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Gezocht: Velsenaren die cheque 
naar het Glazen Huis gaan brengen
Velsen - Tientallen school-
klassen, sportclubs, vrien-
dengroepen en particulieren 
zijn in actie gekomen voor 
3FM Serious Request.

Het Glazen Huis staat dit jaar 
in Haarlem, waar drie dj’s van 
18 december tot en met 24 de-
cember opgesloten worden om 
aandacht te vragen voor de stil-
le ramp die miljoenen vrou-
wen over de hele wereld treft. 
Verslaggever Friso Huizinga is 
op dinsdag 23 december en 

woensdag 24 december op de 
Grote Markt aanwezig om Vel-
senaren die een cheque komen 
brengen, op de foto te zetten.  
Zijn uitvalsbasis is Hotel Ama-
deus, boven The Square food 
& drinks, op een steenworp af-
stand van het Glazen Huis. Van-
wege de drukte op de laatste 
dagen van Serious Request is 
het verstandig om via redac-
tie@jutter.nl vooraf een af-
spraak te maken met Friso. Hij 
is van dinsdag 15.00 uur tot 
woensdag 12.00 uur in Haarlem.

Serious Request leverde vorig 
jaar ruim 12 miljoen euro op 
voor kinderen die jaarlijks on-
nodig sterven aan (de gevolgen 
van) diarree door een gebrek 
aan schoon drinkwater, zeep en 
toiletten. Het Glazen Huis stond 
toen in Leeuwarden. 
De opbouw van het Glazen 
Huis in Haarlem is live te vol-
gen via deze link. In de Jutter/
de Hofgeest staat wekelijks een 
overzicht met lokale acties om 
geld op te halen voor het Ro-
de Kruis.

Wandelende kerstboom
Santpoort-Noord - Op de 
kerstmarkt in de Hoofdstraat 
en op de Hagelingerweg kon 
je zondag weer over de hoof-
den lopen. Op de 140 kramen 
was keuze genoeg: mooie 
kerstartikelen voor in huis of 
buiten, smakelijke producten 
voor de feestdagen, maar ook 
veel lekkers voor onderweg.

De grootste gezelligheid komt 
altijd van de Santpoorters zelf. 
Of ze nu ondernemer of bezoe-
ker zijn. Want jong en oud weet 
zich hier keer op keer opperbest 

te vermaken. Natuurlijk kreeg 
de koopwaar alle aandacht, 
maar ook de lekkere hapjes  en 
drankjes die werden gepresen-
teerd gingen als warme brood-
jes. Sfeervolle kerstmuziek was 
er ook met een prachtig aange-
kleed Dickenskoor, een kerst-
mannenorkest dat door de straat 
marcheerde en een dj.
Voor de jongsten was er de 
draaimolen. Zij keken ook met 
grote ogen naar de levensgrote 
ijsbeer, de mooie kerstvrouw met 
haar in groen geklede kersthulp 
en, een primeur op deze kerst-

markt, de wandelende en goed-
lachse kerstboom. Echt koud 
was het niet op de kerstmarkt, 
dat betekende dus zweten voor 
de in bont of kersttakken gehul-
de gangmakers.
Organisatoren Conny Wiege-
raad, Cathy Zwanenburg en Ni-
cole Booy mogen weer een suc-
cesvolle kerstmarkt op hun con-
to schrijven. De drie dames or-
ganiseren deze kerstmarkt nu al 
veertien jaar. Winkeliers- en on-
dernemersvereniging Puur Sant-
poort mag trots zijn op zulke en-
thousiaste dames.

Deadline op maandag
Krant verschijnt twee 
keer op woensdag
Velsen - Rondom Kerst en Oud 
& Nieuw verschijnt de krant 
tweemaal op woensdag in 
plaats van donderdag. De dub-
beldikke kersteditie met wen-
sen van bedrijven, verenigin-
gen en particulieren wordt be-
zorgd op 24 december. De laat-
ste editie van 2014 valt op 31 

december in de bus. De dead-
line voor redactionele bijdra-
gen is maandag 12.00 uur (ad-
vertenties 17.00 uur). Deze 
week komen de bezorgers aan 
de deur met de bekende wens-
kaartjes. Zij hebben het he-
le jaar uw krant door weer en 
wind bij u bezorgd.

Halkade 62, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-519713. Geopend: 

ma t/m za tot 17.30 uur.
Zondag gesloten.

Gerookte Zalm 200 gram pak E 4,75
Verse Noorse Rode Zalm 2 tot 3 kilo per kilo E 7,50

www.NettoVismaRkt.Nl
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een typisch 
IJmuidens beeld vast. Soms 
naar aanleiding van de actua-
liteit of een evenement, soms 
gewoon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden door-
gaans te bieden heeft.

Als je over de Kanaaldijk naar 
het westen rijdt zie je aan de ho-
rizon, daar waar de weg weg-
draait van het kanaal en overgaat 
in De Geul, een bakstenen kolos 
opdoemen: de voormalige PEN-
centrale. Haar voorganger was 
de elektriciteitscentrale ‘Kenne-
merland’, die vanaf 1901 de ge-
meenten Velsen en Zandvoort 
van stroom voorzag. In 1912-1913 
werd ‘Kennemerland’ vervangen 
door een grotere en krachtigere 
centrale in het huidige gebouw. In 
1917 nam het Provinciaal Electri-
citeitsbedrijf van Noord-Holland 
(PEN) de centrale en de stroom-
voorziening over. Nadat de PEN in 
1931 een nieuwe centrale in Vel-
sen-Noord had geopend, werd de 
centrale in IJmuiden gesloten. Het 
gebouw huisvestte daarna onder 
andere een conservenfabriek. De 

oorspronkelijke torentjes en de 
grote schoorsteen aan de westzij-
de werden gesloopt.
Begin jaren zeventig werd het 
toen leegstaande pand door jon-
geren gekraakt, die hier het ‘PEN 
jongerencentrum’ startten. Het 
bovenste deel van het pand werd 
ingericht als ‘Witte Tejater’. In de 
loop der jaren vonden veel voor-
stellingen plaats en wijzigde de 
naam in Het Witte Theater. Bezui-
nigingen door de gemeente heb-
ben het theater diverse malen be-
dreigd, onder andere in 1996 en 
2000. In de loop der jaren zijn het 
Witte Theater en de Stadsschouw-
burg Velsen nauwer gaan samen-
werken. In augustus 2013 leek het 
doek defi nitief te vallen voor Het 
Witte Theater toen de gemeente-
lijke subsidiekraan werd dichtge-
draaid. Maar na een verbouwing 
opent het vernieuwde Witte The-
ater begin januari 2015 haar deu-
ren en zal het zonder gemeen-
telijke subsidie gaan draaien op 
kaartverkoop, verhuur, sponso-
ren en overige subsidies. Zowel 
het gebouw als Het Witte Theater 
hebben inmiddels heel wat stor-
men doorstaan!

IJmond - De McDonald’s res-
taurants in Haarlem, Santpoort-
Noord en Beverwijk organise-
ren in de decembermaand een 
donatiecampagne voor het Ro-
nald McDonald Kinderfonds. 
Gasten kunnen 50 cent extra 
doneren bij hun bestelling. De 
opbrengst van deze donatie-
campagne komt volledig ten 
goede aan het Ronald McDo-
nald Kinderfonds. McDonald’s 

is sinds 1982 de betrokken 
partner van het Ronald McDo-
nald Kinderfonds. ,,Wij weten 
als geen ander hoe belangrijk 
het is dat families speciale mo-
menten met elkaar delen’’, al-
dus Debbie de Wagenaar, di-
rectielid van McDonald’s Ne-
derland. ,,Daarom vragen we 
deze decembermaand aan al 
onze gasten om bij hun be-
stelling 50 cent aan het Ro-
nald McDonald Kinderfonds 
te doneren. Zo kunnen ouders 
in een Ronald McDonald Huis 
dicht bij hun zieke kind ver-
blijven en - net als thuis - voor 
het slapen gaan een verhaal-
tje voorlezen. Wij zetten onze 
schouders eronder en roepen 
onze gasten op om samen met 
ons een prachtig bedrag voor 
het Ronald McDonald Kinder-
fonds bijeen te brengen.”
Jaarlijks organiseert McDo-
nald’s in de decembermaand 
de donatiecampagne, waarin 
McDonald’s gasten aanspoort 
een donatie te doen voor het 
Ronald McDonald Kinderfonds. 
Dit jaar loopt de donatiecam-
pagne van 9 tot en met 29 de-
cember in alle McDonald’s res-
taurants in Nederland. 

Voorlichtingsavond over 
leerwegondersteuning
Regio - Op dinsdag 13 januari 
wordt van 19.30 tot 21.30 uur een 
voorlichtingsavond over leerweg-
ondersteuning (lwoo) en praktijk-
onderwijs (PrO) gehouden van 
de VO-scholen in de regio Zuid-
Kennemerland - van Noordzee-
kanaal tot ringvaart Haarlemmer-
meer. Speciaal bedoeld voor ou-
ders die voor hun kind een school 
voor voortgezet onderwijs willen 
kiezen, waar rekening wordt ge-
houden met leerachterstanden 
of sociaal-emotionele problema-
tiek. Op de algemene voorlich-
tingsavonden in het onderwijs 
wordt dit onderwerp vaak onvol-
doende toegelicht. e avond vindt 
plaats in het Haarlem College aan 
de Broekweg 1 in Haarlem.
De diverse scholen voor leerweg-
ondersteuning en praktijkonder-
wijs in Zuid-Kennemerland zul-
len zich presenteren om ouders 
te informeren over de verschil-
lende vormen van leerwegonder-
steuning en praktijkonderwijs. De 

deelnemende scholen zijn: Prak-
tijkcollege De Schakel, Oost ter 
Hout, Tender College, Daaf Ge-
lukschool, Paulusmavo, Haarlem 
College, Sterren College Haarlem, 
Technisch College Velsen, Mari-
tiem College IJmuiden, Vellesan 
College, Wim Gertenbach Colle-
ge en het Rudolf Steiner College.
De voorlichtingsavond start met 
een korte fi lm, gemaakt door 
leerlingen van het Haarlem Col-
lege. Hierin leggen de leerlin-
gen zelf uit wat leerwegonder-
steuning en praktijkonderwijs in-
houdt. Ook worden de procedu-
res van aanmelding toegelicht. 
Gedurende de avond zal er vol-
op mogelijkheid zijn om vragen te 
stellen. Alle ouders uit heel Zuid-
Kennemerland, inclusief Velsen, 
die te maken krijgen met een 
dergelijke vorm van onderwijs 
zijn van harte welkom. 
Voor meer informatie: www.swv-
vo-zk.nl (activiteiten, voorlichting 
lwoo en PrO).

SnowPlanet lanceert 
eigentijdse website
Velsen-Zuid - Eigentijds, over-
zichtelijk en gebruiksvriende-
lijk. Dat zijn de belangrijkste ei-
genschappen van de nieuwe 
website van SnowPlanet, die 
deze week in gebruik werd ge-
nomen.
Www.snowplanet.nl biedt al-
le informatie die bezoekers no-
dig hebben voor een geslaag-
de dag in SnowPlanet. Van ta-
rieven tot zaalverhuur en van 
groepsuitjes tot menukaarten, 
op de nieuwe site is alle info 
snel gevonden. Lessen en cur-
sussen kunnen na het invullen 
van een digitaal formulier di-
rect worden afgerekend. Op de 
website staat ook veel informa-
tie over groepsarrangementen 
en vergaderen in een sportieve 

omgeving.
De afgelopen periode is ach-
ter de schermen hard gewerkt 
aan de nieuwe website. Snow-
Planet heeft hierbij bewust ge-
kozen voor lokale partners: Ten 
Media, Ed Geels Fotografi e en 
Friso Huizinga Communicatie. 
Deze ZZP’ers uit Velsen werken 
vaker samen.
SnowPlanet heeft alle facili-
teiten in huis voor het perfec-
te dagje uit met uw gezin, fa-
milie of bedrijf. Het evenemen-
tencomplex beschikt, naast de 
twee pistes, over diverse res-
taurants, feestzalen, verga-
derzalen, twee terrassen, een 
après-ski café en een gespe-
cialiseerde wintersportwinkel. 
Zie ook www.snowplanet.nl.
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Annemiek 
Mode nu 

Kyara Fashion
IJmuiden – Nog maar 24 jaar is 
Kubra en toch al eigenaresse van 
haar eigen winkel: Kyara Fashion, 
voorheen Annemiek Mode, aan 
Marktplein 31 in IJmuiden. De 
enthousiaste Kubra is terecht 
trots op haar keurige modezaak. 
Ook Kyara Fashion richt zich op 
klassieke damesmode van goede 
kwaliteit tegen een prettige prijs. 
Een groot deel van de collectie 
bestaat uit kleding van het merk 
Setter, bekend vanwege de com-
fortabele pasvorm en het brede 
aanbod. Kubra heeft acht jaar 
voor Annemiek Mode gewerkt 
en kent als geen ander de markt 
én de wensen van de doelgroep. 
Met inkopen richt Kubra zich vol-
ledig op haar klanten. De collec-
tie bestaat dan ook uit de wat 
klassiekere blouses, pantalons, 
rokken en jasjes in modische 
kleuren en dessins. Heel belang-
rijk is de pasvorm. Er is een gro-
te vraag naar rokken en panta-
lons met elastiek in de taille, die 
heeft Kyara Fashion dan ook in 
de maten 38 tot en met 56. Maar 
ook op het gebied van jeans is er 
een mooie keuze van een elegant 
model met een zeer goede pas-
vorm en een liftend effect, in ver-
schillende mooie kleuren en zelfs 
in glanzende stof, uiterst modern 
dus. Ook een wens van de klan-
ten voor wat betreft de collec-
tie: mooie sets. Kubra heeft de 
collectie op kleur gehangen en 
dus wordt het nog gemakkelijker 
combineren: de mooiste kleur-
combinaties hangen dicht bij el-
kaar en dus vind je heel snel een 
lekker warm vest bij die mooie 
blouse. Bovendien heeft de zeer 
vriendelijke Kubra een grote pas-
sie: de dames helpen bij het vin-
den van hun ideale modesetjes. 
Wat klantvriendelijkheid betreft 
zal Kubra haar klanten zeker po-
sitief verrassen. Momenteel is er 
bij Kyara Fashion veel moois voor 
de feestdagen te vinden. Maar 
ook zijn er nog enkele jacks en 
jassen, die met 20 procent kor-
ting worden verkocht. Wekelijks 
komen er weer nieuwe artikelen 
binnen, dus het is een aanrader 
om regelmatig binnen te komen 
kijken bij Kyara Fashion.

   

Donderdag 
18 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-
kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-
lefoon 023-5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ’On-
ze Bomen’ toont 75 werken van 
kunstenaars. Geopend van 11.00 
tot 16.00 uur.

Vrijdag 
19 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-
kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-
lefoon 023-5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ’On-
ze Bomen’ toont 75 werken van 
kunstenaars. Geopend van 11.00 
tot 16.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. 
Kerstverloting bij Café IJmui-
den, Willem Barendszstraat. 
Aanvang 19.00 uur. Met als 
hoofdprijs een drankkar.
Stadsschouwburg Velsen: 
Original Cuban Circus. Aanvang 
19.30 uur.
Piano, viool en cello in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.

Zaterdag 
20 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-
kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-
lefoon 023-5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ’On-
ze Bomen’ toont 75 werken van 
kunstenaars. Geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. Van 13.30 tot 16.00 
uur workshop kerstkransen/
kerststukjes maken. 
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoonstel-
ling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend 

& Vijand, de zee geeft, de zee 
neemt’ en schilderijen van ama-
teurschildersvereniging Terpen 
Tijn die 60 jaar bestaat. 
Muzikale Veiling 3FM Serious 
Request Grote Kerk Beverwijk. 
Aanvang 15.00 uur.
Boekpresentatie Jan Apel-
doorn bij Denksportcentrum 
Velsen, Eksterlaan 8 IJmuiden. 
Aanvang 15.00 uur.
Kerstconcert van Joy in de En-
gelmunduskerk, Driehuizerkerk-
weg in Driehuis. Aanvang 15.00 
uur, kerk open 14.40 uur.
Wildavond en zanger Matt 
Jaxxon in Café Oud IJmuiden, 
Kanaalstraat 40. Aanvang 20.00 
uur.
MusicalCompany presenteert 
‘A Meezing Christmas’ op Land-
goed Duin & Kruidberg in Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Zie ook www.musicalcom-
pany.nl
Kerstzang met Zanggroep 
Sparkle van 20.00 tot 21.30 uur 
bij de kerstboom op de Driehui-
zerkerkweg in Driehuis.
Koor- en samenzang in de Pe-
trakerk IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis. Vrijwillige 
bijdrage gevraagd.
Wildavond bij Café ‘t Cen-
trum, Kennemerlaan 124 IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Top 
2000 Live. Aanvang 20.15 uur.

Zondag
21 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-
kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-
lefoon 023-5376227.
Buitenplaats Beeckestijn 
Winterbeurs: Verkooptentoon-
stelling ’Onze Bomen’ toont 75 
werken van kunstenaars. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Diverse marktkramen. Optreden 
zangkoren uit de regio om 13.00, 
14.00 en 15.00 uur. De beurs is 
gratis toegankelijk. Entree huis 
normale prijs.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoonstel-
ling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend 
& Vijand, de zee geeft, de zee 
neemt’ en schilderijen van ama-
teurschildersvereniging Terpen 
Tijn die 60 jaar bestaat. 
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. 
Kerstconcert Bel Canto in de 

Engelmunduskerk in Driehuis. 
Aanvang 14.00 uur. 
Vocaal kwartet La Cappella-
cia in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk.

Maandag
22 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-
kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-
lefoon 023-5376227.
Buurtsport Velsen organi-
seert in de OG-hal i.s.m. Ambu-
lant Jongerenwerk Velserbroek 
3 zaalvoetbaltoernooien. 8 t/m 
10 jaar om 11.30 uur, 11 t/m 13 
jaar van 13.00 tot 15.00 uur en 
van 15.00 tot 17.00 uur van 14 
t/m 20 jaar.

Dinsdag
23 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-
kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-
lefoon 023-5376227.
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. Kerstvakantieknutselen van 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50.

Woensdag
24 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-
kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-
lefoon 023-5376227.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoonstel-
ling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend 
& Vijand, de zee geeft, de zee 
neemt’ en schilderijen van ama-
teurschildersvereniging Terpen 
Tijn die 60 jaar bestaat. 
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. Kerstvakantieknutselen van 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50. 
I.v.m. Kerstavond 16.00 uur ge-
sloten.
Kindervertelmiddag met prin-
sessenverhalen, van 14.00 tot 
16.00 uur, voor kinderen van 4 
tot 8 jaar. Opgeven: info@bui-
tenplaatsbeeckestijn.nl. Nu ook 
mogelijk als verjaardagspartijtje.
sloten.
Leesvoorstelling ‘Ridder Rode-
rik & Ridder Roeland’ in de Cen-
trale Bibliotheek Velsen, Dudok-
plein IJmuiden. Van 14.00 tot 
15.00 uur.
Kerstsamenzang op het Ves-
tingplein in Velserbroek met 

koor FF Anders. Van 19.00 tot 
20.00 uur.
Kerstnachtviering in de Petra-
kerk, Spaarnestraat IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.
Kerstnachtdienst bij Baptisten 
Gemeente, Eemstraat 30 IJmui-
den. Aanvang 21.00 uur.
Optreden DJ Juicy Jack bij 
Mojo’s, Kennemerlaan IJmuiden. 
Vanaf 22.00 uur geopend. Toe-
gang gratis.
Kerstnachtdienst in de Icht-
huskerk, Snelliusstraat IJmui-
den. Aanvang 22.00 uur.
Kerstdienst in de Nieuwe Kerk, 
Kanaalstraat IJmuiden. Aanvang 
22.00 uur.
Kerstsamenzang op Broekber-
genplein Santpoort-Noord. Aan-
vang 24.00 uur.

Donderdag 
25 december

Eerste Kerstdag
Kinderkerstviering in de Ich-
thuskerk, Snelliusstraat IJmui-
den. Aanvang 10.00 uur.
Kerstdienst bij de Baptisten 
Gemeente IJmuiden, Eemstraat 
30. Aanvang 10.30 uur.
Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-
kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-
lefoon 023-5376227.
De bekende Kerstavond bij 
Café IJmuiden, Willem Ba-
rendszstraat. Met dj Bas en zan-
gers Jill, yanni en Fred Post.

Velsen – Sinds deze week rijdt 
snelbuslijn 277, van IJmuiden 
via Haarlem naar Schiphol, niet 
meer. De bus reed in de spits 
non-stop tussen Plein 1945 en 
Haarlem station. Als vervanging 
zal bus 75 in de spits vaker rij-
den. Gemeenteraadslid Bram 
Diepstraten van Velsen Lokaal 
heeft hierover vragen gesteld 
aan het college. Hij meldt dat er 
een petitie is begonnen om de 
provincie Noord-Holland te be-
wegen de bus weer te laten rij-
den. Wethouder Annet Baerveldt 
verwacht geen vervoersproble-
men omdat lijn 75 meer gaat rij-
den in de spits, al is dat dan met 
meer tussenstops. In de och-
tendspits gaat het om tien keer 
per uur en ‘s middags acht keer. 
Door de extra overstap duurt de 
reis van Plein 1945 naar Schip-
hol wel langer, van 1 uur en 3 mi-
nuten wordt het 1 uur en 10 mi-
nuten, maar de reis kan wel va-
ker gemaakt worden. Wie snel-
ler wil zijn kan met buslijn 82 van 
IJmuiden naar Amsterdam Slo-
terdijk en daarvandaan met de 
trein naar Schiphol, dan duurt de 
reis, volgens het boekje, tussen 
45 en 55 minuten. De komst van 
de nieuwe HOV-lijn (een com-
binatie van buslijnen 277 en 75) 
moet het busvervoer nog sneller 
maken. 

Buslijn 277 
verdwijnt
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Restaurant Da Maurizio 
geheel in kerstsfeer

IJmuiden - Italiaans Specialitei-
tenrestaurant Da Maurizio aan 
de Velserduinweg 161 is al ve-
le jaren een bekende naam in 
onze regio. ,,In mei 2015 is het 
precies 17 jaar geleden dat we 
dit Italiaanse restaurant heb-
ben geopend en door de ja-
ren heen hebben we een uitste-
kende naam opgebouwd bij on-
ze gasten die kwaliteit tegen een 
goede prijs weten te waarderen’’, 
vertelt pater familias Maurizio 
Olivieri. ,,Het vak heb ik als klei-
ne jongen geleerd in de keuken 
van het hotel van mijn moeder 
in Florence.’’ Hun dochter Laura 
treedt in de voetsporen van haar 
vader en dit doet ze met veel en-
thousiasme.  Het team van Da 
Maurizio heeft deze gelegen-
heid aangegrepen om een nieu-
we menukaart te introduceren.
Samen met zijn vrouw Moni-
ca, dochter Laura en Hartog is 
Maurizio, de drijvende kracht 
in dit Italiaanse Specialiteiten-
restaurant. Gepassioneerd en 
gedreven vertelt hij dat iede-
re avond weer een nieuwe uit-
daging vormt voor hem en zijn 

team. ,,En daar gaan we meer 
dan 100 procent voor’’, bena-
drukt Maurizio.
Ook dit jaar is het restaurant 
omgetoverd in een intieme en 
gezellige kerstsfeer. ,,In tegen-
stelling tot voorgaande jaren 
zijn we niet alleen op Eerste 
en Tweede Kerstdag geopend, 
maar ook op Kerstavond. Voor 
onze gasten hebben we een 
prachtig zesgangen kerstmenu 
samengesteld voor 49,50 euro 
dat men op onze website, www.
damaurizio.nl, alvast kan bekij-
ken, maar als er specifieke aan-
passingen gewenst zijn is dit na-
tuurlijk mogelijk in overleg met 
Maurizio. Voor de rokers onder 
ons is er een sfeervolle rokers-
ruimte ter beschikking. Met on-
ze kerstcatering bieden we de 
mogelijkheid om, geheel naar de 
wensen van de klant, het kerst-
diner thuis te laten bezorgen of 
af te halen’’. 
Voor reserveringen en de kerst-
catering is het raadzaam tijdig 
contact op te nemen via 0255-
532778. De Maurizio is ook te 
vinden op Facebook.

