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Storm eist zijn tol
Velsen-Zuid - Bij de hevige storm van vorige week woensdag en donderdag is een monumentale beuk
in park Beeckestijn omgewaaid. De beuk is zeker honderd jaar oud. Gelukkig viel de boom zonder veel
schade te veroorzaken op het open veld. Momenteel wordt de boom in stukken gezaagd en verwijderd.
Er wordt nog gekeken of de boom mogelijk was verzwakt door zwammen of schimmels. Op de website www.buitenplaatsbeeckestijn.nl kan men foto’s van de werkzaamheden zien. (foto’s: Dirk Weidema)

Winkeliers Velserbroek
geven kerstpakketten weg
Velserbroek - Matthew Scheeres, Martin de Vos en Marcel Pennings zijn de gelukkige winnaars
van goed gevulde Velserbroekse kerstpakketen. Zij kregen deze
aangeboden van de winkeliersvereniging van Winkelcentrum
Velserbroek nadat zij op zaterdag
10 december aan de puzzelspeurtocht hadden meegedaan. De
speurtocht was onderdeel van de
grote kerstactie waarbij het winkelcentrum tot een heus kerstsprookje was omgetoverd.
Door gulle bijdrages van allerlei winkeliers kregen de drie heren een kerstpakket vol met lekkere hapjes, mooie kerstartikelen
en diverse cadeaubonnen. Niet
alleen voor deze deelnemers was
de kerstactie een succes; Rob van
den Berg, voorzitter van de winkeliersvereniging, zegt erg blij te
zijn met de vele bezoekers en veel
leuke reacties te hebben gehad.
Een van de bezoekers die zich prima had vermaakt tijdens het evenement was Marcel Pennings.
Terwijl zijn kinderen een ritje
maakten in het heuse kersttreintje
dat door het winkelcentrum reed,

25 ja ar
autoschade?
Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

DEZE WEEK

Makelaar in de regio Zuid-Kennemerland
T. 023 - 5 255 266 www.omaco.nl
genoot hij van de kerstliederen
van de zangers in Charles Dickens-kostuums. En van de hapjes
en glühwein die werden uitgedeeld. ,,Vervolgens heb ik ook de
puzzeltocht gedaan’’, vertelt Marcel. ,,Dat was leuk om te doen en
tot mijn verrassing hoor ik nu bij
de prijswinnaars!”
Afgelopen week kreeg hij zijn

prijs uitgereikt door Annelies
Heck-Heere van de winkeliersvereniging en kapperszaak Hair In.
,,Velserbroek wordt steeds meer
een hecht en gezellig dorp’’, verklaart Marcel. ,,Feesten zoals tijdens 25 jaar Velserbroek en evenementen zoals deze kerstactie
dragen er toe bij dat ik me hier
goed thuis voel.’’

Ampèrestraat 25D, IJmuiden, 0255 - 577 473
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag

Concert Decibel op tv
Velsen-Zuid - Tijdens de kerstdagen zendt Seaport TV de registratie uit van het concert dat popkoor
Decibel afgelopen vrijdag gaf in de
Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.
Ruim een uur lang kunt u genieten
van moderne en klassieke kerstliedjes, van ingetogen tot uitbundig uitgevoerd in fantastische arrangementen. De koorzang wordt
afgewisseld met instrumentale
optredens van leerlingen van het
Gymnasium Felisenum.

Het popkoor bestaat uit zo’n 40 enthousiaste zangers en zangeressen en staat onder leiding van Aswintha Weidema. Het koor wordt
op de piano begeleid door Michael
Jansse. Het concert wordt door
Seaport TV dagelijks uitgezonden
om 11.00, 17.00 en 21.00 uur op de
analoge kabelzender van de gemeente Velsen en digitaal op Digitenne (kanaal 12) en bij Ziggo
(kanaal 40). Zie ook www.seaport
plaza.nl

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja
van der Wulp, Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Groots aanbod van
vuurwerk bij Groenrijk
Santpoort-Noord – Voor het
eerst dit jaar levert Groenrijk
Santpoort vuurwerk. Afhalen en
verkoop vanaf 29 december is bij
de nieuwe locatie aan Rijksweg
289 in Velserbroek. Bestellen kan
vanaf heden bij Groenrijk Santpoort of via de site www.bestelvuurwerk.nl
De vuurwerkverkoop vindt plaats
vanaf een loods op het terrein
van Groenrijk Velserbroek. Vanaf 29 december kan men parkeren op het nieuwe terrein. Ook is
de verkoopruimte ingericht met
meubilair, zodat men er kan zitten en is er een gratis kopje snert
verkrijgbaar.
Door de samenwerking van
vuurwerkleveranciers door het
hele land kan een extra groot assortiment van vuurwerk worden
aangeboden tegen scherpe prijzen. Ook zijn er leuke acties, zoals gratis pakketten vuurwerk bij
besteding van een bepaald be-

drag. Bij besteding vanaf 50 euro
maakt men bovendien kans op
een I Phone 4S of een Blackberry 9900 Bold. En wie voor meer
dan 100 euro besteedt, kan een
prachtige scooter winnen, een
Vespa LX. Maar het meest belangrijk blijft natuurlijk het vuurwerk, dat in vele pakketten verkrijgbaar is. Of je nu knallend het
oude jaar uit wilt gaan, of toch
liever met stijlvol siervuurwerk:
er is volop keuze. Ook zijn er per
dealer speciale aanbiedingen.
Kijk op de site en zoek de dealer
op in Velserbroek, dan krijgt u de
speciale acties te zien.
Een vuurwerktip van Casper van
Duijn: zorg voor een veilige omgeving. Gebruik geen vuurwerk
bij dieren en passanten. Steek
vuurwerk aan met een speciale
lont. Echte aanraders voor vuurwerkfans zijn de vuurwerkbril en
de vuurpijlstandaard. Zo ga je
veilig het nieuwe jaar in.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst: Kring Apotheek De Wil-

lemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.

Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Gracht

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

Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl Chatten op werkdagen van
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.

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

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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13.00 uur. Toegang is gratis.
Winterverhalen en romantische composities in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden geopend vanaf 19.00.
Gratis Kerst-shot.

Dinsdag 27 december
Donderdag 22 december
Tentoonstelling Jan Makkes in de Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Openingstijden 11.00 tot 18.00
uur. Buiten de expositie alleen op afspraak via 0235376227.
Kerst-In in Velsen-Noord,
Stratingplantsoen. Van 18.00
tot 21.30 uur. Met kraampjes
en optredens.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Boogaerdt/
Vanderschoot ‘Bimbo’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: LOS!. 24.0004.00 uur. Toegang vanaf
18 jaar, gratis en uitsluitend
voor studenten.

Vrijdag 23 december
Tentoonstelling Jan Makkes in de Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Openingstijden 11.00 tot 18.00
uur. Buiten de expositie alleen op afspraak via 0235376227.
Velser Futsal Toernooi in
Sporthal IJmuiden Oost.
Young
Art
presenteert
‘Woorden in de winter’ in De
Engelmunduskerk, Kerkplein
1 in Velsen-Zuid. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Jane
Eyre’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Superstijl! 23.00 uur. Toegang 11,vanaf 18 jaar.

Zaterdag 24 december
Stoere Cool Kidsdag bij
SnowPlanet in Velsen-Zuid.
Van 09.00 tot 16.00 uur.
Tentoonstelling Jan Makkes in de Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Openingstijden 11.00 tot 18.00
uur. Buiten de expositie alleen op afspraak via 0235376227.
Kersttoernooi bij tenniscentrum Velserbroek. Aanvang 11.00 uur.
Kerstavonddienst in de
Wilhelminakerk, Ged. Oude
Gracht 61 Haarlem. Aanvang
19.00 uur. Toegang gratis.
Gezellig kerstavond met
verschillende zangers in Café ‘t Centrum, Kennemerlaan
IJmuiden. Aanvang 20.00

uur. Toegang 5,-, kaarten verkrijgbaar aan de bar.
Kerstavond in Café IJmuidenmet DJ Bas en zanger Jill.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis. 1e Kerstdag gesloten, 2e Kerstdag open vanaf
14.00 uur.
Kerstnachtdienst in de
Petrakerk,
Merwedestraat
IJmuiden. Thema: ‘Wat valt
er nog te vertrouwen?’ Aanvang 20.30 uur.
Kerstnachtdienst in de Vijverwegkerk, Vijverweg 14 in
Bloemendaal.
Samenzang
start om 21.45 uur.
Kerstnachtdienst in de
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat
250 in IJmuiden. Aanvang
22.00 uur.
Kerstnachtdienst bij Baptistengemeente
IJmuiden,
Eemstraat 28-30 IJmuiden.
Aanvang 22.00 uur.
Kerstsamenzang op het
Broekbergenplein in Santpoort-Noord. Aanvang 24.00
uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Mascarada Roog, Gregor Salto.
23.00 uur. Toegang 15,- vanaf 18 jaar. Café: Irrational Library’s Christmas Crapshoot.
21.30 uur. Toegang gratis.

Zondag 25 december
Eerste Kerstdag
Kerstdienst in de Nieuwe
Kerk, Kanaalstraat 250 IJmuiden. Aanvang 10.00 uur.
Tentoonstelling Jan Makkes in de Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Openingstijden 11.00 tot 18.00
uur. Buiten de expositie alleen op afspraak via 0235376227.
Kerstdienst door Mr. Drs.
Friso Boogerd in De Kapel,
Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Thema: ‘Back to Basics! Leven met een visioen’. Aanvang 10.30 uur.
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden geopend vanaf 19.30.
Gratis Kerst-shot.

Maandag 26 december
Tweede Kerstdag
Tentoonstelling Jan Makkes in de Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Openingstijden 11.00 tot 18.00
uur. Buiten de expositie alleen op afspraak via 0235376227.
Kerstconcert in het Soli Muziekcentrum. Aanvang

Rabobank Dubbel6kamp
in Sporthal Zeewijk, Eenhoornstraat 2 IJmuiden.
Naar Tikibad met Branding.
Vertrek 10.00 uur bij buurtcentrum De Dwarsligger,
Planetenweg 338 IJmuiden.
Tentoonstelling Jan Makkes in de Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Openingstijden 11.00 tot 18.00
uur. Buiten de expositie alleen op afspraak via 0235376227.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Smack.
20.30 tot 01.00 uur. Toegang
12,- vvk/15,- add van 13 tot
en met 16 jaar.
\

Woensdag 28 december

Tentoonstelling Jan Makkes in de Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Openingstijden 11.00 tot 18.00
uur. Buiten de expositie alleen op afspraak via 0235376227.
Smuluil knutselen bij het
Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg. Aanvang
13.30 uur. Kosten 1,50 kinderen, 2,50 volwassenen.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Jane
Eyre’. Aanvang 20.30 uur.

Kersttoernooi in tenniscentrum Velserbroek
Velserbroek - Het jaarlijkse
kersttoernooi van tenniscentrum Velserbroek gaat zaterdag
24 december om 11.00 uur. van
start Dan gaan de eerste dubbels de baan op.
Net als elk jaar bestaat het
deelnemersveld uit spelers van
diverse verenigingen uit de regio. En dat maakt het voor dit
gezelligheidstoernooi nog leuker. De wedstrijdleiding heeft
weer heel veel inschrijvingen
mogen ontvangen en geprobeerd iedereen zo goed moge-

lijk in te delen. Er zal in poules
worden gespeeld waardoor iedereen minimaal twee wedstrijden tennist. De hele week zal er
vanaf de middag tot ’s avonds
laat gestreden worden om een
finaleplek. Deze zullen uiteindelijk vrijdagavond 30 december plaatsvinden. Natuurlijk is
iedereen welkom om even een
kijkje te nemen en de spelers
aan te moedigen. Tenniscentrum Velserbroek is te vinden
aan de Broekerdreef, vlakbij de
Hofgeesterweg.

Donderdag 29 december
Stoere Cool Kidsdag bij
SnowPlanet in Velsen-Zuid.
Van 09.00 tot 16.00 uur.
Tentoonstelling Jan Makkes in de Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Openingstijden 11.00 tot 18.00
uur. Buiten de expositie alleen op afspraak via 0235376227.
Extra openingsmiddag bij
Zee- en Havenmuseum in
IJmuiden. Van 13.00 tot 17.00
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Jane
Eyre’. Aanvang 20.30 uur.

Aanhouding
drankrijder

IJmuiden - Getuigen hebben zaterdag rond 03.25 uur de politie
gebeld nadat zij gezien hadden
dat een automobiliste bijna een
aanrijding had veroorzaakt op de
Zeeweg. De politie heeft deze bestuurster, een 62-jarige vrouw uit
IJmuiden, laten blazen en zij bleek
onder invloed van alcohol te verkeren.

De Jonge Stem bedankt
voor hulp bij Our House
Velsen - Het bestuur van Jeugdmusicalvereniging de Jonge
Stem kijkt met een groot gevoel van trots terug op de twee
voorstellingen van de musical
Our House in Stadsschouwburg
Velsen. Na een zeer intensieve
week van repeteren en de generale repetitie hebben de leden
echt iets neergezet waar iedereen trots op kan zijn.
Toch was dit niet mogelijk geweest zonder de hulp van de vrijwilligers. Mede door de dames
van het naaiatelier en de heren
van de decorploeg zag de voorstelling er prachtig uit. Er stond
zelfs een echte auto op het podium, dankzij Rutte Autodemon-

tage. Enkele maanden geleden
hadden plaatste de Jonge Stem
een oproep in deze krant omdat
ze dringend op zoek waren naar
een vrachtwagen die de decorstukken kon vervoeren naar en
van de stadsschouwburg. Meteen de dag nadat het stukje in
de krant stond, werden ze gebeld door verkeersschool Post
uit IJmuiden, die heel genereus
aanbood gratis een vrachtwagen
met chauffeur beschikbaar te
stellen, want hij vond dat verenigingen en bedrijven uit IJmuiden
elkaar hoorden te helpen.
Middels dit stukje willen zij hun
vrijwilligers en sponsors dan ook
hartelijk bedanken.
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Samenzang en
kerstconcert
met Soli

Met Buckwheat en dj’s

Strawberries organiseert
feest voor nieuw clubhuis
Velsen - Hockeyclub Strawberries uit Driehuis organiseert op
zaterdag 28 januari 2012 een
groot benefietfeest voor het
nieuwe clubhuis. De opbrengst
gaat dankzij sponsors vrijwel
volledig naar de verenigingskas.
Het feest wordt gehouden in het
Tata Steel Stadion. Iedereen vanaf 16 jaar - lid of geen lid - is
welkom om te komen feesten.
Dankzij de komst Buckwheat belooft het een ouderwets (swingend) hockeyfeest te worden.
De bekende funk- en soulband
uit Amsterdam/Haarlem is nauw
verbonden met Strawberries.
Leadzanger William Papa hockeyt al jaren bij de hockeyclub in
Driehuis. Bovendien had Buckwheat in 1987 haar eerste optreden in het clubhuis aan de Waterloolaan. Behalve Buckwheat
verlenen ook dj Good Old Dave en dj Friso, bekend van de In2disco-feesten, belangeloos hun
medewerking aan het benefietfeest.

De toegangsprijs bedraagt 10
euro voor leden van Strawberries. Niet-leden betalen 15 euro. Kaarten zijn online te bestellen via www.khc-strawberries.nl/benefiet en te koop bij
Maaike Tromp in Driehuis. Aan
de deur kosten kaarten 17,50
euro per stuk (mits niet uitverkocht). Het benefietfeest begint om 21.00 uur.
Strawberries heeft nog enkele tienduizenden euro’s nodig om de bouw van het nieuwe clubhuis mogelijk te maken.
De club geeft onder meer obligaties uit en verkoop virtuele
bakstenen via www.khc-strawberries.nl. De sponsorloop die
eerder dit seizoen werd gehouden leverde ruim 7.000 euro op. Meer weten over het benefietfeest of de andere acties?
Kijk dan op de website of neem
contact op met Strawberries-voorzitter Friso Huizinga
(voorzitter@khc-strawberries.
nl of 06-53718832).

Als een VIP op vakantie
met Toerkoop Zonvaart
Regio - Iedereen wil graag behandeld worden als een VIP, zeker als het om de vakantie gaat.
De luxe van een valet parking
op de luchthaven, waarbij je auto voor je wordt geparkeerd. Of
mooie koffers tegen vriendenprijsjes of luxe cadeaus bij boeking. En ook nog eens het zorgeloos regelen van de reis omdat
er zonder kosten gewijzigd kan
worden en er geen aanbetaling
gedaan hoeft te worden.
Toerkoop Zonvaart biedt haar
klanten een uniek VIP Pakket
waarin al deze, en nog meer
voordelen zijn opgenomen. Michel en Pieter Kuijs, de directeuren van Toerkoop Zonvaart, zeggen dat klanten soms nog niet
weten wat ze precies willen in de
zomervakantie en eigenlijk ook
niet willen wachten op een lastminute omdat dan de meest gewilde vakantiebestemmingen al
zijn volgeboekt.
,,Nu is de tijd van de vroegboekkortingen, flitskortingen, speciale kinderkortingen en niet te vergeten de 2=1 en 3=2 aanbiedingen. Onze klanten kunnen nu
zorgeloos hun vakantie vastleggen en gebruik maken van deze aantrekkelijke kortingen”, zegt
Michel Kuijs ,,Als later blijkt dat
onze klant toch naar een andere
bestemming wil gaan, kan men
van deze regeling gebruik maken. Als het VIP pakket is aangeschaft kan men bovendien
kosteloos omboeken bij calamiteiten”.
Het vakantiegeld ontvangen de

meeste mensen in mei en de
meestal forse aanbetaling is in
of vlak na de dure decembermaand niet altijd even makkelijk
te bekostigen. Bij aankoop van
het Zonvaart VIP Pakket hoeft
niet te worden aanbetaald. Pieter Kuijs vertelt: ,,Wij garanderen dat er geen brandstof- of valutatoeslagen in rekening worden gebracht als de vakantie nu
wordt geboekt, zonder maanden
voor vertrek de hele reissom te
betalen.”
Al bijna een halve eeuw worden
er jaarlijks tienduizenden vakanties geboekt door de ervaren en
gastvrije reisadviseurs in de 18
vestigingen van Toerkoop Zonvaart, verspreid over Noord-Holland. Maar het boeken kan ook
via de websites. ,,Met het unieke
Zonvaart VIP Pakket wordt onze alom geroemde service naar
een nog hoger niveau getild’’, aldus de heren Kuijs. Het Zonvaart
VIP Pakket biedt acht ontzorgende zekerheden en luxe extra’s
voor 25 euro per boeking: niet
aanbetalen, gratis wijzigen, omboeken bij calamiteit, geen toeslagen, gratis upgrade naar valet-parking (want het is wel erg
fijn om de auto voor de vertrekhal te kunnen parkeren en bij terugkeer deze daar weer in ontvangst te nemen), het claimen
van
vertragingsvergoedingen,
10 procent extra korting op koffers en het inmiddels bekende
spaarprogramma voor luxe cadeaus. Zie ook www.toerkoopzonvaart.nl

Nieuw: Rijschool
Mirjam Stephanus
IJmuiden - Sinds begin 2011 is
de gemeente Velsen een nieuwe rijschool rijker. Mirjam Stephanus begon de rijschool onder
haar eigen naam, ze werkt vanuit huis.
Mirjam is franchiseondernemer,
ze werkt onder de paraplu van
RijbewijsConcurrent, een bedrijf in Woudenberg. Dit is een
doeltreffende en goedkope manier om rijles te geven, ze is hiermee de enige vrouw in de wijde omgeving. Het bedrijf neemt
haar de marketing uit handen
en zorgt voor naamsbekendheid.
Voor de rest is Mirjam helemaal
eigen baas en dat is precies wat
ze wilde.
Na jarenlang in de reiswereld
gewerkt te hebben, wilde ze iets
anders. Daarbij wilde ze vooral haar eigen plan trekken. Ze
bleek geknipt te zijn om rijles te
geven: ze is goed in kennis overdragen en het persoonlijke contact met de leerlingen bevalt
haar prima. Die zijn zonder uit-

zondering positief over Mirjam:
ze geeft op een heel ontspannen
manier rijles, ze is rustig en duidelijk en kan met iedereen goed
overweg. Of het nu iemand is die
het snel oppikt of iemand die wat
nerveus is op de weg: Mirjam
weet altijd de juiste toon te treffen en de mensen op hun gemak
te stellen, ze heeft een eindeloos
geduld. Ze vindt het geven van
rijles heerlijk: ,,Ik kom elke dag
weer vrolijk thuis.’’ Ze geeft les
in een gloednieuwe Volkswagen
Polo Blue Motion. Volgens Mirjam een heerlijke wagen om in
te rijden. Bovendien milieuvriendelijk, de auto heeft het milieulabel A.
Vanaf 1 november 2011 is
2toDrive van start gegaan. Dat
betekent dat je vanaf 16,5 jaar
rijles mag volgen en vanaf je zeventiende jaar rij-examen mag
doen. Tegen deze leerlingen zegt
Mirjam graag: ‘Welkom bij de
club’. Belangstellenden kunnen
haar bereiken via 06-52310969.

