
Zingen met je buren
Velserbroek - Burgemeester Weerwind kwam, net als veel Velserbroekers, door ‘weer en wind’ naar 
het Vestingplein om op kerstavond de samenzang te openen. Er was een grote opkomst bij deze gezel-
lige start van het kerstweekeinde. Kennelijk is het samen zingen met je buren een goed alternatief voor 
de meer traditionele nachtmis. Het gelegenheidskoor van Soli begeleidde het Velserbroekse koor FF An-
ders bij de diverse kerstliederen. Er werden kerstmutsen uitgedeeld en later was er voor iedereen war-
me chocolademelk of glühwein, zodat men warm en opgewekt door sneeuw en ijs naar huis terugkeer-
de. (foto: Bas Idema)

Beitsbaan 22 uitgebrand
Beverwijk - Op het terrein van 
Tata Steel is maandag om-
streeks 18.15 uur een grote 
brand uitgebroken in een van 
de drie beitsbanen. Er vielen 
geen gewonden en volgens Ta-
ta Steel is er geen gevaar ge-
weest voor de volksgezond-
heid, ondanks het feit dat zich 
in de hal een grote hoeveel-
heid zoutzuur bevindt.

Een kwartier na de eerste mel-
ding werd de hulp ingeroepen 
van omliggende brandweerkorp-
sen. De brand werd opgeschaald 
naar Grip 3, wat staat voor ‘drei-
ging van een ramp’. De brand 
werd op het hoogtepunt bestre-
den door tientallen brandweer-
mensen. Uit voorzorg werden om-
liggende fabrieken en gebouwen 
ontruimd. Diverse ambulances 
stonden klaar om gewonden af 
te voeren, maar deze bleken niet 
nodig te zijn. Omstreeks 21.00 uur 
was de brand onder controle. Het 
nablussen duurde de hele nacht.
Over de oorzaak van de brand is 

nog niets bekend. Wel is duidelijk 
dat in Beitsbaan 22 vaker onge-
lukken zijn gebeurd. Uit een ver-
slag van onderhoudsbedrijf Reno-
plan blijkt dat de fabriek in 2003 
beschadigd raakte nadat 80.000 
liter zoutzuur was vrijgekomen.
Tata Steel meldt in een persbe-
richt dat de brand geen gevolgen 
heeft voor de productie van ruw-

staal. De twee andere beitsba-
nen in IJmuiden en de beitsbanen 
van andere Europese vestigingen 
worden ingezet om de effecten 
voor leveringen zo veel mogelijk 
te beperken.
Beitsbaan 22 staat naast 
Koudwals 22 aan de Willem Bak-
kerweg in Beverwijk. (Friso Hui-
zinga, foto: Michel van Bergen)

‘Nieuwjaarsduik 
Velserbroek gaat door’
Velserbroek - Ondanks de vorst 
van de afgelopen dagen, gaat 
de Nieuwjaarsduik in Velser-
broek op 1 januari om 16.00 uur 
in de Westbroekplas waarschijn-
lijk gewoon door. ,,Op oudejaars-
dag nemen we de beslissing”, 
zegt organisator Gerrit Ligten-
berg. ,,Maar de weersvoorspel-
lingen zijn gunstig en alle voor-
zorgsmaatregelen zijn genomen. 
Ik wil nog niet aan een afgelas-
ting denken.”
Ligtenberg adviseert de deelne-
mers wel om op weg naar het 
ijskoude water schoeisel en een 
badjas te dragen. ,,Tussen Vil-
la Westend en het strandje waar 
we de duik houden is het zo’n 
200 meter lopen. Er staat daar 
een tentje waarin de deelnemers 
even kunnen schuilen.” De orga-
nisatie gaat volgens Ligtenberg 
niet over een nacht ijs. ,,De red-
dingsbrigade Haarlem is aanwe-
zig en een ambulance is in de 

buurt. We hebben goed overleg 
met de autoriteiten, we willen de 
risico’s zoveel mogelijk beper-
ken.’’
Tuincentrum Velserbroek, dat op 
1 januari zijn deuren sluit, heeft 
het comité 25 jaar Velserbroek 
toegezegd om als ‘afscheidsca-
deau’ het dweilorkest te sponso-
ren. ,, Streetband de Windmolens 
uit Velserbroek zal de deelne-
mers muzikaal begeleiden. Ho-
pelijk zijn hun klanken hartver-
warmend. Bovendien is er war-
me chocolademelk, erwtensoep 
en worst in Villa Westend, van-
zelfsprekend beschikbaar ge-
steld door Unox.”
Deelname aan de nieuwjaarsduik 
Velserbroek is gratis. Inschrijven 
kan via www.25jaarvelserbroek.
nl. Wie zich heeft ingeschreven, 
krijgt bericht als de duik onver-
hoopt toch wordt afgelast. De 
website zal ook de laatste infor-
matie geven.

Santpoort-Noord - De schaats-
baan aan de Hoofdstraat hun-
kert naar een korte dooiperio-
de. De bak is nu gevuld met een 
onbruikbare dikke laag plak-
sneeuw en ijs. Op dit moment 
zit er dus niets anders op dan 
de dooi zijn werk te laten doen. 
De ijsmeesters kijken uit naar de 
tijd dat ze een glanzende ijsvloer 
kunnen opbouwen, zodat de kin-
deren uit Santpoort weer lekker 
kunnen krassen.
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, 
tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice op nummer 
088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Rabobank Dubbelzeskamp
Velsense scholieren 
beslist geen ‘watjes’
IJmuiden - Dapper en onver-
vaard deden ook deze kerstva-
kantie honderden leerlingen van 
Velsense basisscholen mee aan 
de spannende spelletjes van de 
Rabobank Dubbelzeskamp. Zie 
je maar in evenwicht te houden 
op een bal van twee meter hoog, 
die door je kameraadjes wordt 
voortgeduwd. Of klim tussen de 
kaken van de grijpgrage draak 
als begin van de stormbaan. 
Nee, de scholieren van Velsen 
zijn geen watjes.
Wel zijn het enthousiaste kinde-
ren die in teams werken aan op-
drachten die echt niet allemaal 
zo makkelijk zijn. Zo moest bij de 
materiaalrace een traject wor-
den afgelegd, waarbij de kinde-
ren hun voeten niet op de grond 
mochten zetten. Met hulp van 
twee matten moest een tiental 
kinderen zich verplaatsen, daar-
bij gehinderd door onnutte za-
ken als trechters en vergieten 

die ook allemaal mee moesten 
en de grond niet mochten raken.
Dat vereiste flink wat concen-
tratie. 
Bij de start van de spelletjes 
klonk steeds weer de yell van de 
tientallen teams, die opvallend 
vaak eindigden op het woord 
‘kampioen’. Toch kan niet ieder-
een kampioen worden. En daar 
ging het ook helemaal niet om. 
De Rabobank Dubbelzeskamp 
is een sportieve uitdaging om in 
beweging te komen, maar daar 
hebben de kinderen geen bood-
schap aan, die vinden het vooral 
een ‘cool feestje’. 
Deze Rabobank Dubbelzeskamp 
wordt gesponsord door Rabo-
bank Velsen en Omstreken, ge-
organiseerd door de gemeen-
te Velsen en uitgevoerd door het 
Recreators sportteam uit Nijkerk. 
Daarbij kregen ze ondersteuning 
van MBO en HBO studenten. 
(Karin Dekkers)

Liedjes van Louis Davids 
in het Witte Theater
IJmuiden - Zondag 9 januari is 
de theaterproductie ‘Liedjes van 
Louis Davids’ te zien in het Wit-
te Theater. In deze voorstelling 
speelt onder andere de 24-jari-
ge IJmuidenaar Danny van Zuij-
len mee.
Het programma is een muzika-
le ode aan de cabaretier. Bij zijn 
overlijden in 1939 liet hij een 
oeuvre na uit alle facetten van 
het vak: film, cabaret, revue en 
variété. Bijzonder is dat de cri-
sisliedjes uit de jaren ‘30 uitzon-
derlijk actueel blijken te zijn. Ook 
liedjes over anti-semitisme uit de 
jaren van vlak voor de tweede 
wereldoorlog passen perfect in 
de huidige tijdsgeest. 
Vier jonge, veelbelovende thea-
termakers gaan ieder op hun ei-
gen manier aan de slag met de 
liedjes van Louis Davids. Deze 
liedjes vormen de basis van het 
theaterprogramma. Geniet van 
de schitterende hoogtepunten 
uit zijn onverwoestbare en on-
vergetelijke repertoire waaron-

der ‘Zandvoort bij de zee’, ‘De 
voetbalmatch’, ‘Het hondje van 
Dirkie’, ‘Een reisje langs de Rijn’, 
‘De kleine man’ én natuurlijk 
liedjes uit ‘De Jantjes’.
‘Liedjes van Louis Davids’ speelt 
op zondag 9 januari in het Wit-
te Theater te IJmuiden. Aanvang 
15.00 uur. Kaarten kosten 10 eu-
ro. Reserveren via 0255-521972 
of www.wittetheater.nl.
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Donderdag 30 december

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘El Secre-
to de Sus Ojos’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 

Vrijdag 31 december
Café Cheers, Kennemerlaan 
93, IJmuiden. Drankverloting 
aanvang 14.00 uur. 24.00 uur 
zijn wij weer open!
Café ‘t Centrum, Kennemer-
laan 124: oudejaarsmiddag met 
drankverloting en zanger Robin 
Razz, aanvang 16.00 uur. 
Zeewegbar, Zeeweg 149. Open 
v.a. 16.00 uur. 21.30 Uur live op-
treden Annebel & Friends, fees-
ten tot in de vroege uurtjes. 
Gratis entree.