Ab’s Bandenhotel 
Verwennerij voor auto 

en banden
IJmuiden – Ab Oudendijk is de-
ze week aan Scheldestraat 81 ge-
start met een nieuw bedrijf dat 
helemaal in het teken staat van 
auto’s en banden. Ab is al 40 jaar 
automonteur. Er is geen auto waar 
hij geen verstand van heeft en 
mocht hij iets niet weten, dan kent 
hij geen groter plezier dan uitzoe-
ken hoe het wel zit.
De kern van Ab’s Bandenhotel zijn 
autobanden. Bij Ab’s Bandenhotel 
kan men zijn zomer- of winterban-
den niet alleen stallen. Want te-
gen een vast jaartarief van 85 eu-
ro vinden de banden veilig en ver-
trouwd onderdak en twee keer per 
jaar en op het moment dat het uit-
komt worden de juiste banden op 
deskundige wijze onder de heilige 
koe gemonteerd. Uiteraard kun-
nen nieuwe winter- of zomerban-
den ook worden gekocht bij Ab. 
Vrijwel alle banden zijn leverbaar.
,,In deze wijk zie je dat mensen 
weinig ruimte hebben om ban-
den te stallen’’, aldus Ab. ,,Dat 
houdt mensen soms tegen om 
winterbanden te gebruiken. Met 
Ab’s Bandenhotel heb ik voor de-
ze mensen een prima oplossing.’’ 
Het op de juiste wijze aanbrengen 
van de winterbanden is overigens 
een klusje waarbij je wel moet we-
ten wat je doet. Ab ziet nog wel 
eens dat winterbanden verkeerd 
om zijn gemonteerd, dan kunnen 
bij neerslag levensgevaarlijke si-
tuaties ontstaan. 
Het leuke van Ab’s Bandenhotel 
is dat hij zijn bedrijf houdt in het 
pand waar zijn opa Van Dongen is 
begonnen in 1968. Het autobedrijf 
beschikt over een kuil en zelfs de 

oude metalen werkbank van zijn 
opa staat er en is nu weer volop 
in gebruik, want naast de banden-
service zal Ab ook reparaties en 
onderhoud verrichten. Naast de 
oude werkbank staat de gloed-
nieuwe bandenapparatuur opval-
lend te glanzen. Ab investeerde in 
een machine om banden te (de)
monteren en een andere om ban-
den uit te balanceren. Ook is er 
een nieuwe hefbrug, speciaal om 
banden comfortabel te verwisse-
len. Ab is graag aan het werk. Hij 
schuwt geen klus en rekent zeer 
redelijke prijzen. Ook met een ka-
potte fiets of brommer kan men 
terecht. Voor een afspraak of 
meer informatie kan men bellen 
met: 06-20122992 of langs gaan 
bij Scheldestraat 81 in IJmuiden. 
Ab’s Bandenhotel is geopend van 
maandag tot en met zaterdag.Verhuizing Velserduin 

Driehuis afgerond
Driehuis - Deze week zijn de 
laatste twee overgebleven af-
delingen van woonzorgcen-
trum Velserduin in Driehuis 
verhuisd naar de (nieuwe) lo-
catie in IJmuiden. Daarmee is 
de verhuizing van Velserduin 
Driehuis afgerond en sluit de-
ze locatie haar deuren.
Aanleiding voor de verhuizing 
is het overheidsbeleid om wo-
nen en zorg te scheiden. Hier-
door blijven mensen met een 
zorgbehoefte langer thuis wo-
nen en zijn er in Nederland 
minder plaatsen in woon-
zorglocaties nodig, zo ook bij 
Zorgbalans. Om op deze te-
ruggang te anticiperen besloot 
Zorgbalans eind 2012 om loca-
tie Velserduin Driehuis te slui-
ten. Het merendeel van de be-
woners van Velserduin Drie-
huis is het afgelopen jaar al 

verhuisd naar een van de an-
dere woonzorglocaties van 
Zorgbalans in de gemeen-
te Velsen. Half december zijn 
de laatste cliënten verhuisd en 
wordt Velserduin Driehuis ge-
sloten. De sluiting van Velser-
duin Driehuis heeft geen ont-
slagen tot gevolg: voor alle me-
dewerkers van Velserduin Drie-
huis is een werkplek beschik-
baar in een van de andere lo-
caties van Zorgbalans.
Op vrijdag 19 december van 
16.00 tot 18.00 uur organiseert 
Zorgbalans een receptie in Vel-
serduin Driehuis om met elkaar 
mooie herinneringen te delen 
en afscheid te nemen van de 
locatie. Bewoners, familieleden 
van (oud-)bewoners, (ex-)me-
dewerkers, buurtbewoners en 
andere betrokkenen zijn van 
harte welkom.

IJmuiden – Voor een nieuwe 
geldkiosk aan het Zeewijkplein is 
een omgevingsvergunning aan-
gevraagd. Dat was nodig omdat 
op deze locatie de bestemming 
‘verkeer’ vastligt. Het ontwerp 
heeft zes weken ter inzage ge-
legen, daarop zijn geen zienswij-
zen ingediend. De gemeenteraad 
mag nu over het ontwerp beslis-
sen. De nieuwe geldkiosk voldoet 
aan de nieuwste veiligheidseisen 
van de Rabobank.

Nieuwe 
geldkiosk 

Zeewijkplein

IJmuiden – De eerste fase van 
het project De Binnenhaven is 
in 2012 opgeleverd. De eige-
naar van de grond heeft de plan-
nen voor de tweede fase veran-
derd. Omdat er weinig belang-
stelling is voor appartementen 
aan de Appelboomstraat, wil 
de projectontwikkelaar ook hier 
grondgebonden eengezinswo-
ningen gaan bouwen. Het voor-
gestelde bouwprogramma past 
binnen het bouwblok, maar wel 
dienen het bestemmingsplan 
en de exploitatieovereenkomst 
aangepast te worden. Omdat 
nu grondgebonden wordt ge-
bouwd zullen er minder wonin-
gen komen. Bij dit project komt 
geen ondergrondse parkeerga-
rage, parkeren zal op eigen ka-
vel plaatsvinden. De realisatie 
van zorgwoningen en -accomo-
datie in het gebied De Binnen-
haven wordt verschoven naar na 
2018, in verband met de transitie 
ouderenzorg in Nederland.  De 
gemeenteraad mag nu beslissen 
over de plannen.

Nieuwe 
plannen 

Zeewegterrein

Velsen – De gemeente heeft een 
bedrag van bijna 400.000 euro 
uit het investeringsplan beschik-
baar gesteld voor komende rio-
leringswerkzaamheden. Op een 
aantal locaties gaat het om vol-
ledig2e vervanging van de riole-
ring, noodzakelijk om de water-
dichtheid en de stabiliteit van de 
riolen te waarborgen. Het gaat 
om onder andere de Wijkermeer-
weg, Broekbergenlaan, Lan-
ge Nieuwstraat, Bosboom-Tous-
saintlaan en Grote Hout- of Ko-
ningsweg zuid. Een ander deel 
van de werkzaamheden bestaat 
uit het ‘relinen’ van rioolbuizen, 
dit is een nieuwe techniek waar-
bij een soort kous van glasvezel 
in de bestaande riolering wordt 
aangebracht. Daarbij is het niet 
nodig om de weg volledig open 
te breken. Dit zal gebeuren bij de 
Kweekensteinsweg en de Rijks-
weg ter hoogte van Beeckestijn.

Rioolvervanging

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.heemskerksecourant.nl

www.lijfengezondheid.nl
Libidoverhogend voedsel!
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www.lijfengezondheid.nl
Aanvullend verzekeren fysiotherapie?

Nieuwbouw project 
Roos & Beek van start
Santpoort-Noord - Half janua-
ri start de bouw van de luxueuze 
seniorenappartementen in Sant-
poort-Noord. De belangstelling 
voor het nieuwbouwproject Roos 
& Beek is groot: de verkoop van 
de eerste fase startte afgelopen 
zomer en inmiddels is ruim 65% 
van de appartementen verkocht. 
Zoals het er nu naar uitziet kun-
nen de toekomstige bewoners in 
het tweede kwartaal van 2016 hun 
appartement betrekken.
Op het terrein van de voormali-
ge MTS aan de Roos en Beeklaan 
worden door Smit’s Bouwbedrijf 
uit Beverwijk in de eerste fase 65 
appartementen, een commercië-
le ruimte, een overdekte parkeer-
voorziening en een recreatieruim-
te gerealiseerd. Het project is door 
architectenbureau BBHD zo ont-
worpen dat het past bij de omge-
ving.
Santpoort-Noord ligt in de ge-
meente Velsen, een van de vijf 
aantrekkelijkste gemeenten van 
Nederland. En terecht: het is een 
levendige gemeente, waar men-
sen graag wonen en recreëren. De 
gemeente Velsen heeft een prima 
infrastructuur en een ruim aanbod 
van medische, culturele en andere 

stedelijke voorzieningen van hoog 
niveau.
Het intieme karakter van Sant-
poort-Noord keert terug in de 
uitstraling van het project Roos 
& Beek. De appartementen van 
Roos & Beek zijn verdeeld over 
een aantal kleinschalige gebou-
wen. De gebouwen zijn onderling 
speels met elkaar verbonden en 
er wordt gebruik gemaakt van tra-
ditionele materialen als baksteen, 
hout en gebakken dakpannen.
De woningen variëren niet alleen 
in aantal kamers (twee of drie), 
maar ook in oppervlakte en inde-
ling. Hiermee is de variatie tussen 
de woningen groot. Het kleinste 
appartement meet zo’n 68 en het 
grootste zo’n 134 vierkante me-
ter. Over de inrichting van bijvoor-
beeld de keukenruimte, de bad-
kamer, het toilet en het tegelwerk 
kunnen kopers volledig vrij beslis-
sen.
Er zijn 88 parkeerplaatsen in de 
overbouwde stallinggarage en 
nog eens 29 semi-openbare daar-
buiten. Verder zijn er rondom Roos 
& Beek, in het openbaar gebied, 
ruimschoots parkeerplaatsen 
aanwezig. Zie ook www.wonenin-
roosenbeek.nl.

Velserbroek – Voor het ter-
rein waar voorheen basisschool 
de Molenweid stond, naast de 
Hofstede, worden plannen ge-
maakt voor de bouw van een 
beschermde woonvoorziening 
in samenwerking met Stich-
ting Zorgbalans. In 2010 werden 
hier plannen gemaakt voor een 
HOED (huisartsen onder een 
dak). Maar in Gezondheidscen-
trum Velserbroek is besloten het 
open binnenplein gedeeltelijk te 
gebruiken voor uitbreiding van 
de ruimte. Op het terrein van de 
Molenweid komt daarom ruimte 
voor een beschermde woonvoor-
ziening voor ouderen met psy-
chisch geriatrische beperkingen. 
Het gaat om woonunits van circa 
50 m2 met eigen badkamer en 
aparte slaapkamer. Bij de woon-
voorziening wordt 24 uur per dag 
intramurale zorg geboden. En er 
is een gezamenlijke huis- en eet-
kamer. De beschermde woon-
voorziening biedt Velserbroekers 
met een zwaardere zorgvraag de 
kans op een eigen plek in het ei-
gen dorp. Er zijn voorstellen ge-
daan voor een compleet project 
beschermd wonen over drie ver-
diepingen, maar ook is het mo-
gelijk dat wordt gekozen voor 
een combinatie met reguliere 
appartementen.

Beschermde 
woon-

voorziening

Tarieven sport-
accomodaties 

omhoog
Velsen – B & W van de ge-
meente Velsen heeft besloten de 
huurtarieven voor de sportacco-
modaties, zoals sportterreinen, 
sporthallen en gymnastiekzalen 
per 1 juli 2015 te verhogen. Het 
gaat om een verhoging tussen 
0 tot 3 procent. Het prijskaartje 
voor het recreatief zwemmen in 
De Heerenduinen wordt dit jaar 
niet verhoogd.

Velsen – Ook de jeugdhulp 
gaat in 2015 naar de gemeen-
ten. Er zijn daarom samenwer-
kingsafspraken nodig met or-
ganisaties als Raad voor de 
Kinderbescherming, gecertifi-
ceerde instellingen voor jeugd-
bescherming en jeugdreclas-
sering. Dat doet de gemeen-
te Velsen samen met negen 
gemeenten in de de IJmond, 
Zuid-Kennemerland en Haar-
lemmermeer. Dit deel gaat dan 
om de specialistische jeugd-
hulp. Het samenwerkingspro-
tocol kreeg de naam ‘Terug-
houdend waar kan, tijdig door-
pakken waar nodig.’

Samenwerking 
jeugdhulp

Autobedrijf Schweitzer 
steunt VV IJmuiden
Velsen-Zuid - Voetbalvereni-
ging IJmuiden laat met trots we-
ten dat Autobedrijf Schweitzer 
de keeperstrainer van VV IJmui-
den sponsort. 
,,Het is natuurlijk geweldig dat 
een betrouwbare partner als Au-
tobedrijf Schweitzer zich aan-
meldt om onze keeperstrainers 
te sponsoren”, aldus Maurice van 
Lieshout, keeperstrainer en kee-
per van IJmuiden 1. 
Maurice hervat: ,,Onder leiding 
van eerste keeperstrainer Ri-
chard Koekenbier zijn we in au-

gustus begonnen om onze eigen 
keeperstalenten op te leiden tot 
keeperstrainers. Richard en ik 
trainen de C, B en A keepers en 
we begeleiden de keeperstrai-
ners bij het trainen van de jong-
ste jeugd. Op deze manier kun-
nen we alle jeugdkeepers een 
training op maat bieden. Ieder 
op zijn eigen niveau, van de re-
creatieve keepers tot de echte 
talenten, en met een trainings-
opkomst van boven de 90% kun-
nen we spreken van een enorm 
succes.’’

Lichtjesfeest IJmuiden
IJmuiden - Al voor de vierde keer werd vrijdag in de donkere dagen 
voor kerstmis in IJmuiden het Lichtjesfeest gehouden. Het was weer 
een gezellig feest voor jong en oud. Kinderen trokken met verlichte 
lampions vanaf Velserhof naar Plein 1945 waar het muziekfeest be-
gon. Uiteraard werd er flink meegezongen en zelfs gedanst. Het tra-
ditionele einde van het Lichtjesfeest is altijd het spannende moment 
dat burgemeester Franc Weerwind de lichtjes in de grote kerstboom 
op het plein aanzet. Het is elk jaar weer een mooie start van de feest-
dagen. (foto’s: IJmuiden Actueel/Erik Baalbergen)
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Fiets dankzij wildavond
IJmuiden - Kimberley Glas heeft een geweldige prijs overgehouden 
aan de drukbezochte wildavond in MoJo’s, afgelopen zondag: een 
gloednieuwe elektrische fiets van het merk Giant. De overhandiging 
vond deze week plaats bij A. Donker Rijwiel en Scooterpalace op het 
Marktplein in IJmuiden.

IJmuiden - Stichting Zwerfkatten 
Havengebied IJmuiden kan 2014 
positief afsluiten. Dankzij steun 
van trouwe donateurs kon een ex-
tra verblijf gebouwd worden.  En 
dat was nodig want het aantal on-
plaatsbare katten die de stichting 
een veilige haven biedt, groeit 
jaarlijks. Gewonde zwerfkatten, 
schuwe katten die nergens wel-
kom zijn, moederloze kittens... ze 
krijgen hier allemaal een kans.  
Onlangs nog de mamapoes met 
kittens die de kou trotseerden na-
bij een camping waar zij leefden 
van afvalrestjes. Inmiddels zit dit 
gezinnetje warm in de nieuwe op-
vang. Ook kater Dokkie behoor-
de tot de gelukkigen; deze zwer-
ver was gegrepen door een hond 
en zwierf met levensbedreigende 
verwondingen op straat. De pijn 
en uitputting dreef hem naar één 
van de voerhokken in de haven 

waar vrijwilligers hem vonden. Na 
intensieve verzorging is de ka-
ter zo goed hersteld dat hij Kerst 
kan gaan vieren bij nieuwe baas-
jes! De lijst is lang van kansloze 
katten die het jaar goed kunnen 
afsluiten. Zij hadden het geluk te 
worden gered. Vanzelfsprekend 
kost dit geld, en de zwerfkat-
tenstichting is afhankelijk van uw 
steun.  Daarom wordt met Kerst 
een speciale actie gehouden;  Do-
naties die tussen 10 december en 
5 januari op onderstaand giro-
nummer binnenkomen, worden 
met 50% verhoogd! Dus stort u 20 
euro, dan maakt een sponsor hier 
30 euro van,  100 euro wordt 150 
euro etc. Geld wat zo nodig is met 
de wintermaanden in aantocht.
Helpt u mee? IBAN: NL 85 INGB 
000 4761 772 t.n.v. St. Zwerfkatten 
IJmuiden o.v.v. Kerstactie. Meer 
info: kattenbabbels.blogspot.com.

Benefietconcert Bijna 
Thuis Huis groot succes!
Santpoort-Noord - Eind no-
vember vond in de Dorpskerk 
een benefietconcert plaats ter 
gelegenheid van het 25-jarig ju-
bileum van de Stichting Vrijwil-
ligers Terminale Zorg IJmond 
(VTZIJ) waaronder het Bijna 
Thuis Huis Velsen De Heide-
berg valt. 
In De Heideberg, gevestigd aan 
de Wulverderlaan 1, worden ter-
minaal zieken in de laatste fa-
se van hun leven in een sfeer-
volle, kleinschalige ambiance 
deskundig en liefdevol verzorgd 
door speciaal daartoe opgeleide 
vrijwilligers en verpleegkundi-
gen. De portemonnee in de zorg 
is niet heel ruim en dat geldt 
ook voor onze beurs. 
e Stichting is, naast een jaar-
lijkse subsidie van het ministe-
rie van VWS, afhankelijk van do-
nateurs en sponsoren. Dat een 
benefietconcert georganiseerd 
zou worden, een initiatief van 

Sander Cornelissen, één van de 
vrijwilligers van het Bijna Thuis 
Huis, werd daarom ook bijzon-
der gewaardeerd door het be-
stuur en coördinatoren van de 
Stichting. Het aangekondigde 
programma was van een hoog-
staand niveau en trok ruim 100 
bezoekers naar de Dorpskerk. 
De opbrengst, ruim 1900 euro, 
zal besteed gaan worden aan de 
aanschaf van een brancard. De 
gasten in het Bijna Thuis Huis 
kunnen daarmee op comforta-
bele wijze van de tuin genieten.
De Stichting bedankt iedereen 
die dit mogelijk heeft gemaakt. 
Een luid applaus klonk toen de 
voorzitter van de Stichting, Kiki 
Kastelein, uitsprak dat ‘een tra-
ditie mogelijk is geboren!’, dus 
verklappen ze alvast dat vol-
gend jaar opnieuw een bene-
fietconcert georganiseerd gaat 
worden. Zie ook www.bijnat-
huishuisvelsen.nl.

Kunstzinnige 
wc-deur

IJmuiden - Toen er in de krant 
kunstenaars werden gevraagd om 
voor het Witte Theater een wc deur 
kunstzinnig te beschilderen heeft 
Ria Schoof, beeldend kunstenaar 
uit Driehuis zich meteen aange-
meld. Je krijgt er niet voor betaald 
maar Het Witte theater heeft mijn 
sympathie, zegt ze, ook heb ik al 
eens voor een paar hotels de deur 
van een kinder wc mogen beschil-
deren, je kunt echt iets moois van 
een deur maken! Hoewel er ook 
nog wat portretjes klaar moes-
ten voor de kerst is dit even voor-
gegaan want 2 januari is de ope-
ning. Het was spannend om met 
de duurzame verf van Ursa Paint 
op het bedrijf te kunnen werken. 
Bij deze deur heeft Ria zich laten 
inspireren door de nieuwe sfeer 
van het Theater; Een nieuwsgieri-
ge papegaai die zich aan de ge-
kantelde letter W (Witte Theater) 
vasthoud en met zijn prachtige ve-
ren pronkt. Onderaan de deur is 
de naam van het Theater in de de-
coratieve plantenvormen verwerkt 
en staat het siergras Borstelveer te 
wuiven. Zie ook www.riaschoof.nl.

IJmuiden - Voor alle mensen die 
overdag weinig tijd hebben gaan 
de winkels in Stadscentrum 
IJmuiden vanwege de kerstperi-
ode extra open op zondag 21 de-
cember en op maandagavond 22 
december en dinsdagavond 23 
december. 

Koopavonden 
in IJmuiden

Regio – Met het doel de stede-
lijke omgeving duurzamer te ma-
ken doet de gemeente Velsen 
mee aan een onderzoek naar een 
warmtenet voor de regio IJmond. 
Hierbij wordt de energievraag 
van bedrijven, woningen en kas-
sen geïnventariseerd en wordt er 
een globale business case opge-
steld dat moet leiden tot een uit-

gewerkt Voorlopig Ontwerp. De 
nieuwe partners zijn gemeen-
ten Beverwijk en Heemskerk en 
de woningcorporaties Woning-
bedrijf Velsen, WoonOpMaat en 
Pré Wonen. 
Aan het onderzoek werken mee 
provincie Noord-Holland, Milieu-
dienst IJmond, Tata Steel, Allian-
der en Dalkia.

Warmtenet voor IJmond

Kerst bij de Boshoek
Velserbroek - Samen vie-
ren, zingen, eten, kerstverhaal, 
dat doen ze bij De Boshoek op 
23 december hopelijk met een 
aantal wijkbewoners. 
Van 17.00 tot 19.00 uur kunt u 
er samen eten, zingen en zelf-
gemaakte (kerst)cadeautjes 
kopen. Er is warme chocola-
demelk, erwtensoep en er zijn 
lekkere high tea-gerechtjes. 
Ook de stal ontbreekt niet, met 
échte schapen. Het koor Dic-
kens Ladies zorgt voor de mu-
zikale omlijsting.
Veel is mede mogelijk gemaakt 
door La Place Haarlem cen-
trum, tuinder Erik de Keulenaar 
en Dickens Ladies. Beschermd 

Wonen Plus De Boshoek is on-
derdeel van RIBW K/AM. RIBW 
K/AM biedt begeleiding en ac-
tivering aan mensen die door 
psychiatrische of psychosoci-
ale problemen kwetsbaar zijn, 
waar nodig in combinatie met 
huisvesting. 
De bewoners vinden het gezel-
lig om met wijkbewoners om te 
gaan en kijken uit naar het be-
zoek.
De Boshoek is gevestigd aan 
Zon Bastion 5, naast kerk Het 
Kruispunt, tegenover het win-
kelcentrum. Aanmelden kan 
via 023-5388489. Van de be-
zoekers wordt een kleine vrij-
willige bijdrage gevraagd.

Oliespoor door IJmuiden

IJmuiden - Verkeersdeel-
nemers in IJmuiden heb-
ben dinsdagmiddag last ge-
had van een oliespoor dat be-
gon bij de 12-hoog flat op de 
Orionweg en eindigde op de 
De Noostraat. Het spoor liep 
via de Kennemerlaan naar de 
Lange Nieuwstraat. 

Afvalverwerker HVC heeft het 
spoor na een melding van een 
scooterrijder in opdracht van de 
gemeente Velsen opgeruimd. 
Vooral op asfalt kan olie pro-
blemen geven omdat deze eerst 
wegzakt en bij regen weer om-
hoog komt. Dit kan tot slippar-
tijen leiden en vormt een ge-
vaar voor bromfietsers en motor-

rijders.  Voor het schoonmaken 
werd gebruik gemaakt van twee 
speciaal ingehuurde borstelwa-
gens. De eerste heeft van de Ori-
onweg naar de Kennemerlaan 
gereden. De tweede heeft de 
Lange Nieuwstraat onderhanden 
genomen. Wel moest deze even 
wachten op een tweede ver-
keersregelaar. De schoonmaak-
wagen rijdt namelijk stapvoets 
en de verkeersregelaars waren 
nodig om het verkeer langs de 
wagen te leiden.  Gedurende de 
schoonmaak was er vooral op de 
Lange Nieuwstraat sprake van 
filevorming,ondanks de inzet van 
de verkeersregelaars. Lijnbussen 
liepen 5 tot 10 minuten vertra-
ging op. (foto: Ko van Leeuwen)

IJmuiden - Zaterdagmiddag 
tussen 14.00 en 17.00 uur zingt 
Popkoor Decibel Christmas 
Songs in de Kennemerlaan. Het 
koor bestaat uit 50 personen en 
zal op twee locaties in de Ken-
nemerlaan de mooiste kerstlie-
deren laten horen. Dat zal het 
shoppen in deze sfeervol ver-
sierde winkelstraat nog gezel-
liger maken. De Kennemerlaan 
heeft een breed aanbod van win-
kels op bijna elk gebied, waar-
binnen uiteraard een mooi kers-
tassortiment.

Kerstconcert 
Kennemerlaan





18 december 201414

Witte Theater en Schouw-
burg werken samen

Velsen - Het Witte Theater gaat 
weer open. Na ruim anderhalf jaar 
is het zo ver. Vanaf 3 januari is het 
publiek van harte welkom om het 
vernieuwde Witte Theater van bin-
nen te komen bekijken. De af-
gelopen maanden is er hard ge-
werkt om de foyer en de kleed-
kamers te vernieuwen. Dit heeft 
geleid tot een warme, huiselij-
ke en open sfeer waarin het pu-
bliek zich thuis kan voelen. Aan de 
heropening van Het Witte Theater 
doet de Stadsschouwburg Velsen 
graag mee. Hoe meer theatersma-
ken er in Velsen geproefd kunnen 
worden, hoe beter. In het seizoen 
2015/2016 lanceert de jubilerende 
schouwburg op de speelvloer van 
Het Witte Theater een gevarieerde 
serie voorstellingen. 
Donderdag 5 maart om 20.30 
uur: Katinka Polderman
Met haar rake observaties, zelf-
spot en grote taalgevoel is Katin-
ka een van de meest interessan-
te cabaretiers van dit moment. Met 
haar onderkoelde ironie en bijzon-
dere liedjes Katinka geeft in ‘Pol-
derman baart zorgen’ iets extra’s, 
want ze houdt ervan om te prik-
kelen en te verwarren. Prijs: 16,50 
euro.
Dinsdag 24 maart om 20.30 
uur: Mark van de Veerdonk

Er is genoeg gezeurd. Binnen de 
kortste keren gaat het over zaken 
als een onleesbare IKEA montage-
instructie of het vastlopen van een 
relatie. In zijn nieuwe programma 
‘Tof’ belooft Mark (al jaren vaste 
gast van Het Witte Theater) alleen 
positieve verhalen voor het voet-
licht te brengen. Prijs: 16,50 euro.
Donderdag 16 april om 20.30 
uur: Finalisten Leids Cabaret 
Festival
De grote carrièrestart van ‘De 
Nieuwe Wim Helsen’ of ‘De Nieu-
we Najib Amhali’ meemaken? Dat 
kan! De winnaars van het VARA 
Leids Cabaret Festival 2015 trek-
ken samen met de andere finalis-
ten langs de theaters en doen de 
finaleavond nog eens dunnetjes 
over. Prijs: 16,50 euro.
Zaterdag 2 mei om 20.30 uur: 
Harteveld & Fretz (primière)
Met een spervuur aan grappen, 
verhalen en muziek dendert het 
duo als een wervelwind aan je 
voorbij. De nieuwe voorstelling 
‘Kleur Bekennen’ van Marcel Har-
teveld gaat over iedereen die zich 
afvraagt of hij de sprong in het 
diepe zal wagen. Prijs: 16,50 euro.
Voor informatie en het reserveren 
van kaarten: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of www.wittethea-
ter.nl. 

