ervoor gezorgd dat iedereen re-
kening houdt met overlast. (Friso 
Huizinga)

Prijs voor Zwart Techniek
Velsen-Zuid - Zwart Techniek 
uit IJmuiden heeft de KvK-On-
dernemingsprijs IJmond in de 
wacht gesleept. De prijs werd 
uitgereikt tijdens de jaarlijkse 
IJmond Primeurbijeenkomst 
in het Tata Steel Stadion.

Naast Zwart Techniek waren Is-
kes Towage & Salvage uit IJmui-
den en Van der Stelt uit Bever-
wijk genomineerd voor de prijs. 
Deze drie bedrijven hadden hun 
uitverkiezing te danken aan een 
serie in het oog lopende kwali-
teiten: een begrip in hun markt 
en in Nederland, financieel meer 
dan gezond, voorbeeldig op het 
gebied van HRM, continue aan-
dacht voor opleidingen en het 
ontwikkelen van competenties, 
en niet te vergeten: het innova-
tieve niveau. 
Voorafgaand aan de prijsuitrei-
king ging het over arbeidsmarkt 
en scholing. Zo kreeg Loek Her-
mans, voorzitter MKB Neder-
land, de kans opnieuw een lans 
te breken voor het beroepson-

derwijs. ,,Een van de grootste 
problemen in dit land is dat bij 
de meeste ouders de gedach-
te leeft dat hun kind pas goed 
terechtkomt als het na de ba-
sisschool een havo- of vwo-ad-
vies krijgt.’’ Vervolgens kreeg het 
publiek stellingen voorgescho-
teld, waarbij ook drie betrokke-
nen hun visie kwijt konden: wet-

houder Arjen Verkaik namens de 
overheid, FED-voorzitter Bert Zijl 
als ondernemer en Ruud Porck 
namens het onderwijs. De stel-
ling dat er nu actie moet wor-
den ondernomen om goed op-
geleide medewerkers te krijgen 
en te houden was een intikker-
tje. Ruim 90 procent van de aan-
wezigen vond dat ook.

Het team van

wenst u fijne feestdagen

IJmuiden - Politiemensen 
zagen zaterdag omstreeks 
03.30 uur in de Esdoornstraat 
een man staan plassen op de 
openbare weg. De man, een 
21-jarige IJmuidenaar, stond 
naast zijn auto met draaiende 

motor. De man bleek flink on-
der invloed van alcohol. Aan-
gezien de man beginnend be-
stuurder is, werd zijn rijbewijs 
ingevorderd. Daarnaast kreeg 
de man uiteraard een bekeu-
ring.

Rijden onder invloed

Merry christMas
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Oase aan de Vogelenzangse-
weg.
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden 
geopend vanaf 21.00 uur.

Dinsdag 28 december
 

Voederplankje voor de vogels 
knutselen in het Pieter Vermeu-
len Museum, Driehuizerkerk-
weg Driehuis. Aanvang 13.30 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Io Sono 
L’amore’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 29 december

Voederplankje voor de vogels 
knutselen in het Pieter Vermeu-
len Museum, Driehuizerkerk-
weg Driehuis. Aanvang 13.30 
uur.
Optreden Neva Ensemble in 
de Laurentiuskerk, Fidelishof 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Io Sono 
L’amore’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 30 december

Klaverjassen bij kjv Nooit Ver-
wacht, Eksterlaan 8 IJmuiden. 
Aanvang 10.30 uur.
Kunstmarkt om 11.00 uur bij 
Café Terras Fort-Zuid, Im 15.00 
uur Ierse Folk. 
Voederplankje voor de vogels 
knutselen in het Pieter Vermeu-
len Museum, Driehuizerkerk-
weg Driehuis. Aanvang 13.30 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘El Secreto 
de Sus Ojos’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar, 
studenten hebben gratis toe-
gang. 

Donderdag 23 december

kerstsamenzang in de Petra-
kerk IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Kerstballet ‘De Notenkraker’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Fil Io Sono 
L’Amore. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Voor studenten gratis. Café: 
The Phantom Four & The Ar-
guido ft. Rudeboy. 22.30 uur. 
Toegang gratis.

Vrijdag 24 december
Kinderkerstfeest in de Dorps-
kerk in Santpoort-Noord. Aan-
vang 18.30 uur.
Kerstsamenzang op het Ves-
tingplein in Velserbroek. Ope-
ning om 19.00 uur door burge-
meester Weerwind.
Kerstnachtdienst Kerk Zon-
der Grenzen, Vijverweg 14 
Bloemendaal. Aanvang 21.15 
uur.
Kerstnachtdients in de Nieu-
we Kerk IJmuiden. Aanvang 
22.00 uur.
Kerstnachtdienst bij de Bap-
tisten Gemeente IJmuiden, 
Eemstraat 28-30. Aanvang 
22.00 uur.
Kerstviering Leger des Heils, 
Geysendorfferlaan 4 Beverwijk. 
Aanvang 22.30 uur.
Kerstsamenzang op het 
Broekbergerplein in Santpoort-
Noord door Muziekvereniging 
Soli. Tussen 24.00-01.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Beide zalen: Eye on the Future. 
22.00-04.00 uur. toegang 15,- 
vvk/20,- add. Vanaf 18 jaar. Ca-
fé: Irrational Library. 22.30 uur.  
Toegang gratis.

Zaterdag 25 december

Kerstdienst in de Nieuwe Kerk 
in IJmuiden. Aanvang 10.00 uur.
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden 
geopend vanaf 21.00 uur.

Zondag 26 december
Kerstbrunch bij Pannenkoe-
kenboerderij Onder de Plata-
nen van 12.30 tot 14.30 uur. Zie 
ook www.onderdeplatanen.nl.
Kerstwandeling door de Am-
sterdamse Waterleidingduinen. 
Vertrek 14.00 uur bij ingang 

IJskoude bouwkunde
Velserbroek - De waterpas kwam er nog net niet aan te pas. Maar 
verder wordt de iglo in de tuin van de familie Zijp met ijskoude 
bouwkunde gemetseld. Zoons Casper en Olivier stoppen al hun vrije 
tijd in het bouwwerk en dat zijn nogal wat uurtjes in deze lange, kou-
de kerstvakantie. 

Velsen - De kerstcollecte van 
het Leger des Heils heeft in Vel-
sen een bedrag van 1.064,66 eu-
ro opgebracht. Daarvoor wil het 
Leger des Heils iedereen bedan-
ken. Van de opbrengst kunnen 
diverse regionale kerstfeestac-
tiviteiten worden georganiseerd, 
onder andere voor ouderen en 
alleenstaanden. Wie graag iets 
wil doneren kan een bijdra-
ge storten op postbanknummer 
337157 van het Leger des Heils 
onder vermelding van Kerst. 
Meer info via 0251-201753. 

Kerstcollecte 
Leger des Heils

Dura Vermeer bouwt 
meest duurzame woning
Heemskerk - De Natuhome 
prijsvraag ‘Wie bouwt de meest 
duurzame woning van Neder-
land?’ is gewonnen door Du-
ra Vermeer met haar waterwo-
ning 4D. Tijdens de drukbezoch-
te prijsuitreiking op woensdag 
15 december in Kasteel Assum-
burg in Heemskerk ontvingen 
directeur Jan de Boer en hoofd 
voorbereiding Marc Heppener 
van Dura Vermeer de Natuhome 
Award. Loek Hermans, voorzitter 
van MKB Nederland en lid van 
de Eerste Kamer, overhandigde 
hen de prijs. 
Directeur Jan de Boer over de 
winnende inzending van Dura 
Vermeer: ,,De waterwoning die 

we hebben ontwikkeld, heet 4D. 
Hierbij staat de D voor de vier-
de dimensie: tijd. Want architec-
ten moeten ook denken buiten 
de drie geijkte dimensies leng-
te, breedte en hoogte. Daarbij is 
voor ons duurzaamheid de vier-
de dimensie in tijd en beweging. 
De woning kan bijvoorbeeld 
draaien op het water. De glaszij-
de van de woning kan in de win-
ter energie opwekken van de zon 
en in de zomer kan de gesloten 
zijde zich afkeren van de zon, zo-
dat de warmte buiten de woning 
blijft en het dus koel is in de wo-
ning. 4D hopen we te kunnen 
realiseren in Amsterdam-Oost/
Watergraafsmeer.”

Driehuis - Op 20 september  
werd de geldautomaat in Drie-
huis van Rabobank Velsen en 
Omstreken gekraakt. Sindsdien 
is de geldautomaat buiten ge-
bruik. Medio maart wordt de-
ze automaat vervangen. Rabo-
bank wil er alles aan doen om 
haar klanten straks weer veilig 
gebruik te laten maken van de 
geldautomaat. In de tussenlig-
gende periode, zijn de adviseurs 
van de bank telefonisch bereik-
baar op nummer 023-5133500 
om klanten te informeren over 
alternatieven. ,,We hebben twee 
ervaren adviseurs beschikbaar 
voor de oudere klanten of voor 
hen die de alternatieve geldau-
tomaten aan het Plein in IJmui-
den of aan de Hagelingerweg in 
Santpoort-Noord moeilijk kun-
nen bereiken. De heren Albert 
Mol en André Castricum helpen 
onze klanten graag verder”, al-
dus Edwin Abee, directeur Par-
ticulieren van Rabobank Velsen 
en Omstreken. 

Geldautomaat 
Driehuis

Winterpret op basis-
school Klipper Sluiswijk
IJmuiden - Op basisschool de Klipper Sluiswijk was het dolle win-
terpret. Na het opruimen van de klas konden de kinderen heerlijk 
genieten van de vele sneeuw die op dat moment het plein sierde met 
een witte laag. Groep 7 ging druk aan de slag met het maken van 
een prachtige sneeuwpop en groep 8 wilde zeker het wereldrecord 
verbreken. De pop werd wel bijna 2,5 meter hoog. 

Gezocht: kaartenverkoper
IJmuiden - De politie in IJmui-
den is op zoek naar een man die 
de deuren langsgaat om kerst-
kaarten te verkopen. De man 
geeft zich uit als een medewer-
ker van een uitgeverij. 
Een bewoonster van de Vecht-
straat meldde zich bij de poli-
tie en vertelde dat de man op 
14 december tussen 17.00 en 

18.00 uur bij haar aan de deur 
geweest is. Zij vertrouwde het 
niet en stapte naar de poli-
tie. Vermoedelijk dezelfde man 
is maandagmiddag rond 17.30 
uur aan de deur geweest bij 
een bewoner aan de Planeten-
weg. Daarover werd eerder de-
ze week onderstaand persbe-
richt verstuurd.
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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
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-
515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
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 op nummer 
088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Boer zoekt Vrouw deels 
vanuit Thalia Theater
IJmuiden - Het populai-
re KRO televisieprogram-
ma Boer zoekt Vrouw, gepre-
senteerd door Yvon Jaspers, 
speelt zich tweede kerstdag, 
zondag, voor een deel af in 
het Thalia Theater in IJmui-
den.

Boeren Annemarie, Frank, Gijs-
bert, Marcel en Richard hebben 
in de laatste en derde afleve-
ring hun zoektocht vernauwd tot 
vijf kandidaten per boer of boe-
rin. Die aflevering trok afgelo-
pen zondag maar liefst 4,1 mil-
joen kijkers. De eerstvolgende 
aflevering, aankomende zondag, 
gaan de boeren en de kandida-
ten, onder meer naar het pitto-
reske Thalia Theater waar ze een 

speciale opdracht krijgen. Zelfs 
John van Waveren, eigenaar van 
het theater en van Hotel Au-
gusta, weet niet precies wat er is 
opgenomen. ,,Er mocht niemand 
van ons bij de opnamen aanwe-
zig zijn,’’ zegt hij. ,,Het werd twee 
maanden geleden bij ons opge-
nomen. Na de opname in het 
Thalia Theater hebben ze bij ons 
in Augusta nog lekker gegeten, 
maar helaas zijn daar geen op-
names van gemaakt.’’
Wie tijdens de kerstdagen naar 
Hotel Augusta wil, zal op tele-
visie moeten kijken naar Boer 
zoekt Vrouw, want het hotel/res-
taurant is tijdens de kerstda-
gen gesloten. Wel heeft Augusta 
jaarlijks haar traditionele Kerst-
ThuisMenu.

Reinder Weidijk is 
Stijlvolste Fotograaf
Velserbroek - Dat hadden we 
altijd al gedacht, maar nu is het 
officieel: Velserbroeker Rein-
der Weidijk is uitgeroepen tot 
Stijlvolste Fotograaf van 2010. 
De uitreiking gebeurde tijdens 
de openingsavond van de PC 
Hooftstraat Fair in Amsterdam, 
waar hij foto’s maakte van be-
kende Nederlanders als Rob 
Geus, die ook in de prijzen viel.
Tot zijn grote verrassing werd 
Reinder tijdens de uitreiking van 
de Stijlvolste Fotograaf 2010 zelf 
het podium op geroepen. De ju-
ry van de PC Hooftstraat Awards 
beoordeelde Reinders fotorepor-
tages voor het ANP, modema-
gazine Jackie en tijdschrift Quo-
te als opmerkelijk. Ook de vele 
nieuwsfoto’s in regionale kran-
ten, waaronder deze krant, wor-
den als artistiek gezien.
Stiekem zijn wij plaatsvervan-
gend trots op onze ‘collega’ 
Reinder die enkele jaren geleden 

bij de Jutter en de Hofgeest be-
gon te fotograferen voor de me-
dia. Daarmee pakte hij zijn car-
rière als professioneel vakfoto-
graaf weer op. Met veel enthou-
siasme liet hij zich door ons stu-
ren naar persmomenten met le-
den van het koningshuis en mi-
nisters. In zijn vrije tijd sprong hij 
regelmatig de vangrail van de A9 
bij Velserbroek over voor het ma-
ken van een foto bij ongevallen. 
Maar ook voor minder belang-
rijke fotomomenten konden wij 
hem altijd bellen. Zijn foto’s sie-
ren onze krant nog steeds.
Momenteel heeft Reinder het 
druk met sterren en groot 
nieuws, maar nog steeds is hij 
de enthousiaste vakman, voor 
wie geen klus te klein is. Al zien 
we hem wel steeds vaker in drie-
delig grijs, dat dan weer wel.   
Op de foto Reinder Weidijk met 
echtgenote Petra en dochter 
Myrthe. (Karin Dekkers)
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IJmuiden – Yvonne had een pri-
ma zwangerschap. De bevalling, 
dat was een heel ander verhaal. 
Op maandagmorgen om 5.00 
uur werd ze wakker met weeën. 
Die waren goed uit te houden 
en de hele dag ging ze gewoon 
haar gang. s’ Avonds werden de 
weeën zwaarder. De verloskun-
dige vertelde, dat ze weer moch-
ten bellen als de weeën regel-
matig om de vijf minuten kwa-
men. Van slapen kwam niet veel, 
die nacht. Dinsdagmorgen om 
6.00 uur werd weer de verlos-
kundige gebeld, die kwam en vijf 
centimeter ontsluiting consta-

Aangenaam

Geboren: Ryan Mitchel Hoog-
eland
Zoon van: Yvonne Breur en 
Thierry Hoogeland
Geboren op: 24 augustus 2010 
om 12.59 uur
Geboortegewicht: 3785 gram

teerde. Yvonne en Thierry gin-
gen naar het Rode Kruis Zie-
kenhuis in Beverwijk. Bij aan-
komst werd daar zeven centime-
ter ontsluiting vastgesteld. ,,Ap-
peltje, eitje’’, dacht Thierry toen. 
,,Over twee uur mogen we weer 
naar huis.’’ Maar niet heus. Yvon-
ne had pijnlijke rugweeën, die 
heel heftig waren. Om 10.00 uur 
werd het vruchtwater gebroken 
en kreeg ze pijnstilling, waar-
door het iets beter vol te hou-
den was. Het zou toch nog drie 
uur duren, voordat Ryan gebo-
ren werd. Vijf uur na de bevalling 
mocht het jonge gezin weer naar 
huis. Ryan sliep al sinds de eer-
ste nacht door. Yvonne had hier-
door een rustige kraamtijd waar-
in ze goed kon herstellen van de 
zware bevalling. Inmiddels gaat 
het goed met haar, ze is weer 
aan het werk bij ‘t Kruidvat. Ook 
met Ryan gaat het prima. Het is 
een heel zoet kind, dat zich al-
leen af en toe laat horen als hij 
honger heeft. Hij rolt zich al om, 
begint te brabbelen en stop alles 
in zijn mond. 
Ook gaat hij zijn ouders herken-
nen. Als hij ’s ochtends uit bed 
gehaald wordt en hij zijn va-
der of moeder boven zijn bed-
je ziet, dan begint hij helemaal 
te stralen en enthousiast met 
zijn beentjes te trappelen. Yvon-
ne en Thierry zijn heel blij met 
hun zoon Ryan. ,,De bevalling 
was heel zwaar, maar ik zou het 
zo weer doen, zeker als je ziet, 
wat je ervoor terugkrijgt’’, aldus 
Yvonne. (Carla Zwart)

Sport- en spelmiddag
IJmuiden – Barry Köhn-
ke, Wouter Valkering en Kirs-
ty van der Plas studeren com-
merciële economie aan de Ho-
ge School van Amsterdam. In 
het kader van hun studie orga-
niseerden zij een project: een 
sport en sp2elmiddag voor kin-
deren met een beperking. Vo-
rige week zondagmiddag wa-
ren kinderen van Het Logeer-
huis IJmuiden, De Zeester uit 
IJmuiden en De Waterjuffer uit 
Uitgeest (woonvoorzieningen 
van het SIG) te gast in sporthal 
Zeewijk. Zij hadden veel plezier 
tijdens deze middag, waar veel 
te doen was. Zoals onder an-
dere bowlen, blikgooien, sjoe-
len en het spel vier op een rij. 
Ook stond er een groot spring-
kussen, wat voor sommige kin-

deren al voldoende was. Zij de-
den de hele middag niets an-
ders dan springen en zich lek-
ker uitleven op het springkus-
sen. Een jongen staat heel fa-
natiek blik te gooien. ,,Het gaat 
er niet om hoeveel blikken er 
omgegooid worden’’, lacht Bar-
ry. ,,Hij wordt helemaal blij van 
het geluid van omvallende blik-
ken.’’ Frouk Welbedacht, team-
leider van het Logeerhuis, is erg 
blij met de sport en spelmid-
dag: ,,Een fantastisch initiatief. 
De kinderen hebben hier alle 
tijd om nieuw spelmateriaal uit 
te proberen en ze hebben hier 
in de sporthal ook veel ruimte. 
Zo’n springkussen is natuurlijk 
altijd goed. Ze hebben het erg 
naar hun zin, het is echt dikke 
pret.’’ (Carla Zwart)

Gevaarlijk 
puin
IJmuiden - Onlangs signaleerde 
een oplettende hondenbezitter, 
dat bij de aanleg van de nieu-
we paden in het plantsoen aan 
de Heerenduinweg ernstig ver-
vuild puin wordt gebruikt. Velsen 
Lokaal heeft geconstateerd dat   
inderdaad aluminium, oud elek-
trisch schakelmateriaal, stukken 
glas, VMVK kabel, betonijzer en 
nog wat meer schadelijk en ge-
vaarlijk puin te vinden is op de 
nieuwe paden. Het is bekend, 
dat gemalen puin wordt gebruikt 
voor de verharding van paden en 
wegen. Maar dit grove, gevaarlij-
ke puin kan hier niet worden ge-
bruikt. Honden, en spelende kin-
deren kunnen zich ernstig ver-
wonden. Om maar niet te spre-
ken van de verontreiniging van 
de grondbodem. Velsen Lokaal 
stelt  hierover dan ook vragen 
aan het college.  Zij vindt dat het 
gebruik van vervuilde en gevaar-
lijke materialen niet past bij de 
aanleg van paden in een plant-
soen, zeker niet in een groene 
gemeente.  Zie ook www.velsen-
lokaal.nl. 