Zaterdag 1 januari

Nieuwjaarsduik IJmuiden. 
Inschrijven bij paviljoen Noord-
zee. Duik om 12.00 uur.
Nieuwjaarsduik Westbroek-
plas Velserbroek om 16.00 
uur. Met livemuziek en Unox 
duikmeester. Inschrijven via 
www.25jaarvelserbroek.nl.
Café IJmuiden, W. Ba-
rendszstr.21: dj Bas en zanger 
Peter de Haas. Aanvang 16.30 
uur.
Café Cheers, Kennemerlaan 
93, IJmuiden. DJ Kees. Aanvang 
20.00 uur.
Beach Inn, IJmuiderstrand: 
nieuwjaarsfeest van 17.00 tot 
3.00 uur met artiesten uit eigen 
keuken. Gratis entree. 

Zondag 2 januari
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg, 
Santpoort-Noord: concert Cho-
pin van pianist Seenu Sing. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
vrij, bijdrage gewenst.

Maandag 3 januari

Nieuwjaarsreceptie gemeen-
te Velsen. Van 17.00 tot 19.30 
uur.

Dinsdag 4 januari
 

Alzheimer Café in Brasse-
rie Waterrijck, Lessestraat 3, 
Heemskerk. Van 20.00 tot 21.30 
uur. Toegang gratis. 

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Tussen 17 december en 5 ja-
nuari is er geen open tafel.
Oud en Nieuw viering van 19.30 
tot ongeveer 01.00 uur. Kosten 
10,-. Kaartverkoop start maan-
dag 6 december tussen 10.00 en 
11.30 uur.
Nieuwjaarsreceptie maandag 
3 januari van 14.30 tot 16.00 uur.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op al-
le middagen en in het weekend. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-, 
vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
 
Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Oudejaarsdag: geen open ta-
fel op vrijdag 31 december. Het 
wijksteunpunt is vanaf 13.00 uur 
gesloten.
Nieuwjaarsreceptie op zondag 
2 januari, van 11.30 tot 14.00 uur.
Restaurant is vanaf 3 janua-
ri weer open. Op maandag 3 ja-
nuari tussen 11.45 en 13.00 uur 
een kopje soep, hoofdmaaltijd en 
toetje, kosten 6 euro.
Erwtensoep maaltijd op don-
derdag 6 januari, aanvang 12.00 
uur. Kosten 2,50 euro.
Demonstratie WII spel: lekker 
bewegen met een computerspel. 
Dit kan iedereen. Aanvang 13.30 
uur. Deelname gratis. 
Hofstede Cinema: fi lm Police 
Academy 2. Aanvang 19.30 uur. 
Kaarten 2 euro, incl. kopje kof-
fi e/thee en hapje.
Open tafel op vrijdag 7 janu-
ari, kippensoep, kibbeling en 
bavaroise met slagroom. Aan-
vang 12.30 uur.  Kosten 6 euro. 
Opgeven op maandag 3 januari 
tussen 11.0 en 12.00 uur. Dins-
dag 11 januari tomatensoep, 
chili en vanilleyoghurt, aanvang 
17.30 uur, kosten 6 euro. Opge-
ven donderdag 6 januari tussen 
11.00 en 12.00 uur.
Nieuwe expositie van De Bos-

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

hoek tot en met 7 februari tijdens 
de openingstijden van het wijk-
steunpunt.
Vrijwilligers gezocht voor de 
open tafel (kok, keukenmede-
werker, afwas), felicitatiedienst 
en het buffet. Info: M. Stam, 023-
5386528.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffi ce van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffi edames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Cursus ‘Wegwijs op computer 
en internet’. De lessen worden 
gegeven op maandag- en vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 
uur. Aanmelden kan bij de ser-
vicebalie van De Moerberg.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Oudejaarsmiddag met oliebol-
len en optreden van Guus van de 
Berghe. Vrijdag 31 december om 
15.00 uur.

Wijksteunpunt Watervliet, 
Doelmanstraat 34, Velsen-
Noord, 0251-226445.
Wijksteunpunt gesloten tus-
sen 27 december en 9 januari 
vanwege nieuwe aankleding.
Nieuwjaarsreceptie op 9 janu-
ari om 15.00 en 17.00 uur. 
Open tafel op maandag 10 ja-
nuari met groentesoep, spruit-
jes met gehaktbal en een des-
sert. Opgeven kan tot donderdag 
6 januari. Kosten 6 euro.

Galapremière ‘Niet-
meer-zo-piep-show’
IJmuiden - Wat te doen na je 
pensioen? Daar draait het om in 
de ‘Niet-Meer-Zo-Piep-Show’. 
In Amsterdam zijn de maande-
lijks terugkerende ‘Niet-meer-zo-
piep’-voorstellingen een regel-
rechte hit. Bezoekers vergelijken 
de bonte zondagmiddagshow 
vol oudere artiesten als Eli Asser, 
Hetty Blok, Greetje Kauffeld, As-
trid Nijgh en Bram van der Vlugt, 
met een Wim T. Schippers-show. 
Op zondag 23 januari (14.30 uur) 
rolt de Stadsschouwburg Velsen 
de rode loper uit, want deze unie-
ke feel good-theatermiddag be-
leeft in Velsen de landelijke ga-
lapremière. Het publiek staat een 
feel good-show te wachten vol 
vaart, vrolijkheid, ontroering, hila-
riteit, actualiteit en verrassingen.
In de Amsterdamse Meervaart 
zijn de ‘Niet-meer-zo-piep’-voor-
stellingen niet meer weg te den-
ken. Nu is het tijd voor de rest 
van Nederland om kennis te ma-
ken met deze hartverwarmen-
de show. De Niet-Meer-Zo-Piep-
Show is een bonte show over het 
nieuwe ouder worden, over wat te 
doen na je pensioen? Een show 

vol sexy, rebelse, vrolijke, chagrij-
nige en brave ouderen. Met live 
muziek van de NMZP-huisband 
met o.a Clous van Mechelen en 
Kim Soepnel. Met het NMZP-
koor, twintig bijzondere mensen 
van 60 t/m 93 jaar die hun erva-
ringen met het ouder worden de-
len in een hilarische en ontroe-
rende show. Over oppasopa’s die 
liever een cruise gaan maken. 
Over ouderen die nog steeds op 
de barricaden staan. Broos en vi-
taal tonen ouderen van 60 tot 100 
hun levenskracht. Geen nostal-
gie, maar met beide benen (én 
rollator) in het heden. Voor het 
publiek de kans om te genie-
ten van beroemde en minder be-
roemde artiesten, meezingliedjes, 
stijldansen, muziek en interviews 
door presentatrice/actrice Mou-
na Goeman Borgesius (o.a. be-
kend als Zus in ‘Toen was geluk 
heel gewoon’). Speciale gast tij-
dens deze galapremièrevoorstel-
ling is acteur Bram van der Vlugt.
Prijs: 17,75 euro, incl. pauzedrank-
je en garderobe. Reserveren en 
informatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of 0255-515789.

Ik zal vast niet de enige zijn 
maar wil dit toch kwijt. Ik vind 
het een schande zoals de door-
gaande fi etsroutes in IJmui-
den sneeuwvrij worden gehou-
den. Gevolg, fi etsers op de rij-
weg met alle gevolgen van 
dien of valpartijen op het fi ets-
pad. Ik ben dinsdag 21 decem-
ber met de fi ets naar mijn werk 
in Amsterdam gegaan. In IJmui-
den was het een grote glijpartij 
en wat schertst mijn verbazing: 

vanaf de tunnel richting West-
poort een geheel sneeuwvrij 
fi etspad. Ja echt! Het kan dus 
wel! ‘Geen zout’, hoor je overal, 
zelfs als dat al zo, is neem dan 
in ieder geval de moeite om de 
sneeuw aan de kant te schui-
ven. Of zijn de sneeuwschuivers 
ook al op? Vandaag maar de 
bus genomen om kans de kans 
op valpartijen uit te sluiten.