Muziek van Woodstock 
in Stadsschouwburg
Velsen - Neem een nieuwjaars-
duik in de muziekgeschiedenis 
en beleef op zaterdag 3 janua-
ri (20.15 uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen het mythische festival 
Woodstock in een bijzondere the-
atershow. Boer Max Yasgur stel-
de in augustus 1969 zijn weiland 
beschikbaar voor een hippe mu-
sic and art happening. Het werd 
het meest legendarische festival 
ooit: drie dagen die nog decen-
nia lang doorklinken. ‘Woodstock 
the Story’ neemt u mee terug naar 
die tijd. Een krachtig rockconcert 
en tegelijkertijd een voorstelling 
die onder de huid kruipt. Hoor, 
zie en voel de spirit van de flower 

power: Peace, Love & Music. In 
‘Woodstock the Story’ komt ruim 
twee uur muziek voorbij uit de 
drie dagen die het festival duur-
de. Met songs van o.a. The Who, 
Melanie, Santana, Joe Cocker, Ji-
mi Hendrix, Janis Joplin en Sly & 
The Family Stone. De muziek en 
scènes worden ondersteund door 
videobeelden. De geweldige band 
bestaat onder meer uit zanger 
Martin van der Starre (o.a. ‘Jes-
us Christ Superstar’) en muzikaal 
leider en toetsenist Matthijs van 
Noort. Prijs: vanaf 25,50 euro.
Kaarten zijn online te bestellen via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl. 
(foto: Ricka Harpya Stašová)

Stadsschouwburg Velsen
Kasper van Kooten met 
eigenzinnige Fantasie

Velsen - Kasper van Koot-
en is op vele terreinen actief. 
Hij maakte een cd met Bertolf, 
straalde in de tv-serie als Officier 
van Justitie in ‘Moordvrouw’ en 
bedacht een nieuw theatergen-
re: de cabaroman.  Op vrijdag 9 
januari (20.15 uur) komt hij naar 
de Stadsschouwburg Velsen 
met  ‘Karakters’, de opvolger van 
‘Het Wonderlijke Leven van Jac-
kie Fontanel’. Die show leverde 
de cabaretier een nominatie op 
voor de Poelifinario, de prijs voor 

het meest indrukwekkende ca-
baretprogramma. In ‘Karakters’ 
gaat een groep BN’ers naar een 
peperdure groepstherapie in een 
Zuid-Franse villa. Onder leiding 
van de eigentijdse topgoeroe Jo-
el Hartsteen zoeken de uiteenlo-
pende hotshots van de glamour 
verwoed naar zichzelf. Net als in 
‘Het wonderlijke leven van Jackie 
Fontanel’ is een door Kasper van 
Kootens zelfgeschreven boek de 
basis van de voorstelling. Prijs: 
vanaf 24,50 euro.

Makers van ‘Soldaat 
van Oranje’ naar Velsen

Velsen - Op zaterdag 10 janu-
ari (201.15 uur) is het ensem-
ble van het Nationale Toneel (met 
o.a. Reinout Scholten van Aschat, 
Hannah Hoekstra, Jappe Claes 
en René van Zinnicq Bergmann) 
in de Stadsschouwburg Velsen te 
zien met de komedie ‘As you like 
it’ van Shakespeare. De voorstel-
ling wordt gemaakt door het cre-
atieve team dat ook verantwoor-
delijk is voor het megasucces van 
de musical ‘Soldaat van Oranje’. 
De hand van regisseur Theu Boer-
mans en zijn vaste decorontwer-
per Bernhard Hammer zijn ook in 
‘As you like it’ goed zichtbaar. Ze 
weten als geen ander klassiek re-
pertoire te transformeren naar de 
actualiteit. De spectaculaire de-
cors van Hammer zijn bovendien 
een lust voor het oog. ‘As you like 
it’ is een Shakespeare-komedie vol 

rolverwisselingen en misverstan-
den. Rosalind, de dochter van de 
afgezette hertog, vlucht met haar 
vriendin Celia naar het woud van 
Arden. Ook haar geliefde Orlando 
trekt naar dit idyllische bos. Het is 
een plek waar de liefde en het le-
ven worden gevierd. Maar de jon-
geren krijgen ook te maken met 
de gewelddadige menselijke na-
tuur. En met valse en echte, we-
derkerige en onbeantwoorde lief-
de. In de hardvochtige komedie ‘As 
you like it’ spelen en oefenen men-
sen vol overgave met valse en ech-
te liefde, met hun dromen, verlan-
gens en de verloren illusies daar-
van. Hun worsteling met het leven 
is in onze dolgedraaide samenle-
ving heel herkenbaar. Prijs 29 eu-
ro. Kaarten zijn online te bestellen 
via www.stadsschouwburgvelsen.
nl. (foto: Kurt van der Elst)

Velsen - Tijdens de feestdagen 
is de kassa een aantal dagen ge-
sloten, namelijk van maandag 22 
t/m vrijdag 26 december en van 
woensdag 31 december t/m vrij-
dag 2 januari. De kassa is vanaf 
maandag 5 januari weer open vol-
gens de reguliere openingstijden.

Kerstsluiting 
Schouwburg

Politie zoekt 
getuigen

Driehuis - De politie zoekt getui-
gen van een poging beroving van 
een 22-jarige vrouw op de Drie-
huizerkerkweg in Driehuis. Vori-
ge week donderdag rond 19.55 
uur werd de vrouw door een on-
bekende man van haar fiets ge-
duwd. Deze verdachte kwam uit 
de bosjes tussen de Tolsduiner-
laan (manege) en de camping aan 
de Driehuizerkerkweg. De man 
wilde geld hebben. De vrouw is 
opgestaan, heeft haar fiets gepakt 
en is snel weggefietst. Tijdens het 
wegrijden zag de vrouw ook nog 
een andere man staan. Mogelijk 
hoorde deze man bij de verdachte 
die uit de bosjes sprong. Agenten 
die snel ter plaatse waren zagen 
twee mannen door het park ren-
nen. Ondanks een grote zoekac-
tie, waarbij gebruik werd gemaakt 
van een politiehond, zijn de man-
nen niet aangetroffen. Van de man 
die de vrouw van de fiets heeft ge-
duwd is het volgende signalement 
bekend: de man was rond de 20 
jaar, heeft een smal postuur en 
was ongeveer 1.80 meter lang. De 
verdachte had een zwartkleuri-
ge muts op zijn hoofd, droeg een 
zwartkleurige jas van leer en had 
een donkerkleurige broek aan. 
Van de andere man is geen dui-
delijk signalement. Het is ook niet 
duidelijk of deze man een mede-
dader of een belangrijke getuige 
is. De politie komt daarom graag 
in contact met deze man. Mensen 
die iets gezien of gehoord hebben 
in de omgeving van de Driehuizer-
kerkweg worden verzocht contact 
op te nemen met de politie. Dat 
kan via 0900-8844 of anoniem via 
0800-7000.

IJmuiden - De politie hield af-
gelopen maandag een 26-jarige 
man uit IJmuiden aan wegens het 
verlaten van een plaats ongeval. 
Agenten kregen de melding om 
naar de Appelboomstraat te gaan 
waar iemand achtervolgd zou wor-
den. Een politie-eenheid ging ter 
plaatse en riep de bestuurder aan 
om te stoppen. De IJmuidenaar re-
ageerde hier niet op en reed weg. 
Hij raakte daarbij de politieauto en 
nog een andere auto. Een nade-
rende politie-eenheid reed de be-
stuurder klem. Hij is aangehouden. 
De man bleek in het bezit van een 
gasalarmpistool. Na verhoor is hij 
op last van justitie heengezonden.

Verlaten plaats 
van ongeval
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De (kerst)kransslagaders en
het nieuwjaarsinfarct

I
n eerste instantie werd dit in verband ge-
bracht met koudere temperaturen. Koud 
weer heeft  een ongunstig eff ect op de 
bloeddruk, de bloedstolling en leidt vaker tot 
spasmen van de kransslagaders (i.e. de slag-

aders die het hart zelf van bloed en zuurstof 
voorzien). Recent zijn deze studieresultaten 
nog eens onder de loep gelegd en wat bleek? 

Kerststress
Er is niet alleen een verhoogde sterft e tijdens 
de wintermaanden maar er zijn twee hele dui-
delijke pieken zichtbaar tijdens kerst en oud en 
nieuw. De redenen hiervoor zijn nogal uiteenlo-
pend. Als meest belangrijke factor is er sprake 
van toegenomen emotionele stress. Dit begint 
al als de eerste kerstballen worden verkocht, 
wordt erger als de kerstverlichting uit de knoop 
moet, en bereikt zijn hoogtepunt bij de voor-
bereidingen van het drie sterren 6-gangen di-
ner voor tien personen.  Uw perfecte kerstoutfi t 
blijkt onvindbaar en zoals elk jaar moeten er op 
het allerlaatste moment nog ontelbare kerst-
cadeautjes worden gekocht. Het kan gezel-
lig zijn, maar helaas zorgen confl icten, ingewik-
kelde familierelaties en te hoge verwachtingen 
er vaak voor dat de sfeer rond de kerst grondig 
verpest wordt. Daarnaast is er ook nog een fi -
nanciële druk, omdat er kerstcadeaus moeten 
worden gekocht en niet te vergeten alle kos-
ten voor de nieuwste kerstdecoraties en andere 
toeters en belletjes. 

Borrel all the way
Vaak beginnen de kerstborrels al weken van
tevoren en ook een ‘derde kerstdag’ wordt te-
genwoordig steeds gewoner. Terwijl u nog vol 
zit van een uitgebreide brunch wordt u alweer 
verwacht bij een 5-gangen diner. En tijdens de-
ze diners wordt er vaak vetrijk en buitensporig 
veel gegeten. De inname van meer verzadig-
de vetten, zout en alcohol is een extra belasting 
voor het hart. Een vette maaltijd bijvoorbeeld, 
heeft  een direct ongunstig eff ect op de binnen-
bekleding van de kransslagaderen. Teveel alco-
hol en zout (zeker in combinatie met de eerder 
genoemde stress) is bloeddruk verhogend. Ook 
kan alcohol aanleiding geven tot ritmestoornis-
sen. Daarnaast lijkt een verhoogde graad van 
luchtvervuiling door het veelvuldig stoken van 
openhaarden en andere vuurtjes een rol te spe-
len tijdens de feestdagen. Deze verhoogde con-
centratie van rookdeeltjes verhoogt de bloed-
druk en is geassocieerd met meer hartproble-
men. Tot slot als laatste verklaring voor de piek-
sterft e rond kerst en oud en nieuw is dat het 
bezoek aan de cardioloog wordt uitgesteld 
rondom de feestdagen en de kans groter is dat 
men bij eventuele spoedopvang te maken krijgt 
met vervangende artsen die de patiënt niet 
goed kennen.

Relax
Laat u niet inpakken door verleidende kerst-
reclames en de mooie decors in de kerstfi lms. 

Probeer te genieten, ook al is de kalkoen uitver-
kocht, draagt u dit jaar weer dezelfde jurk als 
vorig jaar en zijn niet alle cadeaus op tijd bin-
nen. Het is onmogelijk om aan alle verwachtin-
gen te doen. En om ellende te voorkomen over-
legt u tijdig met uw eigen cardioloog, houdt u 
zich verre van stressbevorderende familie en 
eet en drinkt u niet teveel! Fijne kerstdagen!   
www.heartlife.nl

‘It’s the most wonderful time of the 
year’, alhoewel de kerstdagen voor-
al in het teken van gezelligheid horen 
te staan, kunnen de voorbereidingen 
nogal wat stress met zich mee-
leveren. Waardoor u uiteindelijk uit-
geput aan het kerstdiner verschijnt. 
Een aantal jaren geleden is er in 
Amerika een groot onderzoek ge-
daan naar seizoensgebonden sterf-
te aan hart-en vaatziekten. Hieruit 
bleek dat er een piek in sterft e is in 
de maanden december en januari. 

Dr. Janneke Wittekoek
Cardioloog 

facebook.com/LijfenGezondheid

www.lijfengezondheid.nl
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Vera Heydendael
Dermatoloog 

Extra make-upje, glitter crèmes tijdens de 
feestdagen...  is dat nu slecht voor je huid?

Make-up kan je huid egaler maken en kleur 
geven aan je gezicht. In mijn vak zie ik nog wel 
eens vrouwen die hun huidziekte camoufle-
ren met make-up. Zo houdt Yvonne mij op de 
hoogte van de nieuwe matterende blush die 
net te koop is. Yvonne is al vanuit ‘de DEO’ dok-
tersassistente op onze polikliniek Huidziekten 
en daarnaast ook schoonheidspecialiste. Zelf 
heeft ze haar wenkbrauwen altijd in de 
jaloersmakende juiste boog en precies de goe-
de kleur rouge. In mijn winterdagen kan ik 
wel adviezen gebruiken. Dan ben ik druk aan 
het werk met een bleek snoetje en de zomer 
sproetjes zijn ondergedoken.
 
In make-up zitten veel verschillende stoffen 
en al vrij veel daarvan zijn de afgelopen jaren 
‘verboden’. Daarmee lijkt het misschien zo dat 
het geen kwaad kan. Aan de andere kant heb-
ben ontwikkelingen er ook voor gezorgd dat de 
make-up micro- of nanodeeltjes bevat die die-
per in je huid kunnen doordringen. Hierdoor is 
het resultaat van de make-up misschien mooi-
er, maar kost het meer moeite om het goed van 
de huid te verwijderen.
 
Bij sommige mensen kan er door gebruik van 
make-up een allergische reactie ontstaan. De 
huid gaat jeuken en kan zelfs opzwellen en rood 
worden. Als boosdoeners kunnen we de geur- 
en conserveringsmiddelen aanwijzen. Eenmaal 
allergisch... ai, ai... dan kan het kleinste beetje 
make-up al een hevige huidreactie geven, die 
dagenlang kan aanhouden. De enige remedie is 
om te stoppen met dat soort make-up.
En bij langer bestaan van de klachten en huid-
reactie is uiteraard de huisarts er voor u. Zo 
nodig kunnen dermatologen allergietesten met 
u bespreken. 
Ook acne of puistjes kan door make-up verer-
geren. En de meeste vrouwen hebben wel eens 
puistjes gekregen na veel gebruik van make-
up. Zorg er daarom voor dat make-up restjes 
van de huid gewassen worden.
 Dus, nog een extra poedertje kan op zich niet 
veel kwaad, tenzij de huid erop reageert. Dan 
kun u beter stoppen.
 
Tot in het nieuwe jaar,
De beste wensen!
www.kg.nl

Het grote licht uit en in de huiskamer alleen de lampjes van de kerstboom 
aan. Langs de ramen een kaarsentrapje om de sfeer te verhogen. In die zach-
te lampen kun je prima die eyeliner extra dik aanzetten. Boven je oogleden 
siert de oogschaduw vol met glitters, dat potje zag er in de winkel al zo aan-
lokkelijk uit. Het rode vlekje op je kin als finishing touch verbergen onder wat 
extra dekkende camouflage.

MEDISCH | ZORG

Is kindervuurwerk wel veilig?
Jaarlijks zijn er nog te veel vuurwerkslacht-
offers bij de oogarts te betreuren. Gemiddeld 
250 ogen zijn betrokken per jaar. Tijdens de 
jaarwisseling 2013/2014 zijn 3 tieners en 15 
volwassenen blind geworden aan één oog. 
Van die 18 blinden zijn 10 ogen compleet 
verwijderd. 
M.n. toekijkende kinderen maar ook de vol-
wassenen, vormen 60% van de vuurwerk-
slachtoffers. De andere 40 % hebben letsel 
door zelf afgestoken vuurwerk. 
Op Nieuwjaarsdag zijn het vaak kinderen die, 
als de ouders nog in bed liggen, het niet ont-
plofte vuurwerk (de zogenaamde blindgan-
gers) proberen aan te steken. 
Die ‘weigeraars’ hebben meestal een korter 
lontje; waardoor de jonge ‘af-stekertjes’ er 
met hun gezicht boven op duiken. Het speci-
ale kinder-vuurwerk (sterretjes) blijkt even-
eens niet zo onschuldig als de bijnaam doet 
vermoeden  “koud vuur”. Dit vuurwerk na-
melijk kan een temperatuur van 1500 graden 
Celsius aannemen. Buskruit (gruis/stof) dat 
zonder explosie in het oog is gewaaid,  geeft 
door chemische verbranding (het is een ba-
se) schade die zelfs tot  blindheid kan leiden 
als het niet meteen goed word uitgespoeld 
of door de oogarts verwijderd wordt.

Welke soorten oogtraumata kan
vuurwerk veroorzaken:
1. drukgolf van de explosie, verwoesting door 
druk b.v. door een ‘ blindganger’.
2.  Hitte trauma, verbranding door b.v. ‘koud 
vuur’  of  de sterretjes
3. Chemisch trauma verbranding door b.v. 
buskruit

4. Scherp trauma, het open scheuren van het 
oog door een snede of perforatie (vuurpijl)
5. Stomp mechanisch trauma, het oog blijft 
gesloten maar binnen in het oog ontstaat 
schade door verplaatsing van de lens of een 
scheur in het regenboogvlies.
6. Tatoeage trauma door kruitresten
7. Psychisch trauma (post traumatisch stress 
syndroom

Maatschappelijke gevolgen:
1. het niet kunnen uitoefenen van bepaalde 
beroepen waar diepte zien voor nodig is.
2. rij- of vaarbewijs met een minimum eis 
voor gezichtsscherpte
3. het risico dat er op lange termijn iets ge-
beurt (ziekte, afwijking of trauma) met het 
enig goed ziende oog.

Preventie:
1. Oplettendheid  van ouders en omstanders 
ook de dag na oud en nieuw. 
2. Geen illegaal vuurwerk en handelen vol-
gens de voorschriften 
3. Beschermbril (speciale vuurwerkbril) op 
tijdens het afsteken en ook kijken naar
4. Liever helemaal geen vuurwerk afsteken 
en het alleen bekijken achter glas.

 “Verlies je één of beide ogen dan kun je vaak 
je werk niet meer uitoefenen. Voor kinderen 
kan het zelfs betekenen dat zij hun droom-
baan niet meer kunnen verwezenlijken. Kan 
dat de uitkomst zijn van een mooi feest?

D. van der Feltz van der Sloot,
oogarts Kennemer Gasthuis, locatie Noord
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De decembermaand is de gezelligste van het hele jaar. Vaak ook de onge-
zondste! Sinterklaas, kerst en oud- en nieuw jaar zijn dagen waarop veel 
gegeten wordt en vaak ook niet gezond. We bewegen doorgaans weinig 
of niet tijdens deze dagen. Met zijn allen komen we vaak kilo’s aan en
het lichaam krijgt het zwaar te verduren. Gezelligheid gaat nu eenmaal 
gepaard met lekkers maar... we kunnen er ook best voorzichtiger mee 
omgaan.
In deze column geef ik wat tips.

en eten en een man 2500 calorieën (dat vari-
eert wel natuurlijk). Het is dus echt niet gek dat 
mensen zoveel aankomen. Dan heb ik het nog 
niet eens over wat dit met je gezondheid doet.

Tips:
1) Hou je ontbijt klein.
2) Ga in de ochtend na het ontbijt een fl inke 
wandeling maken van minstens 1 uur.
3) Drink veel water, dat neemt je trek behoorlijk 
weg en heb je minder behoeft e aan snaaien.
4) Zorg dat je van al het lekkers wat er staat, 
steeds kleine beetjes eet, gewoon om te proe-
ven. Zo misgun je jezelf niks.
5) Bak veel zelf suikervrij met gezonde ingredi-
enten. 
6) Neem kleinere borden, eet heel langzaam en 
schep maar één keer op. Neem heel veel groen-
ten.
7) Vraag een klein toetje en neem een klein 
stukje vlaai (geen taart).
8) Drink niet steeds alcohol of frisdrank, maar 
neem ook water tussendoor.
9) Hou een beetje bij hoeveel calorieën je bin-
nenkrijgt zodat je keuzes kunt maken.

Tussen de feestdagen door ga je detoxen. Zo 
ontgift  en ontzuur je het lichaam en herstelt 
de suikerspiegel .Maak lekkere smoothies van 
groenten en fruit. Verder eet je veel soep en sa-
lade die dagen. In januari begin je meteen met 
een detoxkuur om je lichaam eens helemaal te 
resetten en fris en gezond 2015 in te gaan.

Meer informatie: Detox E-book “Reset je li-
chaam voor een gezonde nieuwe start” www.
vetvrij.com/irene  Gezonde bakrecepten Boek: 
Zo bakt Nederland. Ik wens je hele fi jne feest-
dagen!
www.persoonlijke-voeding.nl

UITERLIJK

Gezond de feestdagen 
door

Irene Lelieveld
(Auto) Kinesiologische

voedingstherapeut

VAN IRENE LELIEVELD

Gezonde bonbons

100 gr. santen (supermarkt, toko, reform)
25 tot 50  gr. cacao (eventueel rauwe cacao)
3/6 eetlepels bio-honing

Smelt de santen au bain-marie. Roer al-
le ingrediënten door elkaar en voeg naar 
smaak cacao toe. Neem een bonbonmalle-
tje waar je de massa in doet. Zet het even 
in de diepvriezer, haal het eruit en je hebt 
heerlijke en gezonde bonbons. Je kunt er 
heerlijke smaakjes van maken. Bonbon met 
een citroensmaak, sinaasappel smaak of 
pepermunt smaak. (laat de cacao weg en 
maak witte bonbons met pepermunt olie 
erin) Je kunt experimenten zoveel je wilt 
en deze smaken kun je maken met essen-
tiële oliën die ook nog eens een genees-
krachtige werking hebben. Ga naar de 
website en ontdek nog meer heerlijke re-
cepten waar ik essentiële olie in heb ver-
werkt voor een heerlijk resultaat. Let op: 
gebruik maar een paar druppels! 

RECEPT

D
e meeste mensen in Nederland eten 
nog traditioneel en al helemaal met 
de feestdagen. Een grote groep van 
mijn boekenlezeres let al fl ink op wat 
ze eten en laten suiker, witte bloem 

en andere rommel weg. In de natuurvoeding 
hebben we het ook niet over calorieën tellen 
want als je gezond eet, beweegt en leeft  is dat 
niet nodig. Toch is het verstandig, zeker voor 
de traditionele eters, om tijdens de feestdagen 
eens te beseff en hoeveel er naar binnen ge-
werkt wordt op dit soort dagen. Calorieën tel-
len is dan een heel goede methode. Hieronder 
een voorbeeld van wat de meeste Nederlanders 
eten tijdens de kerst.
Laten we zeggen dat je traditioneel ontbijt met 
1 broodje met kaas, 1 croissant met jam, een ei-
tje en een kop thee en jus d’orange. Dit is al sa-
men 500 calorieën. Dan ga je naar het feest 
en neem  je een stukje taart, laten we zeggen 
chocoladetaart, dat is 361 calorieën. Daarna 
een stuk vlaai (200 cal.) met een kop koffi  e of 
thee erbij. Dan komen de hapjes op tafel. Stel, 
je houdt je in en eet 3 blokjes kaas (100 cal.), 4 
toastjes met wat erop (200 cal.), 2 handjes bor-
relnootjes (280 cal.), 2 handjes chips (100 cal.) 
en 2 glazen frisdrank (120 cal.).

Dan gaan jullie aan tafel en het voorgerecht is 
een garnalen cocktail (182 cal.), gevolgd door 
konijn (173 cal.) met twee opscheplepels ge-
bakken aardappelen (120 cal.) en groenten 
met saus (100 cal.). Als nagerecht is er een ijs-
coupe met likeur (446 cal.). Je drinkt 3 glazen 
wijn (200 cal.). Natafelen doen we met een kop-
je koffi  e of thee met 2 bonbons (160 cal.). Dat 
betekent dat je met 1 kerstdag al ruim 3000 ca-
lorieën naar binnen hebt gewerkt en je doet die 
dag niets. Om niet aan te komen mag een ge-
middelde vrouw niet meer dan 2000 calorie-
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Velsen-Zuid – Zaterdag 13 de-
cember waren zestien kloot-
schieters van sportvereniging Full 
Speed present om de koeienrou-
te te gooien. Bij de kantine  was 
het een blubberboel, want alle 
bomen waren gekapt om ruimte 
te maken voor nieuwe kleedloka-
len voor v.v. IJmuiden. Dit was een 
verrassing voor allen. Maar het 
was geen verrassing dat Team 2 
met Sander, Willem K. Ina en Nico 
eerste werd met 71 schoten en 19 
meter. Team 4 met  Albert, Harm, 
Rob en Raymond werd tweede 
met 77–34. Team 1 met Jan St, 
Lia, Dries en Sonja werd derde 
met 83–6. Team 3 met Ingrid, Ber-
tus, Ton en Gerda werd vierde met 
94–12. Op de agenda staat zon-
dag 20 december het kersttoer-
nooi. Voor iedere speler is er een 
gourmetschoteltje. Voor info bel 
Harm Jongman, 0255-514780 of 
Ton Boot via 0255-510085 of mail  
snelboot@planet.nl.

Klootschieten

Driehuis - Zondagmiddag 21 
december om 14.00 uur geeft 
het Velser operakoor Bel Can-
to haar kerstconcert in de R.K. 
Engelmunduskerk aan de Drie-
huizerkerkweg 113. Het concert 
is gratis toegankelijk. Naast be-
kende operakoren zullen diver-
se kerstliederen worden gezon-
gen. Het concert is dan ook niet 
alleen om naar te luisteren, maar 
ook meezingen mag. 

Kerstconcert 
Bel Canto

Driehuis - Zaterdag 20 decem-
ber houdt Stichting Dorpsfeest 
Driehuis voor het negende jaar 
een gezellige kerstzang. Dit jaar 
kunnen alle dorpsgenoten en an-
dere geïnteresseerden meezin-
gen met Zanggroep Sparkle Vel-
sen, een koor van maar liefst 55 
dames onder leiding van Frank 
Anepool. Stichting Dorpsfeest 
Driehuis zorgt uiteraard weer 
voor warme chocolademelk en 
Glühwein. De kerstzang is op za-
terdag 20 december van 20.00 tot 
21.30 uur bij de kerstboom op de 
Driehuizerkerkweg in Driehuis. 

Kerstzang in 
Driehuis

Santpoort-Noord - Maandag 
22 december organiseert Post-
zegelvereniging Santpoort haar 
clubavond met een veiling. Voor-
afgaand aan de veiling kan men 
de kavels bekijken. Vanaf circa 
19.00 uur is de zaal open. De-
ze avond zal worden gehouden 
in Het Terras, Stationsgebouw 
Santpoort aan de Santpoort-
se Dreef. Er is voldoende par-
keergelegenheid en de toegang 
is gratis. Meer informatie: 023-
5382274 (na 18.00 uur).