Zwemdiploma’s RBIJ
IJmuiden - Vrijdag zijn er weer zes volwassenen geslaagd voor hun
zwemdiploma bij Redding Brigade IJmuiden. Lydia slaagde voor haar
A en gaat door voor haar B-diploma. Chris, Deborah, Rianne, Mekin en Melloney slaagden voor hun C-diploma. De laatste vier gaan
door voor de diploma’s reddend zwemmen bij de IJRB, omdat zij in
de toekomst graag naar het strand willen. Inge zal hen ook hierbij
gaan begeleiden. Wil je ook leren zwemmen en ben je 5 jaar of ouder, vraag dan informatie op via info@ijrb.nl

Santpoort-Noord - Op 24 december om 0.00 uur vindt in
Santpoort-Noord de jaarlijkse
kerstsamenzang plaats. Iedereen die in de kerstnacht kerstliederen wil zingen kan dat doen
op deze mooie bijeenkomst op
het
Broekbergenplein. Vijftien muzikanten van Soli zorgen
voor de muziek en twaalf leden
van de zanggroep Voices zorgen voor vocale ondersteuning.
Voor het zingen wordt chocolademelk en glühwijn uitgereikt
om de stemmen te smeren en
om aangenaam warm te blijven.
In het programmaboekje, aangeboden door ABN AMRO, zijn de
teksten te vinden. Een kleine bijdrage om de onkosten te drukken wordt gewaardeerd. Hiervoor staan bussen. Tevens staan
er afvaldozen voor de lege bekers chocolademelk en glühwijn.
De samenzang duurt 50 minuten. Meer mooie kerstklanken
zijn te horen op maandag 26 december om 13.00 uur in het Soli
Muziekcentrum. De harmonie en
het opleidingsorkest zullen dan
kerstliederen en kerstmuziek ten
gehore brengen. Toegang is gratis toegankelijk. Zie ook www.soli.nl.

Statiegeldactie
World Servants
Velsen - Net als voorgaande jaren zullen verschillende supermarkten World Servants Velsen
helpen met het inzamelen van
geld voor hun ontwikkelingswerk. Minimaal drie jongeren
uit de groep zullen komende zomer ontwikkelingswerk gaan
doen in Ghana en Tanzania.
Zij zullen er klaslokalen, toiletten en woningen gaan bouwen.
Om dit werk mogelijk te maken
is hiervoor per deelnemer 2400
euro nodig. ,,De statiegeldactie was een van onze eerste acties en is vooral vorig jaar een
groot succes geweest’’, vertelt
Ron Dolfing, die de groep met
deze actie assisteert. ,,Bij de DekaMarkten IJmuiden (Zeewijkplein), Velserbroek, SantpoortNoord en –Zuid en bij de Albert Heijn in IJmuiden staan op
dit moment onze ‘statiegeldzuilen’. Hierin kunnen klanten hun
statiegeldbonnetje deponeren.
Op deze manier dragen zij bij
aan de projecten van World Servants Velsen.’’ Een andere actie
die deze maand wordt georganiseerd is de oliebollenactie. De
groep bakt voor u verse kwaliteit oliebollen voor het goede
doel en komt ze gratis thuis bezorgen. De keuze is uit olie- (naturel), krenten- en appelbollen.
De groep levert al een aantal jaren aan dezelfde bedrijven, die
zeer tevreden zijn. Zie ook www.
worldservantsvelsen.nl of bel
06-47836777.
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Kerstdiensten
Nieuwe Kerk
IJmuiden - Op kerstavond 24
december zal om 22.00 uur een
kerstnachtdienst plaatsvinden
in de Nieuwe Kerk aan Kanaalstraat 250 te IJmuiden. Thema van deze dienst zal zijn gratis toegang. De dienst zal geleid
worden door ds. L.P.J. van Bruggen. Muzikale medewerking zal
worden verleend door het koor
Revival uit Huizen. Organist tijdens deze dienst zal zijn: Arij
Rijke. Na afloop kunnen aanwezigen elkaar ontmoeten in de
Rank voor een kopje koffie, warme chocolademelk of frisdrank.
Op eerste kerstdag zal er een
dienst gehouden worden om
10.00 uur. Hierin zal voorgaan
ds. L.P.J. van Bruggen. Muzikale medewerking zal worden verleend door de Cantorij van de
Nieuwe Kerk. Graag tot ziens tijdens deze diensten.

Kerstzang
Kennemerlaan
IJmuiden - Vrijdagmiddag
wordt het extra gezellig op
de Kennemerlaan in IJmuiden. Dan komt popkoor Decibel uit Driehuis kerstliederen
zingen. Het koor staat onder
leiding van Aswintha Weideman. Er wordt tussen 15.00 en
17.00 uur drie keer opgetreden.
Om 15.00 uur is het optreden
bij souvenirzaak Groeten uit
IJmuiden en gordijnzaak Venice, rond 15.35 uur zal Decibel
zingen ter hoogte van Abelia
Fleuristen en Jacky Hart. Tenslotte wordt om 16.15 uur onder de luifel van De Liefde, tegenover Korf Catering opgetreden. De winkeliers van de
Kennemerlaan hebben popkoor Decibel uitgenodig om
extra kerstsfeer te geven aan
de toch al feestelijk versierde
winkellaan met veel mooie zaken. De winkeliers hopen dat
er deze middag veel publiek
komt voor de kerstzang, maar
natuurlijk ook voor de laatste kerstinkopen bij het mooie
winkelaanbod.

Skimapparatuur
aangetroffen
IJmuiden - Politiemensen hebben vorige week donderdagochtend een onderzoek ingesteld bij een geldautomaat aan
de Saturnusstraat. Een oplettende fietser had rond 05.10 uur
mannen verdacht zien staan bij
de geldautomaat en belde de
poliyie. De agenten onderzochten de automaat en troffen mogelijk skimapparatuur aan. Dit
is verwijderd, de pinautomaat
is buiten werking gesteld. Het
is niet bekend of er al mensen
slachtoffer zijn van de skimmers. De politie onderzoekt de
zaak verder.

Meer ruimte voor interactie

Nieuw bestuursmodel
voor Rabobank Velsen

Weldaad voor lichaam en geest

‘Hot Tub wint snel
aan populariteit’
Regio - ,,Men houdt zich tegenwoordig steeds meer bezig
met recreatie thuis’’, is de mening van Dick Snijders, eigenaar
van Wellness World Uitgeest. In
zijn showroom op Hoorne 16
staat de Beachcomber hot tubs,
het meest verkocht in Canada.
Een hot tub is een groot bad
met een temperatuur van 38
tot 40 graden, waarin men met
twee volwassenen, het hele gezin, familie of vrienden een weldadige belevenis ondergaat. ,,Je
kan in de tub weer communiceren met elkaar’’, aldus Dick. ,,In
het bad zitten vele jets, die met
krachtige waterstralen, denk
aan whirlpool en jacuzzi, zorgen voor een optimale massage
van nek, schouderbladen, rug
en voeten.’’
De hot tubs zijn er in veertien
modellen. De grootste is de
Beachcomber 750 excellent,
door Snijders de Rolls Royce
onder de baden genoemd. Deze heeft een afmeting van 2.26
x 2.26 meter, is 76 cm hoog en
heeft een veilige tweetredenopstap. In deze opstap bevinden
zich de motor en de pompen. Er
zit in deze grootste hot tub 1654
liter water, dat eenmalig via de
tuinslang wordt ingebracht. In
de kleinste hot tub voor twee
personen van 1.68 tot twee meter zit 617 liter water. Het water wordt 24 uur rondgepompt
en gefilterd. De zitplaatsen in
de baden zijn uiterst comfortabel en sommige baden hebben eveneens een ruim ligbed.
Men kan de waterstralen van
de jets naar eigen believen afstellen: rustig of op volle kracht.
Draait men via de luchtpomp
luchtkracht bij de jetkracht, dan
geeft dit weer een geheel ander gevoel. Als men gaat verzitten heeft men steeds weer een
andere beleving omdat de jets
achter elke zitplaats weer anders zijn aangebracht. Men ondergaat een massage, die ook
voor mensen met reuma of rugklachten uitermate weldadig is.
,,De hot tub is ideaal voor mensen, die bijvoorbeeld een hele

dag vergaderd hebben of een
stressbaan hebben’’, vervolgt
Dick. ,,Zij kunnen optimaal ontspannen. De waterstralen gaan
onder meer langs de nek, de
wervels en onder de schouderbladen. Ook ideaal voor mensen met lichamelijke klachten,
zoals rug-, spier en gewrichtsklachten. Eveneens de jets voor
de voeten zorgen met een harde stroom voor een krachtige
massage. Het is goed voor de
bloedsomloop, beginnend bij
de voetzool. Na sport zorgen de
jets onder meer voor verzachting van de spieren.’’
De hot tubs staan meestal buiten in de tuin. Met het hoofd in
de frisse wind en het lichaam
in een constant warm bad kan
men het hele jaar door de hot
tub gebruiken. De Beachcomberbaden zijn rondom geïsoleerd en ook het deksel is supergeïsoleerd, zodat alles als
in een thermoskan op de juiste temperatuur blijft. Het bad
heeft meegegoten handgrepen.
Er zijn hot tubs voor twee personen, maar ook voor vier, vijf,
zes, zeven of acht personen.
Men kan het zo luxe maken als
men wil met aan de voorkant
bijvoorbeeld een docking station voor een ipod. De fabrikant
heeft gedacht aan het energieverbruik. Men is er constant
mee bezig om deze zo laag mogelijk te houden. Beachcomber
is dan ook het meest comfortabele hot tub met het laagste
energie verbruik ter wereld. Gemiddeld kan deze hot tub twintig jaar worden gebruikt zonder
vervanging.
In de showroom bevinden zich
eveneens diverse sauna’s in
verschillende modellen en afmetingen. Dick Snijders legt op
aanvraag opbouwzwembaden
aan en verricht reparaties bij
hot tubs. Met name bij de Chinese en half Chinese hot tubs
komen nogal eens problemen
voor. De openingstijden zijn
dinsdag van 10.00 tot 17.00 uur,
vrijdag 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Velsen - Tijdens de ledenraadsvergadering van Rabobank Velsen en Omstreken op 13 december is het nieuwe bestuursmodel, het Rabomodel, door de ledenraad goedgekeurd. Dit model biedt meer ruimte voor interactie met de leden, klanten en
de samenleving. Zo wil de Rabobank vaker met haar leden het
gesprek aangaan en meer ruimte creëren om gezamenlijk activiteiten te ontplooien.
Frans Baud, voorzitter van de
Raad van Commissarissen en tevens voorzitter van de vergadering, leidde de ledenraad door
haar agenda. Het Rabomodel
vormde het belangrijkste agendapunt. “Dit model vertoont veel
overeenkomsten met het huidige
Directiemodel. Het belangrijkste verschil is dat er meer ruimte komt voor interactie tussen de
Rabobank en haar leden, klanten en de samenleving. Daarnaast wijzigt de manier waarop de ledeninvloed is georganiseerd.” aldus Mathijs Smit, directievoorzitter.

Met de invoering van het Rabomodel worden er themagroepen opgericht. Door de themagroepen gaat de Rabobank terug naar de kern van de coöperatie zoals dat oorspronkelijk
is bedoeld. Om het nieuwe model aan de leden van de bank te
introduceren, organiseert Rabobank Velsen en Omstreken op
26 mei 2012 voor het eerst ‘De
Dag van de Samenwerking’ in
het TATA Steel Stadion in VelsenZuid. Mathijs Smit: “Een speciale dag voor al onze 9.800 leden
en belangstellenden. Een dag
waarop onze leden samen met
een vriend(in), kind, kleinkind
of buurvrouw van harte welkom
zijn. Onze leden worden nog deze maand persoonlijk geïnformeerd over de manier waarop zij
zelf een bijdrage kunnen leveren
aan deze bijzondere dag”.
Bent u nog geen lid en wilt u
meer over het lidmaatschap weten? Neem dan contact op via
www.rabobank.nl/velsen. U kunt
natuurlijk ook bellen met het telefoonnummer 023-5133715.

Het leukste werk in Velsen

Stadsschouwburg
Velsen zoekt collega’s
Velsen - Elk seizoen krijgt
Stadsschouwburg Velsen 85.000
bezoekers over de vloer. Het theater bezorgt hen graag een magische avond uit, waarbij de bezoekers tegelijkertijd uit zijn en
zich thuis voelen.
Het vaste team aan medewerkers wordt hierbij elke avond ondersteund door een enthousiaste avondploeg.
Ter versterking van dit team is
Stadsschouwburg Velsen op
zoek naar gastvrije horecamedewerkers, avondportiers, portiers en ouvreuses. Dit is dé
kans om aan de slag te gaan in
een dynamisch, gastvrij en jong

team, maar ook een droom van
elke theaterliefhebber die uitkomt. Want niet alleen krijgt hij
of zij een exclusief kijkje achter de schermen van een grote, gerenommeerde provinciale
schouwburg, ook mag hij, bij voldoende plek in de zaal, de theatervoorstellingen van zijn keuze
gratis bekijken. Omdat voor verschillende functies mensen worden gezocht is er zelfs keuze in
werkzaamheden. De complete
functieomschrijvingen zijn terug
te lezen op www.stadsschouwburgvelsen.nl
Op de foto staat de avondploeg
met cabaretier Jochem Myjer.
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Velsen Lokaal wil kleine
subsidies behouden

Smuluil voor
vogels maken
Driehuis - De dagen worden
korter en kouder. Nog even en
de vogels krijgen weer honger.
In de kerstvakantie kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar
weer een vogel-voeder-timmeractiviteit doen in het Pieter Vermeulen Museum. Dit keer maken
ze een ‘smuluil’. Met verschillende onderdelen wordt er een uil in
elkaar getimmerd. De uil wordt
versierd met lekkere versnaperingen voor de vogels, zoals een
zelf geregen pindaketting en een
met pindakaas en zaadjes gevulde denneappel. Hang hem op
mooie plek in de tuin en je zult
zien dat de vogels erop af komen.
Het knutselen is op woensdag 28
december, woensdag 4 januari en vrijdag 6 januari en begint
om 13.30 uur. Het duurt ongeveer
een uur en het wordt begeleid
door vrijwilligers van het museum. De prijs voor het knutselen is
1,50 euro, bovenop de entreeprijs
van twee euro. Volwassenen betalen 2,50. Wegens bezuinigingen is het museum genoodzaakt
vanaf 1 januari 2012 de entreeprijs met 0,50 euro te verhogen.
Per keer kunnen 15 kinderen
meedoen. Aanmelden via info@
pieter-vermeulen-museum.nl of
telefonisch tijdens openingstijden. Naast algemene informatie over uilen (uiterlijk, uitrusting,
jacht, bedreiging, etc.) is er ook
van alles te ontdekken over de in
Nederland voorkomende uilen.
Er zijn in de tentoonstelling diverse spelletjes, filmpjes, knutselactiviteiten en een spectaculaire uilenvlucht. Tweede kerstdag is het
museum gesloten.

Parkeerverbod
Vijgenboomhof
IJmuiden – De Vijgenboomhof
is een straat in het gebied Binnenhaven, langs de Zeeweg.
Daar is een ruime parkeerplaats
aangelegd. Toch gebeurt het dat
er buiten de vakken wordt geparkeerd, waardoor doorgangen worden geblokkeerd. Om
dit in de toekomst te voorkomen,
zullen verkeersborden worden
neergezet om duidelijk te maken waar men niet mag parkeren. Wie buiten de vakken parkeert kan rekenen op een bekeuring voor fout parkeren.

Velsen - Het college van de gemeente Velsen heeft bekend gemaakt dat vanaf 2013 de ‘kleine
subsidies’ zullen worden herijjkt.
Velsen Lokaal is het daar niet
mee eens.
Daniëlle Brinkman: ,,Ongeveer
150 instellingen en verenigingen ontvangen subsidie van de
gemeente. Variërend van een
sportclub tot de stadsschouwburg, van Islamitisch Cultureel
Centrum tot een shantykoor.
Zeer goed voor de samenhang
van een gemeenschap, die veelal drijft op vrijwilligers.’’
,,Er wordt in Velsen 8,2 miljoen
aan subsidie uitgekeerd. Dat is
veel geld. Wanneer je de bedragen beter bestudeert en de verhoudingen bekijkt, dan valt het
volgende op’’, zegt Maurice Bok
steunfractielid van Velsen Lokaal. ,,Tien instellingen ontvangen 90 procent van de subsidie
(bijna 7,7 miljoen euro). De top
34, die 10.000 euro of meer ontvangen, verdelen 97% van de totale subsidiepot. De overige 107
instellingen verdelen de overgebleven 3 procent subsidie, het
restje dat achterblijft in de subsidiepot. Deze subsidies worden
door de gemeente ‘kleine subsidies’ genoemd. Deze organisaties ontvangen een bedrag tussen de 100 en 10.000 euro. Dit
zijn verenigingen, die met deze relatief kleine bedragen goed
werk doen. Ze maken muziekles voor kinderen laagdrempelig, zorgen dat oudere mensen
lid kunnen blijven van een koor,
dat het ventje van de vierde verdieping naar de scouting kan,
ook al hebben zijn ouders het
niet zo breed en zorgen dat de
velden van de hockey- en voetbalclubs bespeeld blijven. De-

ze subsidies maken het samen
met de vrijwilligers mogelijk om
onze gemeente een rijk verenigingsleven te geven. Juist deze verenigingen en organisaties moeten rekening gaan houden met vermindering of stopzetting van hun subsidie vanaf
2013. De gemeente beoogt hiermee een adequate, effectieve inzet van de gemeentelijke middelen. Halvering van de subsidiebedragen van de 107 kleinste organisaties levert een bezuiniging
van slechts 1,5% op de totale
subsidie-uitgaven. Het lijkt Velsen Lokaal dan ook logisch om
de iets meer dan 100 verenigingen en stichtingen, die 3% van
de totale subsidie ontvangen, te
ontzien bij de bezuinigingen. Het
levert bijna niets op, maar zorgt
wel voor een rijk en gevarieerd
verenigingsleven binnen een gemeente Velsen.
Velsen Lokaal wil op korte termijn een herijking van de taken
van de gemeente. 80 % van deze taken zijn wettelijk vastgelegd door de overheid en moeten uitgevoerd worden. De gemeenteraad heeft wel de ruimte
om heel kritisch te kijken naar de
overige 20 %. Daarbij moeten we
ons steeds afvragen of het geld
goed besteed wordt en voldoet
aan het vereiste doel. Dat geldt
niet alleen voor de taken van de
ambtenaren, maar ook van alle organisaties, die subsidie ontvangen van de gemeente. Daarbij zal Velsen Lokaal steeds afwegen wat het maatschappelijke effect en rendement is, zodra een bezuiniging voorgesteld
gaat worden. Zodra dat speelt
zal Velsen Lokaal eerst gesprekken aangaan met het maatschappelijk veld.’’