Ab de Graaf, IJmuiden

Ingezonden brief

Velsen - Zaterdag 1 januari 
opent Erik Beekman het nieuwe 
jaar op Seaport FM. Tussen 12.00 
en 15.00 uur is er onder andere 
aandacht voor de Nieuwjaars-
duik in IJmuiden, met sfeerre-
portages vanuit Paviljoen Noord-
zee en op het strand. Daarnaast 
een terugblik op 2010 met de 

muziek die daarin een belangrij-
ke rol heeft gespeeld. Tussen al 
deze zaken door is er ook aan-
dacht voor de Seaport FM ge-
schiedenis. De zender is het ju-
bileumjaar ingegaan. Seaport 
FM is te beluisteren via de kabel 
op 89.0, FM 107.8 en wereldwijd 
via internet www.seaportplaza.nl.

Seaport FM duikt 
het nieuwe jaar in

Zeewegbar: hele
avond en nacht open
IJmuiden - Voor het eerst blijft 
de Zeewegbar tijdens oud en 
nieuw de hele avond en nacht 
open. Het feest begint om 16.00 
uur. Rond 21.30 uur staat een 
spetterend live-optreden ge-
pland van Annebel & Friends. 

Tijdens de jaarwisseling staan 
er oliebollen en lekkere hapjes 
klaar voor de feestvierders. En 
uiteraard is een spetterend vuur-
werk! Daarna wordt doorgefeest 
tot in de vroege uurtjes. Gratis 
entree!
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VakantieXperts heet nu Travel XL
Nieuwe naam met 
vertrouwde gezichten
Santpoort-Noord - Nog net op 
de valreep van het oude jaar is 
er goed nieuws voor de inwoners 
van Santpoort en directe omge-
ving. VakantieXperts van Lim-
burg heet vanaf 1 januari name-
lijk TravelXL van Limburg. On-
der deze naam is het vertrouw-
de reisbureau aangesloten bij 
een samenwerkingsverband van 
een groot aantal gerenommeer-
de onafhankelijke kwaliteit reis-
bureaus in Nederland.
,,TravelXL staat voor eXceLlent 
persoonlijk advies voor alle rei-
zen en vakanties,  daarom voel-
den wij ons hier direct thuis’’, al-
dus de Travelmanager Vanes-
sa Bennink-van Eck. ,,Voor ons 
is het een mooie erkenning,  van 
de jarenlange goede service,  dat 
wij ons hierbij konden aanslui-
ten. Niet alleen biedt de naams-
verandering en aansluiting ons 
nieuwe kansen en mogelijkhe-
den, maar vooral onze klanten 
zullen hier hun voordeel mee 
kunnen doen. Want bij TravelXL 
van Limburg staat XL niet alleen 
voor eXceLlent maar ook voor 
eXtra Large (een extra groot on-
afhankelijk aanbod) en eXtra 
Luxe (er is een groot aanbod aan 
Luxe accomodaties).’’

,,Zo beschikken we over de 
meest moderne boeking- en 
prijsvergelijking systemen die 
gekoppeld zijn met Toeristiek, 
dat een onafhankelijk beoorde-
ling biedt van bijna alle belang-
rijke accommodaties in de po-
pulaire vakantielanden. In plaats 
van veel kostbare vrije tijd zelf 
achter de pc te zitten, kunnen wij 
in korte tijd met een objectief ad-
vies komen, waarbij wij, in 8 van 
de 10 gevallen, een betere prijs/
kwaliteit bieden dan de klant zelf 
heeft gevonden. Zo besparen we 
tijd en geld voor onze klanten.’’
Nieuw voor Santpoort is dat 
Tarvel XL nu ook zakenreizen, 
groepsreizen en huwelijksreizen 
kan aanbieden door de directe 
contracten met leveranciers in 
bijna alle landen. Met een keu-
ze uit meer dan 80.000 hotels en 
de meeste airlines biedt TravelXL 
van Limburg een totaal aanbod 
van reizen en vakanties.
,,Om deze nieuwe naam te vie-
ren krijgen de klanten die van-
af 1 januari bij ons boeken een 
prachtige reistas - vraag naar de 
voorwaarden - die onderstreept 
waar wij voor staan: kwaliteit en 
service’’, aldus Vanessa Bennink-
van Eck.

Regio - Op dinsdag 4 januari is 
er weer een Alzheimer Café. Het 
thema is deze keer ‘Dementie, 
hoe leg ik het uit aan mijn om-
geving?’ Is er uitleg nodig, zo ja 
en wanneer? Veel mensen weten 
dat dementie geheugenproble-
men geeft, maar niet dat er ook 
grote problemen met het gedrag 
kunnen ontstaan. Dan kan uit-
leg naar de omgeving nodig zijn. 
Voor dit onderwerp is een man-
telzorger als gastspreker uit-
genodigd die uit eigen ervaring 
zal vertellen. Hij zal aan de hand 
van zijn eigen belevingen vertel-
len en wanneer hij zijn omgeving 
heeft ingelicht over de dementie 
van zijn vrouw. Meer weten over 
dit onderwerp? Ga dan naar het 
Alzheimercafé in Brasserie Wa-
terrijck, Lessestraat 4 in Heems-
kerk. Aanvang  20.00 uur en de 
bijeenkomst duurt tot 21.30 uur. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren et ce-
tera. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig. De be-
zoekers krijgen informatie van 
hulpverleners en van mensen 
die uit eigen ervaring spreken. 
Bij elk café worden deze geïnter-
viewd door de vaste gespreks-
leider. Na dit gesprek is er ge-
legenheid om vragen te stellen. 
Er is een tafel met brochures en 
andere literatuur om thuis na te 
lezen. Werkgroep Alzheimerca-
fé is overdag bereikbaar via 06-
33631872.

Alzheimer Café

Veranderingen in toe-
wijzing huurwoningen
Velsen - Vanaf 1 januari 2011 
kunnen alleen huishoudens met 
een gezamenlijk jaarinkomen tot 
33.614 euro nog een huis hu-
ren met een huurprijs tot 652,52 
euro. De corporaties betrok-
ken bij Wonen in Velsen wijzen 
dus geen sociale huurwoningen 
meer toe aan huishoudens met 
een hoger inkomen. Hiermee 
houden we ons aan de Europe-
se Richtlijn waarmee de Tweede 
Kamer heeft ingestemd.
Huishoudens die een sociale 
huurwoning willen huren, mo-
gen geen inkomen hebben dat 
hoger ligt dan 33.614 euro. Dit 
moet aangetoond worden door 
een IB-60 formulier, een belas-
tingaanslag, jaaropgaaf of loon-
strookjes. Bij aanbieden van de 
woning geeft de corporatie aan 
welke gegevens verstrekt moe-
ten worden.
Huishoudens met urgentie, her-
structureringskandidaten, kandi-
daten voor ‘wonen met zorg’ met 
een inkomen boven 33.614 euro 
kunnen nog wel in aanmerking 
komen voor woningen tot 652,52 
euro.
De corporaties voeren deze re-
geling uit, maar zijn er niet ge-
lukkig mee. ,,Wij vrezen dat huis-
houdens met een inkomen net 
boven de 33.614 euro buiten de 
boot vallen, omdat het inkomen 

van deze groep onvoldoende is 
om in de gemeente Velsen een 
woning te kopen of een duurde-
re woning te huren.’’
Twijfelt u of u wel of niet in aan-
merking komt voor een sociale 
huurwoning? Op www.wonenin-
velsen.nl vindt u meer informatie 
hierover. Onder meest gestelde 
vragen zetten we de belangrijk-
ste veranderingen nog even op 
een rij. En natuurlijk kunt u ook 
bij de corporaties terecht voor 
informatie. De contactgegevens 
kunt u vinden op de website. De 
bedragen in dit persbericht gel-
den vanaf 1 januari 2011. Jaar-
lijks worden deze bedragen op-
nieuw vastgesteld.

Korte cursus ballroom 
en latin bij Ter Horst
IJmuiden - Het nieuwe jaar staat 
weer voor de deur. De meeste 
mensen willen er dan weer een 
aantal pondjes van af krijgen. 
Wat velen niet weten is dat dan-
sen niet alleen zorgt voor gezel-
ligheid, maar juist zeer goed is 
voor de gezondheid en kan bij-
dragen aan het afvallen. Dans-
centrum ter Horst start dan ook 
op 6 januari (van 19.00 tot 20.15 
uur) met een korte cursus ball-
room en latin. In 13 lessen maak 
je kennis met Quickstep, Engel-
se Wals, Tango, Cha Cha, Rum-
ba en Jive.
Het ligt ook in de bedoeling 
om bij danscentrum ter Horst 
een dansteam van jeugd sa-
men te stellen dat als team kan 
gaan meedoen aan wedstrijden 
streetdance/D4F. Op termijn zou 
dit team dan de huidige succes-

sen van het seniorenteam kun-
nen gaan evenaren.
De Zumba workouts bij dit dans-
centrum lopen goed. Zumba 
past ook uitstekend in het stre-
ven om gewicht kwijt te raken. 
Op de diverse Zumba clubs zijn 
nog een aantal plekken vrij.
Omdat veel meer mensen dan 
voorheen overdag vrij zijn, heeft 
danscentrum ter Horst beslo-
ten om vrijdansen ook overdag 
mogelijk te maken. Ieder laat-
ste maandag van de maand is er 
van 14.00 tot 16.00 uur de moge-
lijkheid om in de Trompstraat 12 
te IJmuiden onder het genot van 
een kop koffie of een borrel ge-
zellig bij te kletsen en vrij te dan-
sen. De toegang tot het vrijdan-
sen is gratis. Zie ook www.dans-
centrumterhorst.nl of bel 0255-
514733.