Postzegels

‘Iedereen verdient een fijne Kerst’ 
Onvergetelijke kerstlunch 
voor dak- en thuislozen
IJmuiden - Buiten is het guur 
en koud. De feestdagen staan 
voor de deur en wij maken ons 
op voor gezelligheid en lek-
ker eten. Maar dat is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. 
Nog altijd hebben grote groe-
pen Nederlanders geen war-
me Kerst en geen lekkernijen. 
Daarom organiseerden DFDS 
Seaways en het Leger des Heils 
een gezamenlijke kerstlunch 
voor dak- en thuislozen.  
De kerstlunch vond plaats aan 
boord van de Princess Seaways, 
de cruiseferry die dagelijks tus-
sen IJmuiden en de Noord-En-
gelse stad Newcastle op en 
neer vaart. De gasten werden 
opgehaald met een touringcar 
vanaf verschillende locaties in 
Amsterdam.  Bij aankomst wer-
den zij aan boord verwelkomd 
door de kapitein, waarna men 
kon genieten van een uitge-
breide kerstlunch, muziek en 
overige lekkernij. 
De eerste reacties van de cli-
enten van het Leger des Heils 
zijn zeer positief. Koos Koele-
wijn, verantwoordelijk voor be-
leid en communicatie binnen 
het Leger de Heils Amsterdam: 
,,Als we mogen afgaan op de 

reacties van de deelnemers, is 
de lunch op het cruiseschip van 
DFDS Seaways erg in de smaak 
gevallen. Na de soep werd er 
een heerlijke lunch geserveerd. 
Daarna met z’n allen naar een 
hoger dek waar artiesten optra-
den. De stemming kwam er nog 
beter in, zelfs de voetjes gingen 
van de vloer!! Na afloop was er 
nog een tasje met een ‘primaire 
levensbehoefte’ en ging ieder-
een weer tevreden met de bus 
richting ‘huis’.”
Van deze dag is een filmver-
slag gemaakt dat op een spe-
ciale website komt: www.ferry-
christmas.nl . Daar wordt ook 
een actie voor de Soepbus van 
het Leger des Heils aan gekop-
peld.  De Soepbus is een dienst 
van het Leger des Heils en stelt 
mensen die op straat leven in 
de gelegenheid om te kunnen 
genieten van een warme kop 
soep, brood en koffie.
Door het sturen van een sms 
met de tekst ‘Soep’ naar 4333 
wordt er 2,50 euro aan het Le-
ger des Heils overgemaakt. Zo 
kunnen ze samen nog meer 
dak- en thuislozen een kleine 
kerstlunch van de Soepbus be-
zorgen.

De LangsteNachtLoop
Santpoort-Noord - Op 20 
en 21 december organiseren 
AV Suomi en ChiCoaching de 
LangsteNachtLoop, een unie-
ke ultraloop tijdens de langste 
nacht van dit jaar. Ultralopen is 
een vrij onbekende tak van de 
hardloopsport in Nederland, die 
alle afstanden omvat langer dan 
de marathon (42,2 kilometer). 
De LangsteNachtLoop kent 
twee onderdelen, de 24-uurs- 
en de 12-uursloop, waarin de 
deelnemers zo veel mogelijk ki-
lometers afleggen op de atle-
tiekbaan van 400 meter in Sant-
poort-Noord (Kerkpad, Sport-
park Groeneveen). 
Publiek is welkom om de lopers 
uit binnen- en buitenland aan 
te moedigen. De 24 uur start op 

zaterdag 21 december om 12.00 
uur. Om middernacht, 00.00 uur, 
start de 12-uursloop. De finish 
is om 12.00 uur op zondag 21 
december. De kantine van Suo-
mi is open en de soep, thee, 
koffie en sandwiches staan 
klaar. Ook aan deze editie van 
de LangsteNachtLoop is een 
goed doel gekoppeld, te weten 
het Inloophuis Kennemerland in 
Santpoort-Noord. 
Meer informatie over Inloophuis 
Kennemerland: www.inloop-
huiskennemerland.nl. De wed-
strijd wordt georganiseerd door 
atletiekvereniging AV Suomi, zie 
ook www.avsuomi.nl en de Chi-
Running-instructeurs van Chi-
Coaching, zie ook www.loop-
blessurevrij.nl.

ING sponsor van 
VVH/Velserbroek
Velserbroek - ING is sponsor 
geworden van voetbalvereniging 
VVH/Velserbroek. De bank heeft 
zich voor drie jaxar aan de club 
verbonden. In maart 2014 start-
te ING met een van de meest om-
vangrijke sponsorprogramma’s 
om het amateurvoetbal in Neder-
land naar een hoger plan te tillen. 
Clubs uit heel Nederland maakten 
met een onderscheidende en ori-
ginele pitch kans op een intensief 
sponsorschap van de ING. VVH/
Velserbroek is één van de ruim 300 
amateurclubs in Nederland die uit 
bijna 800 aanmeldingen beloond 
is met een sponsorschap. ING ver-
bindt zich voor de komende 3 jaar 
aan 122 amateurverenigingen als 
hoofdsponsor. Met dit programma 
wil de ING samen met de KNVB 
het amateurvoetbal in Nederland 
een aanzienlijke impuls geven.
,,We zijn enorm trots dat we met 
onze pitch een sponsorschap van 
de ING in de wacht hebben ge-
sleept”, aldus Clemens Schoone 
Penningmeester VVH/Velserbroek. 
,,Het is echt een prestatie van de 
hele vereniging geweest. We kun-
nen met deze extra impuls van de 
ING onze ambitie voor de komen-

de jaren gaan verwezenlijken.”
ING wil met dit initiatief een struc-
turele bijdrage leveren aan het 
waarmaken van de ambitie van 
amateurverenigingen. Rayondi-
recteur Erwin Baens: ,,Een belang-
rijk onderdeel daarvan is de finan-
ciële gezondheid van de vereni-
gingen. We willen ook het ama-
teurvoetbal in Nederland helpen 
financiëel fit te worden. Binnen 
het sponsorschap helpen we dan 
ook de vereniging met kennis en 
advies om hun financiële huishou-
ding gezond te maken en te hou-
den.” 

NK-brons voor TVIJ
Velsen - Op zaterdag 13 decem-
ber was het NK clubteams tram-
polinespringen in Oss. Bij de voor-
rondes hadden drie teams van 
TVIJ zich geplaatst voor dit NK, 
een team in de D-klasse, een 
team in de B-klasse en een team 
in de A-klasse. 
In het D-team kwamen Djeda Van 
Hemert, Mara Smelt, Merel Wol-
zak en Myra Veldhuyzen in ac-
tie. Het was voor de springers nog 
even onduidelijk of ze geplaatst 
waren voor de finale, ze stonden 
al met hun jassen en tassen klaar 
om naar huis te gaan, maar kwa-
men er toen achter dat ze zich 
toch als vierde team voor de finale 
hadden geplaatst. In de finale mo-
gen slechts drie van de vier sprin-
gers nog een keer hun keuze-oe-
fening laten zien en ook alleen de 
punten van die oefeningen tel-
len voor de uiteindelijke uitslagen. 
Jammer genoeg waren de tegen-
standers in de finale ook te sterk 

en zijn ze vierde gebleven. 
In de B-klasse kwamen Jennifer 
van Maren, Siebe Wielenga, Maai-
ke Spring in ’t Veld en Zoë Heke-
laar in actie, zij hebben een goede 
voorronde gesprongen en moch-
ten als vijfde team de finale in. 
Ook hier tellen de scores weer 
vanaf 0 in de finale en dat gaf ze 
een goede kans op een medaille. 
Ze hebben ook in de finale laten 
zien dat ze op het NK thuis ho-
ren en zijn nu twee plaatsen op-
geschoven naar een mooie derde 
plaats! Ook de springers in het A 
team hebben goed hun best ge-
daan, voor Mel van der Kolk was 
het weer zijn eerste wedstrijd 
sinds de WAGC in Florida, sa-
men met Annick Houthuizen, Se-
lina van Maren en Bente Geleijn 
eindigde hij met het team op een 
5e plaats. In de A klasse mochten 
maar vier teams door naar de fina-
le en hadden ze helaas net te wei-
nig punten voor een finaleplaats.
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IJmuiden - Volleybalvereni-
ging Smashing Velsen wil met 
ingang van het nieuwe jaar 
starten met een recreatieve 
volleybalgroep op donderdag-
ochtend van 10.00-11.30 uur. 
De groep is in het leven geroe-
pen omdat de gemeente vorig 
jaar met het verzoek kwam om 
overdag activiteiten te organi-
seren voor 55-plussers. 
Deze groep is echter voor al-
le leeftijden toegankelijk is. U 
hoeft niet te kunnen volleybal-
len om mee te doen, dat wordt 
u geleerd. De trainingen staan 
open voor zowel vrouwen als 
mannen en vinden plaats in de 
Kennemerzaal, Moerbergplant-
soen 65b te IJmuiden. De eer-
ste kennismakingstraining is 
geheel gratis. 
De kosten voor de rest van het 
seizoen tot begin mei zijn 55 
euro. Interesse? Mail naar re-
creanten@smashingvelsen.nl.

Recreatief 
volleybal

Winter op 
Beeckestijn

Velsen-Zuid - Zaterdag 20 
en zondag 21 december sluit 
Buitenplaats Beeckestijn zich 
aan bij het winterweekend 
voor buitenplaatsen in samen-
werking met Cultuurcompag-
nie Noord-Holland. Zowel za-
terdag als zondag is de ver-
kooptentoonstelling ‘Onze Bo-
men’ te bezichtigen, met werk 
van kunstenaars uit de omge-
ving. Vanaf 11 december staat 
er weer een mooie kerstboom 
in de droge kom voor het huis! 
Zaterdagmiddag 20 december 
wordt er een workshop kerst-
kransen en kerststukjes maken 
gehouden in het hoofdhuis, in-
fo en opgeven kan per mail 
naar: carla_schut@hotmail.nl. 
Zondag 21 december kunnen 
bezoekers een kijkje nemen 
op het wintermarktje en genie-
ten van diverse optredens van 
zangkoren die (kerst)liederen 
ten gehore brengen. 
Om 13.00 uur treedt het En-
gelmunduskoor op, om 14.00 
uur de bepaald niet onbeken-
de  zangroep Voices en van-
af drie uur loopt een ‘Scroo-
ge groep’ rond die op diverse 
plekken hun Christmas Carols 
ten gehore brengen. Restau-
rant Beeckestijn verzorgt con-
sumpties bij hun terras. Kort-
om, een bescheiden markt 
maar met een gezellige, feeste-
lijke stemming. 
De standhouders staan op de 
website www.buitenplaats-
beeckestijn.nl. Buitenplaats 
Beeckestijn heeft in de afgelo-
pen zes weken veel bezoekers  
ontvangen voor de tentoonstel-
ling ‘Onze Bomen’. En vanwege 
de vele positieve reacties is be-
sloten om deze tentoonstelling 
te verlengen tot en met zondag 
28 december. 

Kerstconcert van Joy
Driehuis - Kerstkoor Joy geeft 
zaterdag 20 december om  
15.00 uur in de Engelmundus-
kerk aan de Driehuizerkerk-
weg een concert met de naam 
‘Christmas around the world’. 
De aanvang is om 15.00 uur, de 
kerkdeuren gaan om 14.40 uur 
open.
Het projectkoor Kerstkoor Joy 
zal ook dit jaar een gevarieerd 
programma aanbieden in de 
sfeervol versierde kerk met de 
prachtige kerststal.
In de loop van de acht jaar dat 
dit projectkoor bestaat, heeft 
het in de regio ruime bekend-
heid gekregen. Naast het jaar-
lijks kerstconcert wordt het 
koor ook gevraagd voor optre-
dens in verzorgingshuizen, voor 
de Zonnebloem, kerstmarkten 

enzovoorts. 
Het repertoire is voornamelijk 
à capella. Enkele koorwerken 
worden door pianist Bas Jong-
sma begeleid. Het koor zingt 
koorwerken van middeleeuws 
tot hedendaags en kerstliede-
ren uit diverse landen. Een zeer 
gevarieerd aanbod.
Solisten zijn: Ineke Groen - so-
praan en Wim de Vries - bari-
ton/ 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom, in de pauze zijn 
Glühwein, koffie, thee en jus 
d’orange te verkrijgen. Er wordt 
geen entree gevraagd, wel is er 
een deurcollecte om de onkos-
ten te dekken. Graag tot  za-
terdag 20 december 15.00 uur. 
Natuurlijk wordt de samenzang 
niet vergeten. 

Handtekeningen voor 
nieuwe zeesluis

Regio - Minister Melanie Schulz 
van Haegen, gedeputeerde Eli-
sabeth Post van de provin-
cie Noord-Holland en wethou-
der Kajsa Ollongren van de ge-
meente Amsterdam hebben vo-
rige week hun handtekening ge-
zet onder de bouw van een nieu-
we grote zeesluis in IJmuiden. 
Decor was het congres ‘Pas-
sen en meten in het Noordzee-
kanaalgebied, ruimte intensive-
ring op bedrijventerreinen’, het 
jaarlijkse congres van het Be-
stuursplatform Noordzeekanaal-
gebied. ,,Overeenstemming over 
de nieuwe zeesluis is een proces 
geweest van 20 jaar. Een feest-
je waard”, sprak Minister Me-
lanie Schulz van Haegen tot de 
aanwezigen. ,,De nieuwe sluis 
maakt veel mogelijk. U staat als 
regio aan het stuur, aan u dus 
de kans om de mogelijkheden te 
benutten.’’ De minister gaf aan 
dat haar deur altijd open staat 
voor ontwikkelingsplanologie en 
pilots voor wet- en regelgeving. 
Ook gedeputeerde Post stuur-
de aan op actie. ,,In geld uitge-
drukt heeft het Noordzeekanaal-
gebied 6 miljard euro aan toege-
voegde waarde. Als je op je han-
den blijft zitten, behoud je die 
positie niet. Je zult wat moeten 
doen om het economisch hart 
van Noord-Holland vast te hou-

den. 90% van de wereldhandel 
gaat via de scheepvaart, daar-
om is de nieuwe zeesluis zo be-
langrijk.”
Het congres stond in het teken 
van ruimte-intensivering op de 
bedrijventerreinen in het Noord-
zeekanaalgebied, één van de 
doelstellingen van het Bestuurs-
platform Noordzeekanaalge-
bied. Oftewel, eerst het bestaan-
de gebied zo intensief mogelijk 
gebruiken voordat wordt over-
gegaan tot uitbreiding. Het on-
derwerp werd in de ochtend 
toegelicht door specialisten op 
dit gebied, met onder meer de 
High Tech Campus Eindhoven 
als voorbeeld van hoe je bedrij-
ven gezamenlijk gebruik kunt 
laten maken van één milieuver-
gunning.
’s Middags werden de deelne-
mers van het congres uitge-
daagd mee te denken over in-
dicatoren waarmee het ruim-
tegebruik in Zeehaven IJmui-
den structureel kan worden ge-
meten. De input wordt gebruikt 
voor de pilotstudie Ruimte In-
tensivering in opdracht van het 
Bestuursplatform. Als de indi-
catoren uit de pilotstudie goed 
werkbaar blijken, worden ze ook 
gebruikt voor de overige 25 be-
drijventerreinen in het Noord-
zeekanaalgebied.

In ‘t Mosterdzaadje
Viool- en pianoduo 

en Kerstconcert
Santpoort-Noord - Vrijdag 19 
december om 20.00 uur tre-
den twee nieuwe sterren op in ‘t 
Mosterdzaadje. Het zijn de jon-
ge en talentvolle violiste Natasa 
Grujic (Belgrado) en de pianist 
Daan Treur (Haarlem). Op het 
programma staan Cesar Franck 
en Prokofiev.
Zondag 21 december om 15.00 
uur zijn de vier professione-
le zangers van La Cappellaccia 
weer terug in ‘t Mosterdzaadje, 
met dit jaar kerstmuziek uit nóg 
meer windstreken. Nieuwe pa-

reltjes uit Tsjechië, Finland, Italië 
en de Engelse Christmas Carols. 
En ze brengen een wereldpre-
mière van de Haarlemse com-
ponist Erik van Halderen. Speci-
aal voor La Cappellaccia schreef 
hij Die Soete Jesu. Voor het eerst 
zal dit lieflijke lied uitgevoerd 
worden. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten is wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Jan Apeldoorn 
presenteert nieuw boek
IJmuidenaar - Wat waren de 
eerste ervaringen van Afri-
kaanse analfabeten in het 
West-Europese sportklimaat? 
Hoe zorgde het Sovjetregime 
ervoor dat zij jarenlang we-
reldkampioenen dammen le-
verden? IJmuidenaar Jan Apel-
doorn presenteert zaterdag 20 
december zijn nieuwste boek 
‘100 jaar dammen om de we-
reldtitel van 1885-1985’ waar-
in hij opmerkelijke gebeurte-
nissen rond de wereldkampi-
oenschappen dammen combi-
neert met hoogtepunten uit de 
toernooien.
Apeldoorn, onder meer be-
kend van zijn wekelijkse arti-
kelen in de Jutter, neemt de le-
zer mee langs vele opmerkelij-
ke gebeurtenissen uit de ge-
schiedenis van het wereld-
kampioenschap dammen. Zo 
blijkt het eerste toernooi waar-
in een IJmuidense speler we-
reldkampioen werd ontsierd 
te zijn door de Franse kampi-
oen omdat: ‘je zo weinig partij-
en per dag speelt dat je al moe 
wordt van het uitrusten’. Maar 
ook de speltechnische hoogte-
punten krijgen volop aandacht. 
Apeldoorn presenteert zowel 
bekende fragmenten, als frag-

menten waarin hij nieuwe in-
zichten uit historische partijen 
laat zien. Dit wordt vergezeld 
door foto’s en tekeningen van 
Cor Heilig, grafisch ontwerper 
en illustrator. Kortom, Apel-
doorn is erin geslaagd om een 
uniek en toegankelijk overzicht 
van het wereldkampioenschap 
dammen samen te stellen.
De presentatie vindt plaats 
op 20 december om 15.00 in 
Denksportcentrum Velsen aan 
Eksterlaan 8 te IJmuiden.
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Velsenaren aan het woord
Dit is de tweede speciale editie over de veranderingen in de zorg, 
jeugdhulp en ondersteuning op het vlak van werk & inkomen, die 
op 1 januari 2015 ingaan. Nu komen de inwoners van Velsen aan 
het woord – wat merken zij van die veranderingen, en waar heb-
ben ze vragen of zorgen over?

U leest twee interviews met direct betrokkenen, en wat de uitkomsten 
zijn van het laatste digitale Burgerpanel over dit onderwerp. We kondi-

gen aan dat wethouders en ambtenaren een maand lang te vinden zijn 
bij het speciale zorgloket in het gemeentehuis, en in januari 2015 op 
verschillende weekmarkten in de gemeente.

Tot slot krijgt u een overzicht van wat er binnen de gemeente allemaal 
geregeld is, om op 1 januari klaar te staan voor iedereen die vragen heeft 
over zorg, jeugdhulp en over werk & inkomen.

Veranderingen in de bijstand

In gesprek met Cliëntenraad Velsen
Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Partici-
patiewet. De naam verandert én de regels veranderen. Dit is belang-
rijk voor iedereen die een bijstandsuitkering krijgt. Hoe kijkt de Cliën-
tenraad Velsen naar de toekomst?

De Cliëntenraad Velsen bestaat momenteel uit 9 leden. Zij zetten zich in 
voor de belangen van mensen in de gemeente Velsen die een uitkering ont-
vangen op bijstandsniveau. De leden van de cliëntenraad weten waar ze het 
over hebben, want ze hebben er zelf ook mee te maken. Voor deze Nieuws-
brief spraken we met Hans de Groot (voormalig scheepskok en wereldrei-
ziger), Eggy Smits (vroeger receptioniste/telefoniste, nu werkt ze in deel-
tijd in de gehandicaptenzorg) en Wil Zijlstra (tot aan de crisis 25 jaar lang 
hét visitekaartje van een grote damesmodewinkel).

Veel regels
Wil: “Als je een vaste baan hebt, dan ben je onafhankelijk. Je bepaalt zelf 
wat je wel of niet doet. Nu ik een bijstandsuitkering ontvang, heb ik te ma-
ken met heel veel regels. Om van een uitkering te moeten leven, dat voelt 
heel akelig. Liever had ik weer een baan, maar dat lukt slecht op mijn leef-
tijd. Maar ik ben blij dat ik me sinds kort voor de Cliëntenraad kan inzetten. 
Ik kan zo weer iets betekenen voor de samenleving.”

Niet meer vanzelf
“Er gaat veel veranderen voor mensen met een bijstandsuitkering”, ver-
telt Hans. ”Daarover zou wel wat meer gecommuniceerd kunnen worden. 
Ik ben bang dat sommige veranderingen als een onaangename verrassing 
zullen komen. Dat mensen bijvoorbeeld rekenen op een langdurigheidstoe-
slag. Die werd voorheen automatisch uitgekeerd als je langer dan drie jaar 
bijstand had. Na 1 januari bestaat die toeslag niet meer. Je moet dan een in-
dividuele inkomenstoeslag aanvragen. Je krijgt het dus niet vanzelf. Of en 
hoeveel toeslag je krijgt, staat niet bij voorbaat vast.”

Liever wat makkelijker
Hans: “Het zijn regels van het Rijk, die de gemeenten moeten uitvoeren. 
Het voorbeeld van de individuele toeslag betekent voor gemeenten dat ze 
daar een administratie voor moeten opzetten. Volgens mij zitten ze daar 
niet op te wachten in het gemeentehuis … Juist nu er zoveel extra taken zijn 
voor gemeenten, zou het niet moeilijker maar makkelijker moeten worden 
om die uit te voeren.”

We weten voor wie we het doen
Eggy: “Wij zijn in Velsen natuurlijk niet de enigen die met de veranderingen 
te maken krijgen. Daarom zijn er landelijk cursussen en trainingen voor cli-
entenraden. Zo hoor je wel eens wat uit andere delen van het land. Overal 

Vragen? Kom langs!
Velsen heeft een speciaal loket geopend voor al uw vragen over de 
veranderingen in de zorg. Daar kunt u van 15 december tot 15 januari 
terecht van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12 uur ’s mor-
gens en tussen 2 en 4 uur ’s middags, en op vrijdag 2 januari. Op deze 
tijden zit daar speciaal iemand voor u klaar. Op de andere openings-
tijden van het gemeentehuis bent u natuurlijk ook van harte welkom 
met uw vragen.

Hans Kok in gesprek met Eggy Smits. (foto: Reinder Weidijk)

zoeken gemeenten naar manieren om in te spelen op de veranderingen in 
de zorg en op het gebied van werk en inkomen. Velsen doet het zo slecht nog 
niet. Natuurlijk hebben we altijd wel wat op- en aanmerkingen. Maar we 
weten dat er naar ons geluisterd wordt, en we weten voor wie we het doen. 
Daarom blijven we ons inzetten voor Velsenaren met een uitkering.”

U vindt de Cliëntenraad Velsen onder www.velsen.nl > Bestuur-Organisa-
tie > College-van-BW > Adviescommissies
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Weten de inwoners van Velsen dat de gemeente nieuwe taken krijgt 
op het gebied van ondersteuning, zorg en werk & inkomen? Wat be-
tekent dat voor hen? Zouden zij mensen in hun buurt willen of kun-
nen helpen? Hebben ze de speciale editie gezien over de veranderin-
gen in de zorg in de Jutter/Hofgeest van eind oktober en wat vinden 
ze daarvan? In oktober 2014 kregen de leden van het digitale burger-
panel van Velsen daar vragen over. Hieronder leest u wat het onder-
zoek heeft opgeleverd.

Kennis, vragen en vertrouwen
Bijna iedereen weet dat taken van de Rijksoverheid overgaan naar de ge-
meenten. Bijna een kwart denkt dat deze veranderingen van invloed zijn op 
hun eigen dagelijks leven. En veel mensen kennen wel iemand die met de ko-
mende verschuiving van verantwoordelijkheden te maken krijgt. 

Over die veranderingen hebben de meeste mensen geen vragen, maar onge-
veer een kwart wel. Die vragen gaan vooral over de indicatie voor zorg, de ei-
gen bijdrage in de kosten en over de keuze van een zorgaanbieder. Meer van 
de helft van hen weet niet goed waar ze moeten zijn voor de antwoorden. 

Ruim een derde heeft er wel enig vertrouwen in dat de gemeente goed is 
voorbereid op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Ongeveer even-
veel mensen kunnen dat niet inschatten of hebben er geen mening over. 
Ruim een kwart heeft er niet of nauwelijks vertrouwen in. Velen van hen ge-
ven aan dat ze er te weinig of niets over hebben gehoord, gelezen of ontvan-
gen.

Betrokkenheid en zorgen
Wat vooral naar voren komt uit de reacties is, dat de inwoners van Velsen erg 
betrokken zijn bij hun vrienden en familie – vooral als het dan gaat om ou-
deren, jongeren en mensen met een handicap. Op dit moment is hun hulp en 
ondersteuning goed geregeld en mensen weten niet of dit ook zo blijft als na 
1 januari deze verantwoordelijkheid naar de gemeente verschuift. Deze on-
zekerheid wordt ook gevoed doordat de gemeente minder geld krijgt vanuit 
het Rijk. Zij hopen vooral dat de communicatielijnen korter worden als de 
gemeente verantwoordelijk wordt. Verder blijkt uit de reacties dat veel men-
sen met de veranderingen te maken krijgen, omdat ze zelf een baan hebben 
in bijvoorbeeld de thuiszorg of jeugdhulpverlening. 

Hulp geven of zoeken
Ruim een derde is niet alleen bereid om hulp te bieden aan buurtgenoten, 
maar doet dat al. Anderen zeggen dat ze hun buurtgenoten wel zouden willen 
helpen, maar niet weten wie welke hulp nodig heeft. Sommigen geven aan 
dat zij zelf hulp nodig hebben of al op hoge leeftijd zijn; om die reden kunnen 
ze een ander niet helpen. 

Er zijn verschillende organisaties of websites waar inwoners terecht kun-
nen als zij (informatie over) hulp zoeken. Dan kan het over grote of kleine za-
ken gaan – van langdurige zorg voor een ander tot af en toe een boodschap-

Digitaal burgerpanel Velsen

Wat is een burgerpanel?
Sinds vier jaar (eind 2010) heeft de gemeente Velsen een digitaal Burger-
panel – een groep van ongeveer 2300 inwoners van alle leeftijden, die 4 
tot 6 keer per jaar een reeks vragen kan beantwoorden. Het is een extra 
middel om inwoners van Velsen te betrekken bij het beleid en het bestuur 
van de gemeente. Het bureau DUO Market Research voert de onderzoe-
ken uit. Op deze vragenserie hebben bijna 1400 mensen gereageerd. Na 
een kleine correctie zijn de antwoorden representatief voor heel Velsen. 