Full Speed 
Darts
Velsen-Zuid – Full Speed Darts 
is na vijftien speelweken bij-
na halverwege het seizoen. In 
de eredivisie ligt Paul Blanken 
nog steeds aan kop met 39 pun-
ten uit 16 wedstrijden. Hij wordt 
op de voet gevolgd door Mar-
tin de Vreugd, 35 uit 12, en Al-
bert Mol, 33 uit 12. In de eer-
ste divisie is Maurice Iskes bezig 
met een gigantische inhaalslag. 
Hij gooide in de afgelopen we-
ken twee keer 180 en wist een leg 
met 16 darts te beëindigen. Har-
rie de Vries is hier nog steeds lei-
der met 41 uit veertien wedstrij-
den. Hij wordt gevolgd door Mau-
rice, 36 uit 12, en Ard de Jong, 30 
uit 13 wedstrijden. In de tweede 
divisie ligt André van Duijvenbo-
den onbedreigd aan kop met 45 
uit 15 wedstrijden. Hij wordt ge-
volgd door Ed van der Wel met 
24 uit acht en Maikel Plug met 21 
uit elf wedstrijden. De derde divi-
sie wordt nog steeds geleid door 
Erik Smit met 28 uit 9 wedstrijden. 
De tweede plaats is voor Dennis 
van der Meeren met 22 uit ne-
gen wedstrijden. Ilse Grau bezet 
de derde plaats met 13 punten uit 
tien wedstrijden. De hoogste fi-
nish is nog steeds 134 en staat op 
naam van Ronald Pomp. Er is op 
dit moment vijf keer 180 gegooid 
en deze scores staan op naam 
van Maurice Iskes, twee keer, Bas 
Jonker, Albert Mol en André van 
Duijvenboden, ieder een keer. Wie 
ook wil darten, is welkom op de 
dinsdagavond. De minimumleef-
tijd is 16 jaar. Twee keer gratis 
meespelen. Clubhuis de Voltref-
fer is geopend vanaf 19.30 uur en 
gelegen aan de Tolsduinerlaan in 
Velsen-Zuid achter het clubhuis 
van Voetbal Vereniging IJmuiden.

Doe mee en win een iPod Nano
Vuurwerk opruimactie
Velserbroek - Samen met Tuin-
super devuurwerkwinkel.nl, de 
gemeente Velsen, politie Ken-
nemerland, ReinUnie en McDo-
nald’s Santpoort-Noord wordt 
voor de vierde keer op rij de 
grote vuurwerkafval inzame-
lingsactie gehouden in Velser-
broek.
Meedoen is simpel. Verzamel 
het vuurwerkafval in een grij-
ze huisvuilzak en lever deze vol-

le zak in op zondag 2 januari 
2011 tussen 12.00 en 14.00 uur 
op het Vestingplein bij het Pol-
derhuis in Velserbroek. Voor el-
ke deelnemer is er een bon voor 
een gratis hamburger bij McDo-
nald’s Santpoort-Noord, maxi-
maal een bon per deelnemer. 
Bovendien maak je kans op één 
van de 3 iPod’s Nano die eind 
januari onder de deelnemers 
worden verloot.

Ondernemende
Fair Trade Kids 
Santpoort-Noord - De kinde-
ren van de groepen 7 en 8 van 
de Parnassia school in Sant-
poort-Noord  hebben, onder 
begeleiding van de Stichting 
Jong Ondernemen en natuur-
lijk van hun eigen leerkracht, 
geleerd wat het ondernemer-
schap betekent. De doelstel-
ling van Jong Ondernemen is 
aandacht besteden aan onder-
nemerschap in het onderwijs.
Onderstaand verslag is ge-
schreven door Jelte de Boer, 
leerling uit groep 8: ,,We heb-
ben een lange weg moeten af-
leggen voor de verkoopavond 
gehouden kon worden. Ieder 
bedrijfje (er waren in totaal 
15 bedrijfjes) heeft een pro-
duct van Fair Trade Original 
(partner in dit project) moe-
ten uitzoeken door middel van 
een marktonderzoek, dat ze 
bij vrienden en familie moes-
ten afnemen. Verder hebben 
we met de hele klas een goed 
doel gekozen waar we de winst 
aan willen schenken. Iedereen 
moest met een paar andere 
kinderen een presentatie over 
een goed doel houden, zodat 
we konden kiezen. 
Er kwam een echte onderne-
mer in de klas die ons hielp met 
het ondernemen.
We hebben een sollicitatiebrief 

geschreven voor een func-
tie in het bedrijf, op basis van 
de inkoopprijs een verkoop-
prijs vastgesteld en een websi-
te voor ons bedrijf gemaakt.
Op dinsdag 7 december 2010 
hebben we van 19.00 tot 21.00 
een Fair Trade markt gehouden. 
De meeste kraampjes hebben 
alles verkocht sommige kraam-
pjes moesten zelfs producten 
nabestellen omdat meer men-
sen ze wilden kopen. Er wer-
den ook lotingen gehouden. 
Mensen konden lootjes voor 
vijftig cent kopen en dan kon-
den ze thee of een armband-
je winnen. De kinderen heb-
ben nu leren ondernemen en 
de meesten vonden het hart-
stikke leuk. Alle producten zijn 
ingekocht bij Fair Trade Origi-
nal. We hebben allemaal veel 
geleerd van al dat onderne-
men. Het kan soms heel moei-
lijk zijn en je moet veel reclame 
maken. Bijna iedereen had wel 
een concurrent. 
Dus je moest de beste recla-
me maken zodat mensen bij 
jou zouden komen. Dat is goed 
gelukt, want elk bedrijf heeft 
winst gemaakt. Bij groep 7/8 en 
8 gaat de winst naar Kika en bij 
groep 7 naar GreenPeace. Het 
was een geslaagde avond het 
was hartstikke leuk!’’
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Anti-sliptraining Jonge 
Bestuurders bij Post
IJmuiden - Verkeersschool Post 
is door de Provincie Noord Hol-
land uitgekozen om het project 
Jonge Bestuurders uit te voeren. 
Doelgroep zijn mensen die een 
half jaar tot ander halfjaar ge-
leden hun rijbewijs hebben be-
haald. De rijschool waar je dit 
gedaan hebt is niet van belang.
Deelnemers krijgen een uitge-
breide anti slipcursus bij Sloten-
makers in Zandvoort en een rij-
vaardigheidstraining met een 
van de instructeurs van Ver-
keersschool Post. De dag begint 

s morgens om 9.15 uur en duurt 
tot ‘s middags 16.15 uur en is in-
clusief een lunch.
Voor deze praktische cursus be-
taalt de cursist, dankzij de sub-
sidie van Provincie Noord-Hol-
land slechts 30,00 euro. De rest 
van de kosten neemt de Provin-
cie Noord Holland voor haar re-
kening. De eerstvolgende data 
zijn: 3 januari en 2 maart. Er is 
een beperkt aantal plaatsen per 
dag, dus bel snel Verkeersschool 
Post via 0255-536917 of e-mail 
info@postverkeerseducatie.nl.

Rabobank Velsen en Omstreken
Coöperatiefonds 
stimuleert jongeren
Velsen - Het Coöperatiefonds 
keert dit jaar voor de vierde 
maal uit. Het fonds stimuleert 
maatschappelijke activiteiten 
in het werkgebied van Rabo-
bank Velsen en Omstreken. 
Op deze manier werkt de Ra-
bobank samen met u aan een 
betere maatschappij. 

Zeven ledenraadsleden vormen 
de Commissie van Aanbeveling 
die vier maal per jaar de aanvra-
gen beoordelen. Deze keer lag 
de nadruk van de aanvragen op 
jongeren. 
De volgende organisaties kun-
nen een financiële bijdrage van-
uit het Coöperatiefonds van Ra-

bobank Velsen en Omstreken te-
gemoet zien: Stichting Consu-
ment en Communicatie voor de 
Wijzer in Geldzaken-Parade voor 
jongeren tussen de 8 en 18 jaar. 
Het reizende evenement bestaat 
uit een interactieve laagdrempe-
lige tentoonstelling met een eve-
nementenprogramma over geld-
zaken, dat gedurende drie we-
ken in het voorjaar 2011 bibli-
otheek Velsen aandoet. Het sti-
muleert een proactieve houding 
t.o.v. de eigen financiële huis-
houding en draagt daarmee bij 
aan de financiële opvoeding van 
jongeren tussen de 8 en 18 jaar; 
Velser Zwemvereniging voor 
het organiseren van het twee-

daagse Nederlands Kampioen-
schap Waterpolo voor jongens 
tot 15 jaar; Bridgeclub De Ken-
nemers voor de aanschaf van 
een dupliceermachine. Dit ap-
paraat maakt het mogelijk ook 
thuis met andere bridgeparen 
deel te nemen aan het bridge-
toernooi. Hierdoor blijft men ac-
tief en onderhoudt men een net-
werk van contacten; Culturele 
Stichting Velser Gemeenschap 
voor de aanschaf van materiaal 
om de geluidstechniek en -kwa-
liteit bij de amateurverenigin-
gen te verbeteren; Rijvereniging 
Hofgeestruiters voor een nieuwe 
omheining van duurzaam mate-
riaal rond de rijbaan; DansVak 
voor het dans- en theaterpro-
ject LEF. Leerlingen krijgen we-
kelijks les van een professionele 
dansdocent op de deelnemende 
basisscholen in Velsen. De kin-
deren ontwikkelen zich op per-
soonlijk- en sociaal gebied en op 
het gebied van expressie en cre-
ativiteit. Het toegekende bedrag 
wordt gebruikt voor kostuums 
en decors, die worden gemaakt 
door het decoratelier de Velser 
Gemeenschap. 

Heeft uw vereniging of stich-
ting een project dat in aanmer-
king komt voor het Coöperatie-
fonds? Kijk dan voor het aan-
vraagformulier op www.rabo-
bank.nl/velsen of stuur een e-
mail naar communicatie@vel-
sen.rabobank.nl. Bellen kan na-
tuurlijk ook: 023-5133715. De 
eerstvolgende vergadering van 
de Commissie van Aanbeveling 
is 24 maart 2011. De aanvragen 
moeten uiterlijk 10 maart 2011 
binnen zijn bij de bank.

North End in top 10 
Beste Winkel Haarlem
Haarlem - Aangenaam verrast 
was Onno Blomsteel van mu-
ziekwinkel North End toen op 
een middag een dame van City 
Marketing Haarlem zijn winkel 
binnenkwam om te vertellen dat 
zijn winkel in de top 10 staat bij  
de Beste Winkel van Haarlem. 
Met nog zo’n twee weken te 
gaan stijgt de spanning, want 
zo’n verkiezing is hartstikke leuk. 
Een goede klant van Onno heeft 
de winkel aangemeld, omdat hij 
vindt dat North End zeker kans 
maakt op een hoge klassering. 
Onno maakte zijn klanten via zijn 

webwinkel, Facebook, Twitter, de 
nieuwsbrief en Hyves attent op 
de verkiezing. De stemmen voor 
North End stroomden massaal 
binnen. Afgelopen week sloot de 
mogelijkheid om te stemmen. 
De winnaar is  De wereld van 
Jansje, een leuke, originele ca-
deauwinkel in de Grote Hout-
straat. 
North End is op een goede acht-
ste plaats geëindigd. Onno is 
hier erg blij mee ,,We zijn de eni-
ge winkel in de top 10 het cen-
trum van Haarlem, iets om trots 
op te zijn.’’

Het mooiste vuurwerk: 
Tuincentrum Velserbroek
Velserbroek - Liefhebbers van 
echt mooi vuurwerk gaan naar 
Tuincentrum Velserbroek, die het 
vuurwerk van ProLine verkoopt. 
Deze producent maakt immers 
ook het vuurwerk voor gro-
te evenementen. ProLine vuur-
werk is feller van kleur, reikt ho-
ger, duurt langer, knalt harder en 
geeft een mooier effect.
Tuincentrum Velserbroek ver-
koopt al vanaf het begin dit kwa-
litatief goede vuurwerk van Pro-
Line. Maar er zijn ook ande-

re vuurwerklijnen in de verkoop. 
Onder andere Belgisch import 
vuurwerk met weer andere ef-
fecten. 
Tuincentrum Velserbroek is een 
voorloper op het gebied van vei-
ligheid waar het vuurwerk be-
treft. Al het vuurwerk voldoet 
nu al aan de CE-normering voor 
2012 en is uitvoerig op veiligheid 
getest en gecertificeerd door 
TNO. Veiliger kan dus niet. Als 
extraatje levert Tuincentrum Vel-
serbroek voor slechts 1 euro een 

nieuwe gadget, een vingerlamp-
je en twee aansteeklonten, dat 
voor iedere vuurwerkgebruiker 
een ‘must’ is.
Tuincentrum Velserbroek is he-
lemaal klaar voor de vuurwerk-
verkoop. Nu kan men al bestel-
len. Online of in de winkel. In de 
winkel tonen de dummies, de le-
ge verpakkingen, ook veel in-
formatie. Op de website velser-
broek.bestelvuurwerk.nl zijn uit-
gebreid de prestaties van het di-
verse vuurwerk te zien. Tijdens 
de voorverkoop ontvangt men 
bij grotere bestedingen, vanaf 35 
euro, mooie gratis vuurwerkpak-
ketten. 
Robert van Tuincentrum Velser-
broek raadt het Megastep pak-
ket van ProLine aan: ,,Alles in 
een pot, het vuurwerk pakt in 
stappen uit van klein naar groot 
en duurt zo’n 70 seconden. Die 
staat in ieder geval op mijn lijst-
je.’’
Afhalen en directe verkoop is op 
29, 30 en 31 december, vanaf 9 
uur. Op woensdag 29 en don-
derdag 30 december is Tuincen-
trum Velserbroek open tot 9 uur 
‘s avonds. Op 31 december tot 5 
uur. De vuurwerkverkoop en het 
oude jaar worden bij dit tuincen-
trum op traditionele wijze op 31 
december om 5 uur afgesloten 
met een kleine vuurwerkshow, 
waarna de medewerkers met el-
kaar het glas heffen op een vol-
gend jaar. 
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Koude douche voor 
winkeliers Stadscentrum
IJmuiden - Afgelopen zondag 
was er een koopzondag op de 
Lange Nieuwstraat. De winke-
liersvereniging Stadscentrum 
IJmuiden zou tegelijkertijd het 
evenement Christmasshopping 
organiseren. Bij marktmeester 
Willem Verbeek ging die och-
tend de wekker al om 3.30 uur. 
Hij deed er twee uur over om 
vanaf zijn woonplaats Gouda 
naar IJmuiden te komen. Hevi-
ge sneeuwval zorgde plaatselijk 
voor wel 20 centimeter sneeuw. 
In IJmuiden aangekomen arri-
veerde even later ook de vracht-
wagen met kramen en werd er 
met opbouwen begonnen. Te-
gen beter weten in, want de tele-
foon van Verbeek stond niet stil. 
Veel mensen zegden af of meld-
den, dat ze vast zaten met de au-
to. Ook zaterdag waren er al veel 
afzeggingen. Een ambtenaar van 
de gemeente Velsen kwam langs 
en die vond, dat er afzethekken 
geplaatst moesten worden, zo-
als in de vergunning stond. De 
marktmeester probeerde uit te 
leggen dat dit, gezien de extre-
me weersomstandigheden, wei-
nig zin had. Er zou waarschijn-

lijk van de hele kerstmarkt niets 
terecht komen. De ambtenaar 
hield voet bij stuk en maakte 
een rapport op. De marktmees-
ter en de winkeliers van Stads-
centrum IJmuiden betreuren dit 
zeer. Nol Swier zegt namens de 
winkeliersvereniging: ,,De ge-
meente wist, dat er een koop-
zondag zou zijn, maar ondernam 
geen enkele poging om het win-
kelcentrum, de parkeerplaats en 
het plein sneeuwvrij te maken. 
Dit behoort tot de taken van de 
gemeente, tijdens evenementen. 
Mensen die het toch waagden 
om per auto naar de koopzondag 
te komen, kwamen vast te staan. 
Wij doen ons best om IJmuiden 
op de kaart te zetten met eve-
nementen en acties, maar krij-
gen geen enkele medewerking. 
Laatst kregen we zelfs een aan-
getekende brief van de gemeen-
te: als we ons niet strikt aan de 
regels van de vergunning hou-
den, dan mogen we per overtre-
ding een boete verwachten van 
10.000 euro. We vragen ons dus 
af, of het nog wel zin heeft, om 
als winkeliersvereniging evene-
menten te blijven organiseren.’’