Vuurwerkcampagne HALT
Velsen - U heeft het vast al ge-
hoord in uw omgeving, de vuur-
werkperiode is weer van start 
gegaan. Om overlast tegen te 
gaan en om ervoor te zorgen dat 
er veilig en verantwoord omge-
gaan wordt met vuurwerk, be-
steedt HALT in alle gemeenten 
in Kennemerland hier aandacht 
aan. Eind november en in de-
cember zijn bijna alle groepen 8  
bezocht door de Halt medewer-
kers voor het geven van vuur-
werkvoorlichtingen. De leerlin-
gen kregen een film te zien en 
ontvingen een vuurwerkboek-
je, dat elk jaar wordt uitgege-
ven door HALT. Samen met de 
leerlingen werd ingegaan op de 
vuurwerkthema’s als veiligheid, 
vernieling, overlast, slachtof-
fers, wetten en regels.  Voor het 
voortgezet onderwijs zijn er de 
welbekende boemerang kaarten 
die ingaan op  overlast, illegaal 
vuurwerk en het te vroeg afste-
ken van vuurwerk. Ook is er op 
de website www.haltkennemer-
land.nl genoeg te vinden over 
vuurwerk. 

Halt wijst ook ouders op hun rol 
als opvoeder. Het is goed om 
heldere afspraken te maken tus-
sen ouders en kinderen over het 
gebruik van vuurwerk. Afspra-
ken  over de plaats waar het 
vuurwerk in huis bewaard wordt, 
wanneer en met wie het vuur-
werk wordt afgestoken en de 
consequenties  als hij of zij  zich 
niet aan de afspraken houdt. 
Kinderen en jongeren hebben 
behoefte aan duidelijkheid. Als 
ouders is het belangrijk om zelf 
het goede voorbeeld te geven: 
koop legaal vuurwerk in een er-
kende vuurwerkwinkel, houdt U 
aan de afsteektijden en ruim sa-
men met uw kind en de buren de 
vuurwerkresten op!
Wanneer de politie het kind of de 
jongere aanhoudt krijgt hij of zij 
een verwijzing naar Halt waar de 
ouders toestemming voor moe-
ten geven. Bij Halt krijgt de jon-
gere een werk- en/of leerstraf, 
de eventuele schade moet ver-
goed worden en excuus moet 
worden aangeboden. Zie ook 
www.haltkennemerland.nl.

Regio - De politie is op zoek 
naar twee mannen die zondag-
ochtend rond 06.30 uur een 
man hebben mishandeld langs 
de A22 ter hoogte van Bever-
wijk. De twee onbekende man-
nen waren met hun auto van de 
weggeraakt en stonden daar te 
wachten tot hun auto versleept 
zou worden. Zij waren niet ge-
wond. Toen een medewerker 
van Rijkswaterstaat als eerste 
arriveerde om assistentie te ver-
lenen, vertelde hij de twee man-
nen dat er een bergingsauto aan 
te pas moest komen om de au-
to te verslepen. Zonder enige 
aanleiding werd de medewer-
ker vervolgens mishandeld. Het 
tweetal is er hierna vandoor ge-
gaan, vermoedelijk zijn zij op-
gehaald door een andere auto-
mobilist. De gestrande auto is 
achtergebleven. De mishandel-
de man heeft zich in een zieken-
huis moeten laten behandelen 
aan zijn verwondingen. De po-
litie wil uiteraard graag weten 
wie de daders zijn die deze mis-
handeling op hun geweten heb-
ben. Getuigen die de twee man-
nen gezien hebben die ochtend, 
wordt verzocht zich te melden 
bij de politie in Beverwijk, tele-
foon 0900-8844.

Medewerker 
Rijkswaterstaat 
mishandeld
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Mooi nieuwjaarsconcert
Santpoort-Noord - De pianist 
Seenu Singh verovert wereldwijd 
de harten van het publiek. Hij is 
een vertolker van Chopin  zoals 
er maar weinig zijn. Op zondag 
2 januari om 15.00 uur is deze 
nog jonge, in India geboren vir-
tuoos, te gast in ’t Mosterdzaadje 
en wordt het nieuwe jaar gevierd 
met de klanken van Chopin, vol 
passie, weemoed en romantiek.  
Seenu Singh werd in India ge-
boren. Als kind verhuist hij met 
zijn familie naar Frankrijk, woont 
daarna in Australië en komt uit-
eindelijk in België terecht waar 
hij nu 19 jaar woont. 
Hij behaalde zijn ‘Meester in 
Muziek’ met onderscheiding aan 
het Koninklijk Vlaams Conserva-
torium in Antwerpen. Hij ontving 
een prestigieuze beurs waarmee 
hij lessen kon volgen bij gere-
nommeerde pianisten. Gevraagd 
naar zijn grote liefde voor Chopin 
zegt hij: ,,Weinig muziek heeft 
zoveel elegantie en ontroering in 
zich als die van Frédéric Chopin. 
Dromerige, poëtische melodie-

en, de rijkste harmonieën en een 
briljante pianotechniek worden 
op de meest delicate manier in 
elkaar geweven om meesterwer-
ken te vormen die tot de mooi-
ste en diepzinnigste bladzijden 
uit de pianoliteratuur behoren.”
In het Chopinjaar werd hij veel 
gevraagd zijn recitals te geven. 
Zo ook in het Concertgebouw in 
Amsterdam, maar ook in India, 
Schotland en Polen. Bij interna-
tionale pianowedstrijden viel hij 
in de prijzen. In de pers wordt hij 
beschreven als een pianist met 
volmaakt technische mogelijk-
heden, betoverend en met over-
weldigend succes.

Dit aanstormend talent komt 
uit België naar ’t Mosterdzaadje 
om met elkaar te klinken op het 
nieuwe jaar. ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord, 
023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. www.mos-
terdzaadje.nl.

Team Pijlkruid
zoekt tegenstanders
Velserbroek - Als 20 jaar speelt 
het stratenzaalvoetbalteam van 
Pijlkruid in het Polderhuis zijn 
maandelijkse zaalvoetbalwed-
strijden tegen andere straten, 
vriendenteams en zaalvoetbal-
teams uit de gemeente Velsen. 
Twintig jaar geleden besloten 
twee sportieve buurmannen, Ge-
orge Kerkhoven en Frans Looij, 
om met andere buren te gaan 
zaalvoetballen. Het animo was 
groot en in april 1990 vond de 

eerste wedstrijd plaats in Het Pol-
derhuis. Het zaalvoetbalteam Pijl-
kruid voetbalt met heel veel ple-
zier de maandelijkse zaalvoetbal-
wedstrijden maar is op zoek naar 
tegenstanders. Pijlkruid voetbalt 
een keer in de maand op zater-
dag van 18.00 tot 19.00 uur. Wil 
je een keer met je team tegen het 
zaalvoetbalteam Pijlkruid voet-
ballen? Neem dan contact op met 
Frans Looij, telefoon 06-23476546 
of mail naar flooij@kpnmail.nl.

Regio - Surveillerende politie-
mensen reden rond vorige week 
vrijdag 03.00 uur aan de Paral-
lelweg in Beverwijk toen zij twee 
jongens zagen lopen met een 
fiets. Toen de jongens de agen-
ten zagen, lieten ze de fiets val-
len en wandelden door. Het 
tweetal werd staande gehou-
den en het framenummer van de 
fiets werd gecontroleerd. Deze 
bleek als gestolen geregistreerd 
te staan. Op het moment dat de 
jongens, een 14-jarige inwoner 
van Den Helder en een 17-jarige 
inwoner van Velsen-Noord, aan-
gehouden werden, zette één van 
de twee het op een rennen. Te-
vergeefs, want hij werd even la-
ter in de omgeving alsnog aan-
gehouden. De twee zijn overge-
bracht naar een politiebureau, 
waar zij zijn ingesloten voor ver-
hoor. Omdat de verdachten min-
derjarig zijn, zijn de ouders in 
kennis gesteld van hun aanhou-
ding.