Informatie, advies en handige tips
Voor vragen over langdurige zorg, voor jeugd en volwassenen, en over de 
veranderingen in de Awbz/Wmo kunt u kijken op www.hoeverandert-
mijnzorg.nl. Daar is de website Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd 
aan gekoppeld. Via telefoonnummer 0800 0126 kunnen (ouders van) cli-
enten met vragen terecht en bij het Meldpunt ‘het juiste loket’, als ze het 
goede loket niet kunnen vinden.

U kunt ook contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin in de 
IJmond – voor alle ouders, opvoeders en jeugdigen, die vragen hebben over 
opvoeden en opgroeien. www.cjgijmond.nl, info@cjgijmond.nl en tele-
foonnummer 088-995 83 55.

Bent u op zoek naar een instantie in Velsen op het gebied van zorg, onder-
steuning, welzijn of wonen? Kijk dan eens op www.hulpwijzervelsen.
nl; daar staan ze allemaal. U kunt er vragen stellen, op onderwerp kijken 
en verhalen van anderen lezen. 

Zoekt u iemand om een klusje te doen of wilt een ander wel eens helpen? 
Ga dan naar www.BUUV.nu. BUUV draait om dingen die je als buurt- of 
stadsgenoten voor elkaar kunt doen. Het is de buurtmarktplaats voor en 
door bewoners van de IJmond.

je doen. BUUV is daarvan het best bekend en ‘Verbeter de buurt’ het minst. 
BUUV is overigens ook een organisatie waarbij u heel eenvoudig een eenvou-
dige hulpvraag kunt indienen of kunt zien of er een hulpvraag in uw buurt is.

Informatie en interesse
In oktober 2014 zat er een speciale editie over de veranderingen in de zorg in 
de Jutter/de Hofgeest. De meeste mensen hadden die niet gezien en slechts 
een kleine groep had hem ook gelezen. Van deze laatste groep vond ongeveer 
de helft de informatie van goed niveau en de hoeveelheid informatie precies 
goed. Sommige mensen vonden het te veel en anderen vonden het juist weer 
te weinig. 

Er is wel behoefte aan informatie. Voor de helft van de mensen is de Jut-
ter /de Hofgeest dan de belangrijke informatiebron, hoewel die niet bezorgd 
wordt bij mensen die een nee/nee-sticker op de brievenbus hebben. Bijna 
driekwart wil graag informatie krijgen via een digitale nieuwsbrief. (foto: ge-
meente Velsen)
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•	De kostendelersnorm: als u een woning 
deelt met één of meer volwassene(n), dan 
wordt uw bijstandsuitkering daar op aange-
past. De gedachte is namelijk dat als er meer 
personen in één woning wonen, zij de kosten 
kunnen delen.

•	De langdurigheidstoeslag vervalt, de indi-
viduele inkomenstoeslag komt daarvoor in de 
plaats. Er zijn regels waar u aan moet voldoen 
om voor deze toeslag in aanmerking te komen. 
U moet de toeslag elk jaar zelf aanvragen.

•	Bijzondere bijstand: vanaf 1 januari mag 
de gemeente geen ‘categoriale bijzondere bij-
stand’ meer uitkeren. Dit is bijstand voor een 
speciale ‘categorie’. Als u bijvoorbeeld voldeed 
aan de regels voor bijstand voor sociaal-cultu-

rele activiteiten, dan hoefde u niet te bewijzen 
dat uw kind daarvan naar voetbal ging. Van-
af 1 januari moet u dat wel. Als u na 1 janua-
ri bijstand nodig hebt voor zulke activiteiten, 
dan kunt u die aanvragen via de ‘gewone’ indi-
viduele bijzondere bijstand. U moet dan – van 
tevoren – aantonen dat u de kosten echt moet 
maken. 

•	Arbeidsverplichtingen en strengere re-
gels: wie een bijstandsuitkering heeft, heeft 
meestal ook arbeidsverplichtingen. Die hou-
den in dat u er zelf zoveel mogelijk aan moet 
doen om weer aan het werk te komen of om 
actief mee te doen in de samenleving. In de 
Participatiewet zijn deze arbeidsverplichtin-
gen uitgebreid beschreven. Wie zich er niet 

aan houdt, krijgt (tijdelijk) een korting op de 
uitkering of zelfs (ook tijdelijk) helemaal geen 
uitkering. 

•	De tegenprestatie: als u een uitkering ont-
vangt, mag de gemeente u vragen om een te-
genprestatie. Dit is onbetaald werk, bijvoor-
beeld voor klussen die worden aangeboden 
door verenigingen, organisaties en maat-
schappelijke instellingen. 

Deze veranderingen staan uitgebreider be-
schreven in de folder WWB en Participatiewet. 
U kunt de folder ophalen bij de balie in het ge-
meentehuis of downloaden via www.velsen.nl, 
op de homepage, bovenin, onder ‘Hoe verandert 
mijn zorg?’.

Veranderingen in de bijstand

Vragen over jeugdhulp

Petra Dekker stuurde de gemeente Velsen e-mails. Ze maakt zich 
zorgen. Haar drie zoons maken gebruik van jeugdhulp, waarvoor de 
gemeente na 1 januari verantwoordelijk is. kan ze er vanuit gaan dat 
de hulp die ze ontvangt na 1 januari onveranderd door gaat?

Jammer genoeg ging er iets mis en kreeg Petra nooit een echt antwoord op 
haar mails. Maar als je Petra spreekt, dan weet je al gauw dat ze daar geen 
genoegen mee neemt. “Vroeger was ik niet zo mondig, hoor. Ik ging toen 
uit van andermans deskundigheid. Door de ervaring die je in de loop der 
jaren opbouwt, word je zélf deskundig. Er gebeurt zoveel wat niet goed is, 
met soms zulke grote gevolgen. Ik heb geleerd om op zoek te gaan naar op-
lossingen en niet makkelijk los te laten. Dus heb ik een bericht op twitter 
gezet toen ik geen antwoord kreeg op mijn e-mails, met resultaat! Er volg-
de een gesprek dat veel heeft opgehelderd. Niet al mijn zorgen zijn weg, dat 
kan ook niet, maar ik voel me wel serieus genomen.

Drie jongens met autisme
Ik heb drie jongens, de oudste is 18, de tweeling is 16. Ze hebben alle drie 
autisme, één zoon in combinatie met ADHD. Toen ze klein waren, merk-
ten we wel dat het bij ons anders ging dan in andere gezinnen, alsof we al-
lemaal een verschillende taal spraken. Toen we wisten wat er aan de hand 
was, kwamen we in contact met grote organisaties. We verwachtten hulp, 
maar we liepen tegen onkunde en protocollen aan. Na verloop van tijd her-

ken je verkeerde adviezen en weet je wat je kind wel of niet helpt. 

Hulp vinden
Er zijn ook gesprekken geweest die ons wél hebben geholpen. Met Megak-
ids in Haarlem, bijvoorbeeld, en met een medewerkers van het Samenwer-
kingsverband Passend Onderwijs. We zijn nu blij met twee zzp’ers, die we 
bekostigen uit het pgb (persoonsgebonden budget). Zij kunnen het goed 
vinden met onze zoons en zijn flexibel. Ze helpen ons al jaren waar het no-
dig is: halen, brengen, voetballen, naar het zwembad of een gezellige avond. 

Gemeente
Inmiddels heb ik een gesprek gehad met een beleidsadviseur van de ge-
meente Velsen. Ik weet nu hoe de overdracht van onze dossiers zal gaan. Ik 
hoop dat er in het algemeen wat meer ruimte komt bij de besteding van een 
pgb en dat de regels wat soepeler worden.

School
Wat blijft, is dat je het pgb niet mag besteden aan onderwijs. Ook als kin-
deren niet naar school kunnen, mag je met het pgb geen onderwijsbege-
leiding inhuren. Onze kinderen hebben moeite om te passen in het onder-
wijssysteem. In sommige periodes lukte het wél om naar school te gaan. 
Door autisme en angsten ging het dan toch weer fout en kwamen ze thuis 
te zitten. Dat is lastig in Nederland, want een kind hoor je onderwijs te bie-
den binnen een schoolgebouw. Ik zou graag zien dat er meer aandacht is 
voor ‘thuiszitters’. Via social media proberen we ouders van thuiszitters te 
helpen en de politiek aan te spreken.

Spannend
Het blijft spannend voor ons hoe de herindicatie zal uitpakken volgend 
jaar. We zijn daarin vast niet de enigen. Tot die tijd zal er niets verande-
ren. Maar kunnen we daarna nog ‘onze’ zzp’ers blijven inschakelen, is bij-
voorbeeld een belangrijke vraag. Want die zijn voor ons onmisbaar.’’ (foto: 
Reinder Weidijk)

Vastlopers en thuiszitters
Petra Dekker coacht ouders van kinderen met autisme: www.coachaut.nl, 
werkt samen met de Stichting Jera ouder en kind, aan ontmoetingen tus-
sen ouders, grootouders en andere betrokkenen rondom autisme en zet zich 
in voor ‘vastlopers en thuiszitters’ (kinderen die niet naar school kunnen). 
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Wie vragen heeft over veranderingen in de zorg, jeugdhulp, werk & in-
komen kan tussen 15 december en 15 januari bij een speciaal loket in 
het gemeentehuis. Van maandag tot en met donderdag en ook op vrij-
dag 2 januari.

Van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12 uur ’s morgens en tussen 
2 en 4 uur ’s middags kunt u al uw vragen stellen en ook op vrijdag 2 janua-
ri 2015. Op deze uren is er een balie speciaal voor gereserveerd, maar u kunt 
ook op alle andere openingsuren van het gemeentehuis uw vragen stellen.

In januari 2015 kunt u buiten, bij de weekmarkten en bij de Dekamarkt, 
uw vragen stellen aan wethouders en medewerkers van de gemeente Velsen. 
Ze staan in Velsen-Noord, Santpoort-Noord en IJmuiden. Heeft u vragen? 
Kom in gesprek!

De gemeente probeert haar inwoners zo goed mogelijk te informeren over de 
komende veranderingen, maar kan zich voorstellen dat er toch nog dingen 
onduidelijk zijn. Dat blijkt ook uit het onderzoek bij het digitale Burgerpanel, 
elders in deze speciale editie. Kom naar Velsen-Noord, Santpoort-Noord of 
IJmuiden en stel uw vragen!

Waar en wanneer?
Vrijdag 9 januari  09.00 – 13.00 uur   Dekamarkt Velsen-Noord 
Vrijdag 16 januari   09.00 – 13.00 uur   Weekmarkt Santpoort-Noord
Donderdag 29 januari   10.00 – 13.00 uur    Weekmarkt IJmuiden

Stel uw vragen aan de gemeente

Iedereen die vanaf 1 januari 2015 een beroep doet op de gemeente 
Velsen voor (vragen over) maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
jeugdhulp (Jeugdwet) en werk & inkomen (Participatiewet) wordt 
geholpen. Wat moest de gemeente hier allemaal voor doen? Hieron-
der een paar recente mijlpalen op datum.

29 september 2014 – contracten Wmo
Op 29 september zijn de contracten voor de Wmo 2015 ondertekend; het 
zijn de gemeentelijke afspraken met 31 zorgaanbieders in de regio. Daar-
door kunnen de Wmo-klanten in 2015 tot de einddatum van hun indicatie 
dezelfde hulp en ondersteuning krijgen als in 2014, zoveel mogelijk van de-
zelfde zorgaanbieders. 

22 en 27 oktober 2014 – Sociaal wijkteams
Komt u er zelf niet uit met vragen over (bijvoorbeeld) wonen, inkomen, 
zorg voor uzelf of voor een ander, of over het huishouden? Het Sociaal 
wijkteam Velsen kan u daarbij helpen; zij zijn dichtbij en zoeken samen 
met u naar een oplossing. Zij leggen contacten waar dat nodig is. Zodat u 
daarna weer zelf verder kunt.

Op 22 oktober zijn twee Sociaal wijkteams gestart voor Zee- en Duinwijk 
& IJmuiden-West, en voor IJmuiden-Noord & -Zuid. Vijf dagen later, op 
27 oktober, zijn de andere twee Sociaal wijkteams met hun voorbereidin-
gen gestart. Zij gaan werken in Velserbroek / Velsen-Noord, en in Driehuis, 
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord & -Zuid en de Spaarndammerpolder. Begin 
2015 zijn er vier Sociaal wijkteams voor de hele gemeente. 

U bereikt het Sociaal wijkteam via 088-8876970 of via contact@swtvel-
sen.nl. Of u belt het Klant Contact Centrum van de gemeente: 140255 (dit 
is een ‘verkort’ telefoonnummer; u heeft geen netnummer nodig).

23 oktober 2014 - Verordeningen
Op 23 oktober zijn de verordeningen Jeugd, Participatie en Wmo vastge-
steld. Verordeningen zijn de lokale vertaling van landelijke wetten en re-
gels. Gemeenten zijn verplicht om die te maken; het zijn formele gronden 
waar het beleid op wordt gebaseerd. U vindt de verordeningen onder www.
velsen.regelingenbank.nl.

31 oktober 2014 – contracten Jeugdhulp
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp 
in en rondom het gezin, met uitzondering van de langdurige zorg. Jeugdi-
gen die op 31 december 2014 in zorg zijn, behouden deze in 2015. Als de in-
dicatie in 2015 afloopt, dan bespreekt de gemeente met de cliënt een her-
indicatie. Op 31 oktober zijn de contracten Jeugdhulp ondertekend met ca. 
40 aanbieders van jeugdhulp.

Laatste kwartaal 2014 
Brieven – Mensen die een persoonsgebonden budget Jeugd hebben en cli-
enten in de Wmo hebben in het laatste kwartaal van 2014 een brief van de 
gemeente gehad. Daarin staat dat de indicaties in het algemeen geldig blij-
ven tot hun einddatum. De gemeente neemt in 2015 contact met hen op om 
de situatie en een nieuwe indicatie te bespreken. De brieven staan op www.
velsen.nl onder het kopje ‘Hoe verandert mijn zorg?’. 

Velsen is klaar voor de start
Dit alles betekent dat Velsen klaar is voor de start. Vanaf 1 januari 2015 
kan Velsen haar inwoners helpen bij hun vraag om ondersteuning, hulp en 
zorg. 

De drie decentralisaties



















Haarlem in de ban van Serious Request
Haarlem - Van donderdag 18 tot en 
met woensdag 24 december 2014 
staat het Glazen Huis van 3FM Serious 
Request op de Grote Markt in Haar-
lem. Nadat bezoekers een kijkje heb-
ben genomen of een donatie hebben 
gedaan bij het Glazen Huis kunnen zij 
genieten van de vele activiteiten rond-
om de Grote Markt, in de winkelstra-
ten en op de stadspleinen Nieuwe 
Groenmarkt, Hortusplein en Nieuwe 
Kerksplein. Op 24 december sluit 3FM 
Serious Request af met een grote fi na-
le op het Houtplein. Haarlem Marke-
ting heeft de randprogrammering ge-
bundeld in een speciale folder. Deze is 
gedurende het evenement te downloa-
den via haarlem.nl of te verkrijgen bij 
de informatiepunten en VVV Haarlem.

Op de Grote Markt staat het Glazen Huis 
met DJ’s Coen Swijnenberg, Gerard Ek-
dom en Domien Verschuuren. In de brie-
venbus bij het Glazen Huis kunnen bezoe-
kers hun donatie achterlaten. Op het po-
dium voor de Grote of St. Bavokerk vin-
den diverse activiteiten en live optredens 
plaats. De programmering hiervan wordt 
verzorgd door 3FM. 

Op de Nieuwe Groenmarkt staat een po-
dium waar dagelijks live optredens wor-
den georganiseerd in samenwerking met 
Patronaat, Røring en Gitaarlem. Ook vindt 
er dagelijks tussen 11.00 en 13.00 uur een 
cultureel programma plaats met theater, 
dans en cabaret. De opening en de fi nale 
van 3FM Serious Request zijn live hier te 
volgen op grote schermen.

Het Hortusplein staat in het teken van 
lekker eten en drinken. Er staan chalets 
waar van alles te koop is en Jopen heeft 
een speciaal Serious Request Jopenbier-
tje gebrouwen. Onder de Kissmass tree 
kunnen geliefden elkaar een kus geven 
voor het goede doel. Via een groot scherm 
kunnen bezoekers meekijken met wat er 
op de Grote Markt gebeurt.

Op het Nieuwe Kerksplein wordt van al-
les georganiseerd in het kader van 3FM 
Serious Request. Vooral voor kinderen 
zijn er leuke activiteiten zoals schminken, 
knutselen en dansen.   

In het Patronaat vult 3FM DJ Giel Beelen 
vier avonden met zijn Giels Circus Request 
en ‘Begin de nacht met een Dansje’. Ande-

re events zijn onder andere het 3FM Seri-
ous Talent Festival, Gitaarlem Live, Serious 
Edit en de Serious After Party. Meer infor-
matie op patronaat.nl

Speciaal voor kinderen is er aan de Zijl-
straat 76 Het Glazen Huis voor Kinde-
ren waar radio wordt gemaakt en diverse 
activiteiten plaatsvinden waaronder een 
theatervoorstelling door Wijnand Stomp 
en het inspreken van een nieuwsbericht 
onder leiding van 3FM DJ Wouter Walge-
moed.   Huis van Gitaarlem Het Huis van 
Gitaarlem aan de Grote Houtstraat 5 dé 
plek van Speelman & Speelman, initia-
tiefnemers van het project Gitaarlem dat 
zij samen met Giel Beelen uitrolden. Da-
gelijks vinden er muzikale sessies plaats. 
Meer informatie op gitaarlem.nl
 
Op 21 december vindt in de Grote of. St. 
Bavokerk een Serious Kerkdienst plaats 
met muziek, dans en inspirerende teksten. 
Er wordt stil gestaan bij het thema van 
3FM Serious Request.  

De winkels in het centrum van Haar-
lem hebben aangepaste openingstij-
den: zondag 21 december van 12.00 tot 

17.00 uur maandag 22 december tot 21.00 
uur dinsdag 23 december tot 21.00 uur 
woensdag 24 december tot 18.00 uur.  

Op de Grote Markt, in de merchandi-
se truck van The Merchandise Compa-
ny en in de winkel van VVV Haarlem zijn 
mooie 3FM Serious Request gadgets 
te koop. Speciaal voor deze gelegenheid 
is een eenmalige Haarlem lijn ontworpen. 
Leuk als aandenken of cadeautje! De op-
brengst van de verkoop van deze artike-
len gaat naar het Rode Kruis. Bezoekers 
kunnen ook hun favoriete merchandise 
bestellen via de webshop seriousrequest-
shop.nl.

3FM Serious Request vestigt dit jaar de 
aandacht op en zamelt geld in voor meis-
jes en vrouwen die slachtoffer zijn van 
seksueel geweld in confl ictgebieden: 
een stille ramp die miljoenen meisjes en 
vrouwen beschadigt. Het Rode Kruis vangt 
getroffen meisjes en vrouwen op en helpt 
hen, zodat zij hun leven weer kunnen op-
bouwen. Dit jaar nemen DJ’s Coen Swij-
nenberg, Gerard Ekdom en Domien Ver-
schuuren plaats in het Glazen Huis. Meer 
informatie op 3fm.nl.
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Actie: Serious Sloeproeien
Organisator: ‘t Haakie
Info: www.facebook.com/se-
rioussloeproeien

Negen roeiers van de IJmuiden-
se sloep ’t Hakie vertrekken op 
zaterdag 20 december om 0.00 
uur vanuit Leeuwarden voor een 
tocht van 154 kilometer naar 
Haarlem. Samen met een aan-
tal andere roeiteams uit Fries-
land, Haarlem en Zaandam roei-
en zij 4 sloepen in ploegen van 4 
uur op en 4 uur af door het gure 
winterweer en bij nacht en on-
tij om geld in te zamelen voor 

Serious Request. De overtocht 
over het IJselmeer is niet zon-
der gevaar en zal worden bege-
leid door twee volgschepen. Se-
rious Sloeproeien wordt moge-
lijk gemaakt door sponsoren zo-
als het Maritiem College IJmui-
den dat het opleidingsschip de 
Maxima beschikbaar heeft ge-
steld en door de ongeveer 80 
roeiers die ieder zelf 150 eu-
ro hebben ingelegd om de on-
kosten te dekken. Het geld dat 
overblijft wordt gedoneerd aan 
Serious Request. De roeiers zijn 
te volgen via facebook.com/se-
rioussloeproeien.

Actie: Kerstbomenverkoop
Organisator: Melvin Duine-
veld
Info: 06-18069071

Speciaal voor Serious Request 
heeft Melvin Duineveld uit Vel-
serbroek kerstbomen van stei-
gerhout gemaakt. Per verkoch-
te steiger houtenboom (14,95 
euro) wordt 2 euro gedoneerd 
aan Serious Request. Ander-
half jaar geleden is Melvin ge-

start met het maken van hou-
ten meubelen. Melvin kop-
pelt altijd een deel van de op-
brengst  aan goede doelen. Nu 
Serious Request zo dichtbij is, 
lag het voor de hand voor hen 
te kiezen. Iedereen  kan de-
ze bijzondere steigerhouten 
kerstbomen nog kopen door 
contact op te nemen via Face-
book (Friendly Wood), melv-
induineveld@gmail.com of 06-
18069071.

Actie: Serious Yogamarathon
Organisator: Yogaschool 
RoxZEN
Info: 06-10276188

Bij de nieuwe Yogaschool Rox-
ZEN in Santpoort-Noord wor-
den zaterdag 20 december twee 
yogalessen gehouden voor Seri-
ous Request. De lessen zijn gra-
tis, maar er staat een collectebus 
zodat deelnemers een zelf te be-
palen donatie kunnen achterla-
ten.

Actie: Diverse activiteiten
Organisator: De Rozenbeek
Info: derozenbeek.nl

De afgelopen weken zijn de kin-
deren op de Rozenbeek druk 
bezig geweest om zoveel moge-
lijk geld in te zamelen voor Seri-
ous Request. Binnen de school 
hebben zich verschillende ac-
tiviteiten ontwikkeld. We willen 
u enkele voorbeelden niet ont-
houden.
De leerlingen van de groepen 
7  hebben zich laten sponsoren 
per  te lezen woord of gemaakte 
som. Ze kregen twee minuten de 
tijd om zoveel mogelijk woorden 
te lezen of een grote hoeveel-
heid sommen uit te rekenen en 
daar hebben ze enorm hun best 
op gedaan. De kinderen hebben 
zichzelf overtroffen en in deze 
twee minuten hebben ze ruim 
400 euro opgehaald. Echt een 
super prestatie!
Verder is er door de kinde-
ren een bingo en tweedehands 
markt georganiseerd en ook dit 
was een succes. De opkomst 
van ouders was groot en er 
zijn ontzettend veel loten ver-
kocht. Op de markt was niet al-
leen aanbod van tweedehands 
spullen, maar er was ook van al-
les gebakken. Mooie cup cakes, 
oliebollen en kaaskoekjes, alles 
was verkocht aan het eind van 
de ochtend.
De kinderen van de groepen 
5 en 6 hebben hun artistie-
ke kant aan gesproken en heb-
ben prachtig eigen getekende 
kerstkaarten verkocht .Dit lever-
de niet alleen leuke kaarten op, 
maar ook een mooi bedrag .
En dan niet te vergeten de groe-
pen 8. Zij hebben een loterij ge-
houden en cup cakes en gevul-
de koeken gebakken en ver-
kocht.  Het tot nu toe opge-
haalde bedrag staat al op ruim 
� 2750,- en nog lang niet al het 
geld is binnen. Zaterdagochtend 
gaan de kinderen met ouders 
en leerkrachten het geldbedrag 
brengen naar het Glazen Huis 
op de Grote Markt in Haarlem.

Actie: Diverse activiteiten
Organisator: Nico Waasdorp
Info: waasdorp.nl

Nico Waasdorp heeft met oog op 
de komende feestdagen diver-
se activiteiten georganiseerd om 
helemaal in de juiste sfeer te ko-
men. Van een aantal activiteiten 
gaat de opbrengst naar Serious 
Request. 
Vrijdag 19 december vanaf 14.00 
uur is er verkoop en proeverij van 
overheerlijke vissoep waarvan de 
gehele opbrengst naar  Serious 
Request gaat. Vanuit Petten stap-
pen tien meiden van Kinderdag-
verblijf De pettenvlet aan zee en 
Kinderdagverblijf ’t Zandkasteel 
op de tandem richting Haarlem 
en onderweg doen zij verschil-
lende acties om geld in te zame-
len voor het goede doel. Zo doen 
deze juffen van de kinderdagver-
blijven op vrijdag de visspeciaal-
zaak van Nico aan die twee grote 
pannen vissoep beschikbaar stelt 
die de dames gaan verkopen en 

de hele opbrengst mee zullen 
nemen naar het Glazen Huis.

Zaterdag 20 december gehe-
le dag Visrokerij door de Boe-
renrokers. De hele dag heerlij-
ke gerookte poon, makreelfi let 
met diverse kruiden en als spe-
cial heet gerookte zalmbuikjes 
voor slechts 2 euro per stuk. Voor 
de doe-het-zelf-rokers is het ook 
een mooie gelegenheid om vra-
gen te stellen aan deze rook-
meester die u graag tips en ad-
viezen geven over de diverse 
rooktechnieken.

Zondag 21 december is er een 
spectaculaire Ice Carvin- demon-
stratie van 12.00 tot 17.00 uur. Uit 
blokken ijs zal een ijskunstenaar 
live prachtige fi guren met als 
thema kerst en vis ‘carven’. Kom 
dit zien en krijg het ultieme win-
tersport- en kerstgevoel als u dit 
schouwspel komt bekijken onder 
het genot van een warm gebak-
ken visje!