Film in Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 30 de-
cember, dinsdag 4 en woens-
dag 5 januari om 20.30 uur 
draait het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 de film ‘El Se-
creto de Sus Ojos’.
Sinds 1974 staat een onop-
geloste moordzaak in het ge-
heugen van Benjamín Espó-
sito gegrift. Hij heeft destijds 
meegewerkt aan het onder-
zoek naar de verkrachting en 
moord op een jonge vrouw. 
Nu 25 jaar later besluit hij een 
boek over deze misdaad te 
schrijven. Terwijl Espósito de 
dossiers van de zaak opnieuw 

openslaat, stuit hij op veel te-
genwerking en brengt hij met 
het schrijfproject zichzelf, zijn 
collega Pablo en zijn baas Ire-
ne in gevaar. Maar ook dit keer 
kan Espósito de zaak niet los-
laten. Terwijl hij schrijft, herbe-
leeft hij het verleden en wor-
den de verkeerde keuzes die 
hij gemaakt heeft, hem pijn-
lijk duidelijk. Hij zet door in de 
hoop zijn fouten te rechtvaar-
digen, zijn eigen toekomst te 
veranderen en de vrouw, waar 
hij na 30 jaar nog steeds van 
houdt, eindelijk de waarheid te 
kunnen vertellen. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘el secreto de sus ojos’ op 
30 december 2010, 4 en 5 januari 2011 om 20.30 uur. Bon is 

geldig voor 2 personen

Actie Tender College
Kerstpakketten 
voor Voedselbank
IJmuiden - De leerlingen van 
vier tweede klassen van het Ten-
der College zorgden voor een 
leuk extraatje met Kerst voor de 
mensen, die afhankelijk zijn van 
de Voedselbank. Zij gingen langs 
de deur en vroegen de men-
sen, of zij in ruil voor een pot-
lood iets af wilden staan. Zo ont-
stonden maar liefst 60 kerstpak-
ketten. Mitchel en Dave uit klas 
2B melden trots, dat hun groep 
voor maar liefst vijftien pakket-
ten zorgde. Er waren veel gulle 
gevers: ,,Je moest vriendelijk en 
netjes vragen of ze iets over had-
den en zo niet, dan was het ook 
goed. Maar de meeste mensen 
gaven wel wat zoals rijst, blikken 
soep en ontbijtkoek’’, vertelt Mit-
chel. 
De levensmiddelen zijn in een 
mooie doos verpakt met strikken 

en linten, het ziet er heel fees-
telijk uit. ,,Het was leuk om te 
doen. Goed om mensen te hel-
pen die het minder ruim heb-
ben, dat lijkt me echt heel rot’’, 
aldus Mitchel. Leraar Joost Win-
kelaar is trots op de leerlingen: 
,,Ze hebben sneeuw en ijs ge-
trotseerd, ze waren enthousi-
ast en gingen er helemaal voor.’’ 
Daniëlla van Delft en Anne-
ke Minks, medewerkers van de 
Voedselbank, kwamen de kerst-
pakketten vorige week donder-
dag op school in ontvangst ne-
men. ,,Ongelooflijk, ik had nooit 
verwacht dat het er zo veel zou-
den zijn. En wat zien de pakket-
ten er mooi uit, we kunnen ze zo 
aan de mensen geven’’, zegt An-
neke. ,,Hier zijn we heel blij mee, 
de kerstpakketten komen goed 
terecht.’’ (Carla Zwart)

Programmeur voor 
podium Beeckestijn
Velsen-Zuid - Beeckestijn, podi-
um voor tuin- en landschapscul-
tuur in Velsen-Zuid, heeft Chris-
tian Bertram aangetrokken als 
programmeur. Hij zal zich, in sa-
menwerking met directeur Marie-
ke Berendsen, in eerste instantie 
bezighouden met de opzet en in-
richting van de permanente expo-
sitie op de parterre van het hoofd-
gebouw.
Christian Bertram is gespecia-
liseerd in de geschiedenis van 
de tuin- en landschapsarchitec-
tuur. Hij studeerde aan de Freie 
Universität Berlin en promoveer-
de aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen. Hij geeft colleges aan de 
Universiteit van Amsterdam en is 
eigenaar van een onderzoeksbu-
reau. Bertram publiceerde in 2005 
de catalogus ‘Noord-Hollands Ar-
cadia. Ruim 400 Noord-Holland-
se buitenplaatsen in tekeningen, 
prenten en kaarten’ en in 2008 
samen met prof. Erik de Jong een 
boek over de landschapsarchi-
tect Michael van Gessel. Als na-
tionaal podium voor tuin en land-
schapcultuur streeft Beeckestijn 
verschillende doelen na. Voor het 
publiek worden binnen- en bui-

tententoonstellingen ingericht 
over de relatie van de mens met 
zijn natuurlijke en ontworpen om-
geving. Voor de wetenschappe-
lijke- en onderwijswereld wordt 
de buitenplaats het podium voor 
congressen en debatten, naast de 
aanjaagfunctie die het landgoed 
gaat vervullen op het vlak van on-
der meer onderzoek en publica-
ties. Daarnaast biedt Beeckestijn 
een bijzondere vergader-, werk- 
of feestlocatie. Om het podium te 
kunnen positioneren als kennis-
makelaar op het brede terrein van 
tuin, park en buitenplaats en om 
invulling te geven aan de perma-
nente en tijdelijke presentatie(s) 
op de parterre over tuin- en land-
schapscultuur in het hoofdhuis, 
heeft Beeckestijn een aparte pro-
grammeur aangesteld. Hij wordt 
verantwoordelijk voor de wisse-
lende tentoonstellingen en de 
daaraan flankerende activiteiten, 
zoals symposia, workshops en 
publicaties. De permanente expo-
sitie gaat in het voorjaar van 2011 
voor publiek open. In februari ko-
men de eerste kantoor- en verga-
derruimte voor verhuur beschik-
baar. 

Kerstnacht-
dienst in 
Nieuwe Kerk
IJmuiden - De Hervormde Ge-
meente IJmuiden-West is druk 
bezig om de Nieuwe Kerk in 
IJmuiden voor te bereiden 
op de kerstnachtdienst en de 
dienst op eerste kerstdag. De 
kerstnachtdienst vindt plaats 
op kerstavond (vrijdag 24 de-
cember) om 22.00 uur, en de 
dienst op eerste kerstdag (zon-
dag 25 december) begint om 
10.00 uur. De kerstnachtdienst 
belooft een bijzondere dienst te 
worden. Net als alle straten en 
huizen, zal ook de kerk sfeervol 
verlicht zijn! Het thema van de 
dienst is ‘Vol vertrouwen door-
vertellen’. Predikant is ds. L.P.J. 
van Bruggen. Naast de kerstlie-
deren zal er ook muzikale me-
dewerking zijn van de band ‘In 
Touch’ uit Velserbroek. Na de 
dienst is er gelegenheid om 
onder het genot van een kop-
je warme chocolademelk na te 
praten.

Velsen - Komende kerstdagen 
is Seaport FM volop actief met 
gezellige radioprogramma’s met 
de Kerst Top 50 op eerste kerst-
dag als klapstuk tussen 12.00 en 
16.00 uur. De programmering 
ziet er op zaterdag 25 december 
als volgt uit: van 10.00 tot 12.00 
uur Rene Verstraten, van 12.00 
tot 16.00 uur Kerst Top 50 met 
Erik Beekman en van 16.00 tot 
18.00 uur Remon de Groot. Zon-
dag 26 december: van 10.00 tot 
12.00 uur Rene Verstraten, van 
12.00 tot 14.00 uur Erik Beek-
man en van 14.00 tot 16.00 uur 
Elly van Amstel. Buiten deze pro-
gramma’s zullen de uren inge-
vuld worden met kerstmuziek 
en- wensen vanuit de samenle-
ving. Zie ook www.seaportpla-
za.nl.

Kerst op 
Seaport FM

IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week twee verdachten aan-
gehouden voor de insluiping bij 
Fairplay in IJmuiden op zondag 
31 oktober rond 20.00 uur. Beel-
den van de insluiper werden ge-
toond in onder andere het tv-
programma Ter Plaatse en op 
Politie.nl/kennemerland. Na on-
derzoek van de recherche werd 
op 14 december een vrouwelij-
ke medewerkster aangehouden 
op verdenking van betrokken-
heid bij de insluiping. Op 16 de-
cember werd een 38-jarige Am-
sterdammer aangehouden. Hij 
wordt ervan verdacht de inslui-
ping te hebben gepleegd. Hij is 
voorgeleid bij de rechter-com-
missaris en is in bewaring ge-
steld.

Insluiping 
Fairplay
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De Kleine Verhuizer 
pakt het groots aan
IJmuiden - De Kleine Verhuizer is 
opgericht in 1997 en heeft sinds-
dien al vele mensen in de regio 
geholpen met verhuizen. Het af-
gelopen jaar hebben zij een be-
hoorlijke stap gemaakt in het ver-
der professionaliseren van hun 
diensten en is het wagenpark 
flink uitgebreid. Gevolg hiervan 
is dat zij dankzij hun ervaring op 
verhuisgebied en de uitbreiding 
van het wagenpark elke verhui-
zing kunnen behappen. Ook is er 
een verhuislift waardoor zij zon-
der enig probleem een verhuizing 
van en naar 3 hoog kunnen ver-
zorgen.
Gebruik maken van de diensten 
van de Kleine Verhuizer is relatief 
voordelig. De medewerkers gaan 
nauwkeurig en efficiënt te werk. In 
een onverhoopt geval van schade 
is men uiteraard volledig verze-

kerd. Naast het verhuizen worden 
diverse andere diensten aange-
boden, zoals opslag en afvoer van 
goederen. Ook is er een speciale 
service voor ouderen. Uit ervaring 
blijkt dat bij verhuizing naar een 
zorginstelling vaak sprake is van 
flinke tijdsdruk. De Kleine Verhui-
zer garandeert dan dat de verhui-
zing binnen een week kan plaats-
vinden. Op die manier wordt een 
hoop stress voorkomen. 
Voor informatie over een van de 
diensten of een vrijblijvende of-
ferte kan men contact opnemen 
met De Kleine Verhuizer, Rond-
weg 2A, IJmuiden, 0255-537532 
of 06-55578467 of e-mail naar 
info@kleineverhuizer.nl. Zie ook 
www.kleine verhuizer.nl. In over-
leg wordt een afspraak gemaakt 
voor het maken van een scherpe 
offerte.

Wie staan hier op de 
Emma 1957 of 1958?
IJmuiden - Piet Zwart uit Egmond heeft een heel grote kerstwens: 
weten wie op deze foto staan. Zelf staat Piet Zwart (Kalk) als tweede 
van rechts op de foto. Deze foto is gemaakt aan boord van de Emma 
1957 of 1958. De meeste mensen op de foto komen uit IJmuiden. Wie 
contact wil opnemen met Piet Zwart, kan dat doen via 06-22506851 
Het adres is Prins Hendrikstraat 29, 1931 BJ, Egmond aan Zee. 

Donar laat leden zweten 
met Kerst Workout
IJmuiden - Wie regelmatig 
sport is fitter, slanker en ge-
zonder. Met de feestdagen in 
zicht, heeft Fitness Centrum 
Donar haar leden op de kerst-
dagen voorbereid met een flit-
sende Kerst Workout.
De les werd gegeven door 
Pauline en Simone. Zij lie-
ten de dappere sportievelin-
gen anderhalf uur trainen met 

een bijzondere taibo-kickfit 
en spinning les. Dat was even 
zweten, maar na afloop voelde 
iedereen zich zeer voldaan. Zo 
kun je nog eens een oliebolle-
tje eten.
Fitness Centrum Donar aan 
Reaumurstraat 4 in IJmuiden 
heeft een scala aan leuke les-
sen. Zie ook www.donarfit-
ness.nl.

IJmuiden - Vorige week maan-
dag rond 17.30 uur belde er bij 
een oudere bewoner aan de Pla-
netenweg een man aan die een 
abonnement op een tijdschrift 
probeerde te verkopen. De man 
overhandigde hierbij ook een 
kerstkaart. De bewoner bedank-
te vriendelijk voor de aanbie-
ding. De ‘verkoper’ had zichzelf 
inmiddels in de gang van de be-
woner weten te manoeuvreren. 
Het gesprek werd door de be-
woner afgerond en de man ver-
liet de woning. De portemon-
nee die de bewoner in zijn ach-
terzak had zitten, bleek echter 
verdwenen. De politie is daarom 
op zoek naar de man die aan de 
deur kwam. Mensen die de ma-
nier van werken herkennen uit 
een eigen ervaring of die de man 
hebben zien staan aan de deur 
bij de bewoner aan de Planeten-
weg, wordt verzocht contact op 
te nemen met de politie in IJmui-
den. Dit kan via het telefoon-
nummer 0900-8844.

Man aan huis 
bestolen

Velsen - Politiemensen hiel-
den zaterdag omstreeks 03.00 
uur een jongeman aan, die even 
daarvoor dreigende taal had uit-
gesproken in de richting van een 
19-jarige jongeman uit Driehuis. 
De jongen fietste met wat vrien-
den over de Hagelingerweg toen 
hij als gevolg van de sneeuw 
ten val kwam. Van de tegen-
overgestelde kant kwam de la-
tere verdachte aangereden op 
een bromfiets. Hij was boos dat 
hij er niet door kon. Hij uitte vrij-
wel direct dreigende taal en liet 
iets zien wat op een vuurwapen 
leek. Korte tijd later troffen agen-
ten de verdachte aan in de Es-
doornstraat. Hier werd de 19-ja-
rige IJmuidenaar aangehouden. 
Tijdens fouillering werd bij hem 
een alarmpistool aangetroffen, 
dit is in beslag genomen. De jon-
geman is overgebracht naar een 
politiebureau en ingesloten voor 
verhoor.

Aangehouden 
na bedreiging

IJmuiden - Politiemensen stel-
den zondag omstreeks 01.40 uur 
een onderzoek in na de melding 
dat er een man mishandeld was 
op de Kennemerlaan. Ter plek-
ke troffen zij een 23-jarige inwo-
ner aan, die flink gewond was aan 
zijn hoofd. Het slachtoffer is met 
vermoedelijk een gebroken neus, 
gebroken oogkas en mogelijk een 
gebroken kaak door ambulance-
personeel vervoerd naar een zie-
kenhuis. Op dit moment is niet 
duidelijk wie de jongeman mis-
handeld heeft of wat de aanlei-
ding was. De politie doet onder-
zoek naar de mishandeling en 
roept eventuele getuigen op zich 
te melden, via 0900-8844.

Mishandeling

ZorgvrijZorgvrijZorgvrij
De boeren van 

De dieren staan nu enke-
le maanden op stal en dan kun 
je als boer al snel zien hoe de 
wintervoorraden erbij staan. 
Zo te zien hebben we ruim vol-
doende kuilgras en stro, ook 
als het voorjaar niet zo vroeg 
begint. Omdat de prijzen voor 
veevoeders behoorlijk duur zijn 
dit jaar is dat een goed voor-
uitzicht.
Zoals u wellicht heeft gemerkt 
is stier Diederik verkocht. Hoe-
wel we van hem vijf mooie kal-
veren hebben aangehouden 
bleek hij de laatste tijd toch 
verminderd vruchtbaar te zijn. 
Ook z’n zin om koeien te be-
springen liet nogal te wensen 
over.
 De nieuwe stier die z’n plek 
heeft ingenomen heet Winfred, 
vernoemd naar onze zeer toe-
gewijde huismeester. Winfred is 
een mooie blaarkop stier, maar 
heeft ook wat yersey bloed in 
de aderen. Yerseys zijn hele 
kleine koeien die van oorsprong 
uit Engeland komen. De eerste 
kalfjes van Winfred waren klei-
ne kalfjes die erg gemakkelijk 
werden geboren. Dit is vooral 
voor jonge koeien (en voor de 
boer) erg prettig. De komende  
twee maanden wordt deze stier 
nog vier maal vader.
Voor het eerst sinds jaren heb-
ben we weer eens een paar 
nieuwe geiten gekocht. Het zijn 
een paar kleine dwerggeitjes 
die met de kerstdagen als le-
vende kerststal in de evene-
mentenruimte te bewonderen 

zijn. In verband met nachtvorst 
hebben ze een warmtelamp in 
hun hok.
Dieren die volop van de vorst 
genieten zijn de schapen. Als 
het weiland hard bevroren is 
voelen ze zich met hun dik-
ke winterjas op hun best. Voor-
dat ze eind februari naar bin-
nen gaan kunnen ze nog mooi 
de weilanden kaal vreten, maar 
worden ze ook nog wat bijge-
voerd.
Zelf zullen we ook het nodi-
ge aan de weilanden moeten 
doen, zoals rollen en slepen om 
de schade van het natte najaar 
te herstellen. In de maanden 
september en oktober hebben 
met name de koeien flinke ga-
ten in het weiland getrapt. Ver-
der moet er flink gesnoeid en 
gezaagd worden langs de bos-
randen en zal er wat hekwerk 
moeten worden vervangen.  
Iedereen die de komende tijd 
een lekkere winterwandeling 
door het recreatieschap maakt 
raad ik aan om even de kerst-
sfeer op de boerderij te be-
leven. Speciaal hiervoor is er 
weer een grote kerstboom op 
het plein gezet, dit maal met 
wel heel aparte boeren versie-
ringen erin.
Het team van Zorgvrij wenst u 
een zeer goed en gezond 2011, 
en we hopen u komend jaar ve-
le malen op de boerderij te mo-
gen begroeten.

Cor Hoek Spaans en Klaas de 
Jong, de boeren van Zorgvrij

Kerstgroeten Seaport TV
IJmuiden - De gezelligste tijd 
van het jaar zit er weer aan te ko-
men en bij Seaport TV is de pro-
grammering dan ook weer fees-
telijk versierd. Net als voorgaan-
de jaren zijn rondom deze feest-
dagen de Kerstgroeten weer te 
zien. Presentator Mark Moreels 
en cameraman John Luit zijn we-
derom op pad gegaan en heb-
ben vele mensen op straat ge-
vraagd naar hun mooiste wensen 
voor de komende feestdagen en 
het nieuwe jaar 2011. Zo waren 
ze te gast bij het Kerstevenement 
Mirakels en de jaarlijkse Kerst-
markt in Santpoort-Noord. Ook 
bezochten zij het winkelcentrum 
van de 25-jarige Velserbroek. Na-
tuurlijk krijgt u ook weer de bes-
te wensen van de karakteristieke 
IJmuidenaar, terwijl die de laat-

ste Kerstinkopen aan het doen 
is tijdens de dik besneeuwde en 
druk bezochte Christmas Shop-
ping van afgelopen koopzondag. 
Naast het winkelend publiek ziet 
u ook medewerkers van o.a. de 
buurtcentra, verzorgingstehuizen 
en instellingen, maar ook politi-
ci en andere bekende Velsena-
ren die u al het moois toewensen 
voor het komend jaar. Om in de 
sfeer te komen, worden al deze 
wensen voorafgegaan door een 
Kerstvideoclip. U ziet artiesten uit 
Velsen, maar ook de meer lande-
lijk bekende artiesten met hun 
mooiste Kerstlied. De ‘Kerstblok-
ken’ worden ongeveer elke drie 
kwartier uitgezonden na een vol-
ledige editie van de Seaport TV 
beeldkrant. De Kersteditie 2010 is 
te zien tot de jaarwisseling.
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Lopers 
trotseren 
sneeuw
Santpoort-Noord -  Zondag 19 
december stond de Oudjaarsloop 
van Sportcentrum Santpoort op 
het programma. De loop werd voor 
de twintigste keer georganiseerd 
door enkele leden. De fanatieke lo-
pers verzamelden om 09.30 uur in 
Duin en Kruidberg en konden on-
der barre weersomstandigheden 
kiezen uit verschillende afstan-
den van 8, 11 en 16 kilometer. De 
lopers van de 8 kilometer zakten 
ver weg in de verse sneeuw maar 
zwoegden toch door naar de finish. 
Zij waren na hun sportieve presta-
tie door John van Deudekom uitge-
nodigd in zijn sportschool te Sant-
poort voor een heerlijke kop koffie 
met kerststol en cake en een heer-
lijk drankje. Veel lopers zijn al ja-
renlang verbonden aan de loop-
groep en daarom werden na af-
loop weer vele herinneringen op-
gehaald. De loopgroep is iede-
re zondag om 09.30 uur aanwezig 
bij de ingang van Duin en Kruid-
berg. Na een warming-up wordt 
er in groepsverband gelopen in het 
mooie natuurgebied. De fanatieke 
lopers verzamelen ook op woens-
dagavond, dan vanaf de sport-
school, om hun trainingskilometers 
te maken. Een ieder die belangstel-
ling heeft is van harte welkom in 
deze gezellige loopgroep.