Nieuwjaarswedstrijd
en -receptie bij RKVV
Driehuis - Op zondag 1 januari staat de gehele voetbalvereniging RKVV Velsen weer
in de spotlights tijdens de
Nieuwjaarswedstrijd met aansluitend de nieuwjaarsreceptie.
Het programma begint om
14.00 uur met de klassieke
wedstrijd tussen het huidige
eerste elftal van Velsen en (G)
oud Velsen 1. Bij (G)oud Velsen 1 zijn onder andere Rob
Spronk, Dennis van Baekel,
Justin Stuy en Rick Schotvanger te bewonderen. Velsen wil
graag al haar leden, sponsoren, vrijwilligers en supporters uitnodigen om te komen
genieten van deze wedstrijd,
waarbij er voor, tijdens en na
de wedstrijd voldoende ruimte is om elkaar een sportief en
gezond 2012 toe te wensen.
Na de wedstrijd zal de oergezellige
Nieuwjaarsrecep-

tie plaatsvinden in de kantine.
Velsen heeft ook dit jaar weer
een fantastische loterij op poten gezet waarbij zeer uiteenlopende en interessante prijzen te winnen zijn. Zij zien u
graag terug op 1 januari 2012.

Kerstsfeer bij de
IJmondtrekkers
IJmuiden - Zaterdag 17 december begon de kerstsfeer door te
dringen op de clubhuizen van
Scoutinggroep de IJmondtrekkers aan de Heerenduinweg. Leiding en jeugdleden liepen met
kerstmutsen op en binnen was
de zaal mooi versierd.
De welpen en kabouters (jongens en meiden van 7 tot 11
jaar) begonnen met een ingewikkeld spel om boodschappen
te bemachtigen. De ingrediënten die op het lijstje stonden waren nodig om later op de middag
een feestmaal te bereiden. Want
bij kerst hoort toch een beetje
een kerstdiner.
In de welpenzaal verdeelden de
kinderen zich in groepjes. Sommigen mochten helpen gevulde
eieren te maken, anderen sneden kerstbrood en besmeerden
dit met roomboter. Ook werden
er spiesjes met knakworst en augurk gemaakt. Eén groepje was
druk bezig met het snijden van

kaas en worst. Nadat alles gereed was werden de etenswaren
naar de kabouterzaal gebracht.
Wow, wat zag dat er feestelijk uit.
Op elke tafel stonden lichtjes, er
hingen lichtslangen aan het plafond en er stond zelfs een minikerstboom. Alle scouts kregen
een bakje soep en al het heerlijks dat ze zelf hadden klaargemaakt.
Tegen half vijf was nog lang niet
alles op, maar er stonden al ouders bij de poort te wachten.
Geen probleem. Alle ouders werden uitgenodigd om mee te genieten van het scouting kerstdiner. En dat vormde een mooie en
gezellige afsluiting van 2011.
Van 24 december tot en met 7
januari is er geen opkomst. Ook
het WeCycle inleverpunt zal in
die periode niet geopend zijn.
Op 14 januari 2012 openen de
IJmondtrekkers het nieuwe seizoen weer met een bijzondere
opkomst.

Selectie van Telstar
zit er warmpjes bij
Velsen-Zuid - Afgelopen vrijdagavond was het supportersfeest
van de supportersvereniging Telstar in het Paviljoen Schoonenberg. Een fantastisch feest, waar
de 2-1 overwinning op Emmen zeker bijdroeg aan de feestvreugde.
De band De Rebellies schotelde de supporters van Telstar wat
heerlijk rock en roll voor en de loterij met wild, drank en Telstar-artikelen deed de rest.
Als officieel tintje was er de uitreiking van een cheque van maar
liefst 1800 euro aan de selectie
van Telstar voor hun naderende
trainingskamp in Marbella.
Dit bedrag werd niet zomaar overgeschreven, maar hiervoor konden maar liefst achttien leden
van de supportersvereniging voor
slechts 27 euro meedoen aan de
actie ‘Win je Warm’ van de spelersgroep. Waar anderen 135 euro
kwijt waren aan de actie, was dit
voor leden van de supportersvereniging dus maar 27 euro. De rest
werd door de supportersvereniging bijgepast, middels de fraaie

cheque van 1800 euro. Na de uitreiking ging het feest weer los,
gaf de spelersgroep als dank een
rondje weg en bleef het nog lang
gezellig in het paviljoen, waar men
met een goed gevoel de winterstop in ging. 13 januari 2012 treden de Witte Leeuwen dan weer
aan tegen Dordrecht waar de
supportersvereniging ook meteen
weer een busreis voor organiseert.
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Staconcert The Cavern
Beatles in Thalia Theater

10 Jaar
Seaport FM
Velsen - Zondag 1 januari is
het precies 10 jaar geleden dat
de lokale zender Seaport FM
begon met de uitzendingen,
ontstaan vanuit het voormalige Radio Monique, de regionale commerciële omroep. Op
nieuwjaarsdag wordt daar nog
even bij stilgestaan. Het laatste uur van Radio Monique en
het openingsprogramma van
Seaport FM zullen in z’n geheel
nog eens uitgezonden worden tussen 14 en 16 uur. Daarna zal vanuit de studio in het
Witte Theater het programma
rechtstreeks worden hervat.
Ook met de kerstdagen zullen
de medewerkers van Seaport
zorgen voor een brokje warmte in de ether. Eerste kerstdag
beginnen Kim en Maaike om
9.00 uur met Bieb FM waarna
achtereenvolgens Erik Beekman, Rene Verstraten en Bob
Evers het stokje overnemen. ’s
Avonds kunt u nog een kerstnachtdienst beluisteren vanuit de Meerkerk in Hoofddorp.
In een iets andere volgorde
zal vanaf 9.00 uur ook tweede
kerstdag worden ingevuld. Zie
ook www.seaportplaza.nl.

Nieuw PVM
stap dichterbij
IJmuiden – De gemeentesecretaris mag aan de slag met
het maken van een projectplan
voor een museum en een informatiecentrum aan de kust.
Dat wil niet zeggen dat dit project ook wordt gerealiseerd. Er
wordt een ‘go/no go’ in het
projectplan ingebouwd, waarbij de gemeenteraad zal beslissen of het plan mag doorgaan.
In die fase zal meer duidelijk
zijn over wat de plannen inhouden. In het projectplan zal
plaats zijn voor een nieuw Pieter Vermeulen Museum, dat nu
tijdelijk in Driehuis is gevestigd en een kunstinnovatie- en
informatiecentrum, waarmee
men het toerisme in het kustgebied ook op minder zonnige
dagen aantrekkelijk kan maken.

IJmuiden - ‘The likenesses are
striking - but the sound, ....this
could, indeed be the Beatles.’
Kenners zijn het er over eens:
The Cavern Beatles zijn dé tributeband van de beroemde Fab
Four uit Liverpool. Ook The Cavern Club, het mekka van de
Beatlesfans, heeft het viertal om
hun verbluffende gelijkenis omarmd. The Caverns komen op
zaterdag 14 januari (21.00 uur)
naar het Thalia Theater, waar alles aan de kant gaat voor een
swingend staconcert.
Het Nederlandse theaterpubliek
is inmiddels ook voor de bijl gegaan voor de tovenaarskunsten
van Paul (John Lennon), Steve
(Paul McCartney), Craig (George

Harrison) en Simon (Ringo Star).
Vanaf de allereerste minuut is
het swingen geblazen op alle
wereldberoemde Beatles-songs.
Geniet van vele klassiekers als
‘Hey Jude’, ‘Can’t Buy Me Love’,
‘Please Please Me’ en ‘Michelle’. De tributeband laat als geen
ander de swinging sixties herleven. Hoogste tijd om lekker te
dansen, vandaar dat alle stoelen tijdelijk het Thalia Theater uit
gaan voor een spectaculair staconcert.
Prijs: 25 euro. Locatie: Thalia Theater, Breesaapstraat 52
IJmuiden. Meer informatie en
reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789.

Museumboerderij Jan Makkes

Tentoonstelling van
kunstenaar Jan Makkes
Velserbroek - ‘Mijn opdracht als
kunstenaar heb ik volbracht. Maar
mijn talent neem ik mee in eeuwigheid, terug naar mijn schepper... Want Hij is het, die mij beoordeelt’.
Woorden van de bekende en gepassioneerde kunstenaar Jan
Makkes, overleden in 1999. Hij
liet een veelzijdige en omvangrijke collectie na. Bloeiende boomgaarden, oude dorpjes, kleurrijke
landschappen, haventjes, stadsgezichten en de doom hem zo geliefde bloemen. Een deel van deze
indrukwekkende collectie zal tijdens een drietal tentoonstellingen
te zien zijn in de Museumboerderij Jan Makkes aan de Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Die museumboerderij ademt nog steeds
de sfeer van Makkes. Aan de muren hangen schilderijen en foto’s van zijn ontmoetingen met de
groten der aarde. Makkes was ver
buiten onze grenzen bijzonder geliefd en werd alom gerespecteerd.
Zo ging hij in zijn bewogen en bevlogen leven op audiëntie bij de
Paus en had hij een indringende
ontmoeting met onder andere de
voormalige president van de Sov-

jet-Unie, Michael Gorbatsjov en
ook met John F. Kennedy. Makkes
hield van reizen en haalde hier
ook zijn inspiratie uit. Hoewel hij
ook vaak schilderde in zijn geliefde haven van IJmuiden. Hij vloog
naar de mooiste streken in de wereld om deze vast te leggen op het
witte doek. Befaamd zijn ook de
bloemstillevens die Dries van Agt
‘fonteinen van kleur’ noemde.
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’,
heet dan ook de tijdens de tentoonstellingen vertoonde videopresentatie over Makkes zijn leven en werken. Tevens is het boek
‘Jan Makkes... een gedreven kunstenaar’ te koop in de Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek, telefoon 023-5376227.
Ga genieten van het werk vol passie en mystiek van deze kunstenaar, over wie Peter Dicker zei:
‘Op zoek naar één tint in ‘t miljoen, kijk: zo’n schilder was Jan
Makkes nou.’
De tentoonstellingen vinden
plaats van zaterdag 10 december
tot en met zondag 1 januari 2012.
Buiten de exposities alleen op afspraak.

De boeren van

Zorgvrij
Strenge winter
Vooralsnog geen strenge winter maar toch staan de dieren
op Zorgvrij in hun warme stal.
De koeien vreten zich vol aan
het heerlijke kuilgras (dankzij het mooie voorjaar) en gaan
dan al liggend en kreunend
van hun volle pens alles nog
eens herkauwen om het gras
verteerbaar te maken.
De boeren hebben om deze tijd wat extra tijd voor een
praatje. Zo vertelde ik laatst
het verhaal uit mijn jeugd over
de strenge winter van 1979.
Op een koude winteravond in
februari hadden mijn vader en
ik de hoogdrachtige schapen
uit het weiland gehaald en op
een afgehekt stuk van het erf
gebracht. Er werd storm verwacht en we waren bang dat
de schapen de bevroren sloten zouden oversteken en door
de polder zouden gaan dwalen.
Alleen zes jonge ooien bleven
in de weilanden en vanwege
de duisternis besloten we die
de volgende dag op te halen.
Die nacht stak er inderdaad
een stormachtige wind op.
Waar we niet op gerekend
hadden is dat de oostenwind
het stuifsneeuw van het bevroren IJsselmeer bij ons over
de weilanden blies (de boerderij waar ik geboren ben ligt
een kilometer van het IJsselmeer). Hierdoor was de volgende ochtend de polder veranderd in een grote witte vlakte waar slechts hier en daar
een dampaal zichtbaar was.
We vreesden dat de jonge ooien door de sneeuwstorm onder
gesneeuwd zouden zijn.
Samen met mijn jongere broer
gingen we op zoek. Volledig ingepakt en met de hand
voor onze ogen gingen we op

weg, we waren net poolreizigers. Omdat de sloten niet
meer zichtbaar waren onder
de dikke sneeuwlaag, zakten
we soms tot onze middel in de
sneeuw, en moesten we elkaar
eruit helpen. Soms ook schrokken we van een haas die uit z’n
hol in de sneeuw ineens uit de
witte massa naar boven kwam.
Ze leken eerst nergens te vinden, we staken diverse weilanden van de buren over en werden toch wel bang dat ze misschien in een wak gelopen waren.
Totdat we in de verte een grote
berg zagen. Het was een grote hoop grond van een uitgediepte sloot. Aan de luwe kant
van de berg zagen we zes witte hoopjes sneeuw. Het waren inderdaad onze ooien die
het toch wel lekker vonden om
de schuilen voor de storm. Gezond en wel trokken we ze uit
de sneeuw, maar toen moesten ze nog naar huis. Trekkend, duwend en zwoegend
wisten we de dieren met ons
mee naar de boerderij te voeren waar ze weer samen met
de overige schapen werden
herenigd.
Dit zijn van die dingen die je
nooit meer vergeet en die het
boerenleven soms wat extra
leuk maken.
Ik hoop dat we ook dit jaar
weer mooi winterweer krijgen
en waar kun je dat beter beleven dan in het recreatiegebied
en natuurlijk op Zorgvrij. Met
de warme stal vol dieren en nu
ook een heerlijke houtkachel in
het vernieuwde restaurant zijn
we klaar voor alle weersomstandigheden.
Cor Hoek Spaans

Bodemagenda
Velsen – Welke grond in Velsen is geschikt voor bebouwing?
Welke grond is vervuild? Waar
mag je je koe laten grazen? Of
waar mag je een bedrijf bouwen?
Al deze zaken zijn terug te vin-

den in de Bodemagenda van de
gemeente Velsen.
De actuele Bodemagenda kan
gedurende zes weken worden
ingezien op het stadhuis of via
www.velsen.nl
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Drukke
dagen voor
SC Santpoort
Velserbroek - Het waren drukke dagen voor Schaakclub Santpoort. Vorige week donderdag
won het derde team bij Wijker Toren 3 uit Beverwijk, dankzij overwinningen van Douwe
van Rees, Robin Looijer en Rob
van Zwieten. Hier werd met 5-3
gewonnen, good old Jan Sinnege speelde remise tegen Nico Schumacher. Het vierde, het
jeugdteam van Santpoort, won
met 6-2 van de koploper KC/
Chesscool 3 uit Haarlem. Debutant Jonathan Koutstaal won
aan bord 8 zijn eerste partij voor
Santpoort, NK kampioen Cheryl
Looijer, Maurits van Rees, Mick
Mulder, Sjoerd Haver en invaller
Gerard Swier wonnen ook hun
partij. Het tweede speelde thuis
op dezelfde avond in het Polderhuis in Velserbroek een heel belangrijke partij tegen Chess Society Zandvoort 1. Voorzitter Wim
Gravemaker voelde zich niet lekker, dat kon misschien de spanning zijn. Hij trad op als wedstrijd/teamleider en Hans Kors
viel voor hem in, Dave Looijer en Martijn de Roode wonnen hun partij. De rest speelde remise, 5-3, een hele knappe
prestatie in deze sterke groep.
Het C-team van Santpoort heeft
zich weten te handhaven in de
Meestergroep en werd zevende
van Nederland, een groot compliment is hier op zijn plaats. Het
Vlaggeschip speelde op zaterdag hun partij tegen Waagtoren 1. Het was Waagtoren 2 die
twee jaar geleden Santpoort van
het kampioenschap af hield. Er
was door teamcaptain Peter de
Roode een tactische opstelling
uit de hoge hoed getoverd: IM
Piet Peelen aan bord 4, Ilias van
der Lende aan bord 5 en Peter
de Roode aan bord 6. Dit alles
om de voorbereiding van de tegenstander in de war te schoppen. Piet, Ilias en Peter haalden
samen 2,5 punt. Xander Schouwerwou won ook, samen goed
voor 3,5 punt. Helaas verloor de
rest en hierdoor verloor Santpoort met de minimale cijfers
van 4,5-3,5. Extra zuur was het
dat Wim Eveleens aan bord 1 gewonnen stond, maar dit niet wist
te verzilveren. Toch haalde dit
nog niet bij de vingerfout, (blunder) van jeugdtalent Bas Haver
aan bord 3. Hij had een geweldige stelling die minimaal remise was. In gedachten had Bas al
zijn zet gedaan, maar helaas. Het
vervelende bij het schaken is dat
je geen zetten terug mag doen,
aanraken is zetten, juist deze regel maakt het ook weer mooi en
spannend. Bij tennis heb je bij
elke game weer nieuwe kansen. Vrijdag 23 december is het
Kersttoernooi in het Polderhuis
met partijen van 5 minuten per
persoon, onder leiding van Stefan Fokkink. www.schaakclubsantpoort.nl.