Actie: Bootcamples 
Organisator: Brederode
Daltonschool
Info: brederodedalton.nl

Elk jaar met kerst wordt er op 
de Brederode Daltonschool stil-
gestaan bij een goed doel. Met 
het glazen huis bijna om de 
hoek werd dit uiteraard Serious 
Request. Elke groep heeft de af-
gelopen week zijn eigen actie 
opgezet. Sam uit groep 4 van de 
Brederode Daltonschool had al 
weken van te voren een idee om 
geld in te zamelen, namelijk een 
echte bootcamples. Hij heeft de-
ze actie zelf georganiseerd. Vo-
rige week hebben de kinderen 
onder familie, vrienden en bu-

ren sponsoren gezocht voor de-
ze les. In samenwerking met Bart 
de Jong en Maartje Splinter van 
PuurFIT.com kregen de kinderen 
dinsdagochtend in de gymzaal 
van de school een bootcamples. 
Dat was zweten geblazen! De 
kinderen hebben fl ink gesport en 
na afl oop kregen zij een certifi -
caat als bewijs van getoonde in-
zet. Bij het schrijven van dit stuk-
je was uiteraard nog niet bekend 
hoeveel geld er is opgehaald. 
Donderdagavond tijdens de sa-
menzang op het schoolplein zal 
het totaal bedrag van de school 
bekend worden gemaakt. Vrijdag 
zal een delegatie van de school 
richting het Glazen Huis gaan om 
een cheque te overhandigen.

Actie: Zwemmarathon
Organisator: Watervrienden
Info: watervrienden
ijmuiden.nl
 
Zondag heeft zwemvereniging 
WVIJ in samenwerking met 
De Heerenduinen een 100x100 
meter wedstrijd georganiseerd 
voor Serious Request. Zevenen-
veertig zwemmers namen de 
uitdaging aan om individueel 
of in teamverband 10 kilometer 
te zwemmen. Het inschrijfgeld 
van de uitdaging kwam volledig 
ten goede aan Serious Request 
en daarnaast hadden diverse 
zwemmers familie en vrienden 
gevraagd om hen te sponsoren. 
De deelnemers hadden in to-
taal drie uur de tijd om 100 
keer 100 meter of 400 banen te 
zwemmen. Vier personen gin-
gen de uitdaging aan om de-
ze afstand individueel te zwem-

men. WVIJ zwemmer Klaas van 
Beek deed dit het snelst in 2 
uur en 30 minuten. Alphonse 
de Koster van zwemvereniging 
Hoorn legde de afstand in drie 
uur af. Twee zwemmers moes-
ten helaas stoppen bij een toch 
nog zeer respectabele 7 km. 
Naast de individuele race be-
stond er ook de mogelijkheid 
om de uitdaging in teamver-
band aan te gaan. Zowel Wa-
tervrienden IJmuiden als Water-
vrienden Lisse verschenen met 
twee teams aan de start. Ook 
het zwembadpersoneel deed 
mee met een groot team. Alle 
teams fi nishten ruim binnen de 
tijd van 3 uur, waarbij het eerste 
team van WVIJ het snelste was 
binnen 2 uur en 40 minuten. Na 
afl oop was er voor alle zwem-
mers een herinneringsmedaille 
gesponsord door Eurosportprij-
zen Beverwijk.



Actie: Muziek en soep
Organisator: Bibliotheek
Velsen
Info: bibliotheekvelsen.nl

De Haarlemse band Chapter 9 
verzorgt op dinsdag 23 decem-
ber om 15.00 uur een akoes-
tisch optreden bij de ingang 
van de bibliotheek op het Du-
dokplein. Tijdens het optreden 
kunnen bezoekers voor een eu-
ro ook heerlijke erwtensoep ko-

pen. Deze wordt door de Albert 
Heijn aangeboden. De gehele 
opbrengst komt ten goede aan 
Serious Request. Kom ook naar 
de winterse boekverkoop bij Bi-
bliotheek Velsen. In december 
koop je afgeschreven boeken 
voor een prikkie. Vind je geen 
boek, maar wil je wel doneren? 
Dat kan! Kom langs en doe jouw 
donatie in de speciale brieven-
bus die bij de winterse boekver-
koop staat. 

Actie: Portretten
Organisator: Kunst zij ons doel
Info: kzod.nl

Vijf burgemeesters uit de regio 
Haarlem laten zich door profes-
sionele kunstenaars in de histo-
rische tekenzaal van de Waag 
aan het Spaarne portretteren. 
De opbrengst komt ten goede 
aan Serious Request. Marianne 
Heeremans (Heemstede) neemt 
het voortouw, onmiddellijk ge-
volgd door Bernt Schneiders 

(Haarlem), Ruud Nederveen 
(Bloemendaal), Pieter Heiligers 
(Haarlemmerliede-Spaarnwou-
de) en Franc Weerwind (Velsen). 
Ook bezoekers kunnen zich tot 
en met woensdag 24 december 
tussen 13.00 en 17.00 uur laten 
portretteren. Een snelportret bij 
een vrije inloop (dus in volgorde 
van binnenkomst) kost 20 eu-
ro. Een meer uitgewerkt portret 
kost 75 euro. Hiervoor kan een 
afspraak gemaakt worden via 
seriousrequest@kzod.nl.

Actie: Drive4life
Organisator: samenwerken-
de rijscholen
Info: d4l.nl

Op zaterdag 20 december keert 
het rijvaardigheidsevenement  
Drive4life terug op het par-
keerterrein naast het Kenne-
mer Sport Center. De opbrengst 
komt ten goede aan Serious 
Request. Bezoekers volgen na 
donaties vanaf 10 euro een eer-
ste les in de auto, op een motor 
of met een aanhangwagencom-

binatie. Ze frissen hun rijvaar-
digheid op wanneer het rijbe-
wijs al een paar jaar ongebruikt 
in een laadje ligt. Of ze stappen 
naast een instructeur in de auto 
die hen slippend en driftend alle 
hoeken van het terrein laat zien. 
Ook voor de – eeuwige - kinde-
ren is er genoeg te doen met de 
nieuwe verkeerstuin voor de al-
lerkleinsten. Drive4life vindt tus-
sen 09.00 en 17.00 uur plaats 
op het parkeerterrein naast het 
Kennemer Sport Center aan de 
Randweg in Haarlem.

Actie: ‘Serious’ actie
Organisator: Fransicusschool
Info: franciscus-school.nl

De actieperiode voor Serious 
Request werd op de Franciscus-
school geopend met een aantal 
gastlessen door een medewerk-
ster van het Rode Kruis.  Zij gaf 
uitleg over de hulp die het Ro-
de Kruis biedt aan slachtoffers. 
Ook werden de kinderen natuur-
lijk gemotiveerd om zelf in actie 
te komen. En dat is prima gelukt. 
Alle kinderen uit de groepen 6, 7 
en 8 gingen niet alleen trots met 
een oorkonde naar huis maar 
ook met een hoofd vol ideeën. 
Dat de actie zoveel impact zou 
hebben op de kinderen hadden 
de leerkrachten niet verwacht. 
Allerlei spontane initiatieven 
worden inmiddels genomen. Zo 
doneren twee meisjes uit groep 
7A, samen met hun juf maar liefst 
25 centimeter van hun haar aan 
de stichting Haarwensen. Zij la-
ten zich daarbij sponsoren door 
famillie, vrienden en bekenden. 

De kinderen van groep 4B hou-
den een leesmarathon waarbij 
hun ouders geld doneren per ge-
lezen bladzijde. Maar ook diverse 
kinderen doen thuis klusjes, ha-
len lege fl essen op voor het sta-
tiegeld, bakken koekjes en ga zo 
maar door. Het is werkelijk hart-
verwarmend om te zien hoe de 
kinderen van de school zich in-
zetten voor anderen. Op donder-
dag 18 december wordt de actie 
afgesloten met de Franciscus Got 
Serious Talent Show. Op deze 
avond treden uit iedere klas ta-
lenten op tegen een vergoeding. 
Ook zijn er in iedere klas aller-
lei spelletjes te doen en kunnen 
de kinderen zich laten schmin-
ken, een workshop dans volgen 
of bijvoorbeeld een leuke disco 
bezoeken. Oud-leerkracht Henk 
de Ruyter richt zelfs een Francis-
cus Museum in! En de twee juf-
fen van de school die waarzeg-
ster gaan spelen kunnen nu al 
voorspellen dat het een bijzonde-
re avond gaat worden: een kerst-
feest om nooit te vergeten! 

Actie: Serious Rescue 
Organisator: Reddingsbriga-
des Nederland
Info: seriousrescue.nl

Van 20 tot en met 22 december 
zetten 380 vrijwilligers van 30 
reddingsbrigades uit heel Neder-
land zich in voor de inzamelings-
actie Serious Rescue. Hiermee 
halen reddingsbrigades met een 
3-daagse vaartocht van Medem-
blik naar Haarlem geld op voor 
Serious Request. De Reddings-
brigade weet net als het Rode 
Kruis hoe belangrijk het is om 
de juiste (preventieve) voorlich-
ting en begeleiding te bieden en 
hoeveel geld daarvoor nodig is. 
Het ene goede doel helpt op de-
ze manier het andere goede doel, 
want samen redden we het be-
ter.  In drie dagen  leggen 45 red-
dingsboten een afstand van zo’n 

100 kilometer af door Noord-Hol-
land. Serious Rescue start in Me-
demblik om vervolgens via Mid-
denmeer, Kolhorn, Nieuwe Nie-
dorp, Noord-Scharwoude, Alk-
maar, De Woude, Zaandam en 
Velsen-Zuid bij het Glazen Huis 
in Haarlem aan te komen. Het 
doel van de actie is uiteraard om 
vooraf en onderweg zoveel mo-
gelijk geld op te halen via spon-
soren en andere activiteiten. De 
kosten van de vaartocht worden 
gedragen door de brigades zelf 
en sponsoren. De boten die voor 
deze actie worden gebruikt staan 
los van de capaciteit die in deze 
periode voor de reguliere water-
hulpverlening gewenst is en be-
schikbaar blijft voor normale red-
dingsacties in Nederland. Maan-
dagmiddag 22 december rond 
12.00 uur zullen de deelnemers 
in Haarlem aankomen.

Actie: Hockeyvoetbalwedstijd
Organisator: KHC Strawber-
ries en RKVV Velsen
Info: khc-strawberries.nl

De jaarlijkse hockeyvoetbalwed-
strijd tussen de eerste (mannen)
teams van Strawberries en Vel-
sen staat op zondag 21 decem-
ber in het teken van Serious 
Request. De hockeyclub stelt 
een deel van de baromzet be-
schikbaar aan het Rode Kruis en 
via de WhyDonate-app kan di-
rect geld worden gedoneerd. Na 
afl oop van het vriendschappelij-
ke duel, dat om 14.00 uur begint, 
deelt tante Hannie, bekend van 
de Velsen-kantine, gratis bitter-
ballen uit. Een dj en zanger zor-
gen voor gezellige muziek. Op 
het grote scherm in het club-
huis is de uitzending van Seri-
ous Request rechtstreeks te vol-
gen. De organisatie is in handen 
van Jesper Gutteling (Velsen) 
en Niels Corver (Strawberries 
en WhyDonate). De opbrengst  
van de hockeyvoetbalwedstrijd 
wordt op dinsdag 23 decem-
ber door Strawberries-voorzitter 
Friso Huizinga in de brievenbus 
van het Glazen Huis gedaan. Ie-
dereen is zondag van harte wel-
kom op Sportpark Schoonen-
berg!

Actie: Kerstfeest
Organisator: Jan Campert-
school
Info: jancampertschool.nl

Gisteren werd op de Jan Cam-
pertschool het jaarlijkse Kerst-
feest gevierd. Het was de laat-
ste dag waarop geld werd inge-
zameld voor Serious Request. 
Terwijl de kinderen ’s avonds 
konden genieten van hun kerst-
diner, was er voor de ouders in 
de aula heerlijke glühwein en 
warme chocolademelk. Dit kon-
den de ouders tegen een klei-
ne vergoeding kopen in het 
kerststalletje van de Ouder-
commissie. De opbrengst komt 
ten goede aan het Rode Kruis. 
Na het kerstdiner van de kinde-
ren was er in het eigen glazen-
huis van de school een Serious 
Party voor de groepen 6 t/m 8. 
De leerlingen moesten hiervoor 
een entreekaartje kopen en tij-
dens het feest konden de kin-
deren bij de DJ een liedje aan-
vragen tegen een kleine ver-
goeding. Vrijdagochtend gaat 
de Jan Campertschool met een 
speciale Serious Request- de-
legatie naar Haarlem om al het 
opgespaarde geld naar het Gla-
zen Huis op de Grote Markt te 
brengen.

Actie: 48 uur roeien
Organisator: Roeivereniging 
Tata Steel
Info: tatasteel.nl

Op vrijdag 19 december komen 
de leden van de roeivereniging 
van Tata Steel in actie om geld 
in te zamelen voor 3FM Serious 
Request. Met twee sloepen zul-
len ze 48 uur aaneen rondjes om 
Haarlem roeien. Ze hebben col-

lega’s van Tata Steel opgeroe-
pen om hun actie te steunen 
en eventueel een rondje mee 
te roeien. De actie van de roei-
ers van Tata Steel vindt plaats 
in samenwerking met de sloep-
roeivereniging Haarlem. Tijdstip: 
van 12.00 uur op vrijdag 19 de-
cember tot 12.00 uur op zondag 
21 december. Start vanaf hoek 
Kruisstraat-Nieuwe Gracht in het 
centrum van Haarlem.

Actie: Kienavond
Organisator: Manage Kenne-
mergaarde 
Info: kennemergaarde.nl

De opbrengst van de traditi-
onele kienavond van Manage 
Kennemergaarde, met een ta-
fel vol cadeau’s en veel gezel-
ligheid, ging dit jaar naar Seri-
ous Request ging. De opbrengst 
bedroeg 500 euro. Na deze ge-
weldige avond stond op zondag 
nog eens een KNHS-wedstrijd 

op het programma, met deelne-
mers van eigen bodem en ruiters 
van andere maneges. De weer-
goden waren de rijders goedge-
zind, wat het inrijden in de bui-
tenbaan aantrekkelijk maakte. 
Conclusie: het was een succes-
vol weekend op Manege Kenne-
mergaarde met het Rode Kruis 
als grote winnaar!
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Velsen - Lotenverkopers van de 
Grote Clubactie zijn ook dit jaar 
weer fanatiek aan de slag ge-
gaan voor hun vereniging. De op-
brengst van deelnemende vereni-
gingen uit Velsen is in totaal 23 
duizend euro. De jaarlijkse fi nan-
ciële injectie die ze door de Gro-
te Clubactie krijgen, is voor velen 
onmisbaar voor de aanschaf van 
onder meer materialen, inrich-
ten van het clubhuis en organise-
ren van activiteiten. Alle deelne-
mende verenigingen hebben een 
cheque ontvangen met het be-
drag dat hun lotenverkopers heb-
ben opgehaald. 
In totaal deden dit jaar meer dan 
6.000 verenigingen mee. Samen 
zijn 2,6 miljoen loten verkocht en 
werd er bijna 8 miljoen euro op-
gehaald waarvan 80 procent di-
rect naar de clubkas gaat. Direc-
teur Frank Molkenboer van de 
Grote Clubactie: ,,We zijn erg trots 
op deze opbrengst! De inkom-
sten van vrijwel alle goede doelen 
staan onder druk. Het is daarom 
fantastisch dat het verenigingen 
lukt om dit resultaat te behalen. 
Dit is vooral te danken aan tien-
duizenden enthousiaste vrijwilli-
gers met hart voor hun club.”
KHC Strawberries uit Drie-
huis (foto) 2.387,55; Scouting-
groep Sint Radboud uit Sant-
poort-Noord 1.085,55; AV Suo-
mi uit Santpoort-Noord 619,95; 
KV uit Velsen-Zuid 561,03; RKVV 
Velsen uit Velserbroek 1.602,75; 
Voetbalvereniging SVIJ uit IJmui-
den 880,62; Smashing Velsen ’96 
uit Velserbroek 1.558,71; VVH Vel-
serbroek uit Velserbroek 193,41; 
Onderwatersportvereniging Duik-
team IJmond uit Velserbroek 240; 
Byodo uit Velserbroek 360; Gym-
nastiekvereniging Voor Onze Li-

chamelijke Ontwikkeling (Volo) 
uit IJmuiden 2.100; IJVV Storm-
vogels uit IJmuiden 1.251; Bad-
mintonclub Velsen uit IJmuiden 
1.380; Velseroorder Sport Vereni-
ging VSV uit Velserbroek 557,5; 
Voetbalvereniging IJmuiden uit 
IJmuiden 1.252,56; Badminton-
club IJmond uit IJmuiden 540; 
Muziekvereniging IJmuid; Dam-
club IJmuiden (DCIJ) uit IJmui-
den 360; Watervrienden IJmui-
den uit IJmuiden 724,77; KNRM 
uit IJmuiden 441,30; VV FC Vel-
senoord uit Velsen-Noord 960; 
FCC Wijkeroog uit Velsen-Noord 
739,62; HCV’90 uit Velsen-Noord 
1.740; KIS uit Velsen-Noord 240.
De Grote Clubactie werd in 1972 
bedacht door Pierre Claessens, 
chef-redacteur bij het toenma-
lige Nieuwsblad van het Zuiden. 
Tijdens de eerste Grote Clubactie 
werden er 55.000 loten in Tilburg 
verkocht. Het unieke van de Gro-
te Clubactie is dat 80% direct naar 
de clubkas gaat, de resterende 
20% gaat naar onder meer prijzen 
en de organisatie van de loterij. In 
1977 brak de Grote Clubactie lan-
delijk door in heel Nederland.

18 december 201438

Ouders maken
kennis met 
scouting

IJmuiden - Afgelopen week-
einde organiseerde de leiding 
van Scoutinggroep De IJmond-
trekkers een ouder-en kind-
weekend voor de leeftijdsgroep 
van 11 tot 15 jaar. Gedurende 
dit weekend maakten de ou-
ders alles mee wat hun kinde-
ren elke week beleven bij scou-
ting. Zaterdagmiddag werden 
de ouders en kinderen opge-
deeld in drie teams en moest 
er een grote katapult gebouwd 
worden van grote palen en 
touw. Met ondersteuning van 
drie ervaren IJmondtrekkers 
knoopt elk team hun object in 
elkaar. Al snel vlogen de eerste 
ballen door de lucht. Van een 
groepje was het bouwwerk niet 
bestand tegen de grote druk 
en brak er een balk tijdens 
het gevecht. Daarna volgde er 
een kookwedstrijd. De teams 
moesten een Italiaanse maal-
tijd bereiden op houtvuur. Om-
dat het de laatste dagen fl ink 
geregend had was droog hout 
sprokkelen lastig en bleek het 
vuur maken best een moeilijke 
opgave maar uiteindelijk lukte 
het elk team om het vuur bran-
dend te krijgen en de heerlijke 
maaltijd te koken. 
’s Avonds was er nog een 
smokkelspel en natuurlijk een 
gezellige kampvuuravond. 
Net toen iedereen dacht lek-
ker naar bed te kunnen stond 
er een dropping op het pro-
gramma. In vijf auto’s werden 
de ouders en scouts gedropt 
bij Bloemendaal aan Zee om 
over het strand terug te keren 
naar het clubhuis. Het was een 
stralend heldere nacht waar-
door er veel sterren bekeken 
konden worden. Zondagoch-
tend was er nog een eindspel 
waarbij de ouder samen met 
zijn/haar kind een team vorm-
de met pure scoutingspelletjes 
zoals vuur maken zonder luci-
fers, strippenkaart, pionieren, 
windroos maken. Maar ook an-
dere leuke spelletjes zoals wa-
ter dragen op je hoofd, lekke 
fl es lopen, geblinddoekt dool-
hof en de touwbrug passeer-
den de revue. Het hele week-
end werd er fel gestreden door 
de ouders en hun kinderen. 
Uiteindelijk kon de wisselbeker 
aan Holly Moelee en haar va-
der overhandigd worden.

IJmuiden - Zaterdagmiddag 20 
december kun je op de Lange 
Nieuwstraat zomaar herders en 
wijzen uit het oosten tegenkomen 
op weg naar een kerststal die daar 
ook zal staan. Dit alles verwijst 
naar de geboorte van Jezus Chris-
tus, zo’n 2000 jaar geleden. 
Baptisten Gemeente IJmuiden, 
die deze activiteit organiseert, wil 
graag mensen uitnodigen voor 
haar kerstdiensten. Naast deze 
uitnodigingen voor de kerstdien-
sten en andere activiteiten, wor-
den er traditiegetrouw versnape-
ringen uitgedeeld.
‘Vrede op aarde?’ is het nogal con-
fronterende thema dat dit jaar cen-
traal staat bij de kerstdiensten van 
Baptisten Gemeente IJmuiden. We 
leven in een tijd met veel haat, ge-
weld en verdriet. Dagelijks worden 
we via TV, internet en krant ge-
confronteerd met de spanningen 
in Oekraïne, Georgië, Israel, Syrië, 
Irak, Afrika etc. In ons eigen Ne-

derland zijn overvallen, steekpar-
tijen, moorden, oplichtingspraktij-
ken aan de orde van de dag. An-
tisemitisme, racisme en de zwarte 
Pietendiscussie geven veel onrust. 
Respect is ver te zoeken.
Is er anno 2014 eigenlijk wel vrede 
op aarde mogelijk en wat heeft de 
geboorte van Jezus Christus hier-
mee te maken? Meer weten? U 
bent van harte welkom in de dien-
sten met inspirerende prediking 
en mooie zang en muziek.
De kerstnachtdienst op 24 de-
cember begint om 21.00 uur en 
op eerste kerstdag, 25 december, 
aanvang 10.30 uur. Het kerkge-
bouw staat aan de Eemstraat 30 in 
IJmuiden.
Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar 
is op eerste kerstdag, tijdens de 
dienst, een eigen kerstfeest in het-
zelfde gebouw. Je bent ook van 
harte welkom op de zondag, dan 
beginnen we om 10.00 uur. Zie 
ook www.baptistenijmuiden.nl.

Velsense verenigingen 
boeren goed met GCA

Veel kerstgezelligheid 
in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Zondag 21 de-
cember zamelen bewoners van 
Velsen-Noord voedsel in voor 
Voedselbank IJmond Noord en 
vieren zij samen gezellig kerst 
met muziek en een kerstwens-
boom. 
Ook dit jaar worden er produc-
ten ingezameld voor Voedselbank 
IJmond Noord. Tegen inlevering 
van een of meerdere produc-
ten wordt gratis een beker cho-
colademelk of glühwein aange-
boden door de Vrienden van Vel-
sen Noord. De producten worden 
bezorgd bij Voedselbank IJmond 
Noord. Producten die gevraagd 
worden: zijn houdbare producten 
zoals bijvoorbeeld pasta en saus, 
een blik soep, conserven, thee, 
koffi e, tandpasta, tandenborstel 
of shampoo.  
In hartje Velsen-Noord staat dan 
een kerstwensboom waar bewo-
ners, jong en oud, praktisch uit-
voerbare wensen voor en door 
bewoners in kunnen hangen. Het 
voornemen is om drie van die 
wensen in het nieuwe jaar uit te 
voeren. Bewoners die meedoen 

maken kans op een kleurrijke at-
tentie.
Vanaf 15.00 uur is er muziek rond 
de kerstboom; de band One Pie-
ce at a Time (met rock’n’roll, R&B 
en veel Cash) speelt tot 17.30 uur. 
Van 18.30 tot 21.00 speelt Max 
van Haasen & Friends, onder-
steund  door Addicted to Sound.  
Er zijn tijdens het kerstfeest win-
terse drankjes te krijgen zoals 
chocolademelk en Glühwein voor 
1 euro, ten behoeve van de kas 
van Vrienden van Velsen Noord. 
De nieuwe eigenaars Jacq en Re-
ne van Café de Grote Hout zorgen 
voor andere winterse dranken en 
eten tegen vriendelijke prijzen.
De kerstman is uiteraard ook 
weer van de partij in Velsen-
Noord. En hij gaat graag met kin-
deren of volwassenen op de foto. 
De kerst-in wordt gehouden bij 
Café de Grote Hout, Grote Hout of 
Koningsweg, Velsen Noord. De-
ze activiteit wordt georganiseerd 
door Vrienden van Velsen Noord, 
Café de Grote Hout, met mede-
werking van vrijwilligers,  Ton Ca-
bret en de kerstman.

Dressuurwedstrijd HCV
Velsen-Zuid - Vorige week zon-
dag organiseerde Hippisch Cen-
trum Velsen de laatste dressuur-
wedstrijd FNRS-proeven van 
dit jaar. Deze landelijk erkende 
dressuurproeven opgesteld door 
de FNRS (Federatie van Neder-
landse Ruitersportcentra) zijn 
geschikt voor beginnende tot en 
met gevorderde ruiters. 
De senioren gingen als eer-
ste van start. Lisanne Bleek-
man werd fraai eerste met het 
manegepaard Ufo. De twee-
de prijs ging naar Irma Lowies 
met het paard Benneton. Jose 
Groenevelt met het paard Diz-
zy mocht de derde prijs in ont-
vangst nemen. In de pensionru-
briek werd eerste Naomi Visser 
met het paard Max. Een twee-
de prijs ging naar Maudy Snijder 
met Red Rabbit en Ginger Iskes 
en haar paard Energina mocht 
het witte rozet in ontvangst ne-
men voor de derde plaats.
In de rubriek F8 tot en met F13 
manegeklanten ging de eer-

ste prijs naar Amber Stoel met 
Beaujolais. Een knappe tweede 
plaats was er voor Jody Burger 
en de pony Flo en Esmee Hamers 
werd derde met de pony Pana-
nche. Siska Hulsman en Ma-
cho mochten de vierde prijs mee 
naar huis nemen.
Daarna volgde de rubrieken 
F5 tot en met F7. Sam Stepha-
nus met Zorro reed een keuri-
ge proef en mocht het oranje ro-
zet in ontvangst nemen voor de 
eerste prijs. Elena van den Brink 
met Zorro werd fraai tweede. 
Een derde prijs ging naar Liselot-
te Wakkers met Pennotti.
Tot slot werden de Clubkampi-
oenen 2014 bekend gemaakt en 
gehuldigd in de dressuur en het 
springen. In de F-proeven laag 
ging het dressuur Clubkampi-
oenschap 2014 naar Rosa de 
Ruiter. Amber Stoel werd dres-
suur Clubkampioen in de klas-
se F-proeven laag en Siska Huls-
man ging er met de kampioens-
titel vandoor in het springen. 
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IJmuiden - DKV F1 speel-
de afgelopen zaterdag te-
gen Groen Geel. Het was een 
erg leuke wedstrijd om te zien 
en een lange tijd ook nog erg 
spannend. DKV en Groen Geel 
gingen steeds gelijk op. Uitein-
delijk wist Groen Geel in het 
laatste deel van de wedstrijd 
toch nog drie doelpunten meer 
te maken dan DKV. Eindstand: 
10-7. Doelpunten waren van: 
Tim, Jaidy, Maud en Jurrien. De 
E1 speelde tegen KIOS E2. KI-
OS de koploper dus we wisten 
dat het lastig zou worden. Als 
snel bleek dat KIOS gemakke-
lijk kan scoren, na een paar mi-
nuten stond het al 5-0 voor de 
tegenstander. Rafaël wist nog 
twee maal te scoren voor DKV 
maar helaas werd de wedstrijd 
uiteindelijk verloren met 14-
2. De B1 speelde tegen Mad-
joe B1. De wedstrijd kende 
veel doelpunten, helaas vielen 
de meeste doelpunten aan de 
kant van Madjoe. Er werd met 
16-11 verloren. De A1 moest 
tegen de koploper Madjoe. Dit 
bleek een zeer sterke ploeg die 
alle foutjes van ons ongena-
dig afstrafte. Ondanks dat ble-
ven we knokken, maar de bal 
wilde niet door de korf vallen. 
Strijdend verloren van een goe-
de ploeg. 6-19. DKV is behal-
ve een korfbalvereniging ook 
een vereniging waar van alles 
wordt georganiseerd voor zo-
wel de jeugd als de senioren. 
Zo was er vrijdag 12 december 
het jaarlijkse Sinterkerstgour-
metten voor een groot deel van 
de jeugd.