Fietsendieven

Velsen-Noord - De politie 
kreeg vorige week vrijdagmid-
dag een melding van een aanrij-
ding tussen meerdere personen-
auto’s. Eén van de auto’s stond 
in de eerste versnelling en niet 
op de handrem. De 84-jarige ei-
genaar van de auto was gewend 
dat zijn auto alleen op de hand-
rem stond en startte nietsver-
moedend de auto. Het voertuig 
schoot naar voren en raakt de 
daarvoor geparkeerde auto die 
vervolgens ook doorschoot. De 
auto’s stonden in file geparkeerd 
zonder bestuurders er in. In to-
taal raakten vier auto’s bescha-
digd. De 84-jarige man liep voor 
zover bekend geen letsel op.

Auto’s 
beschadigd

IJmuiden - Surveillerende 
agenten werden vorige week 
woensdagavond rond 23.00 uur 
aangesproken door een inwoon-
ster van IJmuiden. Zij had twee 
mannen gezien die probeerden 
om brandstof uit een vrachtwa-
gen te halen. Dit gebeurde in 
de Amperestraat. Toen de man-
nen zagen dat er andere men-
sen zicht hadden op hun prak-
tijk, gingen ze er rennend van-
door. Er werd een zoektocht op-
gezet, vooralsnog zonder resul-
taat. De daders hebben hun ma-
teriaal bestaande uit jerrycans 
en een stuk tuinslang achterge-
laten. De politie is op zoek naar 
getuigen die de mannen eventu-
eel hebben zien wegrennen, of 
die hen voor de poging tot dief-
stal hebben zien lopen met jer-
rycans en een slang. Informatie 
kan doorgegeven worden aan 
de politie in IJmuiden via 0900-
8844 of via Meld Misdaad Ano-
niem, telefoon 0800-7000.

Politie zoekt 
brandstofdieven

Zangschool AMuze 
helpt bij leerproblemen
Velserbroek - Het nieuwe jaar 
begint weer goed bij zang-
school Amuze. De eerste lesda-
gen zijn volgeboekt met privé en 
groepslessen en voor de geplan-
de workshops is nog maar be-
perkt plek. De workshops wor-
den in samenwerking met Stich-
ting Welzijn Velsen aangeboden 
in wijkcentrum De Veste bij het 
Winkelcentrum in Velserbroek.
De eerste workshop is gepland 
op 9 januari en is geschikt voor 
kinderen van circa 7 tot 12 jaar. 
Tijdens de workshop wordt op 
een speelse wijze aandacht aan 
zangtechniek besteed en er zul-
len diverse mini-workshops aan-
geboden worden. Uiteindelijk 
wordt er gezamenlijk een lied in-
gestudeerd dat aan het eind van 
de middag voor de ouders op-
gevoerd wordt. Deze workshop 
is een vernieuwde versie van de 
eerste SwingKids workshop, die 
reeds acht keer georganiseerd 
werd.
De tweede workshop (waar-
van een eerdere editie uitver-
kocht was in Haarlem) is de Ou-
der-Kind workshop.  Tijdens de-

ze workshop kunnen ouders met 
hun kind samen een lied schrij-
ven en uiteindelijk samen optre-
den, versterkt door microfoons. 
Een echte liveshow dus.
AMuze timmert behoorlijk aan 
de weg met zanglessen en heeft 
afgelopen jaar meerdere malen 
met haar leerlingen een voor-
stelling gegeven in verpleeghuis 
Velserduin te Driehuis. 
Ook wordt er speciale aandacht 
besteed aan leerlingen met 
AD(H)D en hoogsensitieve leer-
lingen. Om deze kinderen ex-
tra te begeleiden biedt AMuze 
tevens de training ‘Ik Leer An-
ders’ aan, speciaal voor kids die 
niet goed mee kunnen komen 
op school. Middels deze trai-
ning, vaak gecombineerd met 
zang en/of muziek, kan het kind 
meer geconcentreerd en makke-
lijker leren. Deze methode is te-
vens geschikt voor kinderen met 
een dyslexie verklaring.
Interesse voor zangles, bij-
les of  een workshop? Ook vol-
wassenen zijn welkom. Bel 06-
46310586 of check www.a-mu-
ze.org.

Wijdeveld in de raad
Driehuis - De plannen voor vier 
woontorens in Driehuis bij Huis 
ter Hagen en de Luchte worden 
opnieuw besproken in de ge-
meenteraad. De gemeenteraad 
keurde de plannen eerder goed, 
maar wel met enige aantekenin-
gen. Ook binnen het college van 
B&W bestaat verschil van me-
ning over de plannen. Een meer-
derheid van B&W heeft Gedepu-

teerde Staten gevraagd om toe-
stemming voor de bouw. Belang-
rijk punt voor de provincie is het 
behoud van de groene zone. Voor 
het nieuwste bouwplan is het no-
dig die zone tussen Santpoort-
Noord en Driehuis iets op te 
schuiven. De plannen waren oor-
spronkelijk anders. Het verande-
ren van de plannen heeft ook ge-
volgen voor de groene zone.

Hart voor Natuur
Santpoort-Noord - Hart voor 
Natuur, een coalitie van ruim 
twintig natuur- en milieuorgani-
saties, nodigt iedereen uit om op 
zondag 2 januari te komen genie-
ten van de natuur. 
In ruim honderd gebieden ver-
spreid over heel Nederland wen-
sen boswachters, natuurgid-
sen en vrijwilligers de bezoekers 
een gelukkig nieuwjaar. Met de-
ze publieksactie vragen de orga-
nisatoren aandacht voor de toe-
komst van de natuur en het land-
schap. De wandeling Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland start 
om 11.30 uur bij ingang Duin en 
Kruidberg. De coalitie Hart voor 
Natuur begrijpt dat er bezui-
nigd moet worden. Maar de kor-
ting van meer dan veertig procent 
die de natuur treft, is onevenredig 
zwaar. Jaarlijks gaat er ruim 300 
miljoen euro minder naar de na-
tuur. Het resultaat van tientallen 
jaren aankoop en beheer van ter-
reinen- en landschap dreigt zo te-
nietgedaan te worden. De natuur 
die toch al zwaar onder druk staat 
dreigt verder achteruit te gaan.
De natuur- en milieuorganisa-
ties maken zich grote zorgen over 
het voortbestaan van de natuur 
in Nederland. Zij verwachten dat 
meer plant- en diersoorten ver-
dwijnen en dat landschap ver-
rommelt. Inwoners van grote ste-
den zullen meer moeite hebben 
om dichtbij eropuit te gaan, om-
dat er geen extra natuur bijkomt 
op korte afstand van steden. Be-
zoekers van natuurgebieden zul-
len merken dat fiets- en voetpa-
den slechter onderhouden wor-
den door de bezuinigingsmaat-

regelen. Deze wandel-actie is het 
begin van een estafetteactie rich-
ting de Provinciale Statenverkie-
zingen begin maart. De verschil-
lende organisaties zullen ieder 
op hun eigen wijze aandacht vra-
gen voor wat er op het spel staat 
voor natuur en landschap. Zie ook 
www.hartvoornatuur.nu.
U wordt van harte uitgenodigd 
in Duin en Kruidberg (Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland) of in 
een van onze andere natuurge-
bieden om te komen wandelen en 
te genieten nu het nog kan. Voor 
Duin en Kruidberg en het Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland 
kunnen de kabinetsplannen heel 
wat betekenen: minder geld voor 
natuurbeheer en recreatievoor-
zieningen. Ook geen geld meer 
voor de noodzakelijke verbindin-
gen met andere groene gebieden, 
waardoor zeldzame dieren en 
planten het moeilijk krijgen.
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Nieuw: Verloskundigen-
praktijk IJmuiden
IJmuiden - Na een periode van 
veel regelen starten op 1 januari 
2011 Annemieke Albach en Es-
ther Bart Verloskundigenpraktijk 
IJmuiden. ,,In onze praktijk willen 
wij zwangere vrouwen en hun 
partner professionele verloskun-
dige zorg bieden met vooral veel 
persoonlijke aandacht,” vertelt 
Esther. ,,Ze moeten zich bij ons 
veilig voelen.’’
De praktijk van de twee verlos-
kundigen is gevestigd in ge-
zondheidscentrum ‘Het Baken’, 
onder appartementencomplex 
‘De Komeet’. Annemieke en Es-
ther deden de afgelopen jaren 
ervaring op in verschillende ver-
loskundigenpraktijken. Ander-
half jaar geleden kwamen ze sa-
men te werken in een praktijk in 
Haarlem. Het klikte meteen goed 
tussen de twee. Annemieke: ,,We 
merkten dat we elkaar aanvullen 
en hetzelfde belangrijk vinden in 
ons werk. We beginnen dan ook 
vol vertrouwen en met veel en-
thousiasme met onze praktijk.”
Vrouwen uit IJmuiden, maar ook 
uit Driehuis, Velserbroek, Velsen-
Zuid, Santpoort-Noord en Sant-
poort-Zuid kunnen zich aanmel-
den. Annemieke en Esther wil-
len in deze regio de zwange-
ren de mogelijkheid bieden om 
te kiezen voor een kleinschali-