Glühwein en ‘Het Gym’

Young Art Text in
Engelmunduskerk

Patina Groep wint
ondernemersprijs
Regio - Vorige week donderdag vond in Bob’s Party Palace in Uitgeest de bijeenkomst
IJmond Primeur plaats die nu
voor het derde jaar werd gehouden. Tijdens deze happening vond onder meer de verkiezing voor de Meergroep
Award 2011 en de uitreiking
van de KvK Ondernemingsprijs IJmond 2011 plaats. En
alleen al vanwege de grote
opkomst een geslaagd evenement want zo’n 300 bezoekers onder wie ondernemers,
politici en andere belangstellenden gaven acte de presence.
Organisator KvK Amsterdam wil
met deze ondernemingsprijs bedrijven die zich onderscheiden in
product, markt, winstgevendheid,
maatschappelijke betrokkenheid
en innovativiteit onder de aandacht brengen. Daarnaast is tevens het doel om breder bekend
te maken dat de van oudsher bekende vis- en staalregio is uitgegroeid tot een veelzijdige regio in
alle sectoren en branches.
Als eerste prijsuitreiking was de
Meergroep Award aan de beurt
die dit jaar voor de achtste keer
werd uitgereikt aan het bedrijf uit
de regio dat zich het meest heeft
ingezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naar
aanleiding van drie filmpresentaties konden de aanwezigen, via
stemkastjes, hun stem uitbren-

gen op de drie genomineerden.
Dit waren MW Bouw uit Beverwijk, Deen Supermarkt filiaal Europaplein in Heemskerk en Landschap Noord-Holland uit Heiloo.
Laatstgenoemde werd uiteindelijk winnaar, mede dankzij
het interview met Danny Jongert, begeleid werker bij Landschap Noord-Holland, met zijn
uitspraak: ,,Nee, ik vind het helemaal niet fijn om thuis te zitten. Ik wil lekker werken in de
buitenlucht want ik kan niet zo
goed stilzitten en dan ga ik me
vervelen.’’ En tenslotte volgde
dan de verkiezing voor de Ondernemingsprijs IJmond 2011.
De drie kanshebbers, die uit een
longlist van bedrijven uiteindelijk door een vakjury zijn geselecteerd, waren Bourgondisch Lifestyle uit Beverwijk, Spijker Kwasten uit Velsen-Noord en de Patina Groep uit Beverwijk. Directeur
Wil Boots van Patina, de ‘dakbedenkers’, mocht zich uiteindelijk
winnaar noemen van deze prestigieuze IJmond Primeur. Boots
begon in februari 1991 met twee
lege handen zijn bedrijf en nu
runt hij een zaak waarvoor dagelijks 225 man in de weer is. Volgens de jury gaven drie belangrijke elementen uiteindelijk de
doorslag waarom Patina met deze eer ging strijken: het bedrijf
is een begrip in de markt, het is
vernieuwend bezig en productontwikkeling staat hoog in het
vaandel. (Joop Waijenberg)

Nieuwjaarsconcert
Velsen - Een nieuwe traditie is
geboren! In samenwerking met
het Kunstencentrum Velsen presenteert de Stadsschouwburg
Velsen het publiek elk jaar in januari een eigen feestelijk Nieuwjaarsconcert. Natuurlijk past het
concert in de lijn van de Magie
van Velsen, want het wordt verzorgd door docenten en leerlingen van het Kunstencentrum. Het eerste nieuwjaarsconcert op zondag 22 januari (15.00
uur) krijgt ook nog een speciaal thema mee en daarvoor zijn
‘sprookjes’ gekozen. Het wordt

dus een sprookjesachtige muzikale happening voor jong en
oud. Uitgevoerd worden o.a. Sergej Prokofjev’s klassieker ‘Peter
de Wolf’(met verteller) en Maurice Ravel’s ‘Moeder de Gans’.
Ook bereidt de Big Band van het
Kunstencentrum een swingende
sprookjeachtige uitsmijter voor.
Een magische belevenis voor het
hele gezin waarbij in alle hoeken
en gaten van het theater muziek
zal klinken.
Prijs: 18 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Zie ook
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Velsen-Zuid - Vrijdag 23 december presenteert Young Art
haar vierde avond met jonge schrijvers. Het programma
‘Woorden in de winter’ vindt
plaats in De Engelmunduskerk
in Velsen-Zuid en belooft even
gevarieerd te worden als voorgaande Text avonden.
In de vaste rubriek ‘Kom uit de
boekenkast’ wordt een drietal jonge talenten uit de regio voorgesteld aan het publiek. Dit keer zijn dat Jeremy Bos, Nina Kienhuis en Stan
Putman. Beeldend kunstenaar
Tjarko van der Pol komt vertellen over zijn Turks Fruit Project en andere werken die op
romans zijn geïnspireerd. Er
is muziek van de Beverwijkse
band Vyllanore en een verrassend optreden van de Young
Art Guerrilla.
Zeer toepasselijk tijdens het
feestseizoen is de titel ‘Alles
ruikt naar chocola’. Met deze roman maakte Sidney Vollmer in oktober zijn entrée in
de Nederlandse letteren. Het
voorproefje dat hij gaf op het
Young Art Festival smaak-

te naar meer en de organisatie is verheugd hem in Velsen
weer te mogen verwelkomen.
Vollmer wordt geînterviewd
over zijn ervaringen als debutant en zal ook vertellen over
de prachtige digitale versie die
van zijn boek verscheen.
Deze herfst verscheen ook de
spraakmakende roman ‘Het
Gym’ van Karin Amatmoekrim.
Zij groeide op in IJmuiden en
putte inspiratie voor haar vierde boek uit haar schooltijd op
het Gymnasium Felisenum. De
roman is lovend ontvangen,
kreeg veel media-aandacht
en beleeft nu zijn vijfde druk.
Nog niet eerder kwam Amatmoekrim naar Velsen om over
de roman te praten, Young Art
Text voelt zich dan ook buitengewoon vereerd met haar
komst.
Vrijdag 23 december in de Engelmunduskerk, Kerkplein 1,
Velsen-Zuid. Aanvang 20.15
uur, zaal open om 20.00 uur.
Toegang: gratis voor wie reserveert via youngarttext@youngart.org Meer info: www.youngarttext.nl

Film ‘Jane Eyre’ in
het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 23, woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december, om 20.30 uur,
draait het Witte Theater, Kanaalstraat 257, de film ‘Jane Eyre’,
naar het beroemde boek van
Charlotte Brontë.
Het arme weesmeisje Jane Eyre
reist naar Thornfield Hall voor
een baan als gouvernante. Haar
interesse wordt vooral gewekt
door haar baas, Edward Roches-

ter, met wie ze levendige gesprekken heeft. Hij onthult haar
een aantal van zijn diepste gedachten.
Jane wordt verliefd op Rochester, maar maakt zich zorgen over
somberheid en de vreemde gebeurtenissen in het huis. Toch
stelt ze zich open voor Rochester, maar dan lijkt het erop dat er
een lang bewaard geheim over
hem uit zal komen.

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘JAnE EYrE’ op 23 en 28, 29
en 30 december 2011 om 20.30 uur.
Bon is geldig voor 2 personen
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Natuurproject
op het strand
bijna van start

Vier voor de prijs van
drie bij Bangkok aan Zee
IJmuiden aan Zee – Bangkok
aan Zee, het originele Thaise restaurant aan de Kennemerboulevard, gaat straks het derde jaar
in. Dit wordt gevierd met een leuke actie, die geldig is in de maanden januari en februari. Als gasten met vier personen komen
eten, dan hoeven er maar drie te
betalen en eet de vierde gast gratis mee. Dat is toch mooi meegenomen, na de dure decembermaand. Een bon voor de gratis
maaltijd is te vinden bij de advertentie in deze krant en anders zijn
ze ook verkrijgbaar in het restaurant zelf.
Bangkok aan Zee heeft tijdens
haar bestaan een grote, vaste klantenkring opgebouwd, die
de Thaise keuken weten te waarderen en kreeg goede recensies
op diverse sites op Internet. Maar
voor wie eens kennis wil maken
met de Thaise keuken, is dit ook
een mooie gelegenheid. En wie
zwaar getafeld heeft tijdens de
kerstdagen: de Thaise gerechten
zijn niet vet maar licht verteerbaar, de keuken gebruikt de authentieke manier van bereiden:
alles wordt gewokt in plantaardige olie. Er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmatige toevoegingen maar altijd van natuurlijke, verse producten. Het eten is
supergezond en smaakt buitengewoon. Ook aan de vegatarier is
gedacht met een zeer ruime keuze.
Van dinsdag tot en met zondag
kan er van de menukaart gekozen

worden. Op maandag is Bangkok
aan Zee gesloten.
Op vrijdag, zaterdag en zondag is
er tevens een Thais buffet waar
de gasten de keuze hebben uit
twee salades, twee soepen, vier
verschillende voorgerechten en
maar liefst elf hoofdgerechten.
Die worden gecombineerd met
nasi, witte rijst of mihoen. Er is altijd fruit toe. En dat voor de vriendelijke prijs van 21,50 euro.
Eigenaar Jaques Stui: ,,We zitten
hier op een fantastische plek, aan
de boulevard. Aan de ene kant
is er een levendig uitzicht op de
jachthaven, aan de andere kant
op het binnenmeer en het prachtige, brede strand. In de zomer is
het hier genieten op het ruime
terras. Maar ook tijdens de wintermaanden is het binnen prima
vertoeven in het sfeervolle restaurant in originele Thaise inrichting, met natuurlijk hetzelfde mooie uitzicht. Bovendien is er
altijd voldoende parkeergelegenheid en Bangkok aan Zee is goed
te bereiken met het openbaar vervoer. Ik voel me een bevoorrecht
mens, dat ik de mensen vanaf deze mooie plek kennis mag laten
maken met de Thaise keuken.’’
Wie wijs is, maakt tijdens januari
of februari gebruik van deze leuke actie en gaat heerlijk eten bij
Bangkok aan Zee. Jaques Stui en
zijn medewerkers verwelkomen
graag hun gasten. Thais restaurant Bangkok aan Zee is te vinden aan de Kennemerboulevard
354, telefoon 0255-511911.

Ineke de Jong verder
met Cigo Havana House
IJmuiden - Vanaf 2 januari
neemt Ineke de Jong Cigo Havana House over van haar baas en
collega Willem Busbroek. Willem
mag het op zijn 61ste wat rustiger aan gaan doen en hij is blij
dat Ineke de zaak overneemt.
De twee werken al 17 jaar samen. Willem kwam in april 1991
bij de zaak en heeft meer dan
20 jaar keihard gewerkt in deze
goedlopende winkel. ,,Ik heb het
altijd heel graag gedaan, maar
wegens
gezondheidsredenen
wil ik een stapje terug doen’’,
zegt Willem.
Ineke is blij dat het gelukt is de
zaak over te nemen. Ze gaat zelf
wat meer dagen werken en ook
medewerkster Laura neemt er
een dagdeel bij om het vertrek
van Willem op te vangen. Willem zal gemist worden, want
hij houdt wel van een gezellig
praatje. Maar ook Ineke vindt
het contact met klanten leuk.
Afgezien van het vertrek van
Willem, zal er voor de klanten

niet zo veel veranderen bij Havana House. De zaak is drie jaar
geleden al verbouwd en opgeknapt, dus blijven er weinig
wensen over. Wel wordt het toch
al grote tijdschriftenaanbod uitgebreid en wil Ineke een OVkaart oplaadpunt in de winkel.
Verder kan men in deze gezellige winkel terecht voor rookwaren, wenskaarten, kantooren feestartikelen en snoepgoed.
Ook heeft Havana House een
postagentschap waar men terecht kan voor alle postzaken en
pakketten.
De toevoeging Cigo in de naam
Havana House heeft te maken
met de landelijke overname van
Totaal Gemak door Cigo. Tot 1
januari vindt u Ineke en Willem
nog samen in de winkel. Vaste klanten ontvangen een uitnodiging voor de receptie waarbij
afscheid kan worden genomen
van Willem en men de nieuwe
zakenvrouw Ineke de Jong kan
feliciteren.

Nieuwe website voor
omwonenden Schiphol

Shantykoor Nortada
zingt voor 85-jarige fan
Velsen-Zuid - Shantykoor Nortada voelde zich zeer vereerd, dat
zij vorige week mochten optreden voor de 85ste verjaardag
van Dirk Kors. Hij kreeg dit optreden van zijn vrouw aangeboden, maar er is meer te vieren.
Het echtpaar Kors is ook 60 jaar
getrouwd en dat is zeker een
feestelijke bijeenkomst waard.
Het optreden zou in eerste instantie buiten, voor het flat aan

de Ticht, plaatsvinden maar gezien de weersomstandigheden
en het spontane aanbod van de
directie van Beeckestijn konden
zij gebruik maken van de hal van
het hoofdgebouw.
Het echtpaar Kors genoot zichtbaar van het optreden en kan terugzien op een geslaagde viering van hun diamanten huwelijksdag en de 85ste verjaardag
van Dirk.

Regio - www.bezoekbas.nl is
de website van het Bewoners
Aanspreekpunt Schiphol. Onder de tab ‘Wonen bij Schiphol’
kunnen bewoners onder andere opzoeken hoe vaak en hoog
er de afgelopen jaren gemiddeld over hun woonomgeving
is gevlogen door startend en
landend vliegverkeer.
Bewoners kunnen op ‘Wonen
bij Schiphol’ de postcode invoeren van hun (toekomstige)
woonlocatie. Ook zijn voor negen gebieden rond Schiphol
indicatieve gegevens te vinden over het vliegverkeer. Verder bevat de webmodule veel
informatie over het banenstelsel van Schiphol en het gebruik
ervan.
De realisatie van de nieuwe
webmodule is een uitvloeisel
van afspraken die in 2008 zijn
gemaakt aan de Tafel van Alders (overlegorgaan van het
Rijk, luchtvaartpartijen, regi-

onale en lokale overheden en
omwonenden van Schiphol).
Deelnemers hebben afgesproken dat huidige en nieuwe bewoners zo vroeg mogelijk objectief moeten worden geïnformeerd over de geluidbelasting
door vliegtuigen van Schiphol.
Om aan deze afspraak te voldoen heeft de provincie NoordHolland in opdracht van de Alderstafel alle relevante bewonersinformatie over Schiphol
en het luchtverkeer in de regio
bijeengebracht.
Deze informatie stond voorheen verspreid op de websites
van meerdere partijen en was
hierdoor minder makkelijk toegankelijk.
De Alderstafel heeft besloten
deze informatie beschikbaar te
stellen op de website van Bas
(www.bezoekbas.nl),
omdat
Bas hét informatie- en klachtencentrum voor omwonenden
van Schiphol is.

IJmuiden - Sinds het ontstaan en de aanleg van het
Kennemerstrand zal het natuurliefhebbers niet ontgaan
zijn dat de jonge strandvlakte veel natuurwaarden heeft
waaronder beschermde planten en dieren. Het gebied trekt
vogelaars, floristen en fotografen. Maar ook het algemene publiek heeft een grote waardering voor de nieuwe
duinvallei. Na de ontwikkeling
van de strandvlakte en het
graven van het voor recreatie
bedoelde meer, ontwikkelde
de natuur van het ´Kennemerstrand´ zich in een rap tempo.
De pioniervegetatie werd opgevolgd door houtige gewassen, als duindoorns, kruipwilg
en andere wilgen. Van de eigenaar Kennemerstrand b.v.
heeft de Stichting Duinbehoud in 2006 toestemming
gekregen om te gaan beheren. Dit beheer wordt uitgevoerd door de KNNV werkgroep Vrienden van het Kennemerstrand. Ook andere vrijwilligers helpen bij het natuurbeheer, zoals op de landelijke natuurwerkdag, met
ondersteuning van Landschap Noord-Holland. Ook
het Nationaalpark Zuid-Kennemerland, Provincie NoordHolland, Gemeente Velsen,
Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland, en de KNNV-afd
Haarlem e.o. verlenen subsidie om beheermaatregelen
te kunnen uitvoeren. Zo krijgen bedreigde diersoorten als
de Heivlinder en de Zandhagedis meer kansen. Door alle inspanningen is de flora en
fauna zich de afgelopen jaren
spectaculair gaan ontwikkelen. Inmiddels staat het Kennemerstrand aangeschreven
als de meest soortenrijke primaire duinvallei van de vastelandsduinen en is het een Natura 2000 gebied. Door de gestage groei van struiken dreigen de paden en duingraslanden in het gebied weer dicht
te groeien en is ingrijpen dringend gewenst. Om de paden
toegankelijk te houden en
groeiplaatsen van bijzondere
planten te beheren heeft de
Provincie Noord-Holland subsidie verleend voor het ‘Natuurproject Kennemerstrand’.
Dit betekent dat de struiken
langs de paden en duingraslanden gesnoeid gaan worden en elders in het gebied
struiken uit groeiplaatsen van
bijzondere planten verwijderd
zullen worden. De uitvoering
van de werkzaamheden zijn
deze winter gestart en worden voortgezet in januari en
februari 2012. Volgend voorjaar kan een ieder volop gaan
genieten van deze bijzondere duinvallei naast het Kennemermeer. (Anneke Koper)
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Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Gezamenlijke aanpak afvalwaterketen

Velsen-Noord – Bij de Noordpier, ten westen van de Reyndersweg, komt een vierde windturbine. Dat is het voorstel van
B&W van Velsen. Het oorspronkelijke plan was om drie windturbines bij te plaatsen, maar
Provincie Noord-Holland ging
daarmee niet akkoord. Met totaal zes windturbines zou de
gemeente Velsen energieneutraal kunnen worden. Dat betekent dat de gemeente net zoveel
elektriciteit zou produceren als
gebruiken. Het streven is om in
2015 Velsen energieneutraal te
krijgen. Er zal dus zeker verder
worden gekeken naar mogelijkheden om dit te bereiken. Voor
de vierde windturbine is nu een
omgevingsvergunning aangevraagd. De ontwerpplannen zijn
gedurende zes weken ter inzage
gelegd. Iedereen mag daarop reageren. Zie www.velsen.nl

Velsen – Een plus een is drie,
zegt wethouder van financiën
Ronald Vennik. Maar dan alleen waar het de samenwerking afvalwaterketen betreft.
Door samen te werken met het
Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat en Zeehaven IJmuiden kan veel winst
behaald worden. Daarom werd
dinsdagmiddag een intentieverklaring voor samenwerking ondertekend op het stadhuis van Velsen. Daarna werd
feestelijk geklonken, niet met
champagne, maar met kraanwater.
In Nederland is het eigenlijk een
technisch wonder dat we droge voeten hebben, gezien de ligging onder de zeespiegel. Daartoe
wordt het grondwater door bemaling op peil gehouden. In Nederland hebben we een complex systeem om afvalwater en regenwater op te vangen en naar de goede
plek te dirigeren. In Velsen is men
al jaren bezig om afvalwater en regenwater gescheiden op te vangen. Dat gebeurt zelfs zo goed dat
er het rioolsysteem ruimte biedt
om meer water te verwerken. Het
regenwater wordt door speciale
infiltratiebuizen naar de bodem afgevoerd, terwijl het afvalwater via
de riolen naar de zuiveringsinstallatie gaat en vandaar naar het oppervlaktewater. En ons drinkwater
komt uit de duinen.
Bij Zeehaven IJmuiden was het
echter anders. Daar moest eigenlijk een bassin gebouwd worden
om het afvalwater op te vangen. En
ook bij het hoogheemraadschap in
Velsen stond men voor de beslissing om te investeren in extra opvang- en zuiveringscapaciteit. Beide investeringen zouden miljoenen kosten en vanwege de om-

vang invloed hebben op onze omgeving.
Door brainstormsessies van Saskia Baars van het hoogheemraadschap en Richard van Hardeveld van de gemeente Velsen
is men echter tot een ander plan
gekomen, dat niet alleen de kosten drukt, maar ook duurzaam is
en dus beter voor het milieu. Het
plan is om het gescheiden afvalwatersysteem in Velsen verder
uit te bouwen. Dat gebeurt tegelijk met renovatie van riolering en
nieuwbouw of renovatieprojecten.
Door de gescheiden afvalwaterstromen komt er nog meer ruimte in de riolering om ook Zeehaven
IJmuiden aan te sluiten op het systeem. Meer regenwater gaat naar
de bodem. Minder afvalwater naar
de zuiveringsinstallatie. Dat heeft
weer tot gevolg dat ook het hoog-

heemraadschap efficiënter kan
werken en af kan zien van uitbreiding van de installatie. Maar wie
gaat dat betalen? Zeehaven IJmuiden en Hoogheemraadschap van
Rijnland stonden voor grote uitgaven en gaan nu samen meebetalen aan de investering in de riolering van IJmuiden. Het hoogheemraadschap doet een donatie
van 4,95 miljoen euro aan de gemeente Velsen. Daar komt het rekensommetje ‘een plus een is drie’
vandaan. De kosten voor deze gezamenlijke investering zijn lager
dan de afzonderlijke en het is beter
voor het milieu. De belastingbetaler zou dat in de toekomst moeten
merken. Maar de grootste winst zit
in de duurzaamheid: er wordt meer
regenwater apart opgevangen, dat
gaat naar het grondwater en zorgt
zo voor vernatting van de duinen.