DKV Jeugd-
wedstrijden

Velsen - Op Eerste Kerstdag 
wordt via het radiokanaal van 
RTV Seaport een kerstnacht-
dienst uitgezonden. De dienst 
begint om 19.00 uur en komt 
vanuit de Meerkerk in Hoofd-
dorp. De voorganger is ds. Wigle 
Tamboer. Tijdens de dienst wordt 
er veel gezongen en muziek ge-
maakt.

Kerstnacht-
dienst bij 

Seaport RTV

Santpoort-Noord - Ook dit jaar 
wordt traditiegetrouw om 24.00 
uur de kerst ingeluid met de 
kerstsamenzang op het Broek-
bergenplein. Dus komt allen te-
zamen op woensdagavond 24 
december in Santpoort. Een 
kerstensemble van Soli samen 
met leden van de zanggroep Voi-
ces zorgen voor de muzikale be-
geleiding, u zorgt voor de kerst-
sfeer. Er is warme chocolade-
melk en glühwein, een kleine bij-
drage wordt op prijs gesteld.

kerstsamenzang 

Velsen E5 winterkampioen
IJmuiden - Dat juniorenvoetbal 
spannend is, dat heeft Velsen E5 
de afgelopen maanden wel be-
wezen. Met drie nieuwkomers 
begon het team vol goede moed 
aan het seizoen.
Tijdens de trainingen raakten de 
spelers steeds beter op elkaar en 
ingespeeld. Het resultaat was te 
zien tijdens de wedstrijden. De 
trouwe supporters zagen  iede-
re zaterdag het samenspel en de 

techniek van het team verbete-
ren. Ze klommen al snel naar de 
top van de competitie. Het werd 
een bloedstollende nek aan nek 
race met DIOS E14. Op zater-
dag 6 december haalde Velsen 
E5 het welverdiende kampioen-
schap binnen. 
Dit werd na de volgende training 
uitgebreid gevierd met bekers 
en een feestmaal voor de nieu-
we winterkampioenen. 

Nuttige winst eerste en 
tweede tiental bij DCIJ
IJmuiden - In de eerste klasse van 
de nationale competitie strijdt het 
eerste tiental van Damclub IJmui-
den mee om het kampioenschap. 
Het kampioenschap geeft recht op 
promotie naar de hoofdklasse. 
Tegen  Ons Genoegen uit Utrecht 
werd een goede stap richting pro-
motie gezet door een eclatante 12-
8 winst. Ondanks het snelle verlies 
van invaller Jan Apeldoorn werd al 
snel duidelijk dat de IJmuidenaren 
niet veel te vrezen hadden. Aller-
eerst zorgde Martin van Dijk, na 
een schijfwinst en een positioneel 
superieure stelling voor de gelijk-
maker. Voorzitter Jesse Bos kwam 
niet verder dan remise, maar de 
dit seizoen debuterende Stella 
van Buuren behaalde een prach-
tige winst tegen de voormalige 
DCIJ-er en 97-jarige nestor van 
het dammen, Lex den Doop. Na 
solide puntendelingen van Con-

all Sleutel en Stijn Tuijtel bracht de 
winst van Harrie van der Vossen de 
winst dichterbij. Cees Pippel zorg-
de met de  winst tegen Peter Me-
ijler voor het elfde punt. Cees van 
der Vlis speelde daarna nog re-
mise waardoor de nederlaag van 
Willem Winter alleen voor de sta-
tistiek van belang was. Het tweede 
tiental presteert buitengewoon en 
bezet de derde plaats in de twee-
de klasse C. De tientalleider, Klaas 
de Krijger, slaagt er voortdurend 
in een gemotiveerde ploeg aan 
de start te brengen. Alleen Vin-
ce van der Wiele en Jan Maar-
ten Koorn waren de dissonanten 
maar daar stonden overwinningen 
van Piet Kok, Marcel Doornbosch 
en Jacqeline Schouten tegenover. 
De nipte winst, 11-9, had zelfs nog 
iets ruimer kunnen zijn wanneer 
Nicole Schouten haar gewonnen 
positie had verzilverd.

Complimentenmachine 
op De Rozenbeek
Velserbroek - Basisschool de 
Rozenbeek heeft van de Sint een 
belangrijk cadeau mogen ont-
vangen, namelijk de complimen-
tenmachine. Deze machine is 
speciaal gemaakt om kinderen 
die extra hun best doen te be-
lonen met een compliment: dat 
heb je goed gedaan; je bent top!  
En nog meer van deze leuzen 
staan op een button. Deze but-
ton mogen de kinderen met een 
muntje uit de ‘kauwgomballen-
machine’ halen en de hele dag 
trots mee in de rondte lopen.
Deze complimentenmachine 
reist door het hele land en is een 
initiatief van ‘Goed Bezig’. Goed-

bezig is een speels, optimistisch 
en verbindend programma dat 
prikkelt tot een positieve kijk op 
de wereld.  Dit onder de slogan: 
‘If you change the way you look 
at things, the things you look at 
change’.
De eerste weken zal de compli-
mentenmachine op de Floraron-
de staan, waarna hij in januari 
de kinderen van De Spitsaak zal 
complimenteren. Na een aantal 
weken is het de bedoeling dat de 
machine verder reist naar andere 
scholen in Nederland, De Rozen-
beek achterlatend met een nog 
positievere kijk op elkaar en op 
de wereld.

Succes Danscentrum Ter Horst
Rolstoeldanspaar wordt 
tweede bij wedstrijd
IJmuiden - Nog niet zo heel 
lang traint het rolstoeldanspaar 
Marcel Zonjee met Bonnie Du-
wel bij Danscentrum ter Horst 
in IJmuiden. Dat dit paar talent 
heeft en er keihard voor wil 
werken was al snel duidelijk bij 
Mary en Chris ter Horst.
Afgelopen zaterdag deed Mar-
cel met Bonnie mee aan de 
Christmas Challenge Trophy in 
Oldenzaal in de categorie com-
bi debutanten (een persoon in 
een rolstoel met een staande 
partner).
Na de voorronde te hebben 
gedanst bleek dat zij gelijk wa-
ren doorgeplaatst naar de hal-
ve finale. Ook deze dansten zij 
met verve en dat leverde ze 
hun plaats op in de finale. Hun 
woorden waren: ‘Nu nog even 
knallen in de finale’. Nou en dat 
deden ze. Met als resultaat een 
schitterende tweede plaats. 

Hier waren ze zeer blij mee. Te-
rechte blijdschap. Ze hebben 
er hard genoeg voor getraind. 

Zorgvrij in kerstsfeer
Velsen-Zuid - Tijdens de 
kerstvakantie is boerderij Zorg-
vrij volledig in kerstsfeer. Er zijn 
leuke activiteiten als een was-
kaars maken en koeien op stal 
knutselen. De koeien mogen 
gevoerd worden met koeien-
koek. Dagelijks worden aan het 
eind van de middag de koei-
en gemolken. Leuk om even 
te kijken, de boeren zijn altijd 
in voor een praatje. De verse 
melk is te koop voor een eu-
ro per liter. Er is een leuke kin-
derspeurtocht langs de dieren. 
In de boerderij is de tentoon-
stelling toverboerderij. Met be-
hulp van een toverstaf vertellen 
de dieren hun eigen boerderij-
verhaal. 
In de kerstvakantie is de boer-
derij alle dagen open van 11.00 
uur tot 17.00 uur. De toegang 
is gratis, voor de activitei-

ten wordt een vergoeding ge-
vraagd. Op tweede kerstdag en 
nieuwjaarsdag is de boerderij 
dicht (de stallen zijn wel open). 
Zie ook www.informatieboer-
derijzorgvrij.nl.

Afgelopen zondagochtend, rond 
11.30 uur, ben ik op mijn scoo-
ter bij Albert Heijn in IJmuiden 
aangereden. Nu ben ik op zoek 
naar de mensen die mij gehol-
pen hebben na de aanrijding. 

Dit in verband met de verze-
kering, want er is meer schade 
dan ik in eerste instantie dacht. 
Getuigen kunnen contact met 
mij opnemen via telefoonnum-
mer 06-40247487.

www. .nl

www. .nl



 Velsen werkt hard
en pakt volle winst
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NIEUWS van de voetbalvelden

IJmuiden - Stormvogels boek-
te in een open wedstrijd eindelijk 
haar eerste thuisoverwinning van 
dit seizoen op SO Soest, staande 
op de vierde plaats van onderen. 
De laatste thuisoverwinning van 
de Vogels was in april. Twee ploe-
gen gingen voor de overwinning 
en creëerden zich vele kansen, 
maar omdat het vizier van Storm-
vogels een stuk scherper was af-
gesteld dan dat van SO Soest ble-
ven na een 2-0 overwinning de 
drie punten in IJmuiden. Nadat 
na elf minuten SO Soest een reële 
scoringskans om zeep had gehol-
pen, nam Stormvogels een minuut 
later de leiding. Patrick Krop ont-
ving van Jurjen Dikker een verre 
dieptepass en nadat hij de Soester 
doelman had omspeeld, schoot 
hij de bal vervolgens in een leeg 
doel, 1-0. SO Soest zocht na de-
ze tegentreffer de aanval op, maar 
de verdediging onder leiding van 
de zwoegende Mischa Plug met 
daarachter een subliem keepen-
de Danny Adrichem, die heel wat 
spectaculaire reddingen moest 
verrichten. Voor de rust vele kan-
sen over en weer, maar gescoord 
werd er niet meer. Ruststand der-
halve 1-0. Na de rust hetzelfde 
laken een pak. Kansen over en 
weer, maar doelman Danny Adri-
chem ging steeds meer een rol 
van betekenis voor zijn team door 
o.a. als overwinnaar uit de bus te 
komen wanneer er een Soester 
speler alleen voor hem verscheen. 
Ook Patrick Krop en Giano Bonam 
konden hun kansen niet verzilve-
ren. Met nog zeven officiële minu-
ten op de klok van scheidsrechter 
Badr Benlamkaddem deed Basti-
aan Scholten dat wel. Vanaf links 
gaf Erik Homan een assist richting 
Patrick Krop, die de bal niet onder 
controle kon krijgen, maar wel te-
rug kon leggen op Bastiaan Schol-
ten. Vanaf 15 meter schoot hij de 
bal keihard langs een kluwen van 
spelers in het Soester doel, 2-0. In 
de spannende slotfase nog twee 
reddingen van beide doelmannen 
met de voet; na het laatste fluit-
signaal kwam de terechte ontla-
ding aan Stormvogels-kant. Ein-
delijk een thuisoverwinning en dat 
geeft de Stormvogels-burger weer 
moed om na de winterstop de no-
dige punten bij elkaar te sprokke-
len om rechtstreekse degradatie 
te ontlopen. De eerste wedstrijd 
is op 25 januari en wel in Bever-
wijk tegen De Kennemers. Storm-
vogels-zaterdag boekte in Benne-
broek een eclatante overwinning 
van 0-5 op BSM. Tevens zag men 
koploper VVH/Velserbroek verlie-
zen waardoor het gat nog maar 
drie punten bedraagt. Doelpun-
tenmakers: Ronald van der Lugt, 
Ruben de Hoog, Patrick Pronk en 
de invallers Nick Strijland en Just 
Ritskes. Op 24 januari komt Alli-
ance’22 naar Zeewijk.

Stormvogels 
wint van 
SO Soest

IJmuiden - Met vijf punten 
achterstand begon Velsen aan 
de strijd tegen LSVV. Het talrijke 
publiek zag een opportunistisch 
spelend Velsen dat LSVV direct 
onder druk zette. Een ingooi van 
Jesper Gutteling bereikte Henk 
Swier die keeper Jeffrey Kaag 
op zijn weg vond. Zijn snelle uit-
trap bracht Bas Kansen in stel-
ling die – gelukkig voor Velsen 
– voorlangs schoot. Voor Velsen 
was Henk een paar keer dicht-
bij een doelpunt. LSVV had veel 
moeite met het storen door Vel-
sen. Halverwege de eerste helft 
een corner van Tim Groene-
woud die enkele keren in en 
uit de doelmond werd gewerkt 
om uiteindelijk buiten de zes-
tien voor de voeten van Remco 
van Dam te belanden. Zijn knal 
eindigde in de kruising. 1-0. Vrij 
gelukkig kwam de ploeg daarna 
ook op 2-0: de doelman liet een 
schuiver van Tim Groenewoud 
onder zich door glippen. Vlak 
voor rust een diepe bal richting 
Velsendoel. Sander van der Lugt 
botste buiten de zestien op de 

spits waarna Jesper Gutteling 
de bal nog net kon wegwer-
ken. De scheidsrechter zag in 
de actie van Sander reden voor 
een rode kaart. Randy Eijkelen-
boom nam zijn plaats in en Steef 
van Wees werd gewisseld. Ran-
dy tikte de vrije schop uit de be-
nedenhoek.
Na de thee met tien man kreeg 
Velsen de kans de wedstrijd op 
slot te gooien. Henk werd echter 
gestuit door een verdediger. LS-
VV zette via de lange bal alles op 
de aanval. Voor Velsen bleek dat 
gemakkelijk te verdedigen. Hal-
verwege de tweede helft kwam 
LSVV toch op 2-1 met een ko-
pie van het eerste doelpunt van 
Velsen. Uiteindelijk haalde Kevin 
van Cleef van buiten het straf-
schopgebied doeltreffend uit: 
2-1. Kort daarna een indirec-
te vrije trap voor Velsen. Na een 
tikkie opzij van Henk krulde Erik 
Metgod de bal in de verre hoek: 
3-1. Hardwerkend slaagde Vel-
sen er in de voorsprong te be-
houden. Op 25 januari thuis te-
gen Assendelft.

FC Velsenoord verlengt 
contract Brands
Velsen-Noord - FC Velsenoord 
heeft het contract met hoofdtrai-
ner Danny Brands met één sei-
zoen verlengd. Ook verzorger 
Robin Vonk zal komend seizoen 
aan de club verbonden blijven. 
In een rondgang binnen selec-
tie, begeleiding en bestuur leer-
de ons kennen dat de positie van 

de trainer onomstreden is. Zowel 
spelers als trainer zijn van me-
ning dat er nog voldoende rek 
in de groep zit voor een succes-
vol nieuw seizoen en willen de-
ze uitdaging graag met elkaar 
aangaan. Het bestuur is dan ook 
zeer tevreden met het verlegen 
van het contract met de trainer.

SVIJ MB1 Kampioen
IJmuiden - Spannender kon 
het bijna niet. De titel in de pou-
le van SVIJ MB1 zou afgelopen 
zaterdag vergeven worden aan 
de winnaar van het onderlin-
ge duel SVIJ MB1 tegen Zand-
voort MB1. Beide teams ston-
den vier bovenaan! Het doelsal-
do van onze meiden was echter 
vele malen beter (plus 21) zodat 
bij een eventueel gelijkspel te-
gen Zandvoort ook feest gevierd 
kon gaan worden. Uiteindelijk 

won de MB1 van SVIJ het zwaar-
bevochten duel met 2-1 waarop 
de flessen champagne ontkurkt 
mochten worden. MB1 is eerste 
in haar poule geworden met lou-
ter overwinningen en een doel-
gemiddelde van 64 voor en maar 
tien tegen.
Het kampioenschap werd uit-
bundig gevierd en het bleef 
daarom nog lang een gezellige 
en dolle boel in de kantine van 
SVIJ.

Publiek grote winnaar 
bij IJmuiden-OSV
IJmuiden - IJmuiden heeft in 
een zeer aantrekkelijke wed-
strijd, de punten niet in eigen 
huis weten te houden.
Na een flitsende start van de 
IJmuidenaren, met drie corners 
binnen twee minuten was de 
toon direct gezet.
De gehele eerste helft bleef 
IJmuiden de bovenliggende par-
tij. Na een minuut of tien kreeg 
Danny de Vendt terecht geel 
voor een pittige overtreding. In 
de 25ste minuut kreeg OSV een 
corner, die door een van de spit-
sen prima werd ingeschoten, 
echter Kay Brouwer bracht red-
ding op de doellijn.
Na een half uur spelen kwam de 
mooiste IJmuidenaanval van de 
wedstrijd. Van achteruit werd via 
een aantal schijven zeer snel Jim 
Wernke bereikt, die helaas rand-
je buitenspel stond.
Weer even later een dieptepass 
van Dani Rengers op Danny de 
Vendt, die schoot net over.
Pal voor rust kwam Fabian Roo-
zen van IJmuiden twee keer 1 
op 1 met de keeper van OSV 
te staan, maar Fabian had iets 
te veel tijd nodig om af te ron-
den, na twee mooie kap bewe-
gingen van Fabian. Waardoor de 
0-0 ruststand een feit was.

De tweede helft was van een 
iets minder gehalte, desondanks 
het aanzien waard. In de 57e mi-
nuut kreeg IJmuiden een vrije 
trap op ongeveer 22 meter van 
het doel van OSV. Die rakelings 
werd overgeschoten van de pri-
ma spelende Wesley Heeres.
Kort na de vrije trap volgde een 
verkeerde inspeel pass van een 
IJmuiden verdediger, dit leidde 
de 0-1 in.
Vlak na de 0-1 greep trainer van 
Amersfoort in door te wisse-
len. Pookie Zegeling verving Jim 
Wernke. In de 75e minuut kwam 
de niet geheel fitte Mitchel Post 
erin voor Danny de Vendt. En 
Mike Kries verving de hard wer-
kende Jordy de Man.
Het mocht helaas allemaal niet 
baten. Al had Mitchel Post en 
heel IJmuiden de 1-1 al geteld 
toen hij in de 90ste de bal rich-
ting de kruising schoot, echter 
de OSV doelman gooide roet in 
het eten door de bal op miracu-
leuze uit de kruising te ranselen.
Uit de counter die er op volgde 
werd het 0-2 en floot de scheids-
rechter vrijwel direct af.
Al met al geen punten voor 
IJmuiden. Maar toch een goed 
gevoel aan de wedstrijd overge-
houden.
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Kerstcircus Renz strijkt neer in Haarlem
Haarlem - Kerst en betove-
rend Circus zijn in Haarlem 
al 24 jaar onlosmakelijk met 
elkaar verbonden! Volgens 
jaarlijkse traditie presenteert 
Nederlands Nationaal Circus 
Herman Renz haar sfeervol-
le kerstcircus in de hoofdstad 
van de provincie Noord-Hol-
land. 

Tijdens de komende editie van 
het Haarlemse kerstcircus, van 
19 december tot en met 4 janu-
ari 2015, draven edele paarden 
door de piste, kunt u o.a. genie-
ten van adembenemende lucht-
acrobatiek, doldwaze clownerie, 
de tango op de strakke draad en 
spektakel van messenwerpers! 
De voorstelling draagt dit jaar 
de naam Miracles; een kleur-
rijk, vlot circusspektakel met een 
groot live orkest en internatio-
nale topartiesten. En... de shows 
vinden plaats in een prachtige 
nieuwe tent, die speciaal voor 
de kerstperiode wordt onderge-
dompeld in kerstsfeer! Duizen-
den extra lampjes en kerstballen, 
meters kerstgroen en een grote 
beeldengroep in de sfeervolle 
foyer zorgen voor extra beleving. 
Een adembenemend circus-
spektakel! Dat is Miracles van 
de eerste tot de laatste secon-
de. De titel van de nieuwe show 

duidt op ‘wonderen’. ,,Dit jaar la-
ten we de grootste wonderen uit 
de internationale circuswereld 
zien’’, zegt directeur Milko Stey-
vers. ,,Daarnaast willen we be-
wijzen dat goed circus verwon-
dert.’’ Hij is opgetogen over de 
nieuwste productie van het Ne-
derlands Nationaal Circus, dat 
met een geheel nieuw tenten-
complex van Italiaanse makelij 
op reis is.
Ook in 2014 brengt Circus Her-
man Renz een geheel nieuwe 
show. Artiesten komen daarvoor 
exclusief een jaar naar Neder-
land, waaraan een avontuurlijke 
zoektocht vooraf ging. ,,De goe-
de mix tussen disciplines maakt 
onze nieuwe show Miracles ver-
rassend’’, verklaart Steyvers. ,,Af-
wisselend, verrassend en hope-
lijk boven de verwachting van 
het hooggeëerd publiek. Of het 
nou de acrobaten van Trio Boka-
fi  zijn die de meest ingewikkel-
de sprongen door de lucht ma-
ken nadat zij elkaar hebben ge-
katapulteerd, of de unieke pa-
pegaaienact van Gladys Medi-
ni met haar bijzondere Ara’s, of 
de adembenemende act van het 
Duo Exxtrem dat vanaf 13 meter 
hoogte in een bassin met 5000 
liter water duikt; elk verwonde-
ren zij het publiek met circus-
kunst.’’

Edele paarden ontbreken ze-
ker niet, want Circus Herman 
Renz laat zien dat de kracht 
nog steeds ligt bij de oorsprong 
van het klassieke circus. Vu-
rige Tinker paarden betreden 
in volle galop de piste en zor-
gen daarmee voor een waar 
spektakel. ,,Maar Miracles her-

bergt nog meer circuskunste-
naars. Bijvoorbeeld de Portuge-
se Lester Sisters; zij presente-
ren een unieke voetjonglage, of 
het Duo Chanty dat gewapend 
met kruisboog en werpmessen 
voor ongekend spektakel in de 
piste zorgt. De 2,5 uur durende 
show wordt omlijst door ons ge-

weldige orkest en opnieuw is er 
veel aandacht aan de uitgekien-
de lichtshow besteed.’’
Miracles is een verrassende cir-
cusshow en geschikt voor jong 
en oud; een uniek uitje voor het 
hele gezin! Kom en beleef de 
magie van Circus Herman Renz!  
Zie ook www.hermanrenz.nl.

IJmuiden - ‘Vrede op aarde’ is 
het  thema van de Kerstavond-
dienst die op 24 december om 
22.00 uur in de Nieuwe Kerk aan 
de Kanaalstraat wordt gehou-
den. Dit thema is gekozen omdat 
we 2014 wel kunnen kenmerken 
als een jaar met oorlogen in veel 
te veel regio’s. Zelfs aan de gren-
zen van Europa is het niet rustig. 
Denk maar aan wat er plaatsvindt 
in Oekraïne en De Krim. Maar ook 
wat verder weg is er veel geweld. 
Bijvoorbeeld in het Midden Oos-
ten en Afrika. In de Nieuwe Kerk 
wordt op kerstavond een stukje 
gelezen uit het Kerstevangelie en 
kan men luisteren naar een over-
denking van drs. P. Verhagen uit 
Harderwijk. Voorts zal Het Goede 
Herderkoor uit IJmuiden, onder 
leiding van dirigent Jan Schotvan-
ger, de samenzang begeleiden. 
Samenzang waarin het woord Vre-
de vaak zal klinken. In deze dienst 
zullen beide orgels bespeeld wor-
den. Henk Crezee zal de koorzang 
begeleiden op het koororgel ter-
wijl de samenzang met de ge-
meente begeleid zal worden door 
het grote orgel, bespeeld door 
Dirk Out. De kerk zal heel  sfeer-
vol zijn door de verlichting met wel 
200 waxinelichtjes en een mooie 
grote kerstboom. Na de dienst is 
men welkom om onder het genot 
van een kop chocolademelk en 
krentenbrood nog wat na te pra-
ten om daarna verwarmd en ver-
licht de kerstnacht in te gaan.

Kerstdienst in 
Nieuwe Kerk

Slagerij Van Doorn
hoofdsponsor Futsal
Velsen - Op 27 december van-
af 17.00 uur wordt voor de zeven-
de keer het Velser Futsal Kampi-
oenschap gehouden voor club-
teams. ,,Ieder jaar is het weer een 
happening in Sporthal IJmuiden 
Oost’’, vertelt Jasper van der Lin-
den, een van de organisatoren. 
,,Ook dit jaar belooft het weer 
een mooi evenement worden. Al-
le lokale voetbalploegen staan 
weer te trappelen om de strijd 
aan te gaan om het Velser kam-
pioenschap.’’
Naast alle lokale teams waaron-
der de winnaar van vorig jaar, RK-
VV Velsen, doet ook dit jaar weer 

een All Star-team mee. Marco 
Adema is hier verantwoordelijk 
voor. Ieder jaar krijgt hij het weer 
voor elkaar om een spectaculair 
team met lokale grootheden uit 
het verleden bij elkaar te krijgen. 
Het belooft dus weer een span-
nend toernooi te worden. Een 
toernooi dat voor de tweede keer 
mede mogelijk gemaakt wordt 
door Slagerij Johan van Doorn.  
Dit jaar vonden Johan en zijn 
vrouw Gina het leuk om iets ex-
tra’s te doen. Zo hebben zij on-
der andere een heel grote, nieu-
we wisselbeker beschikbaar ge-
steld.