De Oppepper verwent 
mevrouw Voskamp
Santpoort-Noord - Op 9 de-
cember werd mevrouw Larin-
de Voskamp uit Santpoort door 
wensstichting De Oppepper 
verwend. Dochter Machela wil-
de de ultieme wens van haar 
moeder uit laten komen: het 
vernieuwen van de trouwbelof-
te met haar man Jesper. 
Mevrouw Voskamp weet sinds 
een paar weken dat zij on-
geneeslijk ziek is. Jesper en 
Larinde hebben elkaar op-
nieuw trouw beloofd in het 
stadhuis van Haarlem, in de 
Librijezaal, zoals ze dat in de-
cember 27 jaar geleden ook 
deden. Het trouwboeket en 
corsages waren in de origine-
le stijl van toen, kosteloos ver-
zorgd door bloemist Jasmijn 
uit Haarlem. Damesmodezaak 
Modern Art en herenmodeza-
ken Thom Broekman en Suit 
Supply hadden feestelijke kle-
ding beschikbaar gesteld voor 
mevrouw en meneer Voskamp. 
De familie werd thuis opge-
haald door de Oppepper auto, 
beschikbaar gesteld door Diks 
Autoverhuur. Op Landgoed 

Elswout stapten meneer en 
mevrouw over in een koets met 
paarden, aangeboden door 
Stalhouder Vosse uit Haarlem. 
Bij Landgoed Elswout werden 
foto’s gemaakt. Met de koets 
ging het naar het stadhuis. Na 
de huwelijksceremonie werd 
het bruidspaar met rijst en 
blaasbellen uitgezwaaid. Tij-
dens de receptie bij restaurant 
Ludic was er bruidstaart, kos-
teloos verzorgd door Patisse-
rie Elhorst uit Haarlem. De dag 
werd afgesloten met een diner 
bij restaurant De Bokkesteeg 
in Santpoort-Noord. Orange-
rie Elswout had nog een ver-
rassing voor het bruidspaar. Na 
de trouwdag mogen ze met het 
hele gezin gratis nagenieten 
van een high tea. 
Stichting De Oppepper or-
ganiseert verwendagen voor 
chronisch zieken in de re-
gio’s Hilversum, Amsterdam 
en Utrecht. Even alle sores ver-
geten, één Oppepperdag niet 
ziek zijn is het doel. Aanmelden 
kan via www.deoppepper.nl of 
0294-281549.

Geslaagde afsluiting 
Mirakels! Kerstland
Santpoort-Zuid - Afgelopen 
maandag was de sluitingsdag 
van Mirakels! Kerstland Brede-
rode. Ondanks dat het, door de 
sneeuw en de gladheid van de 
laatste dagen, moeilijker te be-
reiken was, genoten velen van 
het mooie ‘winterwonderland’ in 
Charles Dickens-stijl. De droom 
van Dolf Langelaan en Mirel-
la Hermans is uitgekomen: Mi-
rakels! Kerstland Brederode is 
doorslaand een succes gewor-
den!
Het kerstspektakel begon don-
derdagmiddag 9 december met 
de spectaculaire openingsshow 
door illusionist Marcel Kalis-
vaart. In een van zijn acts wist 
hij Burgemeester Franc Weer-
wind te voorschijn te toveren, 
die even later de officiële ope-
ningshandeling deed. Het eve-
nement aan de voet van de Ru-
ine van Brederode werd afgelo-
pen maandag 20 december af-
gerond met een lampionnenop-
tocht over het evenemententer-
rein. Naast de 50 kerstwinkel-
tjes waar volop exotische kerst-
artikelen en kerstbomen werden 
gekocht traden er dagelijks di-
verse artiesten. Bekende namen 
zoals: Donna Lynton, Lou Prince, 
Matt Jaxxon, Maaike Widders-
hoven, Wel& Wel, Mieke van der 

Hulst. Er waren tevens optredens 
van opkomende talenten zo-
als Krystl, Fabiana Dammers en 
Sanne de Winter.
Er traden ook bijna twintig ko-
ren op. Veelal onder het genot 
van een hapje en drankje, werd 
er genoten van o.a.: Dickens-
koor Cigale, Kerstkoor Koorian-
der, Felison Brass, Voices, Pop-
koor SurpriSing, Decibel, Obelisk 
en Sparkle. Al deze optredens 
vonden plaats in het knusse po-
dium bij de binnenplaats van de 
Ruïne, in het grote horecapavil-
joen, ander podium of al wande-
lend tussen het publiek door.
Helemaal in de stijl van Mira-
kels, presenteerde goochelaar 
Ger Copper ‘de Magische Salon 
Show’. De invalshoek van well-
ness en spiritualiteit ontbrak ook 
niet: Mark Metselaar en Wieteke 
van Dort gaven samen de work-
shop/voorstelling over enge-
len, met als titel ‘Je bent een en-
gel!’ In het nabijgelegen beauty-
plein kon men terecht voor een 
schoonheidsadvies of stoelmas-
sage. 
Op het evenemententerrein was 
veel entertainment in de vorm 
van een groot reuzenrad, nostal-
gische kinderdraaimolen, knuf-
felfarm en levende kerststal. (fo-
to: Hans de Klerk)

TVIJ: waar een kleine 
club groot in kan zijn
Velserbroek - Twee teams van 
Trampolinevereniging TVIJ uit 
Velserbroek hebben zich ge-
plaatst voor het NK Trampoli-
nespringen voor teams. Het NK 
werd op zaterdag 11 december in 
Oss gehouden.
Na de drie plaatsingswedstrijden 
en een halve finale waren er nog 
acht teams over per categorie 
die zouden strijden voor de gou-
den medaille. Het E-team dat be-
stond uit: Mel, Selina, Jennifer en 
Milou moest twee keer springen. 
Dit gold ook voor het team uit de 
D-klasse met Britney, Tara, Maai-
ke en Tessa. Daarna werden de 
punten opgeteld en moest men 

als team bij de beste vijf horen 
om zo een laatste sprong te mo-
gen uitvoeren. Beide TVIJ teams 
hoorden bij de beste vijf teams 
van Nederland en moesten zich 
opmaken voor de laatste sprong. 
Omdat elk team dan wederom 
met 0 punten begint heeft ieder-
een evenveel kans. Maar de uit-
slag was geweldig. In de E-klas-
se werd de bronzen medaille mee 
naar huis genomen en in de D-
klasse werd zelfs het goud naar 
Velserbroek gehaald. Met twee 
teams naar de finale en dan ook 
nog met twee medailles thuis 
komen is een prestatie waar de 
springers trots op kunnen zijn.

Speciale act tijdens 
Kerstsamenzang
Velserbroek - De Kerstsa-
menzang op vrijdag 24 de-
cember op het Vestingplein in 
Velserbroek wordt dit jaar ex-
tra feestelijk. Vanwege het 
25-jarige jubileum van de pol-
derplaats is regiorocker An-
dré Verhage, vooral bekend 
van zijn uitvoering van ‘Merry 
Christmas Everybody’, het mu-
zikale toetje. Daarnaast verle-
nen het koor FF-Anders en het 
gelegenheidsorkest van Soli 
hun medewerking. De samen-
zang zal worden geleid door de 
Velserbroekse dirigent Helen 
van Wolferen. De Burgemees-
ter en wijkwethouder zingen 
ook mee.
Dorpsvereniging Velserbroek 
nodigt iedereen uit om op 
kerstavond vanaf 19 uur gezel-
lig mee te zingen op het Ves-
tingplein. Om het 25-jarig be-

staan van Velserbroek nog 
meer luister bij te zetten, deelt 
hoofdsponsor NH slotenma-
kers vanaf 18.45 uur verlich-
te kerstmutsen uit aan de eer-
ste 2.500 bezoekers.  Burge-
meester Franc Weerwind en 
wijkwethouder Annette Baer-
veldt openen de kerstsamen-
zang.
Vanaf 19.15 uur trakteren de 
medewerkers van de dorpsver-
eniging alle bezoekers op war-
me chocolademelk of glühwein 
(boven de 16 jaar). 
De samenzang wordt om 20.15 
uur afgesloten door gitarist 
en zanger Andre Verhage uit 
IJmuiden. Naast het beken-
de ‘Merry Christmas Everybo-
dy’ van Slade zingt hij ook een 
paar andere nummers, waar-
onder een zelf geschreven 
kerstsong.

Jubilarissen 
Waterloo
Driehuis – Bij voetbalvereniging 
Waterloo werden tijdens de jaar-
vergadering een aantal leden in het 
zonnetje gezet. Dat was R. Middel-
koop omdat hij maar liefst 60 jaar 
lid is. L. Bouma en L. Dongen zijn 
40 jaar lid en R. Plug, K. Bakker en 
J. Zwart zijn dat 25 jaar. Op 1 ja-
nuari 2011, om 13.00 uur, gaat de 
traditionele Nieuwjaarswedstrijd 
van start. Het huidige eerste elf-
tal speelt dan tegen oud-leden die 
ooit in het eerste voetbalden, hier-
voor zijn 30 spelers uitgenodigd. 
Na afloop is er een receptie, waar 
de beste wensen uitgewisseld kun-
nen worden. De band De Bevers 
zal deze muzikaal opluisteren. Ie-
dereen is van harte welkom.

Santpoort-Noord - Politiemen-
sen zagen zondag omstreeks 03.20 
uur op de Rijksweg n208 een auto 
in de greppel staan. In de auto zat 
een man die overduidelijk onder in-
vloed van alcohol was. De man was 
volgens ambulancepersoneel op 
de bijrijderstoel gaan zitten. Hier-
op werd de 22-jarige Hoofddor-
per aangehouden en overgebracht 
naar een politiebureau. Toen hij het 
bureau enkele uren later mocht 
verlaten, voorzien van een proces-
verbaal voor rijden onder invloed 
en een tijdelijk rijverbod, ging hij 
dusdanig tekeer tegen politieagen-
ten, dat hij opnieuw werd aange-
houden. Hij is ingesloten.

Onder invloed
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Door gebrek aan strooizout 
overheersen slippartijen en 
spinnende autobanden het ver-
keer in de gemeente Velsen.
Maar door meedenken en mee-
helpen, wordt het in plaats van 
irritant ook een bewijs dat men-
sen elkaar graag helpen in tijd 
van nood.

Zo wordt er flink geholpen met 
auto’s duwen, stoepjes schoon-
vegen en oudere mensen on-
dersteunen waar dit nodig is.
Er is onder plaatsgenoten erger-
nis over het sneeuwballen gooi-
en door de jeugd. Maar er zijn 
ook jongeren die gehoor geven 

aan de vraag om automobilis-
ten te helpen met het los schep-
pen van de banden als die zijn 
vastgelopen in een sneeuwduin. 
Plekken bij verkeersdrempels en 
bochten waar het sneeuw zich 
ophoopt zijn de zwaarste hin-
dernissen.

Als u ziet dat er op bij u in de 
straat problemen ontstaan, doe 
dan net als deze buurtbewoner 
en help door scheppen en du-
wen uw plaatsgenoot de bocht 
door.

Naam en adres bij redactie be-
kend

Ingezonden brief
Het is weer winter, er valt 
sneeuw uit de lucht en sommi-
ge stukken van Nederland zijn 
niet bereikbaar.
Dit zijn we al jaren gewend 
in Velsen, in bijzonder Velser-
broek.
Als hier de sneeuw valt zit-
ten de inwoners geïsoleerd, de 
wegen die van en naar velser-
broek worden slecht of zelden 
gestrooid.
Ook hier vallen de bus route 
onder. HVC/ReinUnie, die op-
dracht krijgt om het strooi werk 
te doen voor gemeenten Vel-
sen, weer geen zout heeft! Het 
personeel krijgt opdracht om 

te schuiven want strooizout is 
er niet. Schuiven heeft geen zin 
het wordt een grote ijsplaat, het 
management team van HVC/
ReinUnie vindt strooien een bij-
zaak geen hoofdzaak, ondanks 
dat ze daar toch betaald wor-
den door gemeenten Velsen.
Gemeente Velsen wees slim? 
Gooi HVC/ReinUnie eruit, en 
zoek een bedrijf dat wel klant-
vriendelijk is en geef het geld, 
40.000 euro, voor een nieuw-
jaarsreceptie uit aan een goed 
strooibeleid.

Naam en adres bekend bij de 
redactie

Ingezonden brief

Echtpaar Vooren
65 jaar getrouwd
IJmuiden – Zondag was het 
precies 65 jaar geleden dat het 
echtpaar Vooren in het huwe-
lijksbootje stapte. Het had een 
feestelijke dag moeten worden, 
het bleef door de sneeuw en 
gladheid rustig. Er zou een re-
ceptie en een diner in de zaal 
van de golfbaan in Spaarnwou-
de zijn, maar die was vanwege 
de gladheid niet bereikbaar. Me-
neer en mevrouw hebben twee 
zoons in Eindhoven wonen, en-
kele kleinkinderen wonen in 
Limburg (Het echtpaar Vooren 
heeft twee zoons, een dochter 
en zes kleinkinderen). Die wer-
den afgebeld, net zoals ande-
re familieleden die verder weg 
wonen. Sommigen hadden zelf 
al gebeld, dat ze de weg niet op 
durfden. ,,Ik ben gisteren de hele 
dag aan het bellen geweest. Het 
is niet anders, het feest wordt nu 
naar het voorjaar verschoven’’, 
zegt mevrouw berustend. Ook 
burgemeester Franc Weerwind, 
die het echtpaar namens het ge-
meentebestuur zou komen feli-
citeren, belde af. Hij was wel op 
weg gegaan, maar kwam door 
de gladheid tot drie keer toe 
vast te zitten en was toen maar 
weer naar huis gegaan. Hij be-
loofde een andere keer te zullen 
komen.
Mevrouw en meneer Vooren 
leerden elkaar in Haarlem ken-
nen in 1945, vlak na de oorlog. 

Ze kwamen elkaar tegen tijdens 
een dansfeest, waar de bevrij-
ding werd gevierd. ,,Ik moest af-
tikken tijdens de foxtrot-varié en 
ik zag alleen hem staan’’, herin-
nert mevrouw zich. Een half jaar 
later trouwden ze. Ze waren het 
eerste bruidspaar dat in een auto 
naar het stadhuis gebracht werd 
en hadden veel bekijks. Meneer 
Vooren werkte als huismeester 
in een klooster, hij was 30 jaar 
in dienst van de gemeente Haar-
lem. Toen de kinderen wat groter 
waren, ging zijn vrouw ook in het 
klooster werken. Het echtpaar 
was altijd heel sportief, wan-
delde en fietste veel. Vakanties 
waren vaak wandelvakanties in 
Oostenrijk of Zwitserland. Op la-
tere leeftijd zijn ze bridge gaan 
leren en dat vinden ze een heel 
leuk spelletje. Sinds enige tijd 
bewonen zij een mooi apparte-
ment in De Komeet. Op de acht-
ste verdieping hebben ze een 
prachtig uitzicht. Meneer Voo-
ren wijst naar buiten: ,,Bij hel-
der weer zien we Noordwijk lig-
gen, we zien de boot naar Enge-
land vertrekken en ’s avonds is 
de Hoogovens met al die licht-
jes gewoon sprookjesachtig om 
te zien.’’ Tevreden besluit hij: ,,En 
hoewel we een dagje ouder zijn, 
hebben we geen hulp nodig. We 
doen alles lekker met z’n twee-
tjes, we redden ons nog prima.’’ 
(Carla Zwart)

IJmuiden – Maandag en dins-
dag kunnen alle Velsense leer-
lingen van groep 5 tot en met 
8 weer meedoen aan de Ra-
bo Dubbelzeskamp in Sporthal 
Zeewijk. Twee dagen lang is het 
weer rennen, vliegen en klim-
men met allerlei doldwaze spel-
letjes. Niet verkeerd dat de ge-
meente Velsen en Rabobank Vel-
sen en Omstreken deze sportda-
gen voor de jeugd in ere hou-
den. Want deze feestdagen zijn 
dikmakers. Dus kunnen de kin-
deren alle kerstkransjes, gour-
methapjes en slagroomijsjes er 
weer af rennen tijdens de Dub-
belzeskamp. Dit is maar liefst 
de 37ste Dubbelzeskamp van 
de gemeente Velsen. Alle kans 
dus dat de papa’s en mama’s die 
nu langs de kant zitten ooit met 
veel plezier zelf hebben meege-
daan aan de race. Het Recrea-
tors sportteam uit Nijkerk doet 
opnieuw de organisatie, onder-
steund door studenten van di-
verse sportopleidingen. Ook dit 
jaar is er een ochtend- of mid-
dagprogramma over twee da-
gen. Elk team speelt zowel op 
de maandag als dinsdag. Voor 
de ochtendteams is de prijsuit-
reiking dinsdag om 12.30 uur en 
voor de middagteams om circa 
16.15 uur. Voor alle deelnemers 
is er een attentie. Ook dit jaar 
doen bijna alle Velsense scholen 
mee, totaal 70 teams. De teams 
hebben zelf heel bijzondere na-
men verzonnen, daarmee be-
gint de pret al. Heel nieuwsgie-
rig zijn we naar de Bosrovers van 
de Bosbeekschool, The Black La-
dies van de Duinroos en De Ont-
ploffers van de Vliegende Hol-
lander. Dat wordt wat maandag 
en dinsdag. Natuurlijk zijn al-
le ouders, grootouders en zusjes 
en broertjes van harte welkom 
om de teams aan te moedigen. 