Bij hevige regenval zorgt het water
minder gauw voor overlast, doordat het niet door het riool hoeft te
worden verwerkt. We houden dus
langer droge voeten. Het daadwerkelijke afvalwater kan efficiënter
worden verwerkt. Zeehaven IJmuiden en Hoogheemraadschap van
Rijnland hoeven geen dure nieuwe
installaties aan te leggen die veel
plaats innemen. En tenslotte zorgt
de toename van regenwater in de
bodem voor verzoeting van en toename van het grondwater. De uitwerking van deze Optimaalstudie
Afvalwatersysteem (OAS Velsen)
past qua innovatie op het gebied
van water(energie) en duurzaamheid ook nog eens prima bij de Visie op Velsen 2025. De vier betrokken partijen kunnen terecht trots
zijn op het resultaat van deze samenwerking. (Karin Dekkers)

Beekvliet beste schaakschool
Velsen - Vorige woensdagmiddag heeft het jaarlijks schoolschaak kampioenschap voor basisscholen van Velsen plaatsgevonden. Een evenement waarbij
alle basisscholen in de gemeente Velsen waren uitgenodigd. Dit
kampioenschap werd voor het
eerst op woensdagmiddag en in
de Burgerzaal van het gemeentehuis in Velsen gehouden.
Reden was dat de schooldamkampioenschappen dit al jaren
doen, de jeugd in grote getale zien
toestromen. Maar bij de schakers
liep het toch eventjes anders, ondanks de prachtige ambiance gaven slechts zeven basisscholen
acte de presence en omdat twee
scholen met twee teams kwamen,
konden er toch nog negen teams
gemaakt worden. Om 13.00 uur
begon het evenement, de Beekvliet 1 kampioen van vorig jaar,

Vierde
windmolen
Reyndersweg

had als grote concurrent De Rozenbeek. En het leek bij voorhand
een strijd tussen deze twee grootmachten. Maar de andere scholen hadden niet stilgezeten, al in
de tweede ronde kwam de Rozenbeekschool niet verder dan
een remise tegen de Klipper 1. En
eventjes daarna snoepte de Toermalijn ze ook nog eens een punt
af. Daarentegen wist de Beekvliet
1 zijn partijen wel aan de goede
kant van de streep te houden, totdat het moment dat ze tegen hun
grote concurrent De Rozenbeek
moesten spelen , en die werd met
3-1 verloren, helaas voor de Rozenbeek, hadden ze op de eindrekening twee bordpunten minder.
Zeg maar een overwinning op
doelsaldo voor de Beekvliet 1. En
ook de strijd om de derde plaats
werd het een close finish. De
Toermalijn won het op bordpun-

ten van De Klipper die dit jaar erg
sterk presteerden, met twee hele
jonge spelers van 8 jaar. En ook
de Jan Campertschool presteerde
sterk, zij eindigden er vlak achter. Met de spanning zat het wel
goed, voor de aanwezige ouders

en leerkrachten waren er fraaie
spannende partijen te zien. Maar
ook de beginners deden het leuk,
die weleens de wonderlijke stellingen hadden, waarbij twee koningen schaak staan, maar dat
werd allemaal soepel opgelost.

Grondprijzen
Velsen – Elke twee jaar formuleert de gemeente Velsen haar
beleid voor wat betreft de grondprijzen die worden gehanteerd.
Het gaat dan om grond die ter
verkoop door de gemeente kan
worden aangeboden. Grondprijzen zijn aan inflatie, of deflatie,
onderhevig en moeten dus regelmatig worden herzien. Om
snel te kunnen handelen heeft
het college een bepaalde vrijheid
waar het afgesproken grondprijzen betreft. Nieuw is dat in bepaalde gevallen kan worden afgeweken van prijzen, maar dan
moet de gemeenteraad wel akkoord gaan.

Actueler LVVP
Velsen – Het Lokaal Verkeersen Vervoerplan (LVVP) van 2004
wordt geactualiseerd. De looptijd van het plan is 10 tot 15
jaar, maar door nieuw beleid en
maatregelen is het nodig het
LVVP te actualiseren. Zo zijn er
nieuwe beleidsplannen uitgewerkt op het gebied van fietsen
en parkeren. Ook de keuze van
een busbaan op de oude spoorlijn ten behoeven van het HOV
(Hoogwaardig Openbaar Vervoer) geeft aanleiding om het
LVVP te evalueren en op basis
daarvan het beleidsplan te actualiseren. Ook nieuwere onderzoek kunnen worden verwerkt in
een actueler LVVP. De doelstellingen en meest essentiële beleidsonderwerpen worden grotendeels gehandhaafd. De evaluatie van het LVVP vindt in de
eerste helft van 2012 plaats. De
gemeenteraad wordt hierbij uiteraard betrokken. De actualisatie wordt in de tweede helft van
2012 uitgewerkt. Dit alles wordt
gekoppeld aan lopende regionale projecten.
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DKVJeugdnieuws
IJmuiden - Afgelopen zaterdag
speelde vrijwel alle jeugdteams
van DKV weer hun wedstrijden.
De F1 won weer met ruime cijfers;
0-7 tegen WWSV. Op deze manier
worden ze kampioen, en dat terwijl alle kinderen dit zaalseizoen
pas voor het eerst wedstrijden
spelen. DKV E1 moest tegen SDO
E1. DKV speelde een goede wedstrijd waarbij goed werd samengespeeld en daardoor veel werd
gescoord. DKV won met 5-1 van
SDO. Doelpunten waren van Thijs,
Noah, Eva en Renske. De D1 heeft
ruim gewonnen van OKV D1. Er
werd met 9-5 gewonnen. De C2
heeft met 10-4 verloren bij HBC.
DKV C1 speelde tegen HBC C1.
HBC staat bovenaan in de poule
en maakt elke wedstrijd een flink
aantal doelpunten. DKV keek dan
ook al gauw tegen een flinke achterstand aan. Thijn ging door zijn
knie en kon de wedstrijd helaas
niet af maken. Na de rust herstelde DKV zich enigszins en begonnen we zelf ook te scoren. Robin
maakte onder andere een mooie
doorloper af. De wedstrijd ging
met 13-5 verloren. DKV B1 speelde tegen KIOS B2. Het was de
wedstrijd van Esther van Dijk en
Denise Kalkman. Het team draait
goed en staat boven aan in de
poule. DKV B1 was een stuk beter
dan KIOS B2. Voor al Esther (vier
maal) en Denise (zes maal) waren
op schot. De wedstrijd werd eenvoudig met 14-6 gewonnen.

Mooiste
kerstversiering
Velsen - Voorting Sportprijzen
bestaat 25 jaar en wil daarom
iets bijzonders doen. Hans Voorting wil een prijs uitreiken voor de
mooiste kerstversiering of -verlichting in de voortuin of aan de
gevel. Zijn eigen woning is inmiddels prachtig versierd. Zelf heeft
hij al mooie voorbeelden gezien,
maar wie in Velsen nog een kandidaat voor deze prijs ziet, wordt
uitgenodigd dit adres door te geven aan Hans Voorting. Er zijn zes
trofees te vergeven. Verder geeft
Voorting Sportprijzen tot 31 januari 2012 25 procent korting op de
sportprijzen. Hans Voorting heeft
een zeer goed contact met de
kerstman. Wie nog graag een bezoekje van de kerstman wil krijgen, kan dit kenbaar maken via
Hans Voorting via 023-5370144
of 06-23334208. Mailen kan ook,
naar tulptrofee@quicknet.nl

Rijden zonder
rijbewijs
IJmuiden - Een 33-jarige man
uit Haarlem is zaterdag op de
Planetenweg door de politie aan
de kant gezet omdat zij wisten
dat de man niet in bezit was van
een geldig rijbewijs. Tegen hem
is proces verbaal opgemaakt.

Haal je vaarbewijs bij
Verkeersschool Post

‘Maan’ bestaat 40 jaar
Santpoort-Noord - Vorige week vrijdag bestond Café de Halve Maan precies 40
jaar. Reden voor een feestje,
dachten de huidige uitbaters
Dirk Tromp en Martine Schubert. Op zaterdag was er een
druk bezochte receptie met
als hoogtepunt de aanwezigheid van enkele barmannen
en barvrouwen van het eerste
uur die speciaal voor deze gelegenheid weer eens achter de
bar kropen. Uiteraard ook aanwezig Hiljo Postma, die ook op
deze dag zijn jubileum vierde.

Hij is namelijk vanaf de eerste dag werkzaam in de Halve Maan! Er was een glasgraveur aanwezig die voor alle gasten hun naam graveerde op een bierglas, zodat iedereen een mooie herinnering
aan dit feestje overhield. Ook
werd er nog eens een klein
feestje gebouwd en wel met de
voor de Maan bekende sessieband die 40 jaar nummer 1 hits
van de Halve Maan ten gehore
bracht. Al met al een heel gezellig en druk weekend, en op
naar de volgende 40 jaar!

Even voorstellen: Yvette Krol

Persoonlijk reisadviseur
Een weekendje weg of een
droomvakantie! Ik ben er, als uw
persoonlijk reisadviseur, om te
zorgen dat die droom werkelijkheid gaat worden, zonder dat u
zelf de reisgidsen of het internet
door hoeft te spitten. Door mijn
jarenlange ervaring in de reiswereld kan ik u tevens adviseren over die zaken, die niet in de
reisgidsen of op internet te vinden zijn.
Deze wijze van boeken is niet
duurder dan bij een reisburo of
via internet, terwijl u wel van dezelfde voordelen en voorwaarden
gebruikt maakt. Het grote voordeel is dat u mij zowel ’s avonds
als in het weekend ook naast
kantooruren kunt bereiken, zowel telefonisch als via de mail.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid van een persoonlijk bezoek,
thuis of op uw werk, op een tijdstip dat u het beste uitkomt ( ook
’s avonds of in het weekend ). Op
deze wijze maakt u gebruik van
een snelle, flexibele en persoonlijke manier van een reis uitzoeken en boeken.
U kunt bij mij voor alle soorten
reizen terecht, van een standaard
stedentrip tot een op maat voor
u samengestelde reis. Van een
verrre reis tot een strandvakantie, rondreizen op ieder continent,
cruises, stedentrips, busreizen,
jongerenreizen, losse vluchten,
autohuur en uiteraard ook voor
last minutes. Tevens kan ik ook
uw zakelijke vluchten, autohuur
en/of hotel voor u verzorgen.

Uiteraard is het boeken van
groepsreizen of speciaal op maat
gemaakte (dag) arrangementen
ook geen probleem.
Mijn reisadvies is geheel vrijblijvend en kostenloos en geheel
conform de ANVR en SGR voorwaarden via Boston Travel IJmuiden!
Het verzorgen van een reis- en/of
annuleringsverzekering valt ook
onder de mogelijkheden.
Aarzel niet langer en maak geheel vrijblijvend een afspraak met
mij of neem contact op via de
mail of telefoon met al uw vragen. U kunt erop rekenen, dat ik
mijn ervaring en kennis zal aanwenden om u een geweldige reis
te bezorgen!
Graag tot ziens!
Yvette Krol

IJmuiden - Bij Verkeersschool
Post is het nu ook mogelijk om je
vaarbewijs te halen. En dat kan
nog voor de zomer. De start is op
maandag 16 januari. Het vaarbewijs bestaat uit twee delen. Het
eerste deel geldt voor alle binnenwateren. Het tweede gedeelte geldt voor die wateren waarbij u
het zicht op de wal kunt verliezen,
zoals op de wadden, het IJsselmeer en verscheidene zeearmen.
Deel 1 begint 16 januari. De lessen
zijn van 19.30 tot 21.15 uur, de cursus bestaat uit 7 lesavonden. Het
vaarbewijsexamen wordt afgenomen in Hoofddorp. De kosten voor
deel 1 bedragen 125 euro. Voor
twee delen samen zijn de kosten
225 euro. Dit is exclusief examengeld en boeken. Het examen kost
65,00 euro. De eerste lesavond

kunt u als introductie deelnemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Verkeersschool
Post, telefoon 0255-536917 of email info@postverkeerseducatie.
nl. Verkeersschool Post is gevestigd aan Dokweg 38 in IJmuiden.

Annabelle in de race
voor beste beautysalon
Santpoort-Noord - Schoonheidscentrum Annabelle uit
Santpoort-Noord heeft dit jaar
de stoute schoenen aangetrokken en meegedaan aan de belangrijkste verkiezing in haar
vakgebied.
De organisatie van de Beauty Award laat er geen gras over
groeien en wil werkelijk alles
weten over de salons die meedoen. Van fte’s tot beoordelingsgesprekken en van specialisaties tot jaarlijkse investeringen. De salons die meedoen kunnen niets voor de onafhankelijke jury verbergen. Om
dit op een leuke manier te kunnen presenteren heeft Schoonheidscentrum Annabelle haar
informatie verwerkt in een echte ‘glossy’, compleet met interviews, foto’s, oude krantenknipsels, intakeformulieren, en
complete huisstijl.
En toen begon het spannend te
worden.. want er zou een mystery guest komen om alles objectief te kunnen beoordelen.
De spanning onder het personeel was groot, want zou het
deze mevrouw zijn geweest? Of
deze?
De mystery guest maakte zich-

zelf na de behandeling bekend,
en toen was het afwachten. Op
de allerlaatste dag ontvingen zij
een brief waarin stond dat ze bij
de beste vijf salons van Nederland horen, en na nog een gesprek met de vakjury zal op 12
maart 2012 de grote winnaar
bekend worden gemaakt in
Studio 21 in Hilversum.
Uiteraard is iedereen bij Annabelle erg trots op deze nominatie, en hopen zij uiteindelijk
nummer 1 te worden!

Wietplantage ontmanteld
IJmuiden - De politie heeft
vorige week dinsdagmorgen omstreeks 10.10 uur in
een pand in de Kromhoutstraat een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen.
De agenten kwamen de kwekerij op het spoor na klachten
over stankoverlast. In de kwekerij werden 191 wietplanten
aangetroffen. De planten en

alle apparatuur zijn vernietigd.
De eigenaar van de kwekerij,
een 32-jarige man uit Krommenie, is aangehouden. Hij kwam
aanlopen op het moment dat
de agenten nog bij de kwekerij
stonden. Er bleek sprake te zijn
van het illegaal aftappen van
elektriciteit. Na verhoor is de
verdachte aan het einde van
de middag weer in vrijheid gesteld. De politie heeft procesverbaal opgemaakt.
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In de kerstvakantie
naar boerderij Zorgvrij

Oudjaarsloop Sportcentrum
Santpoort: uitstekende traditie
Santpoort-Noord - Zondag
18 december was het opnieuw
zover. De Oudjaarsloop van
Sportcentrum Santpoort stond
weer op het programma. De
loop werd voor de tweeëntwintigste keer georganiseerd door
enkele leden.
De ruim 40 lopers konden onder uitstekende weersomstandigheden kiezen uit verschillende afstanden variërend van
8, 11 tot 16 kilometer. Alle lo-

pers haalde de finish. De lopers waren na hun sportieve
prestatie door John van Deudekom uitgenodigd in zijn
sportschool voor een heerlijke kop erwtensoep met roggebrood en spek en een heerlijk
drankje.
Veel lopers zijn al jarenlang
verbonden aan de loopgroep
en daarom werden na afloop
weer vele oude herinneringen
opgehaald. De loopgroep is ie-

dere zondag om 09.30 uur aanwezig bij de ingang van Duin
en Kruidberg. Na een warming-up wordt er in groepsverband gelopen in het mooie
natuurgebied.
De fanatieke lopers verzamelen ook op woensdagavond,
dan vanaf de sportschool, om
hun trainingskilometers te maken. Een ieder die belangstelling heeft is van harte welkom
in deze gezellige loopgroep.

Resultaat
verkoopmiddag
Santpoort-Noord - Zaterdag 26
november vond de jaarlijkse verkoopmiddag van de Handwerkclub Velserhooft plaats in de recreatiezaal van Velserhooft. De
club bestaat uit een klein aantal
dames die altijd bezig zijn voor
een goed doel. Voorlopig is gekozen om het werk van de OIG/
IHD te ondersteunen. Het totaalbedrag van de verkoop was
396.95 euro en hiervan is een
donatie geschonken aan OIG/
IHD van 300 euro. Eerder dit seizoen heeft de club vanuit de reserves een donatie gedaan van
eveneens 300 euro aan het Ronald McDonaldhuis. Alle mensen die zaterdag beide doelen
gesteund hebben door inkopen
te doen willen zij hierbij van harte bedanken. Oproep aan dames die handwerken leuk vinden en dit graag doen voor deze
beide doelen zijn hartelijk welkom bij de club. Meer informatie:
Annemarie Felix, telefoon 0235386567 of Lydia van der Tuin,
telefoon 023-5381221.

Velsen-Zuid - In de kerstvakantie zijn er diverse knutselactiviteiten op Informatieboerderij Zorgvrij. Met diverse materialen worden beide zijden van een
handpop versierd, zo ontstaan
er twee dieren. In de poppenkast
kan er meteen mee worden gespeeld. Het maken van dierenpoppen is van maandag tot en
met vrijdag tussen 13.00 uur en
16.00 uur (4 euro).
Dagelijks kunnen er kaarsen van
bijenwas worden gerold (1,50
euro) en stompkaarsen worden
versierd (2,50). Op de boerderij zijn vanaf 19 december ook
knutselsetjes in een cadeautasje te koop om thuis een kaars
te versieren. Leuk voor onder de
kerstboom. Het rollen en versieren van kaarsen is van dinsdag
27 december tot en met vrijdag
6 januari tussen 13.00 uur en
16.00 uur. Aan het einde van de
middag worden de koeien gemolken en zijn de boeren graag
bereid om vragen te beantwoorden of gewoon een praatje te
maken.
Sinds kort kunnen kinderen bij
de receptie voor een euro een
koeienkoek kopen. Dit mogen
ze aan de koeien voeren.

In de kerstvakantie heeft het bijgelegen pannenkoekenrestaurant Onder de Platanen een speciaal feestmenu (www.onderdeplatanen.nl).
De boerderij is in de vakantie dagelijks open van 10.00 tot
17.00 uur. Op eerste kerstdag en
nieuwjaarsdag is Zorgvrij gesloten. Informatieboerderij Zorgvrij ligt aan de Genieweg 50 in
Spaarnwoude,
telefoonnummer 023-5202828, zie ook www.
spaarnwoude.nl

Het is alweer twee jaar geleden
dat ik bij een grote bouwmarkt
in Zaandam een leuk lampje
in de aanbieding tegen kwam.
De prijs die ik er voor betaalde
was ongeveer 3 euro. Het was
ook nog eens een spaarlampje dat van kleur veranderde. Het
is zondag 11 december 2011,
het leek mij eens leuk om voor
dit jaar eens iets geks te doen
met kerst. Onder mijn voordeur
luifeltje heb ik een lampbolletje hangen met daarin een gewoon witlicht lampje maar wel
een spaarlampje. Nadat ik het
glasbolletje had los gemaakt
en het gewone lampje had verwijderd, heb ik mijn toverlamp-

je er ingedraaid en het glasbolletje er weer over heen gezet,
na de kerst maar weer verwijderen dacht ik nog. Het is maandag ochtend 12 december 2011
06.30 uur, ik moet naar mijn
werk en doe de voordeur open.
Wat was het donker onder mijn
luifeltje. Ik kijk naar boven en
verbaast zie ik dat mijn bolletje
en lampje er niet meer zijn. Een
dief heeft zijn slag geslagen. Zijn
kerstdagen zien er voor dit jaar
gekleurd uit. Ik zit nog in twijfel of ik nu wel of geen aangifte moet doen en er een beloning
op te zetten voor de gouden tip?