Kerstdienst Ichthuskerk
IJmuiden - ‘Vrede – Gods har-
tenwens’, dat is het thema van 
de kerstnachtdienst op woens-
dag 24 december in de Ichthus-
kerk. Onder leiding van voor-
ganger ds. Kees Lous belooft 
het een prachtige dienst te wor-
den waarin naast het gesproken 
woord er ook veel samenzang  
zal zijn. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Dub de 
Vries - Orgel, Melissa Venema – 
Trompet en Annika Glimmerveen 
– Sopraan. Ook na de dienst 
spelen en zingen zij nog en is er 
voor iedereen warme glühwein 
en chocolademelk  met krenten-
brood. Aanvang 22.00 uur. Op 
kerstmorgen, donderdag 25 de-
cember, is er een kinderkerstvie-

ring. Tjaltje Plug en Carlein Re-
deker zullen met alle kinderen 
in de kerk het kerstverhaal gaan 
‘beleven’. Niet stilzitten dus, maar 
iedereen kan meedoen. De ezel 
speelt hierin een voorname rol! 
En we zingen met elkaar natuur-
lijk weer veel bekende kerstlied-
jes. Ds. Ben Helmers is de voor-
ganger en houdt een korte me-
ditatie voor de grote mensen. Ie-
dereen is welkom, niet alleen 
kinderen, maar ook de vaders en 
moeders, opa’s en oma’s. Want 
kerstfeest is een feest voor ie-
dereen. We beginnen om 10.00 
uur. 
Beide diensten worden gehou-
den in de Ichthuskerk aan de 
Snelliusstraat 40.

Velserbroek - Woensdag 24 de-
cember brengt gezelligheidskoor 
‘FF Anders’ bekende kerstliede-
ren ten gehore. 
Net zoals voorgaande jaren heb-
ben zij weer een prachtig ker-
strepertoire. Van 19.00 uur tot 

20.00 uur kunt u genieten en 
meezingen tijdens de kerstsa-
menzang op het Vestingplein te 
Velserbroek. Ook muziekvereni-
ging Soli zal deze avond niet ont-
breken. Zie ook www.ffanders-
velserbroek.nl.

Komt allen tezamen 
met FF Anders

www. .nl

www. .nl
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Het gemeentebestuur van Velsen wenst u 
prettige  kerstdagen en een goede gezondheid 
in 2015

Voor een persoonlijke uitwisseling van 
 nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur 
van Velsen u hierbij van harte uit voor de 
 nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze vindt plaats op maandag 5 januari 2015 
van 17.00 tot 19.30 uur in het Gemeentehuis, 
Plein 1945 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 

persoonlijke  uitnodigingen te versturen. Deze publicatie komt 

daarvoor in de plaats.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2015

“quod bonum, faustum 
 fortunatumque sit” 

Wij wensen u alles toe Wij wensen u alles toe Wij wensen u alles toe 
wat goed, gelukkig en wat goed, gelukkig en 

voorspoedig moge zijn.voorspoedig moge zijn.voorspoedig moge zijn. F
o

to
: G
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Openingstijden stadhuis
Rond de Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het ge-
meentehuis van Velsen gewijzigd:

Donderdag 25 december ( Eerste Kerstdag) Gesloten
Vrijdag 26 december (Tweede Kerstdag) Gesloten 
Woensdag 31 december ( Oudejaarsdag) Gesloten vanaf 16.00 uur
Donderdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) Gesloten
Vrijdag 2 januari   Open 
Maandag 5 januari   Open vanaf 10.00 uur

Gemeenteraad akkoord 
met voorstel deelgebied 
Grote Buitendijk
Het gebied de Grote Buitendijk/
Hofgeest ligt ten noordoosten 
van Velserbroek en wordt be-
grensd door de rijkswegen A208 
en A9/A22. Aan de zuidzijde 
grenst het gebied aan de Dam-
mersweg. De Grote Buitendijk 
vormt de westgrens. De afgelo-
pen jaren is er gewerkt aan de 
planvorming voor woningbouw 
in dit gebied.

De gemeenteraad heeft op donder-
dag 11 december 2014 besloten om 
het deelgebied Grote Buitendijk 
voorlopig niet te ontwikkelen en de 

gronden af te waarderen. Dit heeft 
rechtstreeks te maken met het feit 
dat het voor dit deelgebied niet mo-
gelijk is gebleken om budgetneu-
traal te ontwikkelen. Dit was wel 
het uitgangspunt van het college en 
de gemeenteraad.

De gemeenteraad staat positief ach-
ter de ontwikkeling van het deelge-
bied Hofgeest op basis van de uit-
gangspunten van het ontwerp-ont-
wikkelingsplan. De ontwikkelende 
partijen in dit deelgebied gaan aan 
de slag met de uitwerking van het 
ontwerp-ontwikkelingsplan.

Speciale Infopagina over 
ondersteuning en zorg
In het hart van deze editie van de 
Jutter/de Hofgeest vindt u de twee-
de speciale editie over de verande-
ringen in de zorg, jeugdhulp en on-
dersteuning op het vlak van werk 
en inkomen, die op 1 januari 2015 

ingaan. Lees over de vragen en zor-
gen van de cliëntenraad, van een 
moeder die jeugdhulp heeft en van 
de deelnemers aan het digitale bur-
gerpanel van Velsen. (foto: Minis-
terie van WVS)
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Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan regels gebonden. Vuurwerk mag uitslui-
tend op 31 december 2014 van 18.00 uur tot 1 januari 2015  02.00 uur wor-
den afgestoken.

Checklist (brand)veilig 
het jaar uit voor gebouwen
De statistieken tonen aan dat de 
schade aan gebouwen, bijvoor-
beeld door vuurwerk, tijdens de-
ze periode van het jaar veel gro-
ter is dan de rest van het jaar.

Het merendeel van deze schades zijn 
gelegenheidsschades, dat wil zeggen 

dat de daders niet alle consequenties 
van hun daden overzien. Er is een 
checklist ‘(brand)veilig het jaar uit’ 
opgesteld. Met 10 eenvoudig te rea-
liseren maatregelen kunt u het pre-
ventieniveau van gebouwen aan-
merkelijk verbeteren. U vindt deze 
checklist op www.velsen.nl.

Geen vuurwerk 
op schoolpleinen
Tijdens de jaarwisseling 2014/2015 is het verboden om vuurwerk af te 
steken op schoolpleinen en de omgeving daarvan. De politie zal optreden 
tegen degenen die dit verbod overtreden. Overtreding kan leiden tot een 
hechtenis van maximaal drie 3 maanden of een fikse geldboete.

Waarschuwing
Het Openbaar Ministerie, de politie 
en de gemeente Velsen waarschu-
wen voor het gebruik van illegaal 
vuurwerk, dat voornamelijk afkom-
stig is uit Oost-Europa. Dit vuur-

werk zorgt voor veel slachtoffers. De 
straffen voor het bezit ervan zijn bo-
vendien hoog. Voor meer informatie: 
www.politie.nl/onderwerpen/vuur-
werk.

Landelijke Naturalisatiedag
Sinds maandag heeft Velsen er 
weer 21 nieuwe Nederlandse in-
gezetenen bij. Ten overstaan van 
burgemeester Weerwind heb-
ben de Velsenaren, afkomstig uit 
tien verschillende landen, tijdens 
de landelijke Naturalisatiedag de 
eed dan wel de belofte afgelegd. 
Hiermee hebben ze officieel het 
Nederlanderschap verkregen. Het 
kleurrijke gezelschap werd fees-
telijk onthaald.

Burgemeester Franc Weerwind ging 
in zijn toespraak in op de betekenis 
van de Nederlandse nationaliteit en 
op de bijzondere verbondenheid met 
ons land die daarmee gepaard gaat. 

Na het officiële gedeelte werden de 
nieuwe Nederlanders getrakteerd op 
een bezoek aan het Zee- en Haven-
museum te IJmuiden.

15 december is het Koninkrijks-
dag, de verjaardag van het Konink-
rijk der Nederlanden. Op die dag in 
1954 kondigde koningin Juliana het 
Statuut voor het Koninkrijk der Ne-
derlanden af. Vandaar dat deze dag 
is uitgeroepen tot landelijke Natu-
ralisatiedag. Los van deze landelijke 
feestdag vindt er in de gemeente om 
de zes weken een naturalisatiecere-
monie plaats, waarbij inwoners de 
Nederlandse nationaliteit verkrij-
gen.( foto: Reinder Weidijk)

Commissie Peijs ‘zeer 
positief ’ over waterzuivering
De riolering en rioolwaterzuive-
ring zijn goed geregeld. Voorzit-
ter Karla Peijs van de zogeheten 
Visitatiecommissie Waterketen is 
‘zeer positief’ over het samenwer-
kingsverband tussen de gemeen-
ten en het waterschap. Dat staat 
in het rapport, dat de commissie 
vorige week heeft vrijgegeven. 

In Kennemerland is een besparings-
doelstelling ingepland van 10 mil-
joen euro. Op de afvalwaterzuive-
ring Velsen wordt voor het eerst in 
Nederland een DEMON EssDe in-
stallatie ingebouwd. Deze innovatie-
ve installatie zuivert niet alleen ri-
oolwater efficiënter, maar levert ook 
energie op. Ook werken Rijnland en 
Velsen nauw samen met als doel om 
te komen tot structurele verlaging 
van maatschappelijke lasten en ver-
betering van de kwaliteit van de af-
valwaterketen. Dat gebeurt door uit-
voering van het project OAS, waarbij 

Velsen zorgt voor het afkoppelen van 
regenwater van de riolering. Hier-
door wordt minder schoon regenwa-
ter afgevoerd naar de rioolwaterzui-
vering. Dit gebeurt momenteel aan 
de IJmuiderstraatweg en in de Am-
pèrestraat. 

Waterschapsbestuurder Hans 
Schouffoer ziet de beoordeling als 
een ‘bevestiging dat gemeenten en 
waterschap op de goede weg zit-
ten en ook tempo weten te houden’. 
Ook wethouder Floor Bal van Vel-
sen toont zich tevreden: “Lande-
lijk wordt gesignaleerd dat gemeen-
ten en waterschap resultaat boe-
ken als het gaat om de 3 K’s van het 
Bestuursakkoord Water.’’ De 3 K’s 
staan voor: kostenvermindering, 
kwaliteitsverbetering en kwetsbaar-
heid. Het complete rapport van de 
visitatiecommissie is terug te vin-
den op de website www.samenwer-
kenaanwater.nl.
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Bewonersavond over 
grondwatersituatie
Tijdens de bewonersavond op 2 april 
2014 over de grondwatersituatie in 
Velsen-Noord is toegezegd om on-
derzoek te doen naar het grond-
water. Daarbij was aangegeven dat 
eind 2014 opnieuw een bewoners-

avond zou worden georganiseerd om 
de uitkomsten van het onderzoek te 
bespreken.  Deze bewonersavond is 
uitgesteld en zal worden gehouden 
op donderdag 19 februari  in Water-
vliet/De Mel.

Werk aan de weg
In januari 2014 is KWS Infra ge-
start met de werkzaamheden 
aan de IJmuiderstraatweg. Wat 
is de huidige stand van zaken?

Julianakade en omgeving
Er is hard doorgewerkt. Helaas 
hebben de werkzaamheden,  met 
name de riolering nabij de Hom-
burgstraat, vertraging opgelopen. 
Nog deze week  wordt de Juliana-
kade gedeeltelijk opengesteld voor 
het verkeer. Het gedeelte tussen de 
Homburgstraat en de Willem Ba-
rendszstraat is geas-falteerd. De 
parkeerplaatsen en het trottoir aan 
de zijde van de woningen worden 
afgerond,  zodat de woningen  voor 
de feestdagen normaal bereikbaar 
zijn. Verder is het plan de berm aan 
de overzijde van de Julianakade op 
te ruimen. De eerste meters van de 
Homburgstraat blijven echter af-
gezet met bouwhekken. Het plan 
is om in het nieuwe jaar meteen te 
beginnen met de afronding van de 

parkeerplaatsen, het fietspad aan 
de zijde van De Geul en met het 
opbreken van het laatste deel van 
het project, vanaf de Willem Ba-
rendszstraat tot de Kennemerlaan.

Tussen de Van der Doesstraat 
en de Homburgstraat
Vanwege weersomstandigheden is 
het tot dusver nog niet gelukt om 
op het gedeelte tussen de Van der 
Doesstraat en de Homburgstraat 
de asfaltdeklaag aan te brengen en 
de belijning af te maken.  Zodra dit 
kan, zal hiermee worden begonnen. 
De aannemer houdt u op de hoogte.

Tussen de De Noostraat en de 
Van der Zwaagstraat
Het werkterrein van KWS Infra 
en andere aannemers wordt op-
geruimd. De aanleg van het Wille-
brordpark kan dan gestart worden. 
De verhardingen achter de garage-
boxen aan de Willebrordstraat zijn 
klaar voor de feestdagen.

Lichtjesfeest in IJmuiden
Het hagelde, het sneeuwde en het 
was er zo koud... Maar dat weer-
hield ruim honderd mensen er af-
gelopen vrijdag niet van om naar 
het Lichtjesfeest op Plein 1945 te 
komen.

De belangstelling bleef vanwege 
de harde wind achter op vorig jaar, 
maar de sfeer was er niet minder om. 
Muziek, een ouderwetse draaimo-
len en een prachtige kerstboom met 
geschenken zorgden voor een war-

me aftrap van de kerstperiode. Bur-
gemeester Franc Weerwind en wet-
houder Floor Bal waren erbij. Aan de 
burgemeester de taak om de kerst-
boomverlichting rond 18.00 uur on-
der luid gejuich van de kleintjes te 
ontsteken. Hij bedankte de initia-
tiefnemers en wenste een ieder fij-
ne kerstdagen en een goede gezond-
heid in 2015. Na deze kersboodschap 
zochten de bezoekers thuis hun war-
me stal weer op. (foto: Reinder Wei-
dijk )

De gemeente Velsen nodigt haar inwoners uit. Heeft u vragen over de 
veranderingen in de zorg, jeugdhulp, werk & inkomen? Kom dan naar 
het speciale loket in het gemeentehuis – ook open op 2 januari – of 
naar een van de markten in januari.

Tussen 15 december en 15 januari is er een speciaal loket in het gemeente-
huis beschikbaar. U kunt terecht van maandag tot en met donderdag tussen 
10 en 12 uur ’s morgens en tussen 2 en 4 uur ’s middags. Dat kan ook op vrij-
dag 2 januari 2015. Op deze uren is er een balie speciaal voor gereserveerd, 
maar u kunt ook op alle andere openingsuren van het gemeentehuis terecht. 

In januari 2015 kunt u op de weekmarkten van Santpoort-Noord en IJmui-
den en bij de Dekamarkt in Velsen-Noord uw vragen stellen aan wethou-
ders en medewerkers van de gemeente Velsen. Dus heeft u vragen – kom 
langs en stel ze!

Waar en wanneer?
Vrijdag 9 januari 09.00 – 13.00 uur Dekamarkt Velsen-Noord 
Vrijdag 16 januari  09.00 – 13.00 uur Weekmarkt Santpoort-Noord
Donderdag 29 januari  10.00 – 13.00 uur  Weekmarkt IJmuiden

Veranderingen in de zorg

Vragen? Kom langs!
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

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 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 6 
december  2014 tot en met 12 de-
cember 2014 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Kotterkade ong., oprichten trafor-
uimte (10/12/2014 ) w14.000605.

Driehuis 

Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 38 t/m 60 en 
Hageveldlaan 1 t/m 23, renove-
ren balkonhekwerken (11/12/2014) 
w14.000607.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 52, kappen 
boom (09/12/2014) w14.000604.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 22, plaatsen dakka-
pel (11/12/2014) w14.000608.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvra(a)g(en) 
dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
De Rijpstraat 18, plaatsen dakop-
bouw (19/09/2014) w14.000434;
Bik en Arnoldkade 25 en 27, wij-
zigen dakopbouw (17/10/2014) 
w14.000505.

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 64, oprichten ga-
rage met kantoorruimte en kappen 4 
bomen (17/10/2014) w14.000508.

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-

Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopi-
ge voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De 
verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Willemsbeekweg 44, vergroten dakop-
bouw (10/12/2014) w14.000521;
Julianakade 104, plaatsen dakkapel 
(voorgevel)(10/12/2014) w14.000558;
Zandvoortstraat 56, veranderen zolder 
en aanbrengen reclame (11/12/2014) 
w14.000527;

Pruimenboomplein 74, plaatsen balkon-
beglazing (16/12/2014) w14.000585.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 62, aanbouwen erker 
en plaatsen erfafscheiding (11/12/2014)

Santpoort-Zuid 
Velserenderlaan ong., kappen 25 bomen 
(12/12/2014) w14.000563;
Bruno Klauwersstraat 7, kappen boom 
(15/12/2014) w14.000595.

Velsen-Zuid
Meervlietstraat 77, plaatsen dakkapel 
(achtergevel)(15/12/2014) w14.000525.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Broekerdreef 134-140, oprichten show-
room (15/12/2014) w14.000532.
Liniepad 50, starten bed & breakfast 
(15/12/2014) w14.000518.

Vergunningen Algemene Plaatselij-
ke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Kofferbakmarkt, 27 september 2015, 
Velserduinplein te IJmuiden (12/12/ 
2014) u14.012327;
Kerstsamenzang, 23 december 2014, 
Plein 1945 te IJmuiden (15/12/2014), 
u14.012080.

Standplaatsen artikel 5:18 APV
Tijdelijke uitbreiding verkoop loem-
pia’s 25 en 26 december 2014,locatie 
Sterbastion, Velserbroek (16/12/2014) 
u14.012407;
Verkoop kipproducten  op zaterdag van-
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Besluiten (vervolg)

Regelingen sportaccommodaties 2015

Legesverordening

af 1 januari 2015 tot 1 januari 2020, lo-
catie Planetenweg ter hoogte van num-
mer 76A te IJmuiden (16/12/2014) 
u14.012376.

Rommelmarkt artikel 5:22 APV
Sporthal Zeekwijk, Eenhoornstraat  2 
IJmuiden op 1 februari 2015 van 09:00 
tot 15:00 uur (16/12/2014) u14.012359;
sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 
6 IJmuiden op 1 maart 2015 van 09:00 
tot 15:00 uur (16/12/2014) u14.012355.

Ontheffing werken buiten reguliere 
werktijden artikel 4:5 APV
Werkzaamheden (tussen 19.00 uur en 

07.00 uur) voor de bouw van hoogspan-
ningsmasten (nr. 15 en 16) op het terrein 
van de golfbaan Spaarnwoude te Velsen-
Zuid van 5 januari 2015 tot en met 25 
maart 2015.

Ingetrokken Bouwvergunningen
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft bouwvergun-
ningen ingetrokken voor: 

Ver Loren Van Themaatlaan 10 te Vel-
sen-Zuid, BL 8-2009, plaatsen 2 dakka-
pellen voor- en achterdakvlak;
Van Den Vondellaan 19 te Driehuis, deels 
intrekken van BL 308-2007, veranderen 

woning met uitbouw  en plaatsen 2 dak-
kapellen voor- en achterdakvlak;
Tolsduinerlaan 14 te Velsen-Zuid, deels  
intrekken van BL 342-2008, plaatsen 
groendrager en gemetselde erfafschei-
ding;
Cornwallstraat 10 te IJmuiden, BP 21-
2009, veranderen bedrijfsgebouw;
Concordiastraat ong. te Velsen-Noord, 
BP 68-2007, oprichten bedrijfsgebouw 
met kantoor;
Van Ostadestraat 89 te IJmuiden, BP 93-
2001, vergroten woning met dakopbouw;
Wijkerstraatweg 77 te Velsen-Noord, BP 
216-2009, vergroten dienstcentrum;.
Hiëronymus van Alphenlaan 1 te Drie-

huis, BP 256-2004, veranderen zijgevel;
Valeriuslaan 7 te Driehuis, vergroten 
1ste verdieping;
Concordiastraat ong. te Velsen-Noord, 
BP 281-2008, oprichten bedrijfsgebouw;
Bakkerstraat 23 te IJmuiden, BP 720-
1999, vergroten woning met dakopbouw;
Spilbergenstraat 21 te IJmuiden, BP 
834-2002, plaatsen dakopbouw;
Piet Heinstraat 62 te IJmuiden, BP 99-
1997, vergroten woning met dakopbouw.

Het besluit tot intrekken van de vergun-
ningen is op 2 december 2014 verstuurd.

De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de ge-
meentelijke sportaccommodaties voor 2015 vastgesteld. Er zijn drie 
regelingen: de Regeling sportterreinen 2015-2016; de Regeling sport-
hallen en gymlokalen 2015-2016 en de Regeling zwembad De Heeren-
duinen 2015.

De volledige regelingen zijn te vinden op www.velsen.nl (Bestuur& 
Organisatie>Beleid > Cultuur, Sport & Vrije Tijd > sportbeleid of via Rege-
lingen & Verordeningen (regelingenbank)), www.sportloketvelsen.nl (sport 
& gemeente > sportaccommodaties in Velsen), of www.zwembadvelsen.nl 
(algemeen > huisregels).

Overzicht  van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten voorbehou-
den).

Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2015
Losse baden:
- Kinderen 0 en 1 jaar    gratis
- 16 jaar en ouder     € 5,00
- Onder 16 jaar     € 4,50
- Daluren     € 4,50
Meerbadenkaarten:
- 10 baden- kaarten (prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis
- 25 baden- kaarten (prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis
- 50 baden- kaarten (prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis
- 100 baden- kaarten (prijs van) 60 losse baden + 40 baden gratis 
 (100 badenkaart vervalt per 1-4-2015)

Zwemles:
- Maandkaart kinderen, 2x per week, 30 min./45 min. € 45,45/ 68,20
- Maandkaart volwassenen, 1x per week  € 36,90
- Losse les      € 10,60

Sportterreinen 2015-2016 m.i.v. 1 juli 2015 
- Voetbalveld     €   3.849,10
- Kunstgrasveld voetbal    € 11.547,30
- Kunstgrasveld hockey    €   7.098,89
- Honk- softbalveld    €   3.078,50
- Korfbalveld     €   3.078,50
- Handbalveld     €   2.314,90
- Rugbyveld     €   3.078,50
- Atletiekcomplex     € 13.304,75

Sporthallen 2015-2016 m.i.v. 1 juli 2015
- Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik, per uur €  43,50
- Competitie gebruik, per uur   €  57,00
- Overige gebruikers, per uur   €  47,50

Gymzalen 2015-2016 m.i.v. 1 juli 2015
- Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik, 
      per seizoen/uur € 400,00
- Plaatselijke sportverenigingen  losse uren €     13,50
- Overige gebruikers vast gebruik, per seizoen/uur € 492,00
- Overige gebruikers losse uren   €     18,70

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft in haar ver-
gadering van 16 december  2014 
vastgesteld de eerste wijziging le-
gesverordening 2015 vastgesteld. 

De wijziging treedt op 1 januari 
2015 in werking.

Ter inzage
De tekst van (de wijziging van de) 

verordening is in het elektronisch 
gemeenteblad gepubliceerd.  Een 
uitdraai van het elektronisch ge-
meenteblad is in te zien bij de balie 
van het stadhuis.  De verordening 

wordt ook gepubliceerd op de websi-
te van de gemeente Velsen.
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
haar vergadering van 24 novem-
ber 2014 heeft besloten:

- de vijfde wijziging van de gemeen-

schappelijke regeling Milieudienst 
IJmond (nieuwe naam: Gemeen-
schappelijke regeling Omgevings-
dienst IJmond) vast te stellen;

- de wijziging op 1 januari 2014 in 
werking te laten treden. 

Ter inzage
De tekst van gewijzigde gemeen-
schappelijke regeling Milieudienst 
IJmond is in het elektronisch ge-
meenteblad gepubliceerd.  Een uit-
draai van het elektronisch gemeen-

teblad is in te zien bij de balie van het 
stadhuis.  De verordening wordt ook 
gepubliceerd op de website van de 
gemeente Velsen: www.velsen.rege-
lingenbank.nl.

Correctie op bekendmaking
Dit is een correctie de bekendmaking die op 
23 januari in het gemeenteblad gepubliceerd 
stond, maar per abuis zonder onderstaande 
tekst geplaatst was.

Archiefverordening gemeente Velsen 2013

De gemeenteraad van gemeente Velsen

gelezen het voorstel van burgemeester en wethou-
ders van 5 november 2013

gelet op artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid 
van de Archiefwet 1995 

Besluit vast te stellen de navolgende:

Verordening betreffende de zorg van burgemees-
ter en wethouders voor de archiefbescheiden van 
de gemeentelijke organen, het aanwijzen en het 
beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht 
op  het beheer van de archiefbescheiden, voor zo-
ver deze niet zijn overgebracht naar de archiefbe-
waarplaats (Archiefverordening).

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- het deel van de Breesaapstraat tus-
sen de Oranjestraat en de Duin-
straat te IJmuiden voor de duur van 
de werkzaamheden gesloten te ver-
klaren voor voertuigen, ruiters en 
geleiders van rij- of trekdieren of vee 
door middel van het plaatsen van 
rood-witte hekken voorzien van de 
borden met code C1 zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990;

- het deel van de Frogerstraat tus-
sen de Oranjestraat en de Ir. Jus-
tus Dirksstraat te IJmuiden voor de 
duur van de werkzaamheden in te 
stellen als een eenrichtingsweg door 
middel van het plaatsen van de bor-
den met code C2 en C3 zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990;

- een parkeerverbod in te stellen aan 
de noordoostelijke zijde van de Bik- 
en Arnoldkade, op het gedeelte tus-
sen de Frogerstraat en de Breesaap-
straat, te IJmuiden door middel van 
het plaatsen van de borden met co-

de E1 zoals bedoeld in bijlage 1 van 
het reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990. 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digi-
tale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inlog-

gen via DigiD) een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen  bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant. 
Deze advertentie is bedoeld als extra 
service.

Het college van burgemeester en wethouders  heeft in haar vergade-
ring van 16 december  2014 vastgesteld:

Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingdeurwaarder;
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar;
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar (Burgerzaken);
Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar;
Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen;
Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder;
Aanwijzingsbesluit voor verzending aanslagbiljetten;
Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen;
Besluit algemeen mandaat en machtiging belastingbevoegdheid college;

De heffingsambtenaar heeft op 16 december 2014 de volgende besluiten 
vastgesteld:

- Mandaatbesluit van de ambtenaar belasting me de heffing beslissing op be-
zwaar- en beroepschrift;

- Mandaatbesluit ambtenaar beroepsprocedure.

Ter inzage
De tekst van (de wijziging van de) verordening is in het elektronisch gemeen-
teblad gepubliceerd.  Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is in te 
zien bij de balie van het stadhuis.  De verordening wordt ook gepubliceerd op 
de website van de gemeente Velsen.

Medelingen
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