Dolle, dwaze 
Rabo Dubbel-
zeskamp

IJmuiden - Bij de jeugd van 
IJmuiden, opgeleid en al jaren 
uitkomend voor het eerste van 
IJmuiden, is de Zaankanter Fe-
roz Amirkhan uiteindelijk zesde 
geworden bij het wereldkampi-
oenschap dammen voor junioren 
dat gehouden werd in het luxu-
euze viersterren Fletcher Hotel-
Restaurant in Naaldwijk. Een bij-
zondere prestatie leverde Feroz 
door van de als favoriet gestarte 
Rus Shaybakov te winnen. In het 
persbericht stond: Ook Valjuk 
(12) is nog in de race voor het 
eremetaal, evenals Feroz Amirk-
han die het Russische toptalent 
Aynur Shaybakov tot op het bot 
toe frustreerde. Tussen al het ge-
weld uit Oost-Europa zesde wor-
den bij een WK is een applausje 
waard. Hopelijk raakt IJmuiden 
Feroz niet kwijt aan een betaalde 
club zoals vorig jaar ook gebeur-
de met Casper Remeijer, die bij 
Witte van Moor is gaan spelen.

DCIJ-nieuws

Winter Wonderland 
bij Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Het publiek 
waande zich zaterdag in het the-
ater tijdens de uitvoering Winter 
Wonderland bij Hippisch Cen-
trum Velsen. De binnenmane-
ge was sfeervol versierd met 
kerstbomen en kerstklokken en 
de dakspanten waren ingepakt 
met sneeuwwitte stof. Ondanks 
de barre weersomstandigheden 
kwam er veel publiek. Om 19.30 
uur werd de kerstshow geopend 
door de kerstman in een huifkar, 
getrokken door pony Pommetje, 
begeleid door kerstmuziek.

De volgende demonstratie was 
met als rendieren verklede po-
ny’s en leerlingen van Hippisch 
Centrum Velsen, verkleed als 
kerstboompjes, in een ponycar-
rousel. De demonstratie Sleigh 
Ride werd uitgevoerd door zes 
schattige kaboutertjes met kar-
tonnen paardjes. Daarna een 
pas de deux met de Friese paar-
den Tabe en Toemar, gereden 
door Anneke Bartelsman en 
Nikki Pielanen op een christmas 
medley. Marloes van Meeteren, 
instructrice van de manege, liet 
een grappige demonstratie zien. 
Gezeten op de manegepony Diva 
liet ze manegepony Amigo diver-
se figuren lopen in stap en draf.  
De kür op muziek werd gereden 
door Romy Pielanen met Ada-
gio. In de pauze kon, het publiek 
zich verwarmen bij de vuurkor-

ven rondom de kerstboom en 
zich tegoed doen aan glühwein 
en warme chocolademelk. 
De binnenmanege werd daarna 
in gereedheid gebracht voor de 
springquadrille. Vier balken wer-
den in het midden van de bak 
neergelegd, waarna vier spring-
ruiters synchroon diverse figuren 
sprongen. Hierna volgde een de-
monstratie van Sylvia Boers, An-
neke Bartelsman, Marloes van 
Meeteren en Romy Pielanen. 
Verkleed als engelen lieten ze 
een mooi dressuurviertal zien.
Frosty The Snowmen verzorgde 
het lange teugelnummer met de 
pony’s Rodeo en Red Rabbit. En 
zes ruiters in warme ijstruien met 
schaatsen om hun nek reden 
een paardencarrousel. Vanwe-
ge het slechte weer kon Maaike 
Voit helaas niet naar de manege 
afreizen om met haar paard Jo-
docus een kür op muziek te rij-
den. Romy Pielanen nam daar-
om haar plaats in en reed tot slot 
nog een prachtige kür op muziek 
met haar jonge paard Adagio.
In een prachtige witte wereld 
verscheen tenslotte de kerstman 
in de arreslee met de kabou-
ters en alle deelnemers die heb-
ben meegewerkt aan de show.  
Na afloop kon het publiek bij de 
open haard nog lang nagenie-
ten en praten over de geslaag-
de Winter Wonderland uitvoering 
tot in de late uurtjes. 
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Glühweintoernooi bij 
jeu de boules PUIJ
IJmuiden - Ook dit jaar orga-
niseerde Jeu de Boules ver-
eniging PUIJ weer een Glüh-
weintoernooi. Dit doen ze nu 
al voor de negende keer. On-
der het genot van een goed 
glas glühwein en bij een knis-
perend houtvuur wordt er op 
het veld een Jeu de Boulestoer-
nooi gespeeld. Dit jaar waren 
er niet zoveel deelnemers, maar 
dat mocht de pret niet druk-

ken. Het leuke aan dit toernooi 
is dat iedereen mag meespelen. 
Je hoeft geen lid te zijn van de 
vereniging. Niet alleen onze le-
den, maar ook de partners, die 
de rest van het jaar nooit spe-
len, zijn van de partij. Ze doen 
juist nu mee voor de gezellig-
heid.
Meer inforamtie: 023-5393818. 
Zie ook www.puij.nl. (foto: frits 
houtgraaf)

Viering in
Sint Jozefkerk
Velsen-Noord - Op kerstavond 
24 december om 18.30 uur is er 
in de RK Sint Jozefkerk, Wijker-
straatweg 55 een familieviering 
met als thema ‘Jezus is geboren’. 
Kapelaan Nico Kerssens zal voor-
gaan in deze eucharistieviering. 
Ook dit jaar is er weer een kerst-
spel door kinderen. Ruim twin-
tig kinderen spelen tijdens de 
mis het kerstverhaal na. Natuur-
lijk met Jozef en Maria, die dit jaar 
echt op een ezeltje rijdt. En ook de 
drie koningen die de ster volgen. 
Alle kinderen mogen tijdens de 
viering meelopen naar de kerst-
stal om te zien hoe het kindje Je-
zus in de kribbe wordt gelegd. Het 
Jeugdkoor Sint Jozef zingt beken-
de en minder bekende kerstlied-
jes. De overige vieringen tijdens 
de kerstdagen zijn op: Kerst-
avond, vrijdag 24 december om 
22.00 uur de Nachtmis met zang 
van het koor Between en kape-
laan Nico Kerssens als voorgan-
ger. Eerste kerstdag, zaterdag 25 
december om 09.30 uur kerstmis-
viering met het gemengd koor en 
Pater Roland Putman als voorgan-
ger. Tweede kerstdag, zondag 26 
december om 09.30 uur viering 
feest van de Heilige Familie met 
zang van het koor Between en 
kapelaan Nico Kerssens als voor-
ganger. Op oudejaarsavond en 
nieuwjaarsdag zijn er geen vie-
ringen.

Fantastische podium-
avond op het Vellesan
IJmuiden - En weer kan het Vel-
lesan College terugkijken op een 
grandioze podiumavond in de 
Aula van het Hoofdgebouw op 
15 december. Een hele groep 
leerlingen stond om 19.00 uur 
op deze woensdagavond voor de 
deur te trappelen van ongeduld 
om hun show te kunnen presen-
teren! De aula van het Hoofdge-
bouw was omgetoverd tot een 
waar theater met een podium 
dat ook kraakte van ongeduld. ‘s 
Middags hadden een aantal ar-
tiesten al kunnen warm draaien 
in een kleine voorstelling voor al-
le eerste klassen van de school 
dat met veel enthousiasme  ont-
vangen werd.
De stemming zat er dus goed in 
toen om half acht ’s avonds de 
avond werd geopend en het pu-
bliek werd getrakteerd op een 
bonte mix van  artiesten. Leer-
lingen en docenten vertoon-
den hun kunst met gitaar, zang, 
drum, dans, cello, piano, enzo-
voort. Wat was de kwaliteit weer 
hoog! Het Vellesan College mag 
met recht trots zijn op haar leer-
lingen die al weken aan het oe-
fenen geweest waren om zo 
goed mogelijk voor de dag te ko-
men. Een gedeelte van de orga-
nisatie was ook geheel in han-
den van de leerlingen die dit met 
verve uitvoerden. 
Het publiek was na afloop zo uit-
zinnig dat de laatste act, hele-

maal bedacht en uitgevoerd door 
bijna alle leerlingen van de nieu-
we dansklas, nog een keer te-
ruggeroepen werd. Met veel ap-
plaus kregen zij de goedkeuring 
van een meer dan tevreden pu-
bliek. 
En niet alleen het publiek was 
over deze prestatie zo tevre-
den; ook de dansdocenten van 
de nieuwe dansklas waren vol-
komen verrast dat hun leerlin-
gen zonder hun inmenging of 
bemoeienis zo een fantastisch 
resultaat hebben kunnen neer-
zetten. Na afloop verzuchtte een 
aantal leerlingen met enige spijt 
dat het nu weer een jaar moet 
duren voor de volgende Podium-
avond op het Vellesan College 
gehouden wordt.

Goud en Zilver
voor Sterre Basjes
Regio - Afgelopen weekend 
vond in Woerden de Bosan-Cup 
plaats. Hierbij streden de turn-
selecties uit het gehele land om 
het ere metaal per toestelonder-
deel. Deze eerste wedstrijd van 
het seizoen is een prima kracht 
meting voor de deelnemers om 
te zien waar ze staan ten opzich-
te van de concurentie. Uiteinde-
lijk heeft TOS Heemskerk 17 me-
dailles weten te winnen met haar 
turnmeiden. in de 2e Divisie pu-
pillen II wist de IJmuidense Ster-
re Basjes twee medailles binnen 
te slepen. Goud op het onder-
deel Brug en zilver op de balk. 
Over all werd zij tevens eerste, 
hetgeen veelbelovend is voor de 
rest van het seizoen.

Muziekvereniging Soli 
actief tijdens Kerstmis
Santpoort-Noord - In de 
nacht van 24 op 25 decem-
ber vindt van 24.00 tot 01.00 
uur op het Broekenbergerplein 
de jaarlijkse kerstsamenzang 
plaats. 
De muziek wordt verzorgt door 
15 leden van muziekvereni-
ging Soli. Om warm te blijven 
is er voor en na de zang gra-
tis glühwein en warme choco-
lademelk.
In Velserbroek spelen op kerst-
avond leden van het klein or-
kest van muziekvereniging So-
li onder leiding van Helen van 
Wolferen samen met het Vel-

serbroeker koor ‘Effe Anders’, 
dirigent is André Jansen. De 
kerstsamenzang op het Ves-
tingplein is van 19.00 tot 20.00 
uur. 
Op tweede kerstdag geeft mu-
ziekvereniging Soli een kerst-
concert in het muziekgebouw 
van Soli, naast station Drie-
huis, van 13.00 tot 14.15 uur. 
Soli brengt naast mooie en 
swingende kerstmelodieën ook 
kerstliederen ten gehore die 
kunnen worden meegezongen. 
De jeugdleden laten horen hoe 
mooi ze al kunnen spelen en er 
is een kerstquiz. 

Westerveld lid van 
Significant Cemeteries
Driehuis - Begraafplaats Wes-
terveld is als eerste begraaf-
plaats in Nederland toegetreden 
tot de Association of Significant 
Cemeteries in Europe (ASCE). 
Lid van deze prestigieuze inter-
nationale organisatie van bijzon-
dere begraafplaatsen zijn onder 
andere het monumentale Père-
Lachaise in Parijs, Montjuic in 
Barcelona en Cimitero del Ver-
ano in Rome. 
Leo van Eijk, directeur van Wes-
terveld, is zeer verheugd met de 
toetreding: ,,Dat wij gevraagd 
zijn om tussen deze wereldbe-
roemde monumentale begraaf-
plaatsen ook lid te mogen wor-

den van deze organisatie be-
tekent voor ons een erkenning 
waar ik ontzettend trots op ben.”
Westerveld is de eerste begraaf-
plaats in ons land die zich lid 
mag noemen van de ASCE. Leo 
van Eijk: ,,Al eerder zijn wij ge-
vraagd om eens te kijken bij een 
aantal leden in het buitenland. 
Wij waren erg onder de indruk 
van het werk dat de ASCE doet 
om onder andere de schoon-
heid, het monumentale karakter, 
de unieke architectuur en de bij-
zondere historie van de verschil-
lende Europese begraafplaatsen 
internationaal bij het publiek be-
kend te maken.’’

Driehuis - Een bewoner van de 
Lodewijk van Deyssellaan lag 
zondagavond rond 20.30 uur in 
bed toen hij gerommel hoor-
de aan de deur. Toen de bewo-
ner ging kijken, zag hij vijf of zes 
mannen staan. Deze renden alle-
maal weg toen ze oog in oog met 
de bewoner kwamen te staan. De 
mannen waren zeer vermoede-
lijk inbrekers. Een zoektocht in de 
omgeving heeft vooralsnog niets 
opgeleverd, maar de politie hoopt 
dat er mensen zijn die dit groep-
je mannen hebben zien vluchten 
of bijvoorbeeld in een auto heb-
ben zien wegrijden, of eerder die 
avond in de omgeving hebben ge-
zien. U kunt bellen met de politie 
in Driehuis, telefoon 0900-8844. 
Bent u getuige van een inbraak of 
ziet u verdachte personen bij een 
woning of auto? Schroom dan 
niet om 112 te bellen.

Inbrekers 
overlopen
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Faunabeheerplan 
damherten ingediend
Regio - De Faunabeheerders 
in Noord- en Zuid-Holland 
hebben vorige week het Fau-
nabeheerplan Damherten in-
gediend bij de provincies. Het 
gaat om een plan dat betrek-
king heeft op het beheer van 
damherten in het leefgebied 
van IJmuiden tot Den Haag. 
Doelstelling is het waarbor-
gen van de verkeersveiligheid 
en het voorkomen van schade 
aan gewassen.

In de duinen van Noord- en 
Zuid-Holland leeft een gro-
te populatie damherten, die 
zich steeds verder uitbreidt. Het 
grootste deel van deze populatie 
bevindt zich in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Omdat de-
ze groeiende populatie in zowel 
Noord- als Zuid-Holland steeds 
meer schade aan de verkeers-
veiligheid en landbouwgewas-
sen veroorzaakt, is besloten om 
voor beide provincies één geza-
menlijk beheerplan op te stel-
len. De schade wordt met na-
me veroorzaakt door jonge man-
nelijke damherten, die op onder-
zoek gaan buiten het leefgebied. 
Hierbij gaan ze de weg op, met 
als gevolg tientallen aanrijdin-
gen. Daarnaast veroorzaken ze 
schade op bollenvelden en zijn 
er veel klachten over de aanwe-
zigheid van de dieren in de ste-
delijke bebouwing. 
In het plan worden alle genomen 
en nog te nemen maatregelen 
beschreven. Het gaat hier om bij-
voorbeeld het plaatsen van hek-
werken, wildroosters, wildspie-
gels en wildreflectoren, het ver-
lagen van de snelheid op wegen 

en uitbreiding bebording en de 
natuurbrug Zandvoort. Ondanks 
alle getroffen maatregelen blijft 
de schade nog steeds toenemen. 
Geconcludeerd wordt dat naast 
al deze maatregelen afschot van 
de damherten nodig is om ver-
dere schade te voorkomen. Het 
in het plan geformuleerde be-
heer heeft als uitgangspunt dat 
schade wordt beperkt door te 
verhinderen dat damherten zich 
buiten het leefgebied begeven. 
Met dit beheer worden de jonge 
mannelijke dieren gedood, die 
uit het gebied dreigen te treden. 
Daarnaast wordt de groei van de 
populatie beïnvloed door afschot 
van hindes. Om de effecten van 
deze aanpak te kunnen meten, 
wordt in het plan voorgesteld dit 
beheer intensief te monitoren en 
te evalueren gedurende een pe-
riode van twee jaar en zo nodig 
bij te stellen. 
In het beheerplan zijn verschil-
lende alternatieve vormen van 

beheer onderzocht, zoals het 
toedienen van anticonceptie, 
het uitzetten van natuurlijke vij-
anden (wolven) of het verplaat-
sen van dieren. De conclusie in 
het plan is dat deze alternatieven 
niet praktisch en/of haalbaar zijn 
of geen daadwerkelijke oplos-
sing van het probleem zijn.
Het plan ligt ter besluitvorming 
bij Gedeputeerde Staten van 
Noord- en Zuid-Holland. Voor-
dat de beide colleges een besluit 
kunnen nemen dient eerst het 
Faunafonds te worden gehoord. 
Daarnaast is het plan voor ad-
vies voorgelegd aan de Fauna-
bescherming en de Dierenbe-
scherming. De verwachting is 
dat de provincies begin febru-
ari 2011 een besluit zullen ne-
men. Daarna wordt in overleg 
met de gemeente Amsterdam 
bepaald op welke manier zij dit 
beheerplan in gaan zetten. Zie 
ook www.noord-holland.nl. (foto: 
Frits Houtgraaf)

Velserbroek - In januari 2011 
start in Jongerencentrum de Koe 
weer een kookcursus voor tie-
ners van 11 tot en met 15 jaar. 
Bij de tienerkookcursus leer je 
je eigen potje koken, onder des-
kundige begeleiding van Ria en 
Tanja. Daarna ga je het lekker 
opeten. Er zijn nog maar enke-
le plaatsen vrij. De cursus is op 
maandag van 17.00 uur tot 19.00 
uur. De kosten zijn 24 euro voor 
6 lessen. Meer informatie: 023-
5491817.

Kookcursus

Sfeervol kerstconcert
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Woensdag 
22 december om 20.00 uur is 
La Cappellaccia terug in ‘t Mos-
terdzaadje aan de Kerkweg 29. 
Toen vorig jaar dit vierstemmige 
vocaal ensemble het kerstcon-
cert verzorgde viel er een enorm 
pak sneeuw die dag. Zowel bin-
nen als buiten was het erg sfeer-
vol. Daarom komen ze ook dit 
jaar weer graag terug met een 
programma waarin ze een keur 
uit hun kerstrepertoire ten bes-
te geven. 
De zangers zijn: Christien van ’t 
Hof- sopraan, Stephanie Gericke 
– mezzosopraan, Pieter de Goe-
de – tenor, Gerard Smits – bas.
Spannende muziek van de Span-
jaard Mateo Flecha met stormen 

op zee in het geboortejaar van 
Christus en roepende herders 
(Riu, riu, chiu). Verder de ‘ever-
greens’ en bijzondere kerstliede-
ren uit veel windstreken in aller-
lei talen. Bekende liederen in af 
en toe minder bekende zettin-
gen afgewisseld met onbekende 
liederen uit bijvoorbeeld Spanje, 
Zweden en Tsjechië. Wereldlijk 
en geestelijk, heel oud en rede-
lijk modern, samen met het pu-
bliek of door de zangers van La 
Cappellaccia. Een sfeervolle op-
maat naar de kerst.
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook www.mosterdzaad-
je.nl.