Driehuis - Nederlanders zijn van
nature een reislustig volkje. Er is
geen land op de wereld waar je
niet verrast wordt door de onverwachte ontmoetingen met landgenoten. Gemakkelijk kunnen
contacten worden gelegd door
het ontbreken van taal-barrières.
Vakanties worden nog leuker als
je met de inwoners van het bezoekende land in gesprek kunt
komen of je bij het doen van de
boodschappen in de eigen taal
kunt benaderen. Om daarvoor
het steuntje in de rug te vinden
start de Volksuniversiteit Velsen

in januari met een aantal kortdurende taal-vakantiecursussen.
Op het programma staan taalvakantiecursussen Duits, Frans,
Italiaans, Spaans, Portugees en
ook Chinees (Mandaraijn).
De cursussen worden gegeven
in de Duin- en Kruidbergmavo,
Nicolaas Beetslaan 3 in Driehuis en starten op maandag 9 en
dinsdag 10 januari.
Zie ook www.volksuniversiteit.nl/
velsen. Voor aanmeldingen: cursistenadminsitratie P.J. Troelstraweg 22, IJmuiden, telefoon 0255519313.

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t
Dronken bestuurder
Nieuws
aangehouden
uit
de en na ongeval
z
i
u
h
t
buur
Santpoort-Noord - De politie kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks
00.15 uur een melding van een
aanrijding tussen twee personenauto’s op de Vlietweg.
Eén van de betrokkenen, een
20-jarige Beverwijker, zag
plotseling de andere partij op
zijn weghelft komen en week
uit om een frontale aanrijding
te voorkomen.
De andere bestuurder, een
25-jarige Velserbroeker, raak-

Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

te de auto van de 20-jarige automobilist aan de zijkant. Geen
van beiden raakte gewond. De
beide auto’s moesten worden
versleept.
De 25-jarige Velserbroeker
bleek teveel alcohol te hebben gedronken. Hij blies bijna
drie keer de toegestane hoeveelheid.
De verdachte heeft een rijverbod gekregen en de politie
maakt proces-verbaal op. (foto: Michel van Bergen)

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

M.J.M. van Schie, Driehuis
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Jenny Arean
brengt ode aan
Robert Long

Loes Luca en Peter Blok
in toneelstuk ‘Doek!’
Velsen - Afgelopen jaar waren
zij de grote toneelhit in de Stadsschouwburg Velsen. Dus een reprise kon niet uitblijven. Op dinsdag 17 januari (20.15 uur) komen
Loes Luca en Peter Blok terug met
de magistrale komedie ‘Doek!’.
Een toneelstuk van Maria Goos
over echt en onecht, op het toneel
en in de liefde. Met twee rasacteurs op de planken: comédienne
Loes Luca en de veelzijdige Peter
Blok. Zij leveren een indrukwekkend toneel-in-toneelspel. Mislukte, zelfingenomen acteurs, mislukte audities op mislukte locaties,
niets en niemand wordt gespaard
in de wirwar van het leven dat theater heet.
Zelden is een toneelproductie zo
goed door pers en publiek ontvangen als de voorstelling ‘Doek!’.
Maria Goos schreef de fenomenale tekst en de acteurs Peter
Blok en Loes Luca spelen de sterren van de hemel. “Een wonder
van eenvoud, timing en vakmanschap. Een ouderwetse komedie
in de goede zin van het woord:
het is een uitermate scherpe en

geestige tekst, met soms briljante
vondsten (…) een topvoorstelling
met topacteurs”, aldus de pers.
‘Doek!’ is een verhelderend stuk
over echt en onecht, op het toneel
en in de liefde. De opvoering ervan zorgt echter voor de nodige
kopzorgen. De ene na de andere
fenomenale maar zenuwzwakke
of ruziënde actrice viel af voor de
rol van Kate. Totdat niemand minder dan Lies Oorthuizen aangetrokken werd, gespeeld door Loes
Luca. Voor alle mannelijke rollen
werd alleen voor de rol van David
een geschikte kandidaat gevonden in de persoon van Peter Blok.
Hij speelt ook meteen alle andere
personages.
Alle uitvoeringen van ‘Doek!’ waren afgelopen seizoen uitverkocht,
bovendien werd de productie beloond met de Toneel Publieksprijs,
dé prijs rechtstreeks uit de zaal.
Toegang vanaf 26 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. Meer
informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789. (foto: Ben van
Duin)

Javier Guzman in
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Met zijn brutale improvisaties en vlijmscherpe stand
up-comedy veroverde Javier zijn
eigen plek in de eregalerij van
het Nederlandse cabaret. In de
venijnige hoek naast onder andere Maassen en Teeuwen. Javier’s nieuwste solo, getiteld
‘Oorverdovend’, pakt uit als een
heel persoonlijk, geëngageerd
programma over de tijd waarin wij leven. In een maatschappij op drift. Met geschreeuw op
straat, in de winkel, op tv en internet en zelfs in de Tweede Kamer. Iedereen schreeuwt, roept,
gilt. Niemand luistert. Javier’s dilemma: moet hij over iedereen
heen schreeuwen of juist zachter praten? Op woensdag 18
en donderdag 19 januari (20.15
uur) komt de cabaretier naar de
Stadsschouwburg Velsen.
Javier Guzman draait al weer wat
jaren mee in de Nederlandse
theaterwereld. Behalve het feit

dat niemand zijn naam goed uit
lijkt te kunnen spreken, neemt
hij zichzelf ook met enige regelmaat op de hak over zijn alcohol en drugsprobleem … althans
wat volgens zijn eigen woorden,
in het verleden ligt. Zijn vijfde
avondvullende voorstelling ‘Oorverdovend’ voegt weer iets toe
aan zijn carrièrepad in het theater. Guzman maakt met de voorstelling een geëngageerde voorstelling over een maatschappij
op drift. Hij drukt het publiek op
onnavolgbare wijze met de neus
op de feiten en houdt hen de
spiegel voor. Maar spaart hierbij
(vooral) zichzelf niet. Zijn kracht
én zijn cabarettalent zit met name in de analyse van zijn eigen
gedrag, zijn tekortkomingen en
zijn verbazing over de wereld om
hem heen. Toegang vanaf 23,50
euro, inclusief pauzedrankje en
garderobe. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Velsen - ‘Jenny Arean zingt met
hart en ziel en een onverzettelijke overtuigingskracht’, aldus de
NRC die haar kroonde tot ‘de beste chansonnière van Nederland’.
De zangdiva betreedt op vrijdag
13 januari (20.15 uur) het podium van de Stadsschouwburg Velsen voor een muzikale hommage
aan zanger, schrijver en componist Robert Long. Toegang vanaf
27 euro, inclusief pauzedrankje en
garderobe. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.

Beeld blijft
in SantpoortNoord
Velserbroek – Een verzoek van
Bibliotheek Velserbroek, om een
beeld van het Burg. Weertsplansoen van Santpoort-Noord
naar Velserbroek te halen is
door de gemeente Velsen afgewezen. Het gaat om het beeld
Ontmoeting van kunstenaar Jos
Wong. De Velserbroekse vestiging van de bibliotheek vroeg
om het beeld in verband met het
25-jarig bestaan. Na overweging heeft het college van B&W
het verzoek afgewezen, omdat
Velserbroek in vergelijking met
Santpoort-Noord over aanzienlijk meer kunstwerken beschikt.

Meer Streetcornerwork
Velsen – Vanaf 2010 is in Velserbroek het Streetcornerwork actief
om individuele jongeren en groepen jongeren actief te benaderen en begeleiden. Gemeente Velsen heeft Streetcornerwork ingehuurd vanwege de overlast van
groepen jongeren in Velserbroek.
Streetcornerwork werkt samen
met het ambulant jongerenwerk
van Stichting Welzijn Velsen, politie, wijkteam en toezichthouders
om problemen te signaleren en
contact met jongeren te leggen.
Streetcornerwork richt zich vooral op de individu en zijn of haar
specifieke problemen. Jongerenwerkers werken meer groepsgericht en organiseren met name
activiteiten. Een straathoekwerker
stapt zelf op jongeren af, legt contact, probeert vertrouwen te winnen en informatie te verstrekken.
Waar nodig worden ojngeren begeleid in het vinden van oplossingen voor hun problemen. Door
een vroegtijdige signalering kan
voorkomen worden dat jongeren
in een hulpeloze situatie terecht
komen. Om nog beter preventief
te kunnen werken in heel Velsen,
maar met name in Velserbroek en
IJmuiden, wordt de ureninzet van
Streetcornerwork in Velsen uitgebreid van 32 naar 36 uur per week.

Stadsschouwburg Velsen

Theater Terra met musicalavontuur ‘Spuit Elf’
Velsen - Na ‘Kikker’ en ‘Dolfje Weerwolfje’ presenteert het
veelgeprezen Theater Terra op
zaterdag 14 januari (14.00 uur)
in de Stadsschouwburg Velsen
een nieuwe kinderboekenheld:
het olifantje Spuit Elf. Net als de
grote olifanten wil Spuit Elf bij
de brandweer. Want brandweerolifanten rijden in een mooie
brandweerwagen met sirene! En
je mag branden blussen als je
een echte brandweerolifant bent;
lekker water spuiten en met ladders in de weer. En poezen redden uit bomen. Maar Spuit Elf is
nog zo klein en hij komt vaak te
laat. Dan is de brandweerauto al
weg en moet hij er op zijn fietsje achteraan. Maar als het gemeentehuis in brand staat, hebben de grote olifanten onze kleine brandweerheld hard nodig
om te helpen blussen! Een knetterend avontuur voor iedereen
vanaf 4 jaar.
Theater Terra maakt al dertig jaar
bijzonder kindertheater. Het samenspel van acteurs en pop-

pen creëert een verassend effect. Humor, bijzonder decor,
ontroerende situaties en poëtische beelden voeren het publiek mee in de belevingswereld
van de personages die op het toneel staan.
Het gezelschap ontving voor de
voorstelling ‘Zwanendons’ de
Hans Snoekprijs, de hoogste onderscheiding in het Nederlandse
jeugdtheater. De prijzenkast van
Theater Terra heeft is verder gevuld met onder andere een Zilveren Krekel en een Musical
Award. Als één van de weinige
Nederlandse jeugdtheatergroepen boekte Theater Terra een
groot succes op Broadway met
de eerste ‘Kikker’-musical. Deze voorstelling had ook in Velsen
veel succes.
Prijs: vanaf 17,50 euro, voor kinderen tot en met 12 jaar vanaf 13
euro, inclusief ijsje.
Meer informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789. (foto:
Joey Buddenberg)

Ouderennieuws
Wijksteunpunt
Zeewijk,
Zeewijkplein 260, IJmuiden,
0255-520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, woensdag en
donderdag restaurant. Tussen 12.00 en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 11.45 uur) een
3-gangen a la carte menu. 6,p.p.
Open tafel. Dagen voor de
woensdag of vrijdag opgeven
voor 12.00 uur bij de beheerder Gerard Schol.
Kerst-in Tweede Kerstdag
met Jan Zwanenburg’s muziekparade, hapjes en drankjes. Middag duurt tot circa
16.00 uur. Kosten 10,-. Kaartverkoop is reeds gestart.
Werkdagn van 09.30 tot 11.30
uur in kantoor van beheerder.

serbroek, 023-5386528.
Restaurant is geopend op
maandag en woensdag vanaf
11.30 uur kan men een maaltijdkeuze doorgeven. De menukaart is vernieuwd. Kosten
bedragen 6,50 euro voor een
drie-gangen menu. Vooraf reserveren niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 23 en vrijdag 30 december is er geen
open tafel. Eerstvolgende
open tafel is op vrijdag 6 januari.
Kerst-in maandag 26 december. Aanvang 12.00 uur. Kaarten zijn nu verkrijgbaar aan
het buffet. Kosten 8 euro.
Thuisbioscoop op vrijdag 6
januar om 19.30 uur. Film ‘That
touch of Mink’.
Expositie tot en met 5 februari
van schilderclub De Boshoek.
Wijksteunpunt De Hofste- Toegang gratis gedurende de
de, A. Jacobsstraat 227, Vel- openingstijden.

Ouderennieuws
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Leerlingen zamelen
geld in voor War Child

Renovatie
stadhuis
IJmuiden – Het oude gedeelte
van het stadhuis zal over afzienbare tijd worden gerenoveerd. Er
moet asbest worden verwijderd
en er komen aanpassingen op
het gebied van isolatie. De gemeenteraad heeft aangedrongen op meer aanpassingen op
het gebied van duurzaamheid en
heeft gekozen voor twee pakketten van meerdere maatregelen,
waaronder opslag van koude en
warme lucht. Ook wordt regulier
onderhoud gepleegd en volgen
er aanpassingen aan ruimtes
binnen het stadhuis dat ooit door
Dudok is ontworpen. De totale
renovatie gaat ongeveer een jaar
duren. In die periode zal het oude stadhuis moeten worden ontruimd. Nu is besloten dat ambtenaren en het bestuur van de gemeente die in het oude stadhuis
werken, tijdelijk gaan verhuizen
naar het nieuwere gedeelte van
het stadhuis aan het Dudokplein.
Voordat die verhuizing plaatsvindt, moet eerst de publiekshal aan het Dudokplein worden
verbouwd. Door de interne verhuizing komen zo’n ambtenaren
niet op straat te staan. Er zal voor
een tijdelijke locatie worden gezorgd. Ook moet nog een plek
worden gevonden waar de gemeenteraad haar werk kan doen.
(Karin Dekkers)

Nieuwe
riolen in
Rivierenbuurt
IJmuiden – Het riool in de Rijnstraat, tussen de Scheldestraat
en de IJsselstraat, het riool van
de Roerstraat en de Lekstraat
tussen de Lange Nieuwstraat en
de Hunzestraat is toe aan vervanging. Dat is meteen een mooie
gelegenheid om deze straten opnieuw in te richten volgens de
richtlijnenvan Duurzaam Veilig.
Ook zijn wensen van bewoners
geïnventariseerd. Deze zijn meegenomen in het definitieve ontwerp dat nu is vastgesteld.

Nieuwe
containerplaatsen
IJmuiden – In de omgeving
Trompstraat en De Ruijterstraat
komen nieuwe plaatsen voor
de afvalcontainers. Deze zogenaamde clusterplaatsen waren
in parkeervakken gezet. In de
smalle straten en parkeerdruk,
werd toch vaak fout geparkeerd,
waardoor HVC de rolcontainers
niet kon legen. In overleg met de
bewoners zijn nu nieuwe containerplaatsen op de stoep ontworpen. Daardoor blijven er meer
parkeerplaatsen over en kan de
vuilophaaldienst beter bij de rolcontainers.

Beverwijk - Leerlingen van de
opleiding
onderwijsassistent
van het Nova College hebben
dinsdag 20 december geld ingezameld voor War Child.

Stadsschouwburg Velsen

Simone Kleinsma
in ‘Next to Normal’
Velsen - Na haar goedgelukte personalityshows wordt publiekslieveling Simone Kleinsma
door Joop van den Ende opnieuw tot musicaldiva gekroond.
Van vrijdag 6 tot en met zondag
8 januari (20.15 uur) is zij naast
Freek Bartels en René van Kooten te zien in de gloednieuwe
hitmusical ‘Next to Normal’. De
show verraste het Broadway-publiek en sleepte daar vele musicalprijzen in de wacht. ‘Next to
Normal’ is geen dertien-in-een
dozijn-show, maar een musical die er toe doet: ‘A feel everything musical’ (New York Times).
Met een aandoenlijke moederrol waar Kleinsma haar tanden in kan zetten. Deze nieuwe Joop van den Ende-musical is als een van de eerste theaters in Nederland in de Stadsschouwburg Velsen te zien. De
musical ‘Next to Normal’ vertelt
het verhaal van een op het eerste gezicht doodnormale vrouw
(Simone Kleinsma), echtgenote en moeder die vecht met een
ingrijpende gebeurtenis en de
impact daarvan op haar gezin.
Een krachtig maar ook humor-

vol verhaal over een familie die
probeert om te gaan met een situatie die niet normaal is, maar
wel begrijpelijk. ‘Next to Normal’
is een verrassende en originele musical waarin komische momenten en integere emoties elkaar afwisselen. De eigentijdse
muziek en tekst van Tom Kitt en
Brian Yorkey werden in 2010 onderscheiden met de prestigieuze
Pulitzer Prize. In 2009 werd ‘Next
to Normal’ voor elf Tony Awards
genomineerd. ‘Next to Normal
‘werd in de juryrapporten geprezen als ‘dé voorbode van een
nieuwe generatie-musical’.
In de Nederlandse versie zijn
de hoofdrollen weggelegd voor
Simone Kleinsma, Freek Bartels (‘Joseph’), René van Kooten (‘Urinetown’), Wim Van Den
Driessche, Jonathan Demoor en
Michelle van de Ven. De regie is
in handen van Paul Eenens. Daniël Cohen tekende voor de vertaling.
Toegang vanaf 35,50 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789.

Jubileumconcert
Lisbeth List in Velsen
Velsen - Voor haar 70e verjaardag heeft Liesbeth List maar
één wens: ‘dit moet gevierd worden met mijn publiek’. Met u dus!
Liesbeth heeft altijd gezongen
over het leven, de liefde en de
dood. Op vrijdag 20 januari (20.15
uur) neemt ze haar publiek in de
Stadsschouwburg Velsen mee
door haar eigen leven. Vanaf haar
eerste auditie bij Toon Hermans,
langs Shaffy, Mikis Theodoraki,
Piaf en Brel. Exclusief voor de regio speelt ‘La List’ de voorstelling,
die Albert Verlinde produceert,
in het Velsense theater. Begeleid
door een groot aantal muzikanten en onder het motto ‘Non je ne
regrette rien’ trakteert zij het publiek op de juwelen uit haar oeuvre. Liesbeth List is een van onze
weinige échte zangdiva’s. In haar
glansrijke carrière is zij onlosmakelijk verbonden met de legendarische Ramses Shaffy. Maar ook

stond zij aan de zijde van grootheden als Charles Aznavour en
Tom Jones. Tijdens het exclusieve jubileumconcert dat de Grande Dame van het chanson exclusief in Velsen geeft blikt zij terug
op haar carrière. De zegetocht
met ‘Piaf’, de Mauthausen-cyclus
van Mikis Theodorakis, de intense chansons van Jacques Brel en
een leven lang met Shaffy – vanaf
Shaffy Chantant tot aan zijn laatste dagen: List bezingt het allemaal in een emotioneel, kleurrijk
en zinderend concert. Omringd
door haar eigen band en bijgestaan door twee jonge, getalenteerde zangers neemt Liesbeth
List u mee vanaf het begin van de
jaren ’60 (toen ze haar eerste auditie deed bij Toon Hermans) tot
aan nu. Prijs: vanaf 37,50 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Zij kregen deze opdracht vanuit het Koningsfonds en hebben groots uitgepakt. Er werden verschillende bedrijven
gebeld in Beverwijk en omstreken. Hierbij werd gevraagd of
de bedrijven een donatie wilden doen voor War Child. De
donatie was vrijblijvend. Bakkerij Leek op de Breestraat sponsorde de leerlingen met twintig amandelstaven. De amandelstaven werden als bedankje voor de donatie aan de bedrijven uitgedeeld. Dankzij de
vrijgevigheid van de bedrijven

konden de leerlingen van het
Nova College maar liefst 600
euro ophalen voor War Child.
De leerlingen willen de volgende bedrijven hartelijk bedanken, ook namens War Child:
Bakkerij Leek in Beverwijk, IC
Isolatie Combinatie in Beverwijk, Flash Casino’s in VelsenNoord, Visser Elektro Techniek
in Beverwijk, Groen B.V. in Beverwijk, Slagerij Duijn in Santpoort-Noord, Zebra Uitzendbureau in IJmuiden Bakkerij Versteeg in Uitgeest, Van Tunen
en Partners BV in Heemskerk,
Buko in Beverwijk, A&L Duin
in Heemskerk, Autorijschool
Joost Huijgens in Heemskerk,
Burger Autoschadeherstelbedrijf in Heemskerk en Binq in
Wormer.