ge en persoonlijke verloskundi-
genpraktijk. Iedereen krijgt de 
ruimte om eigen keuzes te ma-
ken. ,,Je zwangerschap en de 
geboorte van je kind is een bij-
zondere tijd die iedereen anders 
beleeft. Al je wensen zijn bij ons 
bespreekbaar. Zolang het me-
disch verantwoord is,” vertelt Es-
ther.
Naast afspraken overdag, kun 
je ook ‘s avonds terecht op het 
spreekuur. Annemieke en Esther 
vinden het belangrijk dat cliën-
ten tijdens de zwangerschap alle 
zorg dicht bij huis hebben en dus 
werken zij samen met zorgverle-
ners uit IJmuiden. Zo kan bloed 
prikken bij Medial, ook gevestigd 
in ‘Het Baken’, en worden echo’s 
gemaakt bij het bureau van El-
ly Verduyn. Als het nodig is, wer-
ken de verloskundigen ook sa-
men met de huisartsen, diëtis-
te en psycholoog. Verder wordt 
er samengewerkt met het Rode 
Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en 
het Kennemer Gasthuis in Haar-
lem.
Annemieke: ,,Ons doel is dat ie-
dereen met een goed gevoel kan 
terugkijken op de zwangerschap 
en geboorte van hun kind. Ons 
motto is dan ook: Zorg die be-
valt’.’ Zie ook www.verloskundi-
genpraktijkijmuiden.nl.

Met verbazing las ik vorige 
week over de overlast die de 
sneeuw met zich meebracht 
voor het verkeer. Inderdaad was 
het een bende, vooral als Con-
nexxion niet meer rijdt en je dus 
vanaf Haarlem station moet lo-
pen naar IJmuiden. Maar de da-
gen na die enorme sneeuw-
val waren nog erger, vooral voor 
mensen die lopend of fietsend 
van de weg gebruik moesten 
maken. Ikzelf ben bijvoorbeeld 
na een bibliotheekbezoek in de 
Kalverstraat in IJmuiden bij het 
oversteken op het midden van 
de weg keihard op mijn rug en 
hoofd gevallen. Ik zit nu al een 
paar dagen aan huis gekluisterd 
omdat er verschillende rugwer-
vels zijn beschadigd.
Het zijn dus niet alleen auto’s en 
bussen die problemen ondervin-
den, maar er zijn veel meer pro-
blemen op wegen en stoepen, 
vooral als die wegen niet goed 
worden geveegd/gestrooid. 
Maar toch is er ook een voor-
deel te vinden in de toestand, 
want overal zie je mensen die 

helpen gestrande auto’s de weg 
op te duwen, die stoepjes ve-
gen en boodschapjes voor an-
deren doen.
Er zijn ook mensen die anderen 
helpen opstaan na een valpartij 
op straat. Zo ook die twee fan-
tastische mannen die mij – na-
dat ik hard ten val kwam – over-
eind hielpen en mij hebben ge-
holpen weer op adem te ko-
men. Ik realiseerde mij op dat 
moment niet dat ik me beter 
naar huis had kunnen laten rij-
den, zoals een van hen mij di-
rect aanbood. 
Op deze manier wil ik beide he-
ren – mede namens mijn echt-
genoot – heel erg bedanken 
voor de hulp die zij mij hebben 
geboden.
Troost voor alle fietsers en wan-
delaars is, dat het fijn is dat er 
zulke mensen zijn, want zo-
als je ziet, je kan ze zo maar no-
dig hebben in deze gladde, wit-
te wereld.

Naam en adres bekend bij de 
redactie

Ingezonden brief

Politie treedt streng
op tijdens oud en nieuw
Regio - De politie is klaar voor 
oud en nieuw. Agenten zullen toe-
zien op een rustig verloop van de 
festiviteiten. Het optreden is er-
op gericht om verstoringen van de 
openbare orde in een vroeg stadi-
um te voorkomen. Uiteraard hoopt 
de politie op een rustige jaarwis-
seling, maar er zal streng opge-
treden worden tegen het gebruik 
van geweld in het algemeen, en in 
het bijzonder tegen het gebruik 
van geweld tegen hulpverleners 

en andere overheidsdiensten. 
Hierover zijn landelijk afspraken 
gemaakt met het Openbaar Mi-
nisterie. Geweld tegen hulpver-
leners en andere overheidsdien-
sten zal altijd gevolgen hebben 
voor de daders; daarbij is sprake 
van een hogere strafeis. Ook geldt 
een vervolgingbeleid bij het aan-
richten van schade door bijvoor-
beeld vernielingen op straat. Deze 
schade zal via de rechter verhaald 
worden op de dader.

Velsen-Zuid – Vorige week 
donderdagavond rond 23.45 uur 
kreeg de politie een melding 
binnen dat er een auto stil zou 
staan in de Velsertunnel. Op de 
locatie bleek een Amsterdam-
se bestuurder zonder benzine te 
staan. Rijkswaterstaat heeft het 
voertuig uit de tunnel gesleept. 
Bij de man werd een blaastest 
afgenomen en daaruit bleek dat 
hij onder invloed van alcohol 
was. Een ademanalyse op het 
politiebureau maakte duidelijk 
dat de Amsterdammer een alco-
holpromillage van 0.97 had, ter-
wijl 0.5 maximaal is toegestaan. 
De man heeft een rijverbod ge-
kregen en tegen hem is proces-
verbaal opgemaakt.

Onder invloed

Santpoort-Zuid - Politiemen-
sen hielden vorige week don-
derdag omstreeks 16.00 uur een 
47-jarige man uit Den Haag aan 
voor huisvredebreuk. De man 
wilde het huis van zijn ex-vrien-
din niet verlaten. Uiteindelijk is 
de man door de politieagenten 
uit het huis gehaald en overge-
bracht naar een politiebureau en 
ingesloten voor verhoor.

Aanhouding

Velsen-Noord - De politie is op 
zoek naar een jongedame die 
vorige week vrijdag omstreeks 
20.00 uur een bejaarde dame 
heeft beroofd van een geldbe-
drag. De verdachte belde aan bij 
de 94-jarige bewoonster aan de 
Bornstraat en duwde zich naar 
binnen. Op nog onduidelijke wij-
ze kreeg de jonge vrouw een be-
drag van enkele honderden eu-
ro’s en de pinpas in handen. 
Hierna is de verdachte er van-
door gegaan. De politie op zoek 
naar de jonge vrouw en vraagt 
mensen die getuige zijn geweest 
of mogelijk zelf in contact zijn 
geweest met haar contact op te 
nemen via 0900-8844.

Dame beroofd

Velsen-Zuid - Zondagmiddag 
rond 17.00 uur vond er een kop-
staartbotsing plaats bij de ver-
keerslichten aan de Amsterdam-
seweg. Hierbij waren drie auto’s 
betrokken, niemand raakte ge-
wond. Bij de drie automobilisten 
werd een blaastest afgenomen 
en twee van hen bleken teveel 
te hebben gedronken. Na een 
ademanalyse op een politiebu-
reau bleek een 27-jarige inwoner 
van Lisse een alcoholpromillage 
van 2.19 te hebben. Een 31-jari-
ge inwoner van Heemskerk had 
een promillage van 2.07. In Ne-
derland is een promillage van 0.5 
maximaal toegestaan. De man-
nen zijn aangehouden en hun 
rijbewijzen zijn ingevorderd.

Automobilisten 
aangehouden

Priksleeën in Santpoort
Santpoort-Noord - IJs en we-
der dienende zal zondagmid-
dag 10 januari vanaf 15.00 uur 
voor het eerst in de geschiedenis 
een priksleewedstrijd voor se-
nioren worden gehouden op de 
nieuwe Korte IJsbaan op het ker-
misterrein in Santpoort-Noord. 
Vrijwilligers van de Harddrave-
rij Vereniging én de Oranjever-
eniging Santpoort nemen hier-
in gezamenlijk het voortouw. 
Bram Bosch van de gelijknami-
ge sportzaak zal zorgen voor de 
priksleeën. Natuurlijk moeten de 
omstandigheden het priksleeën 
wel mogelijk maken. Omdat het 
de eerste keer is en de organisa-
tie geen idee heeft van het aantal 
deelnemers zal er veel ter plaat-
se worden geïmproviseerd. In-
schrijven kan bij het wedstrijdse-

cretariaat op de baan, ofwel de 
koek-en-zopie keet. Deelnemen 
is op eigen risico en geheel gra-
tis. Uiteraard gaat het vooral om 
de eer: Wie wordt de eerste prik-
sleekampioen van Santpoort?