Derde plaats Beekvliet
Velserbroek - Basisschool de 
Beekvliet heeft donderdag 16 
december met hun project ‘De 
boerderijschool’ de derde prijs 
gewonnen bij de Noord-Hol-
landse Onderwijsprijs. De school 
ontving de trofee en een geld-
bedrag van 250 euro uit handen 
van gedeputeerde Rob Meerhof 
van de provincie Noord-Holland 
in het Teylers Museum in Haar-
lem. In totaal deden 15 scholen 
mee aan in de categorie ‘primair 
onderwijs’.
Het project ‘De boerderijschool’ 
is een intensieve vorm van boer-
derijeducatie, waarbij kinde-
ren uit groep 6 een jaar lang (20 
dagdelen) gaan werken en le-
ren op een nabijgelegen boerde-
rij. Het leren door ervaren staat 
centraal. De authentieke leer-
omgeving van de boerderij geeft 
andere mogelijkheden dan het 
schoolgebouw, waardoor kinde-
ren op andere manieren kunnen 
leren en andere talenten kunnen 

benutten. Doordat de kinderen 
in een jaar de boerderij veelvul-
dig bezoeken, leren ze veel over 
de natuur en over het werk van 
een boer. De jury: ,,Een leuk en 
aansprekend project. Dat zit hem 
niet in de eerste plaats in de ori-
ginaliteit. Veel scholen ontwikke-
len activiteiten met leerlingen  op 
locatie. Doorgaans gaat het dan 
om incidentele uitstapjes. De 
Beekvliet gaat echter veel ver-
der dan je van een gewone ba-
sisschool mag verwachten. Het 
boerderijproject strekt zich uit 
over een lange termijn en er ont-
wikkelt zich een structurele sa-
menwerking tussen een scho-
lengemeenschap en een boer-
derij.’’
De Onderwijsprijs, een initia-
tief van het Instituut voor Nati-
onale Onderwijs Promotie (IN-
OP), is ingesteld om de creativi-
teit en inventiviteit in het primair 
en voortgezet onderwijs voor het 
voetlicht te brengen.

Kerst in Oud-Velsen
Velsen-Zuid - In de sfeervolle 
Engelmunduskerk in Oud-Velsen 
worden met kerst twee bijzonde-
re diensten gehouden. Op kerst-
avond, 24 december, is dat de 
kerstnachtdienst. In deze dienst 
klinken de oude verhalen en wor-
den vertrouwde liederen gezon-
gen. Het Engelmunduskoor zingt 
een aantal christmas carols. Voor-
gangers zijn de dominees Hel-
mers en Hoekstra. De beide or-
gels worden bespeeld door de 

heren Brink en Haringa. De dienst 
begint om 22.30 uur. Vanaf kwart 
over tien is er al samenzang. Op 
kerstochtend, 25 december, is er 
een dienst waarin het kerstfeest 
van de kinderkerk wordt gevierd. 
Een laagdrempelige viering voor 
kleine en grote mensen met als 
hoogtepunt de opvoering van de 
kerstmusical ‘Het feest gaat door!’ 
Na afloop is er chocolademelk 
met kerstkrans. Deze dienst be-
gint om 10.00 uur.

Regio - In de hele regio zijn door 
de gladheid ongevallen gebeurd. 
Op veel plaatsen rijden automo-
bilisten met aangepaste snel-
heid, maar dat kan niet altijd 
voorkomen dat weggebruikers 
te maken kregen met slippartij-
en waarbij in een aantal gevallen 
ook schade is ontstaan. Er zijn 
geen gewonden gevallen.

Ongevallen

Bibliotheek Velsen
start naschools aanbod
Velsen - Bibliotheek Velsen gaat 
naast de wekelijkse ‘Doe Mee 
Met’-activiteiten voor kinderen 
nu ook cursussen en workshops 
aanbieden die gegeven wor-
den door kunstenaars, acteurs, 
schrijvers, fotografen en dichters. 
Voorbeelden hiervan zijn ‘Shop je 
Strip - maak je eigen fotostrip-
verhaal’, ‘Post uitgedost - Maak 
kunst van post’, ‘Vliegbeesten - 
Maak van afval een insect’ en 
‘Kruip in de huid van een boek - 
Acteer in je favoriete verhaal’
De kinderen doen kennis op 
door actief te experimenteren en 
te onderzoeken. Zij krijgen een 
stem in de bibliotheek, doordat 

hun werk serieus zal worden ge-
nomen. Hun visie en de verta-
ling daarvan in een expressieve 
uiting zal zichtbaar zijn voor een 
groot publiek. 
Vanaf januari 2011 doet de bi-
bliotheek mee aan de impuls-
regeling Bredescholen Sport en 
Cultuur, de zogenoemde combi-
natiefuncties. Dit aanbod daagt 
kinderen uit om actief deel te 
nemen aan kunst en cultuur en 
beoogt een doorgaande lijn in 
het aanbod van activiteiten tij-
dens en na schooltijd. De dead-
line voor inschrijving is 7 januari 
2011. Zie ook www.bibliotheek-
velsen.nl.
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Stadsschouwburg Velsen
Rhythm Kings
komen naar Velsen
Velsen - Het nieuwe jaar be-
gint sensationeel met een exclu-
sief theaterconcert van één van 
de grootste bassisten in de rock-
‘n-roll-geschiedenis: Bill Wy-
man. Na 31 jaar dé bassist (en 
grondlegger) van de Rolling Sto-
nes te zijn geweest, toert Wyman 
al jaren met zijn eigen ‘Rhythm 
Kings’ langs concertzalen we-
reldwijd. Op maandag 17 janua-
ri (20.15 uur) doet hij nu ook de 
Stadsschouwburg Velsen aan.
Is er nog leven na The Rolling 
Stones? Nou en of! Vraag dat 
maar aan Bill Wyman. Hij was 
van 1962 tot 1993 hun bassist. 
Sinds 1997 heeft hij zijn eigen 
band, `The Rhythm Kings’. De-
ze negenkoppige all-star band 
speelt op sublieme wijze klassie-
kers uit de rhythm ‘n blues, soul 
en rock-’n-roll. Grote hits als 
`You Never Can Tell’, ‘I Put a Spell 
on You’ en ‘Honky Tonk Women’ 
komen op de bijzondere muziek-
avond in de Stadsschouwburg 
Velsen zeker voorbij!
De ‘stille’ Stone verliet Mick, 
Keith, Charlie en Ronnie voor zijn 
oude liefde: lekker ‘ouderwetse’ 
(rhythm ‘n) blues, zoals hij die 
vanaf 1997 speelt met zijn ‘mu-
ziekvriendenclubje’ The Rhythm 
Kings. Bill Wyman brengt elk op-
treden een keur van topmusi-
ci mee. Hij kan voor zijn tournee 
kiezen uit niet de minsten. Wat 
te denken van gitarist en Gram-
my Award-winnaar Albert Lee 
(werkte o.a met Joe Cocker en 
Everley Brothers), vocalist Bever-
ley Skeete (onder andere gezon-
gen bij Elton John en Sting), gi-

tarist Terry Taylor, drummer Gra-
ham Broad (onder andere BB 
King, Tina Turner en Stevie Won-
der), saxofonisten Nick Payn en 
Frank Mead, toetsenist Geraint 
Watkins (onder andere Sting, 
Mark Knopfler, Eric Clapton en 
Tom Jones) en muziekheld Ge-
orgie Fame (onder andere ge-
werkt met Van Morrisson, Eric 
Clapton). Bill Wyman zegt over 
zijn all-star band zelf het vol-
gende: ,,For me, it’s a privilege to 
play with such real musicians. It 
gives me such a thrill to play our 
kind of music to audiences that 
appreciate real musicians, play-
ing real instruments – with not a 
computer to be seen. I love being 
a Rhythm King.” Toegang 39,75. 
Reserveren en meer informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789. (foto: 
Jordi Renart)

Klassieker ‘Karakter’
in Stadsschouwburg
Velsen - In ‘Karakter’ kruipen 
Joost Prinsen en Waldemar To-
renstra op dinsdag 18 januari 
(20.15 uur) in de huid van deur-
waarder Dreverhave en zijn ‘on-
echte’ zoon Katadreuffe. De to-
neelbewerking van het beroem-
de boek van Bordewijk, in regie 
van Ger Thijs, mag zich verheu-
gen op lovende pers en is on-
langs genomineerd voor de To-
neel Publieksprijs.
Na de prachtige bewerking 
van Hella Haasse’s ‘Heren van 
de Thee’ (nominatie Toneelpu-
blieksprijs), brengt regisseur Ger 
Thijs een andere literaire klas-
sieker vol stevige karakterbot-
singen op de planken: ‘Karak-
ter’ van Bordewijk. Dreverhave is 
een alom gevreesd deurwaarder. 
Katadreuffe is zijn onechte zoon, 
verwekt bij dienstbode Joba. 
Met een ijzeren ambitie en dis-
cipline probeert de jongen zich 
uit zijn eenvoudige milieu op te 
werken tot advocaat. In zijn stre-
ven wordt hij consequent tegen-
gewerkt door een geheimzinnig 
figuur. Het blijkt zijn eigen va-

der te zijn. ‘Karakter’ is een bot-
sing tussen drie koppige Hollan-
ders. Dreverhave (Joost Prinsen) 
die denkt dat hij zijn zoon sterk 
maakt door hem dwars te zitten. 
Joba (Marie-Louise Stheins) die 
ondanks herhaalde aanzoeken 
weigert de vader van haar kind 
te trouwen en Katadreuffe (Wal-
demar Torenstra) die alles opof-
fert aan zijn ambitie en daarmee 
de liefde van zijn leven misloopt. 
Andere prachtrollen zijn er voor 
onder andere George van Houts 
en Jules Croiset.
Het meesterwerk van Borde-
wijk werd in 1997 verfilmd door 
Mike van Diem en met een Os-
car bekroond. Na het witte doek 
verovert ‘Karakter’ nu de Neder-
landse theaterpodia. 
De toneelbewerking van Ger 
Thijs heeft lovende recensies 
ontvangen. Gratis voorbeschou-
wing van 19.30 tot 20.00 uur in 
de theaterzaal.
Prijs: 29,75, CJP 26,75. Reserve-
ren en meer informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789. (foto: Piek)

IJmuiden - Na Arie & Silves-
ter kwam Silvester Zwaneveld 
als solocabaretier overdonde-
rend op dreef. Met ‘Het Recht 
van de Sterkste’ zet Silvester op 
dinsdag 18 januari (20.30 uur) 
deze nieuwe koers overtuigend 
door. Op deze dag kan het Vel-
sense publiek in het Thalia Thea-
ter genieten van zijn tweede so-
loshow die, volgens de landelijke 
pers, “grappig, indrukwekkend 
en meeslepend” is. Een caba-
retprogramma vol hilarische vi-
suele scènes, interactieve sket-
ches, bloedstollende verhalen, 
filosofische overpeinzingen en 
sterke, harde grappen. Een in-
dringende show met een onge-
zonde dosis humor. Dat Silves-
ter een zaal plat kan spelen, be-
wees hij jarenlang met zijn ma-
tje Arie Koomen. Met zijn eerste 
solo ‘Silvester Alone’ slaagde hij 
er in het publiek te laten gieren 
van het lachen, zonder daarbij de 
inhoud te schuwen. Met zijn mix 
van stand-up comedy en per-
soonlijke verhalen wist hij ook 
de pers te overtuigen: ‘de grap-
pentap staat vol open’, ‘de hele 
zaal krijgt hij aan het schaterla-
chen’, ‘als Silvester persoonlijke 
onderwerpen aansnijdt, veran-
dert de cabaretier van een vrolij-
ke grappenmaker in een bloed-
stollende verteller’. Ook in ‘Het 
Recht van de Sterkste’ valt weer 
volop te genieten van messcher-
pe, ongezouten en hilarische 
stand-up zoals iedereen van Sil-
vester gewend is. De grote vraag 
van de avond is: zijn wij evolu-
tionair gezien niet allang voor-
bij onze uiterste houdbaarheids-
datum? En als wij inmiddels evo-
lutionair afval zijn, wat doen we 
dan nog met onze tijd op aar-
de? Toegang 20,25 euro inclu-
sief pauzedrankje en garderobe. 
Locatie: Thalia Theater, Brees-
aapstraat 52, IJmuiden. Meer in-
formatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789.

Cabaretheld 
Zwaneveld
Thalia Theater

Muzikale strijd in 
‘Beatles vs Stones’
IJmuiden - Op woensdag 19 ja-
nuari (20.30 uur) wordt het een 
spannende muzikale avond in 
het Thalia Theater. An (Marjo-
lein Meijers) & Jan Rot gaan dit 
keer een bikkelharde muzika-
le strijd aan: ‘Beatles v/s Stones’. 
Hij heeft een ‘bloedhekel’ aan de 
Beatles. Zij haat ‘elke noot’ van 
de Stones. Jan Rot en Marjolein 
Meijers gaan op zoek naar het 
definitieve antwoord op de oud-
ste vraag uit de popgeschiede-
nis: wie is beter? De Beatles- en 
Stoneshits worden weer voorzien 
van een spetterende Jan Rot-
hertaling. Wie er uiteindelijk be-
ter is? De zaal beslist! ‘An & Jan’ 
is het ‘pretproject’ van zanger en 
vertaler van meesterwerken Jan 
Rot en Marjolein Meijers, ali-
as Annie van de Berini’s. In kor-
te maar spetterende tournees 
brengen zij steeds een ander 
feestpakket aan vertaalde we-
reldhits. Twee seizoenen geleden 
deden zij in de Stadsschouw-
burg Velsen met veel succes een 
greep uit de Top 100 aller tijden, 

waaronder de integrale ‘Bohemi-
an Rhapsody’. In het Thalia Thea-
ter gaat het duo, vergezeld door 
Jan van der Meij, een spannen-
de en eeuwenoude strijd aan die 
sinds de jaren zestig van de vori-
ge eeuw hevig woedt. Prijs: 20,75 
Locatie: Thalia Theater, Brees-
aapstraat 52, IJmuiden. Meer in-
formatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789. (foto: Ben Kleyn & 
Robert Gort)

Stadsschouwburg Velsen
Hilarische komedie 
‘Showbizz baby!’
Velsen - MTV scoort ook in het 
theater met voorstellingen die 
een jonge doelgroep aan spre-
ken. Door de hoge kwaliteit van 
de voorstellingen, waarbij voor-
al het acteerwerk in het oog 
springt, weten producent Rick 
Engelkes en de populaire tele-
visiezender een steeds grotere 
en bredere doelgroep aan zicht 
te binden. 
Op donderdag 20 januari (20.15 
uur) komt het gezelschap naar 
de Stadsschouwburg Velsen 
met een ware sterrencast. Jen-
nifer Hoffman en Egbert-Jan 
Weeber zijn te zien in de mes-
scherpe, snelle en hilarische 
komedie ‘Showbizz Baby!’.
2010 was een bijzonder jaar 
voor Egbert-Jan Weeber. Na 
een opvallende en veelgepre-
zen hoofdrol in de hitfilm ‘Sint’ 
werd de jonge acteur wederom 

onder lovende kritieken bedol-
ven na afloop van de premiè-
re van het toneelstuk ‘Show-
bizz Baby!’.
Het grote publiek kan ‘Eggie’ 
ook kennen van zijn eerde-
re films: onder andere ‘Oesters 
van Nam Kee’, ‘Van God Los’, 
‘Snowfever’ en ‘Alibi’. Vanaf fe-
bruari is hij met zijn ‘Showbizz 
Baby!’-tegenspeelster Jenni-
fer Hoffman ook weer te zien in 
de Net5-serie ‘Verborgen ge-
breken’. 
Naast Jennifer en Egbert-
Jan ziet het publiek Hylke van 
Sprundel (dokter Jurriaan uit 
‘S1ngle’) en aanstormend ta-
lent Judith van den Berg.
Prijs: 22,75, CJP 19,75, inclusief 
pauzedrankje en garderobe. 
Reserveren en meer informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of tel. 0255-515789.

Velsen - Als er één show 
is die jaar in jaar uit veel pu-
bliek heeft getrokken, dan is 
het wel ‘Jeans’. Al meer dan 
20 jaar een merknaam met al-
tijd mooie, feestelijke, afwisse-
lende en swingende voorstel-
lingen. Jeans 20 - ‘Let’s Cele-
brate’ belooft op vrijdag 21 ja-
nuari (20.15 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen een ultiem 
feest der herkenning te wor-
den. Acht jonge toptalenten, 
waarvan een aantal al succes 
oogstte in eerdere Jeansshows, 
staan samen met de Jeans-
band garant voor een voorstel-
ling met mooie, ontroerende en 
komische momenten. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl.

Jeans 20 ‘Let’s 
Celebrate’
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Terrasvogels huldigt 
lotenverkopers GCA
Santpoort-Zuid - De jeugd-
leden van SV Terrasvogels die 
de meeste loten hebben ver-
kocht tijdens de Grote Club 
Actie zijn door Intertoys De 
Ballon in het zonnetje gezet. 
Filiaalmanager Sjoert Kolkman 
heeft aan Moreno Koppes, 
Niels Ruigrok en Binck Wijnen 
cadeaubonnen uitgereikt. De-
ze drie kanjers waren samen 
goed voor 204 loten! Jongens 
E1 ging met de teamprijs aan 
de haal. Zij gaan een middag-
je bowlen.