De grote jongens van
Comedytrain in Velsen
Velsen - Jan Jaap van der Wal,
Daniël Arends en Stefan Pop
bezorgden het publiek in de
Stadsschouwburg Velsen vorig
seizoen een messcherpe stand
up comedy-avond. En bewezen
dat de Comedytrain niet voor
niets al twintig jaar hét keurmerk is van stand up-comedy.
Na de succesvolle ‘Comedytrain
Jubileumtour‘ met gevestigd
én aanstormend talent, is het
op woensdag 11 januari (20.15
uur) nu tijd voor de Grote Jongens. Eén Grote Jongen die zijn
opwachting maakt in Velsen, is
deze week bekend gemaakt:
Roué Verveer. Welke twee andere topcomedians het schouwburgpodium betreden, houdt de
Comedytrain nog even geheim,
maar als je je bedenkt dat onder andere Hans Teeuwen, Theo
Maassen, Ronald Goedemondt,
Marc-Marie Huijbregts en Najib Amhali hun carrière bij Comedytrain begonnen, dan weet
je dat je een kaartje moet zien te
bemachtigen voordat het bordje uitverkocht op de gevel van
het gebouw aan de Groeneweg
prijkt.
Comedytrain is het eerste Nederlandse
gezelschap
van
stand-up comedians. Het werd
in 1990 door Raoul Heertje opgericht als ‘podium’ voor stand-

up comedy in Nederland. In
1995 ontving Comedytrain de
Pall Mall Exportprijs voor durf
en originaliteit. De Comedytrain
heeft zijn thuisbasis in het Amsterdamse café Toomler. Zoals de woorden ‘comedy’ en
‘train(ing)’ al aangeven, biedt
Comedytrain komische talenten een podium om zich te ontplooien: ze kunnen nieuw materiaal testen voor publiek, daarbij ondersteund door de overige leden.
In de loop der jaren hebben bekende comedians als Marc-Marie Huijbregts, Sanne Wallis de
Vries, Owen Schumacher, Lebbis, Lenette van Dongen en Najib Amhali zich verbonden aan
Comedytrain.
In 2006 nam Jan Jaap van der
Wal het artistiek leiderschap
van Comedytrain over van Raoul Heertje, hierin ondersteund
door Eric van Sauers, Hans
Teeuwen en Theo Maassen.
De Comedytrain bezoekt jaarlijks in wisselende samenstelling de Stadsschouwburg Velsen. Dit keer is het dus de beurt
aan de écht Grote Jongens. Toegangsprijs vanaf 22 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789.

Hoofdkantoor Hoogovens wordt monument
Velsen-Noord – De Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed heeft
het hoofdkantoor van de voormalige Hoogovens aangewezen als beschermd rijksmonument. Het college van B&W van
Velsen is daarmee akkoord gegaan. Het gebouw stond op een
lijst met honderd topmonumen-

ten uit de periode 1940 tot 1958,
die op verzoek van minister Plasterk in 2007 is samengesteld. Het
hoofdkantoor van de voormalige
Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken is gebouwd naar ontwerp van architect W.M. Dudok, het wordt dan
ook het Dudokhuis genoemd.
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Bijzonder kerstpakket
voor groep 3 Beekvliet

Tijdelijke
expositie op
Beeckestijn
Velsen-Zuid - In de ruimte voor
tijdelijke exposities op Beeckestijn is tot maart een kleine tentoonstelling te zien over ‘de herinrichting van boerenerven onder invloed van de tijdgeest’.
Het gaat om de inzendingen van
een ontwerpwedstrijd voor landschapsarchitecten en hoveniersbedrijven, georganiseerd door
de Nederlandse Vereniging voor
Tuin- en Landschapsarchitecten vakorganisatie Tuin & Landschap. De permanente tentoonstelling ‘De logica van het landschap’ over de invloed van mensen op hun in cultuur gebrachte
omgeving, kan ook gewoon worden bezocht. Openingstijden:
donderdag tot en met zondag
van elf tot vier uur. Het nieuwe
restaurant Brasserie Koetshuis
gaat in december open. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl
en www.brasseriebeckestijn.nl.

Inbraak
Santpoort-Zuid - Zondagavond
is er ergens tussen 18.15 en 23.00
uur ingebroken bij een woning
aan de Jagtlustlaan. Op het moment van de inbraak was de bewoonster in de woning aanwezig.
Zij heeft niets gemerkt van de inbraak en is ongedeerd gebleven.
Rond 18.15 uur heeft een nog onbekend persoon aangebeld aan
de voordeur. De bewoonster heeft
niet opengedaan omdat zij niemand verwachtte. De politie komt
er graag achter wie de persoon
is die heeft aangebeld bij de woning. Mensen die deze persoon
hebben gezien of die andere informatie hebben die te maken
kan hebben met de inbraak, worden verzocht contact op te nemen
met de politie in Santpoort via het
telefoonnummer 0900-8844. Informatie kan ook anoniem worden doorgegeven via 0800-7000.

2e Kerstdag in ‘t Mosterdzaadje

Winterse verhalen
omlijst met pianomuziek
Santpoort-Noord - Op Tweede
Kerstdag, 26 december om 15.00
uur zal verhalenverteller Dick
Kortekaas in ’t Mosterdzaadje de
bezoekers meenemen in winterse sfeer en een vleugje Kerst in
verhalen van Eric de Noorman,
Ted van Lieshout, Annie Proulx
en Willem Wilmink. Het geheel
wordt muzikaal omlijst door pianomuziek van en door George
Beentjes. Hij speelt composities
van eigen hand in romantische
sfeer. Warm aanbevolen!
In de verhalen komen heel uiteenlopende figuren voor, van
stoere kerels en cowboys tot
opa’s met sigaren en kinderen. Wel is het in alle verhalen
koud tot zeer koud! En natuurlijk sneeuwt het overal. De rode
draad door de vier vertellingen
is het kerstthema: plaats in de
herberg. De Haarlemse George
Beentjes houdt zich voornamelijk
bezig met het componeren van
Laat- Romantische pianower-

ken. Hij won er ook prijzen mee
en sinds kort volgt hij de Masterclass van Wibi Soerjadi. Het werk
dat hij tussen de verhalen ten gehore zal gaan brengen draagt de
titel: ‘Gobelin d’un époque disparú’. Dick Kortekaaas, opgeleid als dramatherapeut, is al jaren betrokken bij de organisatie
van het verhalenfestival van het
Kennemer Amateur Theater. Hij
heeft inmiddels de keuze uit een
groot repertoire, waarbij geen
strenge scheiding wordt getrokken tussen verhalen voor kinderen en volwassenen. Dat is ook te
merken in de keus die hij maakte
voor Tweede Kerstdag. Luister en
huiver naar de winterverhalen en
warm je aan muziek, haardvuur
en warme wijn.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage
in de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Aanhoudingen
na aantreffen
inbrekerswerktuigen
Regio - Tijdens surveillance zagen politiemensen vorige week
donderdagnacht een auto een
bruggetje oversteken tussen Vijfhuizen en Haarlem. De agenten
hebben de auto aan de kant gezet
en de bestuurder bekeurd voor
het rijden over het fietspad. Met
toestemming van de bestuurder
werd een onderzoek in de kofferbak van de auto ingesteld. Er bleken inbrekerswerktuigen in te liggen en goederen die mogelijk van
diefstal afkomstig zijn. Het tweetal, een 23-jarige man uit VelsenZuid en een 21-jarige Hoofddorper is aangehouden. De spullen
zijn in beslag genomen en de politie stelt een nader onderzoek in.

Voetbalteam Velsen E6
najaar Kampioen 2011
Driehuis - Het is gelukt! Het Velsen E6 voetbalteam is Kampioen
van de najaarscompetitie 2011,
met 28 punten uit elf wedstrijden.
Vanaf het begin stond het team
van de coaches Wubbo en Frans
bovenaan. Deze positie heeft het
talentvolle team knap verdedigd
en nooit meer afgestaan. TJC van

RKVV Velsen, Peter de Bie, overhandigde de verdiende medailles en persoonlijke beker aan de
kampioenen. Het al twee jaar samenspelende team gaat met het
volste vertrouwen de voorjaarscompetitie tegemoet. Van harte gefeliciteerd ook namens de
sponsor Lemmer Nautic.

Velserbroek - Verraste gezichten te over in groep 3 van basisschool De Beekvliet vorige week.
Vrijwilligers van KPN kwamen
kerstpakketten uitdelen aan de
klasgenootjes van Danique. Zij
zit ziek thuis en kan daarom het
onderwijs niet in de klas volgen.
Omdat zowel De Beekvliet en de
onderwijsbegeleidingsdienst als
KPN het belangrijk vinden dat
ernstig zieke leerlingen toch onderwijs samen met hun eigen
klas kunnen volgen, is er via een
ICT-set van KlasseContact dagelijks een rechtstreekse verbinding tussen school en thuis. De
leerling kan de klas en de leerkracht zien en horen en andersom. Zo hoort zij toch nog gewoon bij de klas en raakt ze zo
min mogelijk contact kwijt met
haar klasgenootjes.
Op die donderdag zijn er verspreid door heel Nederland 43
langdurig of ernstig zieke kinderen samen met hun klasgenootjes op deze manier in het zonnetje gezet. Medewerkers van KPN
gingen als ambassadeurs van
KPN’s Mooiste Contact Fonds de
scholen langs om de pakketten
uit te delen. Voor ieder kind was
er een leuk pakket met aller-

lei spulletjes om zelf kerstkoekjes te bakken, een kerstmuts en
zuurstokjes voor in de boom.
Voor de klas was er een mooie
doos Triviant en de KPN-vrijwilligers speelden het spel samen
met de zieke leerling thuis en de
klas op school.
Op zo’n dag is de zieke leerling
voor even de held van de klas
en dat mag ook weleens een
keer als je noodgedwongen zoveel moet missen van wat er op
school gebeurt!

Nieuwjaarsduik
in Westbroekplas
Velserbroek - Onlangs kwamen de organisatoren van de
Nieuwjaarsduiken uit heel het
land samen voor de aftrap van
de Nieuwjaarsduik 2012. Dit gebeurde tijdens ‘De Aftrap Nieuwjaarsduik 2012’: een door Unox
geïnitieerde dag waarop de vrijwillige organisatoren van de
Nieuwjaarsduiken bijeenkomen
om de laatste voorbereidingen te
treffen voor 1 januari. De organisatie van de duik in de Westbroekplas bij Villa Westend verwacht minimaal 150 duikers op
nieuwjaarsdag.
Volgens de meteoroloog van MeteoVista/Weeronline.nl: ,,Hoewel
het zeewater temperatuur hoger ligt dan normaal vanwege
een warme nazomer, belooft de
Nieuwjaarsduik toch weer een
ijskoude duik te worden met buitentemperaturen rond het vriespunt.”
Op de eerste dag van het nieuwe jaar worden naar verwachting in totaal maar liefst 85 duiken in Nederland georganiseerd.
Dankzij alle organisatoren van
deze duiken konden niet eerder 36.000 duikhelden op zoveel plekken in het land te water gaan.
Ook dit jaar zetten honderden
vrijwilligers zich in om de 85
Nieuwjaarsduiken in het land
mogelijk te maken. Bij de organisatie van een echte 1 januariduik komt nog heel wat kijken.
,,Vanaf oktober zijn we al druk

aan de slag om met elkaar een
succesvolle Nieuwjaarsduik te
organiseren.
Enorm veel vrijwilligers zetten
zich ook op de dag zelf in om het
nieuwjaarsduiken op rolletjes te
laten verlopen. Van het uitdelen
van mutsen en warme snert tot
het toezien op de veiligheid door
EHBO’ers en de Reddingsbrigade; iedereen zet zich in voor deze
oer-Hollandse traditie! Een duik
staat of valt dus met de inzet van
alle vrijwilligers”, aldus Stichting
Westbroekplas
Evenementen
de organisator van de Nieuwjaarsduik in de Westbroekplas
nabij Velserbroek, Haarlem en
Spaarndam.
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Expo Marjon Bleeker
in Bibliotheek Velsen

Kerstactie voor
zwervertjes hard nodig
IJmuiden - Net als voorgaande
jaren start Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden een
kerstactie voor extra inkomsten
voor de verzorging van de vele
zwervertjes in Velsen.
De stichting die 150 zwerfkatten verzorgt zit in zwaar weer:
,,Nu de groep zwerfkatten in de
haven stabiel is, doordat we de
verwilderde dieren inmiddels allemaal hebben laten castreren,
komt de nadruk meer te liggen
op de onplaatsbare katten in onze noodopvang’’, legt vrijwilligster Ilona Paap uit. ,,Daar komen
katten terecht die tussen wal en
schip vallen; te lief om buiten te
overleven, en te wild om in huis
op te nemen.” Maar ook zieke
en heel oude zwervertjes vinden hier een tijdelijk of permanent thuis. En katten die zo bang
zijn dat ze niet meer tussen de
mensen durven te leven, maar
ook zichzelf niet buiten weten te
redden.
Helaas ziet de stichting een toename van dergelijke gedumpte dieren. ,,Er is een hopeloos
tekort aan professionele opvang. Wij hebben wél de expertise want vaak weten we de katten na een intensieve socialisatie te herplaatsen. Maar al die
extra monden kosten veel geld.
We zijn afhankelijk van giften en
merken goed dat men minder
te besteden heeft. De donaties
worden als eerste geschrapt.”
In de hoop dat mensen rond kerst
toch een extraatje willen geven
aan de onplaatsbare zwervertjes
is er wederom een 50% Kerstactie in het leven geroepen. Iedere donatie die tussen 15 december en 5 januari op de zwerfkat-

tenrekening wordt gestort, wordt
verhoogd met 50%. Dus 10 euro
wordt 15 euro en 50 euro is ineens 75 euro waard!
Geld dat hard nodig is. ,,We hebben onlangs uit handen van
Stichting Dierenlot een compleet
ingerichte Dieren Transport Ambulance ontvangen. Dit broodnodige transportmiddel brengt
echter ook kosten met zich mee.
Zo moet in januari de verzekering à 500 euro betaald worden.
Geld dat er niet is. En zo staan
er meer rekeningen open, maar
ook het voer raakt op. Dagelijks
kosten 150 katten bijna 40 euro
aan brokjes, dieetvoer, blikvoer,
grit, medicatie etc.’’
De Kerstactie liep gevaar doordat de vaste sponsor in november plotseling is overleden. ,,Zodra we dit hoorden, zijn we direct
op zoek gegaan naar een nieuwe
sponsor. We hebben meerdere
havenbedrijven aangeschreven
met de vraag deze taak op zich
te nemen. Er is één reactie opgekomen en dit bedrijf wil er nog
even over denken. We wachten
gespannen af, en hopen dat zich
alsnog iemand meldt!”
Wilt u de zwervertjes en andere ongewenste katten toch een
fijne kerst geven? Uw bijdrage,
die fiscaal aftrekbaar is, kunt u
overmaken op rekening 4761 772
tnv St. Zwerfkatten havengebied
IJmuiden te Velsen-Noord, onder vermelding van Kerstactie.
Met name bedrijven en nieuwe
sponsors worden gevraagd contact op te nemen met de coördinator, mevrouw Dekker via 0620504875. Of kijk op www.kattenbabbels.blogspot.com hoe u
anders kunt helpen.

Stadsschouwburg Velsen

Openingstijden kassa
tijdens de feestdagen
Velsen - De theaterkassa van de
Stadsschouwburg Velsen is op
werkdagen geopend van 12.00
tot 15.00 uur. Telefonisch reserveren (telefoon 0255-515789)
is mogelijk van 12.00 tot 16.00
uur. De kassa zal van maandag
26 december tot en met vrijdag

30 december gesloten zijn. Op
maandag 2 januari is de kassa weer normaal geopend. Online bestellen via www.stadsschouwburgvelsen.nl kan 24 uur
per dag, 7 dagen per week. En is
uiteraard ook in genoemde decemberperiode mogelijk.

IJmuiden - In de maand december exposeert Marjon Bleeker een serie Amsterdamse
straatfoto’s in Bibliotheek Velsen. Bijzondere aandacht is er
in de fototentoonstelling voor
fietsers in de stad. Van een
haastig de hoek omslaande
man op opoefiets tot een met
winkeltassen bepakte bellende
meid. En dat alles in het prachtige en herkenbare decor van
de grachten, straten, stegen en
pleinen van onze hoofdstad.
De IJmuidense Marjon Bleeker is aangestoken met de liefde voor het fotograferen tijdens
een cursus op de FotoVakSchool in Amsterdam. Zij verloor haar hart aan de stad die
de grootste inspiratiebron voor
haar kleuren- en zwart-witfoto’s
zou gaan vormen.
De afgelopen jaren is zij heel
veel in de hoofdstad te vinden, altijd met haar camera in
de aanslag. Niet alleen in haar
woonplaats IJmuiden, maar
ook in de hoofdstad zelf is de
straatfotografe inmiddels geen
onbekende meer. Zo zijn er in
het Amsterdamse stadsarchief
elf foto’s van haar hand opgenomen, die tevens zijn tentoongesteld tijdens de Amsterdamse Museumnacht in 2009.

De Amsterdamse televisiezender AT5 maakt regelmatig gebruik van de foto’s en er is zelfs
al een memoryspel op de markt
dat door haar gefotografeerde fietsbellen bevat. Een bijzondere functie hebben Marjons foto’s van Amsterdamse fietsers in het Amerikaanse
Portland, waar deze worden getoond in lezingen ter promotie
van het recreatieve fietsen in de
stad. De expositie is de gehele maand december te bezichtigen tijdens de reguliere openingstijden van Bibliotheek Velsen.

Vrienden van VelsenNoord houden Kerst-In
Velsen-Noord - Op 22 december is er van 18.00 tot 21.30 uur
een Kerst In op het Stratingplantsoen met het doel om samen met de bewoners het jaar
2011 uit te luiden. Van 18.00 tot
21.30 uur muziek is er muziek
en zijn er optredens van kinderen en leerkrachten van de Triangel, het Charles Dickens Ensemble van Emergo Castricum
en een paar Velsen-Noordse
‘sterren’.
Kinderen kunnen samen met de
Kerstman op de foto, er is een
koek en zopie kraam met warme chocolademelk en glühwein waarvan de opbrengst
gaat naar de Vrienden van Velsen Noord.
Enkele ondernemers verkopen
warme winterse happen en er is
een creatieve kraam. Deze Kerst
In wordt georganiseerd door
een aantal bewoners, Stichting
Vrienden van Velsen-Noord,
Lans Events, Ontmoetingsschool de Triangel, Café de Grote Hout, fotografe Miriam Hofman en Huisje251.
In het vierde kwartaal is de bus
van Vrienden van Velsen-Noord
naar de kerstmarkt in Haarzuilen, naar de bibliotheek, naar
een optreden van Afrikaanse zanggroep Kuzola in Obdam
geweest en de bus is ingezet bij
de intocht van Sinterklaas. Vanaf juli 2010 heeft de bus 67 rit-

ten gemaakt. Onlangs is onderhoud gepleegd aan de bus, zodat hij de winter weer in kan.
Voor de bus worden nog chauffeurs gezocht, met de juiste papieren. Zij kunnen zich melden via info@svvvn.nl of via 0651222766. Het gaat hier om vrijwilligerswerk.
In december is de bus voorzien van een aantal nieuwe logo’s van de volgende bedrijven:
Zano B.V., Van der Ham, Tattooshop Beusekom en de sticker
van de fa. Pieters is aangepast.
Er is ruimte voor nieuwe bedrijven die willen laten zien dat zij
maatschappelijk ondernemen.
Heeft u interesse of heeft u suggesties voor bedrijven, laat het
weten aan Arjan Pater via 0622934758 of Mitchell Koks, 0612647984.
Firma Tennet heeft Vrienden van
Velsen Noord een bedrag van
2.500 euro gegeven, waarvoor
hartelijk dank. Dit als gebaar
om de overlast die ontstaan
was in Velsen Noord, door de
werkzaamheden bij de aanleg
van twee nieuwe ondergrondse
hoogspanningskabelverbindingen tussen Beverwijk en Velsen. Een deel van het geld is gebruikt bij de intocht van Sinterklaas, een deel is voor de Kerst
In op 22 december en een deel
wordt gebruikt om de bus zoveel mogelijk te laten rijden.