Trude Hol exposeert
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - In de 
maand januari hangt in ’t Mos-
terdzaadje het werk van beel-
dend kunstenares Trude Hol.
Na al een heel leven vol creativi-
teit waarin alle cursussen die op 
haar pad kwamen gevolgd wer-
den, besloot Trude Hol zeven jaar 
geleden haar talenten serieuzer 
aan te gaan pakken. Ze volg-
de de vijfjarige opleiding aan de 
Kunstacademie Haarlem/Leiden 
en rondde haar studie schilde-
ren en tekenen af in 2009. 
Trude Hol laat zich inspireren 
door het alledaagse, door nieuws 
uit de krant, op TV en eigen er-
varingen. Op deze tentoonstel-
ling heeft ze zich laten leiden 
door het sprookje van Roodkapje 
en de boze Wolf.  ,,Het is een ge-
weldig verhaal waarbij ik de con-
trasten tussen goed en kwaad 
kan gebruiken in mijn werk. Juist 

dat themagericht werken geeft 
mij de vrijheid om de diepte in te 
gaan en er van alles bij te halen”, 
vertelt Trude Hol.
Op de schilderijen ontmoet 
Roodkapje de zeven hoofdzon-
den: IJdelheid, Lust, Woede, Lui-
heid, Hebzucht, Jaloezie en Gul-
zigheid. Een tentoonstelling die 
goed past in het nieuwe jaar 
waarin zoveel goede voorne-
mens zijn genomen.
Trude Hol geeft workshops en 
schilderlessen aan kinderen en 
volwassenen in Sassenheim. Van 
haar zijn regelmatig exposities te 
zien. 
Voor meer informatie en/of (kin-
der)workshops: www.kunstop-
hol.nl. ’t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29, Santpoort-Noord 023-
5378625. Bezichtiging voor en na 
afloop van de concerten. Zie ook  
www.mosterdzaadje.nl



30 december 2010 pagina 11

WaDo sponsort Stra-
tenteamstoernooi
Velserbroek - De organisatie 
van het Rabobank Stratenteams 
Zaalvoetbaltoernooi Velserbroek 
is enorm blij met de toezegging 
van Van Waalwijk van Doorn ma-
kelaars om ook dit jaar weer als 
sponsor op te treden. Al vele ja-
ren is het makelaarskantoor  in 
Velserbroek actief op de huizen-
markt en vindt het daarom een 
goede keuze om het toernooi te 
ondersteunen. 
,,Het toernooi is onlosmakelijk 
met Velserbroek verbonden. Als 
je in Velserbroek vraagt ‘wat is 
een bekend evenement’ dan zal 
het gros van de mensen dit toer-

nooi noemen. Het is voor alle 
Velserbroekse inwoners toegan-
kelijk en heeft een goede naam. 
Daarom verbinden wij er graag 
onze naam aan,’’ aldus Reinout 
van Waalwijk van Doorn. 
Samen met de collega’s Jan-
Karel van Waalwijk van Doorn, 
Martin Erkelens en de organisa-
toren is de loting van het toer-
nooi verricht in het Polderhuis. 
Daarna zijn de heren nog geza-
menlijk op de foto gegaan in het 
voetbaldoel in het Polderhuis.  
Verder in deze krant kunt u de 
indeling van de stratenteams te-
rugvinden.

Nathalie van der Lende 
eerste NK Rapidmeisjes
Velserbroek - Op 27 november 
werd in Eindhoven het open Ra-
pid kampioenschap schaken ge-
houden. Rapid betekent 20 mi-
nuten speeltijd per persoon per 
partij. SC Santpoort deed met 
zes jeugdspelers mee. Natha-
lie van der Lende leverde een 
fenomenale prestatie door eer-
ste te worden in de catego-
rie voor meisjes van 1992. Na 
acht loodzware ronden moest 
ze haar laatste en beslissende 
partij tegen een 2100+ speler. 
Die partij wist ze keurig te win-
nen, waardoor ze eerste in haar 
groep werd. Haar broer Ilias van 
der Lende werd knap derde in 
de categorie met schakers uit 
1994. De gebroeders Daan, Bas 
en Sjoerd Haver en Brian Molen-
kamp waren de andere deelne-
mers van de vereniging. 
Het bekerteam van Santpoort 
met Piet Peelen, Ilias van der 
Lende, Peter de Roode en Xan-
der Schouwerwou, die eerst nog 
zo geweldig de Kennemer Com-
binatie de baas waren, moesten 
onlangs hun meerdere erkennen 
in Aalsmeer. Piet en Ilias speel-
den remise en hoewel Peter en 
Xander veel beter stonden, wis-
ten ze hun partij niet te verzilve-
ren; sterker nog ze verloren bei-
den. Eindstand: 3-1. 
Het eerste team van SC Sant-
poort kreeg een gevoelige ne-
derlaag te slikken in eigen huis 

tegen BSG 2: een geflatteerde 
nederlaag van 1,5 - 6,5. Zowel 
Martijn de Roode als Wim Eve-
leens stonden gewonnen. Peter 
de Roode sloeg een remise aan-
bod af. Toch zal Santpoort zich af 
moeten vragen hoe dit mogelijk 
was. Of was het domme pech? 
Het tweede team van Sant-
poort heeft gelijk gespeeld te-
gen Chess Society Zandvoort 1. 
Dat was voornamelijk te danken 
aan het goede spel van Bas Ha-
ver, Nathalie van der Lende en 
Jan Burggraaf. Want Wim Gra-
vemaker en Stefan Fokkink kwa-
men aan bord 7 en 8 niet verder 
dan remise. Op de kopborden 1 
en 2 werden Rob de Roode en 
Gijsbert de Bock gebruikt als ka-
nonnenvlees, Rob kwam gewel-
dig uit de opening, won een pi-
on en wilde in de voetsporen van 
zijn vader treden om een 2000+ 
speler op te knopen. Het remi-
se aanbod sloeg hij af om even 
later te verliezen. Jammer, Rob, 
een goede wedstrijdmentaliteit 
maar tactisch niet zo slim. 
Het vierde van Santpoort ver-
loor van de Uil 3 Dave Looijer 
en Mike Mulder wisten als eni-
ge twee van het team te winnen. 
Het speciale Kersttoernooi werd 
gewonnen door Martijn de Roo-
de die in de finale zijn vader 
Peter versloeg. Zie voor meer 
nieuws www.schaakclubsant-
poort.nl.

Nieuwjaarsreceptie wijkplatform 
Santpoort-Zuid

Op dinsdag 4 januari 2011 zal het wijkplatform na een 
korte vergadering een borrel met een hapje schenken 

om het jaar 2010 te gedenken en een optimistische blik 
vooruit te werpen op 2011. Iedereen uit Santpoort-Zuid 

is welkom. 't Brederodehuys 20.00 uur.

WIJ WENSEN ALLE INWONERS VAN SANTPOORT-ZUID 
PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2011

Om hieraan het onze bij te dragen nodigen wij alle 
inwoners van Santpoort-Zuid uit voor onze feestelijke 

openingsvergadering op

dinsdag 5 jan 2011
't Brederodehuys Santpoort-Zuid

aanvang 20.00 uur:
Agenda 

1. Verkeer Bloemendaalsestraatweg;
 Er is een ontwerp dat uitgebreid besproken is; nu ligt het 

definitieve ontwerp ter inzage; wij hebben daar toch nog 
wel wat wensen bij over en willen deze vergadering met 
u bespreken hoe wij het plan willen zien; wijk kunnen 
ons commentaar in de loop van deze week nog indienen

2.Wijkgericht werken
 Wij doen verslag van de ontwikkelingen bij de besprekin-

gen met burgemeester Weerwind c.s.
 Wij stellen u voor de toekomst van het wijkplatform én 

onze deelname aan het wijkteam af te laten hangen van 
het resultaat van deze gesprekken

3. Gymzaal
 In het definitieve plan is op geen enkele wijze tegemoet-

gekomen aan onze wensen; wij willen de motivering van 
een en ander graag bij de gemeente vragen; wij hebben 
zelfs vernomen dat het gebouw 2 meter hoger wordt dan 
gepland in verband met mogelijk vandalisme vanaf het 
dak

4. Nova
 Er waren gesprekken gaande tussen de projectontwik-

kelaar, de gemeente en de wijkorganisaties; deze zijn 
plotseling gestopt om voor ons onbekende redenen; toe-
zeggingen van de gemeente dat wij verder op de hoogte 
worden gehouden worden niet nagekomen zoals blijkt uit 
een brief van wethouder Westerman over deze zaak

 Wij willen u op de hoogte brengen van onze inbreng in 
deze discussie en onze verdere reacties met u bespreken

5. Rondvraag

6. Sluiting

NA AFLOOP VAN DE VERGADERING WILLEN WIJ U 
TER GELEGENHEID VAN HET NIEUWE JAAR GRAAG 
MET EEN BORREL EN EEN HAPJE BIJPRATEN OVER 

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST

Wijkplatform Santpoort-zuid
www.santpoort-zuid.info
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Leoni Jansen 
zingt haar
favorieten 
Velsen - Breekbaar, rockend, 
fris, doorleefd: wie Leoni Jansen 
een beetje kent, weet dat ze ve-
le stemmen heeft. De Haarlemse 
is een veelzijdige, zeer produc-
tieve zangeres en theatermaak-
ster. De Keltische folk zit haar in 
het bloed en met het Afrikaan-
se continent heeft zij al jaren een 
innige relatie. Maar ook de tijdlo-
ze popliedjes en ballads uit haar 
jeugd hebben een diepe indruk 
achtergelaten. Leoni heeft in de 
loop der jaren bewezen van ve-
le markten thuis te zijn. Zij heeft 
alle invloeden weten samen te 
brengen in ontroerende en be-
toverende liedjes. Op donderdag 
13 januari (20.15 uur) is de zan-
geres in de Stadsschouwburg 
Velsen te zien en te beluisteren 
met het sfeervolle, nieuwe thea-
terprogramma ‘The Third Road’.