Kerst Inn sluit jaar af
Velsen-Noord – Regen en nat-
te sneeuw hield de inwoners 
van Velsen-Noord vorige week 
donderdag niet thuis. Massaal 
kwamen zij naar het Strating-
plantsoen, waar op het plein-
tje bij de muziektent een Kerst 
Inn werd gehouden door de 
Stichting Vrienden van Velsen-
Noord.
Het pleintje leek wel een plaat-
je uit een sprookje van Dickens. 
Rond een grote kerstboom met 
lichtjes stonden allerlei kraam-
pjes die feestelijk verlicht wa-
ren. Er waren schapen, de kin-
deren verdrongen zich om die 
te mogen aaien. De leerlingen 
van ontmoetingsschool De Tri-
angel droegen kerstmutsen 
met vrolijk knipperende licht-
jes. Zij openden de Kerst Inn 
met het zingen van kerstlied-
jes en liedjes uit musicals. Hier-
na gingen zij terug naar school 
voor het kerstdiner. Hun ouders 
bleven onder het genot van een 
hapje en een drankje bijkletsen 
met bekenden, terwijl er diverse 
muzikale optredens waren.
Stichting Vrienden van Velsen-
Noord wilde met deze Kerst-
Inn het oprichtingsjaar afslui-
ten en hoopt dat het een jaar-
lijkse traditie wordt. ,,Een span-
nend en actief jaar waarin veel 
op ons pad kwam, zoals de 
bus’’, zegt bestuurslid Karin 
Koks. De stichting heeft een ei-
gen bus, die ingezet wordt voor 
bijvoorbeeld uitjes en school-
reisjes. Alleen leden mogen 
mee, dat zijn er op dit moment 
ruim 700. De sociale samen-

hang verschraalde, daarom be-
sloten een aantal inwoners tot 
het oprichten van Vrienden van 
Velsen-Noord. Zij namen hier-
mee het heft in eigen handen, 
gesteund door de energie die 
al in de wijk leefde. ,,Het is be-
langrijk om prettig en positief 
met en naast elkaar te wonen. 
In 2011 willen we initiatieven 
vanuit de wijk gaan ontwikke-
len en ook de sociale hulp meer 
op de kaart gaan zetten. Ieder-
een kent elkaar en de lijnen zijn 
kort, dus dat gaat wel lukken’’, 
aldus Karin.
Yolanda Bruin woont al 40 jaar 
in Velsen-Noord en ze zou er 
niet weg willen: ,,Het is hier 
dorps en knus, iedereen kent 
elkaar en er is een grote be-
trokkenheid.’’  Diezelfde me-
ning is Jolanda Leutholff toege-
daan: ,,Na mijn trouwen heb ik 
een paar jaar in Beverwijk ge-
woond, ik was blij toen ik weer 
terug kon naar Velsen-Noord.’’ 
Ze vindt de stichting een goed 
initiatief: ,,Mijn zoon zit in groep 
8, dan gaan ze middelbare 
scholen bezoeken. Laatst zou-
den ze naar de Duin en Kruid-
berg mavo in Driehuis, vanwe-
ge de gladheid konden ze niet 
op de fiets. Daarom mochten ze 
met de bus van de Vrienden van 
Velsen-Noord. Waar heb je dat 
nou, dat is toch uniek?’’, ver-
telt ze. De komst van de Vrien-
den van Velsen-Noord ervaren 
beide vrouwen als positief: ,,Er 
wordt nu veel meer gedaan en 
georganiseerd.’’ (Carla Zwart, 
foto: Gert-Jan Maas)

Kerstdiner Zonnebloem
Velserbroek - Vorige week 
woensdag ontving De Zonne-
bloem afdeling Velserbroek 45 
gasten voor het jaarlijkse kerst-
diner. Dit vond plaats in de au-
la van basisschool De Hoek-
steen, die deze ruimte al sinds 
jaar en dag geheel belangeloos 
beschikbaar stelt. 
Voorgaande jaren lukte het altijd 
om een sponsor voor het eten te 
vinden, dit jaar niet. Maar Mar-
co Heijnen, broer van vrijwilli-
ger Ilona, heeft een cateringbe-
drijf: BestGezellig Party Catering. 
Voor een vriendenprijsje maak-
te hij een warm en koud buffet, 
waar de gasten heerlijk van aten. 
De vrijwilligers van De Zonne-
bloem kregen ook hulp van vier 
leerlingen van de Schoter Scho-
lengemeenschap, dit in het ka-
der van de maatschappelijke 
stage. 
Matthijs (17) vertelt: ,,We hebben 
ook de kerstverlichting in woon- 
en zorgcentrum Schalkweide 
opgehangen, daar deden we de 
hele middag over. En we brach-
ten kalenders rond voor de ou-
derenbond in Bloemendaal. Bij 
De Zonnebloem is het ’t leukst, 

het is heel gezellig en iedereen 
is heel open.’’
De leerlingen dekten de tafels, 
serveerden het eten en schon-
ken drinken in. Ook hielpen ze 
mee met het ophalen van de gas-
ten uit De Hofstede. Matthijs be-
sluit om een rondje te gaan ma-
ken, om te zien wie er nog wat 
wil drinken. ,,Hij ziet wat er ge-
daan moet worden, hij heeft ver-
antwoordelijkheidsgevoel’’, zegt 
voorzitter Sjaan Vink. ,,De leer-
lingen zijn heel behulpzaam naar 
de gasten toe. Het zit wel goed 
met de jeugd van tegenwoordig.’’
Na het eten, vlak voor de kof-
fie, zingt het koor van het Icht-
hus Lyceum onder leiding van 
Arno Hillige stemmige kerstlie-
deren. Mevrouw Botman geniet 
ervan. ,,Ik heb een heerlijke sala-
de gegeten, al het eten was heel 
goed’’, vertelt ze.
,,We kregen een lijstje waarop 
stond wat er allemaal was. Je 
kruiste dan aan wat je wilt heb-
ben en het werd voor je gehaald. 
Je wordt op je wenken bediend 
en ik wordt straks ook nog netjes 
naar huis gebracht, mooier kan 
het niet.’’ (Carla Zwart)

Politie zoekt 
kerstkaarten-
verkoper 
IJmuiden - De politie in IJmui-
den is op zoek naar een man die 
de deuren langsgaat om kerst-
kaarten te verkopen. De man 
geeft zich uit als een medewer-
ker van een uitgeverij. Een be-
woonster van de Vechtstraat 
meldde zich bij de politie en ver-
telde dat de man op 14 decem-
ber tussen 17.00 en 18.00 uur bij 
haar aan de deur geweest is. 
Zij vertrouwde het niet en stap-
te naar de politie. Vermoedelijk 
dezelfde man is maandagmid-
dag rond 17.30 uur aan de deur 
geweest bij een bewoner aan 
de Planetenweg. Daarover werd 
eerder deze week onderstaand 
persbericht verstuurd. De politie 
wil graag weten wie deze man is 
en komt daarom graag in con-
tact met mensen die denken de-
ze man ook gezien te hebben.

Inbreker over-
lopen, politie 
houdt man aan
Driehuis - Politiemensen hiel-
den vorige week dinsdag om-
streeks 04.00 uur een man aan, 
die korte tijd daarvoor in een 
schuur aan de Driehuizerkerk-
weg zou hebben ingebroken. 
Een oplettende buurtbewoner 
had de man gezien en belde de 
politie. De agenten stelden direct 
een onderzoek in en troffen de 
verdachte, een 20-jarige IJmui-
denaar, gehurkt in de tuin aan. 
Hij werd aangehouden. Tijdens 
zijn fouillering troffen de agen-
ten in zijn rugzak gereedschap 
aan, dat gebruikt kan worden bij 
inbraak. Ook werd een fles ster-
ke drank bij de verdachte gevon-
den die waarschijnlijk van dief-
stal afkomstig is. De goederen 
zijn in beslag genomen. De po-
litie vermoedt dat de man meer-
dere inbraken heeft gepleegd 
in de omgeving en vraagt men-
sen in de omgeving, bij wie in de 
schuur is ingebroken, aangifte te 
doen

Kerst op De Zandloper
IJmuiden - De kerstviering op 
basisschool De Zandloper was 
vorige week een viering met al-
les erop en eraan. ’s Ochtends 
gingen de kinderen naar de kerk 
om daar te luisteren en te kijken 
naar het kerstverhaal. Dit kerst-
verhaal werd opgevoerd door het 
team van De Zandloper. Daar-
na werden er op school mooie 
kerststukjes gemaakt werd er 

hard gewerkt aan diverse kerst-
versieringen. Hoogtepunt van 
de viering was het kerstdiner 
’s avonds. In feestkleding kwa-
men de kinderen in het donker 
op school waar ze ontvangen 
werden met mooie kerstmuziek, 
gezongen en gespeeld door Juf 
Natascha en Eric de Ruiter. Met 
een bezoek van de kerstman was 
het feest helemaal compleet.

Regio - Politiemensen stelden za-
terdagnacht omstreeks 01.30 uur 
na de melding dat er gevochten 
zou worden op de Botermarkt in 
Haarlem, direct een onderzoek in. 
Ter plekke troffen zij een 25-jarige 
Haarlemmer aan, die verklaarde 
klappen te hebben gehad. Toen 
hij een sneeuwpop vernielde, 
kwam er een aantal mannen uit 
een horecagelegenheid gelopen, 
waar de jongen geslagen en ge-
schopt werd. Agenten hielden op 
basis van signalement een 19-ja-
rige jongen uit Overveen aan. 

Mishandeling 
na vernielen 
sneeuwpop
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Bijzondere openingstijden 
Zwembad De Heerenduinen
In de kerstvakantie heeft zwembad De Heerenduinen in IJmuiden bijzonde-
re openingstijden. Recreatieve zwemmers zijn van harte welkom op:

• Donderdag 23 december 10.00 tot 16.30 uur
• Vrijdag 24 december 10.00 tot 15.30 uur
• Maandag 27 december 10.00 tot 16.30 uur
• Dinsdag 28 december 10.00 tot 16.30 uur (van 13.00 tot 16.00 uur spelletjesmiddag)
• Woensdag 29 december 10.00 tot 16.30 uur 
• Donderdag 30 december 10.00 tot 16.30 uur
• Vrijdag 31 december 10.00 tot 16.30 uur

Op eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag is het zwembad gesloten.

Landelijke Naturalisatiedag
Op woensdag 15 december 2010 was 
het Landelijke Naturalisatiedag. Voor 
die dag had de gemeente Velsen 10 
personen uitgenodigd die in de afge-
lopen zes weken Nederlander zijn ge-
worden. Samen met hun partner wer-
den zij om 13.30 uur op het Stadhuis 
ontvangen voor een feestelijke natu-
ralisatieceremonie.

Burgemeester Weerwind sprak hen har-
telijk toe. In zijn toespraak ging hij in op 
wat het betekent om de Nederlandse na-
tionaliteit te hebben en op de bijzondere 

verbondenheid met ons land die daarmee 
gepaard gaat. Na het officiële gedeelte 
volgde een bezoek aan het Zee- en Ha-
venmuseum te IJmuiden. Het programma 
duurde tot 17.00 uur.

Alle gemeenten en eilanden moeten op 
15 december – tevens Koninkrijksdag 
– een naturalisatieceremonie houden. 
Daarnaast organiseert elke Nederlandse 
gemeente deze ceremonie minstens één 
keer per zes weken als onderdeel van de 
procedure om Nederlander te worden. 
(foto: Reinder Weidijk)

(Brand)veilig het jaar uit
De statistieken tonen aan dat de 
schade aan gebouwen, bijvoorbeeld 
door vuurwerk, tijdens deze periode 
van het jaar veel groter is dan de rest 
van het jaar.

Het merendeel van deze schades zijn ge-
legenheidsschades, dat wil zeggen dat de 
daders niet alle consequenties van hun 
daden overzien.

Er is nu een checklist ‘(Brand)veilig het 
jaar uit’ opgesteld. Met 10 eenvoudig te 
realiseren maatregelen kunt u het pre-
ventieniveau van gebouwen aanmerke-
lijk verbeteren. U vindt deze checklist op 
www.velsen.nl.

Tijdens de jaarwisseling 2010/2011 is 
het verboden om vuurwerk af te ste-
ken op schoolpleinen en de omge-
ving daarvan (5 meter). 

De politie zal optreden tegen dege-
nen die dit verbod overtreden. Over-
treding kan leiden tot een hechtenis 
van maximaal drie 3 maanden of een 
fikse geldboete.

Geen vuurwerk 
op schoolpleinen

Gezamenlijke aanpak 
onrechtmatige bewoning
Op donderdag 16 december 2010 hebben 
de wooncorporaties Brederode, AWV Ei-
gen Haard, Kennemerhave en Woningbe-
drijf Velsen, samen met de gemeente Vel-
sen het ‘Convenant Woonfraude in Vel-
sen’ ondertekend. Door het uitwisselen 
van bestandsgegevens wordt onrechtma-

tige bewoning sneller ontdekt en wordt 
het mogelijk hiertegen op te treden. Dit 
bevordert de doorstroming op de huur-
markt en verbetert de leefbaarheid in de 
wijken. Hiermee wordt het signaal afge-
geven dat woonfraude niet wordt getole-
reerd. (foto: Reinder Weidijk)

Vanaf links: de heer van Ling, directeur AWV Eigen Haard, de heer Kuné, directeur Wo-
ningbedrijf Velsen, de heer te Beest, wethouder gemeente Velsen, de heer Mastenbroek, 
directeur Kennemerhave en de heer Salman, directeur Brederode.

Nieuwjaarsreceptie 2011
De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst 
van het gemeentebestuur van Velsen 
is op maandag 3 januari 2011. 

Tijdens deze openbare bijeenkomst in 
de burgerzaal van het Stadhuis is er ge-
legenheid tot het persoonlijk uitwisselen 
van nieuwjaarswensen tussen inwoners, 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 
organisaties en maatschappelijke instel-
lingen en leden van college en raad. 

De burgemeester houdt de traditionele 
nieuwjaarstoespraak. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren begint de bijeenkomst 
om 17.00 uur en eindigt om 19.30 uur. 

De burgerzaal is te bereiken via Plein 
1945. Iedereen is welkom.

Gladheidsbestrijding
We hebben op dit moment te maken 
met extreem winterse weersomstan-
digheden. De gladheidsbestrijding is 
door de gemeente Velsen uitbesteed 
aan de Reinunie. 

Er zijn bij ons Meldpunt veel klachten van 
bewoners en bedrijven binnengekomen. 
Voor een deel is dat begrijpelijk gezien 
het uitzonderlijk karakter van het weer. 
Aan de andere kant heeft de gemeente 
verplichtingen ten aanzien van de veilig-
heid van haar inwoners en de bereikbaar-
heid van de bedrijven. Het college heeft 

op dit moment ernstig zorgen of de Rein-
unie aan haar verplichtingen kan voldoen. 
Daarom is er naast de uitvoering van de 
gladheidsbestrijding door Reinunie  ook 
de inzet van het eigen gemeenteperso-
neel. Daarbij gaat het om het schoon-
maken en houden van (fiets)oversteek-
plaatsen, van bushaltes en toegangen tot 
veel bezochte locaties zoals bijvoorbeeld 
sporthallen. Ook wordt waar mogelijk 
aandacht besteed aan stoepen bij bejaar-
denhuizen, etc. Er is extra materieel aan-
geschaft om het effect van onze inspan-
ningen nog te verhogen.
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Kerstbomeninzameling
vanaf maandag 3 januari
Net als vorig jaar kunnen de kerstbo-
men weer bij de gemeente worden in-
geleverd om verbrand te worden. El-
ke ingeleverde boom is 50 eurocent 
waard. De inleverplekken staan hier-
onder. Op 5 januari is de kerstboom-
verbranding aan de Heerenduinweg 
in IJmuiden en op 6 januari is de ver-
branding aan de Hagelingerweg in 
Santpoort-Noord. 

Inleveren: wanneer, hoelaat en waar?
•	 Maandag	3	januari	tussen	15.30	en	

18.00	uur	op	alle	inleverplekken
•	 Dinsdag	4	januari	tussen	15.30	en	

18.00	uur	op	alle	inleverplekken
•	 Woensdag	5		januari	tussen	13.15	en	

17.00	uur:	Let	op:	IJmuidenaren	mogen	
dan	alleen	nog	inleveren	op	de	brand-
locatie	aan	de	Heerenduinweg	(zie	
hieronder);	andere	inwoners	van	Vel-
sen	kunnen	nog	op	alle	inzamelplek-
ken	terecht.	

•	 Donderdag	6	januari	tussen	13.00	en	
17.00	uur:	alleen	afleveren	op	brandlo-
catie	Santpoort-Noord,	Hagelingerweg

•	 Donderdag	6	januari	tussen	15.30	en	
17.00	uur	Vestingplein	Velserbroek

Inleverplekken
•	 Driehuis:	Driehuizerkerkweg/Schaep-

manlaan.	Naast	de	Kerk.
•	 IJmuiden:	parkeerplaats	Kennemer-

plein,	Plein	1940-1945,	Canopusplein,	
Heerenduinweg	brandplaats

•	 Santpoort-Noord:	Hagelingerweg/
Weertplantsoen

•	 Santpoort-Zuid:	Naast	het	station	
Santpoort-Zuid

•	 Velsen-Noord:	Stratingsplantsoen/Wij-
kerstraatweg

•	 Velsen-Zuid:	Brandweerkazerne
•	 Velserbroek:	Vestingplein

Kerstboomverbranding
•	 Op	woensdag	5	januari	vanaf	18.30	uur	

aan	de	Heerenduinweg	in	IJmuiden
•	 Op	donderdag	6	januari	vanaf	18.30	uur	

aan	 de	 Hagelingerweg	 tegenover	 de	
tuincentra.	

Niet verbranden?
Op	 zaterdag	 8	 januari	 2011	 neemt	 Rei-
nUnie	 kerstbomen	 mee	 die	 ’s	 morgens	
vóór	half	 8	bij	 de	ondergrondse	ophaal-
locaties	liggen	of	op	de	plek	waar	de	grij-
ze	en	groene	afvalbakken	horen	te	staan.

Melding defecte lichtmast
Merkt u dat er een lichtmast knippert 
of helemaal niet brandt, dan is het van-
af nu mogelijk om dit via internet te 
melden. 

Wilt	 u	 een	 defecte	 lichtmast	 elektronisch	
doorgeven,	dan	volgt	u	de	volgende	stap-
pen.	Ga	naar	www.velsen.nl	>	Direct	naar	
>	Melding	Openbare	Ruimte.	Bij	het	invul-

len	van	het	elektronisch	meldingsformulier	
zijn	behalve	de	verplichte	velden	nog	twee	
gegevens	erg	belangrijk:	uw	eigen	e-mail-
adres	en	het	nummer	van	de	defecte	licht-
mast.	Dit	nummer	bevindt	zich	halverwege	
de	lichtmast.	Bent	u	niet	in	de	gelegenheid	
om	een	elektronische	melding	te	doen,	dan	
kunt	u	ons	Klantencontactcentrum	ook	te-
lefonisch	bereiken	via	0255-567200.