‘Bimbo’ in
Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 22 december speelt Boogaerdt/Vanderschoot, om 20.30 uur, ‘Bimbo’
in het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257. ‘Bimbo’ is een fysieke en beeldende voorstelling
over de pijnlijke waarheid achter
een vrolijk pikante façade. In een
(heel!!) speciale publieksopstelling is de bezoeker getuige van
een verontrustende peepshow
vol citaten uit een wereld waarin
onze identiteit meer dan ooit bepaald wordt door beeld. In hoeverre bepaalt het pornografische
stereotype onbewust ook onze levens? Wat doet dat met het
(zelf)beeld van de (opgroeiende) vrouw? Moeten we niet zeuren en is sexy zijn gewoon leuk?
Zijn we slachtoffers of grote geemancipeerde winnaars? Toegang 12.50 euro of 10,50 euro.

Vergoeding
alfaremmers
Regio - Vanaf 1 januari 2012 verandert de vergoeding van zogenaamde TNF-alfaremmers. De
berichtgeving hierover bracht
veel onzekerheid teweeg bij patiënten die afhankelijk zijn van de
medicatie. Om de zorg aan deze
patiënten zeker te stellen, besteden het Rode Kruis Ziekenhuis,
Medisch Centrum Alkmaar en
Gemini Ziekenhuis het gezamenlijk uit aan Medithuis, een gespecialiseerd medisch zorgbedrijf.
Vanaf 1 januari 2012 verzorgen
zij de levering en zorg rondom
deze medicijnen. TNF-alfaremmers zoals Enbrel, Humira, Simponi en Cimzia worden onder andere voorgeschreven bij reuma,
psoriasis, of chronische darmontsteking (ziekte van crohn of
colitis ulcerosa). Vanaf 1 januari
2012 wordt het budget voor TNFalfaremmers overgeheveld naar
het ziekenhuisbudget. Deze overheidsmaatregel heeft de consequentie dat ziekenhuizen belast
worden met de inkoop en verstrekking van deze middelen aan
de patiënt. De drie Noord-Hollandse ziekenhuizen maakten afspraken hierover met Medithuis.
Alle patiënten die TNF-alfaremmers krijgen voorgeschreven, zijn
de afgelopen week over de afspraken per brief geïnformeerd.
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Diamanten bruidsparen

Negenenveertig bruidsparen in de gemeente Velsen vierden in 2011 hun diamanten bruiloft. Drieëntwintig bruidsparen maakt van de uitnodiging gebruik
om vrijdag 16 december 2011 in Villa Westend samen met burgemeester Weerwind bij dit bijzondere jubileum stil te staan. (foto: Aris Schutte)

Openingstijden stadhuis
Rond Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het stadhuis van
Velsen gewijzigd:
Maandag 26 december (Tweede Kerstdag): Gesloten
Maandag 2 januari:
Open vanaf 10.30 uur
Informatie over de gemeente Velsen is 24 uur per dag te vinden op de geheel vernieuwde website www.velsen.nl

Veilig Ondernemen
Het winkelcentrum Velserbroek
heeft vrijdag 16 december 2011
het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkeliers (KVO-w)
ontvangen.
Afgelopen jaar is het traject Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
in het winkelcentrum Velserbroek
opgepakt. De jeugdoverlast in het
winkelcentrum is de voornaamste
aanleiding hiervoor geweest. Met
het KVO-traject wordt door de
partners, te weten gemeente, politie, brandweer, de winkeliers, de
beheerder Corio en de woningcorporatie Vesteda op structurele wijze invulling gegeven aan zaken op
het gebied van veiligheid en leef-

baarheid in het winkelcentrum.
Om de certificering te bekrachtigen
worden in het winkelcentrum tegels
gelegd die verwijzen naar de eerste ster van dit keurmerk. (foto: Gemeente Velsen)

Landelijke Naturalisatiedag
Op donderdag 15 december 2011
was het Landelijke Naturalisatiedag. Voor deze dag zijn 14
personen uitgenodigd die in de
afgelopen zes weken Nederlander zijn geworden. Samen met
hun partner werden zij ontvangen op het stadhuis voor een
feestelijke naturalisatieceremonie.
Wethouder Vennik ontving de genodigden. In zijn toespraak ging hij
in op wat het betekent om de Nederlandse nationaliteit 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 Havenmuseum te IJmuiden.
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)
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Gladheid
doet zijn
intrede
De eerste gladheid heeft in
Velsen zijn intrede gedaan.
De uitvoering van de gladheidbestrijding gebeurt door HVC
Inzameling (voorheen Reinunie). Er wordt wel gestrooid
met zout, maar toch kan het
glad blijven. Het dooimiddel
gaat namelijk pas echt goed
werken zodra er over heen gereden wordt. Weggebruikers
moeten daarom goed blijven
opletten!
Op www.velsen.nl staan het
gladheidbestrijdingsplan en de
strooiroutes.

Gemeente moet bezuinigen

Veranderingen
bijzonder bijstand
Bijzondere bijstand is bedoeld
voor mensen met een laag inkomen die extra kosten hebben door sociale of medische
omstandigheden. Bijzondere
bijstand kan ook gebruikt worden als bijdrage voor sport,
ontspanning en ontwikkeling.
Met ingang van 1 januari 2012
gaan de regels voor bijzondere
bijstand veranderen.
De gemeente moet de komende jaren bezuinigen. Daardoor is
er minder geld voor de bijzondere bijstand beschikbaar. De regels voor de bijzondere bijstand
zijn strenger gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft daar een besluit over
genomen dat op 1 januari 2012 in
gaat. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen in grote lijnen; individueel kunnen ze anders
uitpakken.
Wat gaat er veranderen?
• De bijzondere bijstand is er voor
mensen met een inkomen tot
110% van het minimum; dat was
120%. Wat die grens precies is
hangt af van uw woon- en leefsi-

tuatie. Hebt u een hoger inkomen,
dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand, individuele uitzonderingen daargelaten.
• Er wordt een drempelbedrag ingevoerd; dat betekent dat u pas
recht heeft op vergoeding als u
kosten maakt die hoger zijn dan
het drempelbedrag. Per kalenderjaar zijn de eerste € 125,00 voor
eigen rekening. Een aanvraag om
bijzondere bijstand heeft dus pas
kans van slagen als uw kosten hoger zijn dan dit bedrag.
• De tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten
wordt verlaagd tot
€ 125,00 per jaar.
• Sommige medische kosten worden niet meer vergoed (zoals tandheelkundige verrichtingen) of het
bedrag wordt lager.
Nog vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente
Velsen: tel. 140255 of met de Formulierenbrigade Velsen: tel. 088997900.

In verband met renovatie Stadhuis

Buitenplaats Beeckestijn
tijdelijke trouwlocatie
De negen buitengewone ambtenaren en vijf gastvrouwen/gastheren heten vanaf 1 juli 2012
bruidsparen van harte welkom
op de tijdelijke trouwlocatie
van de gemeente Velsen: Buitenplaats Beeckestijn.
In 2012 wordt gestart met de renovatie van het Stadhuis. Tijdens deze

renovatie kan er geen gebruik worden gemaakt van de trouwzaal, als
alternatieve locatie is gekozen voor
het Zuidelijk Koetshuis van buitenplaats Beeckestijn.
De keuze is op Beeckestijn gevallen,
omdat dit een representatieve locatie is met voldoende parkeergelegenheid. (foto: Ko van Leeuwen)
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Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Adres

Ondernemersloket

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

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.

Klant Contact Centrum/Receptie

Meldingen Openbare Ruimte

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

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen,
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen,
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

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

Wat te doen bij een verstopping?

KCC/WMO-loket

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

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Bouwloket afdeling Vergunningen en
Uitvoering (Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:

HVC

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

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van HVC, telefoon (0255) 566 100.
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.hvcinzameling.nl of
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum, tel. 14 0255.
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Afspraak maken met
burgemeester en wethouders
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester en wethouders terecht om te praten over een
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester
Franc Weerwind.

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

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

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot wethouder Robert te Beest

Brandweer Kennemerland, post Velsen

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

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

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

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- wethouder Baerveldt: Velserbroek
- wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk;
IJmuiden-West
- wethouder Te Beest: Santpoort-Noord;
Velsen-Noord
- wethouder Westerman: Santpoort-Zuid;
Velsen-Zuid
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Concept Regionale havenverordening
Noordzeekanaalgebied 2012 en Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012

zieningen zijn versoberd, de inkomensgrens is
verlaagd tot 110% van het minimum en er is een
drempelbedrag ingevoerd.

Burgemeester en wethouders maken met inachtneming
van de Inspraak- en samenspraakverordening
gemeente Velsen 2010 bekend dat zij gedurende vier
weken inspraak verlenen op het concept van een
nieuwe Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 en het concept van een Havenreglement
Noordzeekanaalgebied 2012.

Inwerkingtreding

De Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2010 is doorontwikkeld tot een nieuwe kaderstellende ‘beheerverordening’ met hierin algemene
regels die in het hele toepassingsgebied gelden. Bij
de ontwikkeling is zoveel mogelijk gestreefd naar
landelijke uniformiteit en is regelgeving waar mogelijk vereenvoudigd. Daarbij is geen concessie gedaan
aan het bestaande veiligheidsniveau.
Deze verordening zal na de inspraakperiode ter
vaststelling aan de raad worden aangeboden.
Na vaststelling van deze verordening door de raad zal
een door burgemeester en wethouders vast te stellen
Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 van
kracht worden, waarin nader uitvoering wordt gegeven
aan het in de Havenverordening gestelde in de vorm
van technische en operationele voorschriften,
speciﬁeke verboden en meldingsbepalingen.
Ook de vaststelling van dit reglement zal plaatshebben
na de inspraakperiode.
Ter inzage legging

Van 23 december 2011 tot en met 19 januari 2012 liggen
het concept van de verordening en het reglement ter
inzage bij het Klant Contact Centrum in de publiekshal van het stadhuis.
De concepten zijn ook in te zien via de website van de
gemeente Velsen.
Kenbaar maken zienswijze

Belanghebbenden kunnen een zienswijze kenbaar
maken tot en met 19 januari 2012.
U kunt dit schriftelijk doen via een brief aan het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden.
Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam en
adres, de datum, het onderwerp waarop uw zienswijze
betrekking heeft en de redenen van uw zienswijze.
Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt
maken, dan kunt u hiertoe een afspraak maken via het
Klant Contact centrum, tel. (0255) 567 200.

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2012.
Ter inzage

De verordening ligt vanaf 22 december 2011 gedurende
vier weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden en nadien bij de afdeling
Algemene Zaken. Deze verordening wordt ook
gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen:
www.Velsen.nl

w11.000755

w11.000758

w11.000757
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres
waar zij in de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan
ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden
opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit
betekent dat zij daardoor formeel niet meer in
Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Bollow, J. N.
geb. 25-08-1987
Irik, R. T.
geb. 17-05-1991
Kock de, M.
geb. 01-02-1988
Kuiper, E.
geb. 09-02-1963
Margae El, S.
geb. 05-04-1983
Marín Salazar, H. A.
geb. 04-01-1973
Nizam, J.
geb. 06-02-1989
Nouri, L.
geb. 31-03-1963
Öhrlein, M.
geb. 01-04-1984
Pankevič, J.
geb. 13-06-1978
Passon, A. L.
geb. 01-11-1985
Penner, J. A. C.
geb. 28-09-1975
Reyes Vossenberg, R.
geb. 27-02-1978
Romeiro Sequeira, R. M. geb. 29-12-1980
Schrasser, W.
geb. 30-10-1987
Szymankiewicz, S.
geb. 04-05-1980
Uiterwijk, H. W.
geb. 06-12-1957
Vardapetyan, S.
geb. 23-12-1954
Varga, N.
geb. 05-09-1986
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienstverlening, afd burgerzaken, tel. (0255) 567 200.
Bezwaren

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben in
hun vergadering van 13 december 2011 besloten tot
vaststelling van de:
- Beleidsregels bijzondere bijstand 2012 gemeente
Velsen.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning

Toelichting

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 10 tot en met
16 december 2011 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene

Deze wijziging was nodig omdat het budget voor de
bijzondere bijstand als gevolg van gemeentelijke
bezuinigingen lager is vastgesteld. Enkele voor-

w11.000754

Publicatie beslissingen ingevolge
artikel 48 en 83 wet GBA

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

Vaststelling beleidsregels bijzondere
bijstand 2012

bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: (0255) 567 424.

w11.000756

w11.000759

w11.000760

Vechtstraat 177 IJmuiden
het starten van een massagesalon
aan huis (12/12/2011)
Heerenduinweg 41 IJmuiden
het kappen van een boom
(13/12/2011)
Vlietweg 16 Santpoort-Noord
het plaatsen van een aanduidingsmast
t.b.v. horecagelegenheid (14/12/2011)
Wolff en Dekenlaan 1 Driehuis
het kappen van 1 eik (14/12/2011)
van Tuyllweg 9 Velsen-Zuid
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel)(14/12/2011)
Brederoodseweg 17 Santpoort-Zuid
het slopen van een woning, het
oprichten van 3 woningen en het
kappen van 18 bomen (15/12/2011)
Kennemerlaan 202 IJmuiden
het kappen van een boom (16/12/2011)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de
volgende aanvragen dienen te beslissen verlengd met
zes weken:
w11.000620

w11.000665

Orionweg 343 IJmuiden
het plaatsen van een erker en een
berging/garage (26/09/2011)
Hagelingerweg 210 Santpoort-Noord
het plaatsen van een hekwerk
(20/10/2011)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning –
uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning
te verlenen voor ondergenoemde activiteiten.
W11.000651

Visseringstraat 2 IJmuiden
het verbouwen van een vergaderruimte naar recreatiewoning
(rijksmonument)
De bovengenoemde ontwerpomgevingsvergunning
ligt gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering: van 23 december 2011
tot 3 februari 2012. Tevens zijn deze stukken digitaal
in te zien op de website velsen.nl via het menu
bekendmakingen/downloads omgevingsvergunning.
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen of kenbaar
maken bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering,
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres
Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen dient
voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, het
ontwerpbesluit waarop de zienswijzen betrekking
heeft en de redenen van uw zienswijzen.
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het de onderstaande besluiten
gedurende zes weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders van
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere
procedure

w11.000579

w11.000640

w11.000649

w11.000663

w11.000664

w11.000673

w11.000674

w11.000680
w11.000681

Briniostraat 16 IJmuiden
het uitbreiden van een schoolgebouw
met 10 lokalen en algemene functies
(13/12/2011)
De Zeiler 114 Velserbroek
het vergroten van de 2e verdieping
van een woning (15/12/2011)
Anna van Burenlaan 11 Santpoort-Zuid
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel) (15/12/2011)
Orionweg 2 t/m 174 IJmuiden
het renoveren van drie woonblokken
(12/12/2011)
Lodewijk van Deyssellaan 53 Driehuis
het verplaatsen van een kozijn van de
voordeur (15/12/2011)
Halkade 25 IJmuiden
het wijzigen van de bestemming
naar horeca (16/12/2011)
Moerbergplantsoen ong. IJmuiden
reconstructie van het Moerbergplantsoen (rijweg) in het kader van
herinrichting Stadspark (14/12/2011)
Grote Beerstraat ong. IJmuiden
het kappen van 1 abeel (14/12/2011)
Voorplaats 8 en 8A Santpoort-Noord

w11.000684

w11.000687

w11.000690

w11.000691

w11.000695

w11.000699

w11.000706

het plaatsen van een dakopbouw aan
de achterzijde van twee woningen
(19/12/2011)
Zadelmakerstraat 34 Velserbroek
het legaliseren van een doorbraak
van bestaand naar nieuwbouw
(14/12/2011)
Da Costalaan 51 Driehuis
het plaatsen van een erfafscheiding
(groendrager) (19/12/2011)
Wenckebachstraat 146 Velsen-Noord
het verbouwen van het Q8 tankstation
(15/12/2011)
Moerbergplantsoen 3A IJmuiden
het wijzigen van de bestemming van
detailhandel naar horeca (15/12/2011)
Siriusstraat 27 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel
(achtergevel) (12/12/2011)
Oranjestraat 27 t/m 31 IJmuiden
het verwijderen van asbesthoudende
materialen (15/12/2011)
Velserduinweg 52b IJmuiden
wijziging op verleende bouwvergunning
B2-5-2005 (16/12/2011)

Evenementenvergunning

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:
i11.007341

Plein 1945 IJmuiden
Toeristenmarkt op 21 juli 2012,
28 juli 2012 en 4 augustus 2012
(08/12/2011)

Drank en Horecavergunning

w11.000519

t.b.v. tijdelijke huisvesting
(19/12/2011)
Willemsbeekweg 78 G IJmuiden
het vergroten van de capaciteit van
de kinderopvang (van 10 naar 15
kinderen) (19/12/2011)

De verleende omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) en de overige bijbehorende stukken liggen
met ingang van 23 december 2011 gedurende zes
weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering. Tevens zijn deze stukken
digitaal in te zien op de website velsen.nl via het menu
bekendmakingen/downloads omgevingsvergunning.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden tegen dit besluit binnen een termijn
van 6 weken met ingang van de dag na die waarop het
besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het
beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten
minste bevatten de naam en adres van de indiener, de
dagtekening, een kopie van het besluit waartegen het
beroep is gericht, de gronden van het beroep.
Een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van
het besluit echter niet. Hiertoe kunnen belanghebbenden op grond van artikel 8:81 van de Algemene
wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van de
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is
wel dat ook beroep is ingesteld. Voor de behandeling
van het verzoek om voorlopige voorziening en/of het
beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd.
Meer informatie hierover kunt u vinden op
www.rechtspraak.nl.

Burgemeester en wethouders hebben op grond van
artikel 2:20 APV de volgende vergunning verleend:
i11.010327

Driehuizerkerkweg 61 Driehuis
uitoefenen van een horecabedrijf
(13/12/2011)

Verwijdering Landelijk Register
Kinderopvang

Verleende omgevingsvergunning(en) –
uitgebreide voorbereidingsprocedure

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en wethouders van Velsen
bekend dat uit het Landelijk Register Kinderopvang is
verwijderd per:

Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
w11.000440
Rijksweg 501 Velserbroek
het plaatsen van 56 geschakelde units

• 19 december 2011 voorziening voor gastouderopvang mevrouw Visser-Warnaar, Orionweg 341
te IJmuiden met registratie nummer 983266517.