Openingstijden Burgerzaken
De	dependance	van	Burgerzaken	aan	de	
Doelmanstraat	 in	 Velsen-Noord	 is	 we-
gens	werkzaamheden	gesloten	op	maan-
dag	27	december	2010	en	op	maandag	3	

januari	2011.	U	kunt	dan	terecht	bij	de	af-
deling	Burgerzaken	van	het	stadhuis	Vel-
sen.

Openingstijden stadhuis
Rond	kerst	en	oud	&	nieuw	is	het	stadhuis	van	Velsen	op	een	paar	middagen	iets	
eerder	dicht.	Verder	zijn	de	openingstijden	praktisch	ongewijzigd.

Vrijdag 24 december  gesloten vanaf 16.00 uur 
Vrijdag 31 december gesloten vanaf 12.00 uur 

Maandag 3 januari open vanaf 10.00 uur

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u prettige 
kerstdagen en veel gezondheid en geluk in 2011

Foto: Reinder Weidijk
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Met dit bericht willen wij u informeren over de voortgang van de bouw in Oud-IJmuiden. Aan de orde komen: eerste paal blokken 7 en 8A, de inloopbij-
eenkomst, de bouw van De Vrijheit, De Vreede en De Doorbraeck. Verder komen het intrichtingsplan en de sloopwerkzaamheden aan de orde.

Voortgangsbericht Oud-IJmuiden

Bouw blokken 7 en 8A officieel van start

Bouwfonds: Sloop en verkoop opgepakt

In november zijn de werkzaamheden voor 
de sloop van blok 5 weer opgepakt. Enige 
tijd heeft het werk stil gelegen doordat er 
asbest was aangetroffen. Naar verwach-
ting zijn de gebouwen voor het einde van 
het jaar gesloopt. 

In het voorjaar van 2011 wil Bouwfonds 
starten met de verkoop van de wonin-
gen in blok 6 en 10B. Blok 6 omvat 42 
koopwoningen waarvan 20 eengezins-
woningen met tuin, 12 terraswoningen, 
2 stadswoningen en 8 woningen op de 

hoeken. Blok 10B circa 25 appartemen-
ten. Belangstellenden kunnen zich aan-
melden via de website www.oudijmuiden.
nl onder informatie. Zij worden dan geïn-
formeerd zodra er meer over de verkoop 
bekend is. 

De bouw van De Doorbraeck bereik-
te donderdag 11 november 2010 zijn 
hoogste punt. De Doorbraeck bestaat 
uit 52 huurappartementen. De huur-
prijs van de meeste woningen ligt on-
der de huurtoeslaggrens; twaalf wo-
ningen zitten daarboven. De Door-
braeck heeft een groot aantal twee-
kamerwoningen die geschikt zijn voor 
jongeren en andere eenpersoons huis-
houdens. Woningbedrijf Velsen start in 
het voorjaar met de verhuur van de-
ze woningen.
De Zuydvaerder heeft een grotere va-
riatie. Er komen 11 eengezinswonin-
gen, 8 terraswoningen, 4 stadswonin-
gen en 9 appartementen. Sommige 
woningen hebben een tuin, anderen 
hebben een dakterras, balkon of log-
gia. De huurprijzen variëren en zijn af-
hankelijk van de grootte en de ligging 
van de woning of het appartement. De 
bouw van dit blok woningen is gestart 
in december 2010.
Wie interesse heeft in deze woningen, 
kan zich aanmelden bij Woningbedrijf 
Velsen. Dan wordt u op de hoogte ge-
houden van de ontwikkelingen.

Woningbedrijf 
blij met 
variatie

Donderdag 16 december lieten de wethouders Ronald Vennik en Robert te Beest, 
Ben Vos (Bouwfonds Ontwikkeling) en Peter van Ling (AWV Eigen Haard) en Ted Ku-
né (Woningbedrijf Velsen) hun licht schijnen over de start van de bouw van de blok-
ken 7 en 8A. De wethouders hielden een tweegesprek over samenwerking, Ben Vos 
meldt dat de verkoop in dit gebied goed gaat: hoop voor de toekomst! Het wordt een 

bijzondere woonplek. Als laatste verschenen de directeuren van de woningcorpora-
ties in een gezamenlijk tenue gemaakt van de beide vlaggen van de organisaties. En 
hoe kan het ook anders: samenwerking was ook hun thema. Als slot van iedere toe-
spraak werden er meer lampjes ontstoken in de kerstboom die het bouwterrein sier-
de. (foto’s: Reinder Weidijk)
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Op 9 november jl. organiseerde de ge-
meente Velsen, Bouwfonds Ontwik-
keling, woningcorporatie AWV Eigen 
Haard en Woningbedrijf Velsen een in-
loopbijeenkomst in het Thalia Thea-
ter. Belangstellenden kregen informatie 
over het inrichtingsplan van de open-
bare ruimte en de gekozen materialen. 
Bouwfonds Ontwikkeling had een aan-
tal schetsen hangen van de geplande 
ontwikkeling van blok 6. Dit is de voor-
malige locatie Rolvink en Van der Laan 
Schilders. De verkoop van dit blok start 
in het voorjaar van 2011. Ook was er in-
formatie over de bouw van woonblok-
ken 7 en 8a die voor woningcorpora-
ties AWV Eigen Haard en Woningbe-
drijf Velsen worden gebouwd. Tijdens 
de inloopbijeenkomst was onderzoeks-
bureau Saricon aanwezig. In dit deel 
van Oud-IJmuiden bestaat de kans dat 
er explosieven uit WO II worden gevon-
den. Saricon gaf informatie over kansen 
en risico’s. 

De bouw van de appartementengebou-
wen De Vrijheit en De Vreede aan de 
Oranjestraat vordert snel. In november 
stelde de aannemer de kopers in de ge-
legenheid om een kijkje te nemen. Naar 
verwachting wordt eind februari 2011 het 
hoogste punt van De Vrijheit bereikt. Bij-
na alle appartementen zijn verkocht: in 
de Vrijheit zijn nog drie appartementen te 
koop en in De Vreede nog slechts één. De 
verkoop verloopt via Bon & Breed Make-
laardij.  AWV Eigen Haard is gestart met 
de verhuur van de appartementen in De 
Vrijheit en De Vreede. De inschrijving voor 
de 30 vrije sector appartementen in de 
Vrijheit is gesloten. 117 belangstellenden 
hebben zich voor een vrije sector huurap-
partement ingeschreven. De notaris heeft 
de loting verricht. 

De woningen worden in het najaar van 
2011 opgeleverd. Ook de verhuur van 
de 11 sociale huurappartementen in De 

Vreede is van start gegaan. Tot en met 31 
december 2010 kunnen geïnteresseerden 
zich aanmelden via de website www.wo-
neninvelsen.nl onder het clusternummer 
1127. Tot op heden – medio december – 
hebben meer dan 178 mensen zich aan-
gemeld om in aanmerking te komen voor 
een appartement in De Vreede. De appar-
tementen worden via loting toegewezen. 
In het voorjaar van 2011 kunnen de be-
woners hun nieuwe appartement betrek-
ken.

Onlangs kocht AWV Eigen Haard de wo-
ningen van blok 7. Dit blok omvat 30 wo-
ningen waarvan 8 appartementen en 22 
eengezinswoningen. De bouw is gestart. 
Er gaan 12 woningen naar verwachting 
in maart 2011 in de verkoop. Belangstel-
lenden voor deze koopwoningen kunnen 
zich aanmelden bij AWV Eigen Haard. Zij 
worden dan geïnformeerd zodra er meer 
over de verkoop bekend is.
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De gemeente heeft zich gebogen over het inrichtingsplan 
voor de openbare ruimte. In dit plan staat hoe de stra-
ten precies worden ingericht, hoe de parkeervlakken ver-
deeld zijn, waar bomen komen en waar ondergrondse 
containers staan.

Daarnaast is een eerste aanzet gegeven voor de inrichting van 
het Thaliaplein. Het eerste deel van de inrichting die wordt aan-
gelegd is de omgeving van de nieuwbouw van AWV Eigen 
Haard aan de oostzijde van de Oranjestraat (tegenover Au-
gusta). Dit is naar verwachting in de zomer van 2011. 

Het gehele gebied, ook de Kanaalstraat, krijgt een bestrating 
van donkerrode gebakken klinkers, zowel in de rijbaan als in de 
trottoirs. Daartussen worden brede donkergrijze trottoirbanden 
geplaatst. Er wordt speciale verlichting gebruikt die aan de ge-
vels gemonteerd wordt. In de nieuwbouwblokken zijn daarvoor 
speciale elektrakastjes in de gevel aangebracht. Daar waar de 
situatie dit niet toelaat worden masten geplaatst. Uit het oog-
punt van duurzaamheid kiest de gemeente voor energiezuinige 
Led-verlichting  met licht dat dezelfde ‘warmte’ heeft als norma-
le straatverlichting. Ook worden in het hele gebied ondergrond-
se containers geplaatst.

In de bestrating van het Thaliaplein wordt in donkerbruine klin-
kers een patroon van de plattegrond van het Noordzeekanaal 
aangebracht. Op het plein boomgroepen in bakken te staan. Op 
de randen kan men zitten. De verlichting op het plein moet nog 
worden uitgewerkt.

Voortgangsbericht Oud-IJmuiden

Gemeente: Inrichtingsplan Openbare Ruimte
inrichtingsplan oud ijmuiden
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Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening 
Parkeerbelasting 2011

Genoemde verordeningen zijn opgenomen in het 
register ‘gepubliceerde belastingverordeningen 
2011’. De verordeningen treden in werking op 
1 januari 2011.

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

Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling 
Belastingen en Invordering, telefoon (0255) 56 73 22. 

BELEIDSREGELS BIJZONDERE 
BIJSTAND VASTGESTELD

Het college heeft op 16 december 2010 de Beleids-
regels bijzondere bijstand vastgesteld. Deze regels 
treden in werking op 1 januari 2011 en komen in de 
plaats van het Handboek verstrekkingen bijzondere 
bijstand.
De regels liggen vanaf 24 december 2010 gedurende 
vier weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1, IJmuiden.

MAATREGELENVERORDENING 
GEWIJZIGD

De gemeenteraad heeft op 16 december 2010 besloten de 
Maatregelenverordening WWB 2006, de Maatregelen-
verordening WIJ en de Maatregelenverordening IOAW/
IOAZ 2010 te wijzigen. Door deze wijziging wordt het 

TOELATINGSTIJDEN TIJDENS DE 
JAARWISSELING 2010/2011

De burgemeester van Velsen maakt met inacht-
neming van artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat hij met gebruikmaking van 
artikel 2:22 van de gewijzigde Algemene plaatselijke 
verordening 2009 heeft besloten alle horecabedrijven 
in Velsen - met of zonder horecaconvenant met de 
gemeente - toe te staan om van vrijdag 31 december 
2010 op zaterdag 1 januari 2011 de gehele nacht 
bezoekers in hun horeca-inrichting toe te laten.

BELASTINGVERORDENINGEN 2011

In de raadsvergadering van 16 december 2010 zijn de 
volgende belastingverordeningen 2011 vastgesteld:

verordening Onroerendezaakbelastingen 2011
verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2011
verordening Hondenbelastingen 2011
verordening Rioolheffingen 2011
verordening Afvalstoffenheffing 2011
verordening Precariobelasting 2011
verordening Toeristenbelasting 2011
verordening Watertoeristenbelasting 2011
Legesverordening 2011
verordening Marktgelden 2011
verordening Standplaatsgelden 2011
verordening Lijkbezorgingsrechten 2011
verordening Parkeerbelasting 2011 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, 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 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare 
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden 
tot wethouder Ronald Vennik

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

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

Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60

E-mail info@velsen.nl, Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact 

Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdag-

avond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en voor inzage 

van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond 

van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.

Vrije inloop:

Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende aan-

vragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omge-

vingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten, tel. (0255) 

56 72 00.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-

vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 

afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur 

bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag van 

09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 

(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.

Of e-mail: info@velsen.nl

U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens t/m 

het hoofdriool).

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het 

schoonhouden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

ReinUnie, telefoon (0255) 56 61 66. Op werkdagen is de klan-

tenservice bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. In het weekend 

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorge-

ven via www.reinunie.nl of e-mail: info@reinunie.nl

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-

Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 'Velsen' 

gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation: Maandag t/m 

vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uit-

kering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 

Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 

Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 

1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.

Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 

uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: dage-

lijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

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
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mogelijk een besluit tot opleggen van een maatregel al 
toe te passen op de uitkering van de lopende maand.
Dit besluit treedt in werking op 24 december 2010.
De gewijzigde verordeningen liggen vanaf 23 december 
2010 gedurende vier weken ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden en zullen ook 
op de website van de gemeente worden gepubliceerd.

REGELING BUDGETHOUDERS 2011

Het college van gemeente Velsen heeft in de vergadering 
van 14 december 2010 besloten de Regeling budget-
houders 2011 vast te stellen.
Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.
Het besluit ligt gedurende 12 weken ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden 
en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. Dit besluit 
wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente 
Velsen: www.Velsen.nl 

ONTVANGEN AANVRAGEN

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 13 tot en met 
17 december 2010 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld. Voor zover de 
aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over welstand: (0255) 56 74 24.

i10.008327  Lange Nieuwstraat 469, IJmuiden 
 verzoek vernieuwen gevelreclame 

(13/12/2010)
i10.008284  Wüstelaan 103, Santpoort-Noord 
 het veranderen van een woning  

(rijksmonument) (13/12/2010)
i10.008283  Buitenhuizerweg 2, Velsen-Zuid 
 aanpassen/aanleggen bluswater-
 voorzieningen (13/12/2010 )
i10.008282  Stationsweg 103, Velsen-Zuid 
 verzoek wijzigen lichtreclame 

(13/12/2010 )
i10.008281  Elzenstraat 7, IJmuiden 
 het vergroten van een dakkapel 

(13/12/2010 )
i10.008338  Roos en Beeklaan 30, Santpoort-Noord 
 het veranderen en vergroten van een 

woning met een erker en een luifel 
(14/12/2010 )

i10.008396  Dudokplein 1, IJmuiden 
 het wijzigen van de Trouwzaal stadhuis, 

Velsen (15/12/2010 )
i10.008395  Duin- en Kruidbergerweg 60, Santpoort-

Noord 
 het ombuigen van punten van een hek-

werk (15/12/2010)
i10.008385  Oude Pontweg 152, Velsen-Zuid 
 het oprichten van een garage 

(15/12/2010 )

i10.008382  Driehuizerkerkweg 89, Driehuis 
 het wijzigen van de voorgevel, het plaatsen 

van een traliehek en het plaatsen van 
4 rampalen (15/12/2010)

i10.008436  P.C. Hooftstraat 18, Driehuis
 plaatsen dakkapel voordakvlak 

(16/12/2010 )
i10.008435  Floraronde 270, Velserbroek
 plaatsen dakkapel op 2e verdieping 

voorgevel (16/12/2010 )
i10.008434  Anna van Saksenlaan 9, Santpoort-Zuid
 renovatie woning (16/12/2010 )
i10.008431  Rijksweg 345, Velserbroek 
 oprichten garageboxen (16/12/2010 )
i10.008507  Kluijskenslaan 31, Santpoort-Zuid
 plaatsen dakkapel (17/12/2010)

ONTWERPONTHEFFING VAN HET 
BESTEMMINGSPLAN 

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Burgemeester en Wethouders 
van Velsen hebben het voornemen hieraan medewerking 
te verlenen door middel van een ontheffing van het 
bestemmingsplan. Ondergenoemd stuk ligt bij de 
afdeling Vergunningen en Uitvoering ter inzage.
De onderstaande ontwerpbouwvergunning en ontwerp-
ontheffing (binnenplans) liggen gedurende zes weken 
ter inzage: van 24 december 2010 t/m 3 februari 2011.

BP-160-2010  IJmuiderslag 85, IJmuiden
 het veranderen van een woning (inpandig)

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
de termijn van inzageweken worden ingediend of kenbaar 
gemaakt bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen dient voor-
zien te zijn van uw naam en adres, de datum, het 
besluit waarop de zienswijzen betrekking heeft en de 
redenen van uw zienswijzen.

BESLUITEN
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen:

BESLUITEN MET TOEPASSING AFDELING 3.4. 
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
Bij de voorbereiding van onderstaande besluiten is 
toepassing gegeven aan de openbare voorbereidings-
procedure als bedoeld in de Algemene wet bestuurs-
recht.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbenden gedurende zes weken na de dag waar-
op onderstaand besluit ter inzage is gelegd tegen dit 
besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Dit beroepschrift schorst de werking 
van het besluit niet. De voorzieningenrechter van de 
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, kan op verzoek 
een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld. De 
onderstaande besluiten liggen gedurende zes weken 
ter inzage: van 24 december tot en met 3 januari 2011.
Het college van Burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft de volgende besluiten genomen:

BOUWVERGUNNING MET ONTHEFFING 
(3.22/3.23 Wro)
BP-154-2010  Ver Loren van Themaatlaan ong., 

Velsen-Zuid
 het plaatsen van 22 units (tijdelijk)
BP-178-2010  Bilderdijklaan 8, Driehuis 
 het veranderen en vergroten van de 

2e verdieping van een woning 
BL-225-2010  Reyndersweg ong., Velsen-Noord
 het plaatsen van een informatiebord 

(tijdelijk)

OMGEVINGSVERGUNNING

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).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 bijvoor-
beeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan 
maakt. Een voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De datum van vergunningverlening is tussen 
haakjes vermeld).

i10.006577  Oude Pontweg 163, Velsen Zuid 
 vergroten woonwagen (30/11/2010)
i10.006614  Schoterkerkpad 4 0008/0009, Santpoort-

Zuid
 verbetering van de tuinhobby 

(15/12/2010)
i10.007201  Zeeweg 309, IJmuiden 
 plaatsen groendrager/erfafscheiding 

(20/12/2010)
i10.007199  Hofgeesterweg 22 A, Velserbroek
 het verwijderen van asbest (15/12/2010)
i10.007267  Valeriuslaan 2, Driehuis 
 kappen van een boom (16/12/2010)
i10.007436  De Olmen, IJmuiden 
 kappen van 1 populier (20/12/2010)
i10.007438  Snippenbos 27, IJmuiden 
 kappen van 1 esdoorn t.o. Snippenbos 

nr. 27, IJmuiden (20/12/2010)
i10.007457  Heidestraat 35, IJmuiden 
 plaatsen dakopbouw (20/12/2010)
i10.007761  Spieghellaan 37, Driehuis 
 vergroten van een dakkapel voorgevel en 

plaatsen dakkapel zij- en achtergevel 
(20/12/2010)