Ze lagen in haar kast te roe-
pen of ze niet nog een keer met 
haar het theater in mochten, al 
die mooie liedjes van de Haar-
lemse zangeres/gitariste Leo-
ni Jansen. Achttien songs haal-
den ‘The Third Road,’ de tour de 
chant waarin Jansen een ‘best 
of’ presenteert. Uit pure liefde 
voor de wonderschone chan-
sons. In ‘The Third Road’ slaat 
zij opnieuw een brug tussen ver-
schillende muziekculturen en 
presenteert zij een ‘best of’ van 
haar laatste cd’s ‘Three Magic 
Little Words’, ‘Heart Strings & 
Loose Ends’ en ‘Second Wind’. 
De voorstelling is, mede door het 
gebruik van verschillende video-
beelden, een heel poëtisch the-
aterconcert geworden. De toe-
gang bedraagt: 20,75, CJP 17,75. 
Reserveren en informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789. (foto: Nick van Or-
mondt)

Schuurmans en 
Visschedijk in ‘Expats’
Velsen - Daan Schuurmans (be-
kend van tv-series ‘Bernhard, 
schavuit van Oranje’ en ‘De Macht 
van Meneer Miller’) en ‘Gooische 
Vrouw’ Lies Visschedijk zijn op 
woensdag 12 januari (20.15 uur) 
te zien in de zwarte komedie ‘Ex-
pats’, een nieuw toneelstuk van 
Het Toneel Speelt. Het gezelschap 
dat eerder furore maakte met ‘Clo-
aca’, ‘De Familie Avenier’, ‘De Wijze 
Kater’ en ‘Truckstop’. De regie is in 
handen van Mark Rietman. Het To-
neel Speelt heeft Peter van de Wit-
te – bekend van cabaretduo Droog 
Brood – gevraagd een nieuw to-
neelstuk te schrijven. Van de Witte 
stelt in zijn debuut de huidige ge-
neratie dertigers centraal, de ge-

neratie die opgroeide met ‘Kinde-
ren voor Kinderen’ en ‘The A-Team’. 
De jeugd van de jaren tachtig die 
meer dan de generaties voor hen 
weet van wat er in de wereld aan 
de hand is maar die de verant-
woordelijkheid niet lijkt te willen 
nemen. Vanaf donderdag 6 janua-
ri legt regisseur Mark Rietman met 
zijn cast en artistieke team in de 
Stadsschouwburg Velsen de laat-
ste hand aan de voorstelling. Het 
Velsense publiek heeft de primeur 
om een week later de allereerste 
uitvoering van ‘ Expats’ bij te mo-
gen wonen. Reserveren en infor-
matie: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of tel. 0255-515789. (foto: 
Marc van Praag)

‘Soul & Disco Brothers’
in Stadsschouwburg
Velsen - De Stadsschouwburg 
Velsen begint het nieuwe jaar 
graag goed en swingend, daar-
om haalt het theater op vrij-
dag 14 januari (20.15 uur) de 
hitsensatie ‘Soul & Disco Bro-
thers’ terug naar Velsen met 
een nieuwe dampende show 
vol knallende disco-, funk- en 
soulhits.
In 2008 maakten de vier sexy 
mannen met gouden kelen hun 
debuut in de Nederlandse the-
aters. Het resultaat: een thea-
terhit met uitzinnig publiek, uit-
verkochte zalen en uitsluitend 
lovende pers. Ook in Velsen 
veranderde de theaterzaal bin-
nen ‘no time’ in een dampende 
discozaal en ging het dak er af.
In hun nieuwe show worden 

de ‘Brothers’ opnieuw begeleid 
door topmuzikanten onder lei-
ding van Iwan van Hetten (o.a. 
Sister Sledge). De Soul & Dis-
co Brothers brengen nummers 
van James Brown tot Earth, 
Wind & Fire, van Michael Jack-
son tot Marvin Gaye, van Prin-
ce tot Stevie Wonder, van Geor-
ge Michael to Justin Timberla-
ke en vele anderen.
Na afloop kan er tot in de klei-
ne uurtjes worden doorge-
swingd in de foyers van het 
theater tijdens een knallende 
after party.
Prijs: 28,75 inclusief after par-
ty, pauzedrankje en gardero-
be. Reserveren en informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of tel. 0255-515789.

Paul van Loon’s ‘Dolfje 
Weerwolfje’ in Velsen
Velsen - Drie nachten per maand, 
bij volle maan, verandert het jon-
getje Dolfje in een weerwolf, een 
witte weerwolf met een brille-
tje op. Welk kind smult niet van 
de (te) gekke griezelverhalen van 
Paul van Loon (ook schrijver van 
‘De Griezelbus’)? Goed nieuws 
voor alle fans: in de Stadsschouw-
burg Velsen gaat 
Dolfje op zater-
dag 15 januari 
(14.30 uur) een 
nieuw grieze-
lig avontuur be-
leven! Dick Feld, 
schrijver van de 
bekroonde Kik-
ker-musicals van 
Theater Terra, 
maakt een nieu-
we, vrolijke en 
spannende mu-
sical over Dolf-
je en zijn weer-
wolfvriendinne-
tje Noura. Wat 
ze ook beweren, 
Dolfje Spaan is 
een gewone jon-
gen. Hij heeft gewoon een bril, 
hij gaat gewoon naar school, hij 
heeft gewone ouders (nou ja, bij-
na gewone ouders) en hij is be-
vriend met het leukste meisje van 
de wereld, Noura. En als Noura 
ineens een ándere jongen leuk 
vindt, is Dolfje ongelukkig. Ook 

dat is heel gewoon. Niks geks 
aan. ’t Is alleen dat hij af en toe 
in een weerwolfje verandert. Als 
het volle maan is. Dat is inder-
daad niet zo gewoon. Maar voor 
Dolfje is het geen groot probleem. 
Hij is het gewend. Noura vindt het 
ook niet raar. Want zij is zelf ook 
een weerwolfje. Samen met Nou-

ra rondslui-
pen, ’s nachts 
bij volle maan, 
dát vind Dolf-
je het allerleuk-
ste. Maar nu is 
er dus ineens 
die andere jon-
gen. En er dwa-
len nog meer 
duistere figu-
ren rond. Figu-
ren die Dolfje 
niet kent. Maar 
die hèm wel 
lijken te ken-
nen. Figuren 
die hem kwaad 
willen doen. 
Een griezelig 
leuke Theater 

Terra-musical voor iedereen van-
af 5 jaar. De voorstelling is geba-
seerd op het vijfde deel van de 
boekenreeks van griezelschrijver 
Paul van Loon over Dolfje Weer-
wolfje: ‘De Boze Drieling’. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.nl. 
(beeld: Hugo van Loon)
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Seth Gaaikema viert
50 jaar vakmanschap
IJmuiden - Na het zien van 
‘Als was het de eerste keer’ 
concludeerden pers en pu-
bliek, om met de woorden van 
Jacques d’Ancona te spreken: 
‘Seth Gaaikema gaat nooit ver-
loren!’. Tot de tanden bewapend 
met humor en zijn superieure 
taalgevoel gaat de altijd actue-
le cabaretier al vijftig jaar lang 
de maatschappij te lijf. Dit the-
aterjubileum viert hij op zater-
dag 22 januari (20.15 uur) in de 
Stadsschouwburg Velsen met 
zijn nieuwe conference ‘Het 
mooiste komt nog!’.
Het lachen om de maatschappij 
en om jezelf wordt met de ja-
ren steeds uitbundiger. Niet het 
aftellen is begonnen, maar het 
optellen van die heerlijke mo-

gelijkheden die je als rebel van 
71 hebt! Met de jaren groeit de 
vrijheid. Seth zet z’n door de 
pers bejubelde nieuwe stijl uit 
‘Als was het de eerste keer’ 
door in deze nieuwe (jubileum)
show. De regering zet ons in de 
kou, de maatschappij gilt om 
commentaar. Seth zou Seth niet 
zijn, als hij niet met zijn strijd-
lustig optimisme de in malaise 
geraakte Nederlanders oppept 
en weer laat lachen. Als een 
kwajongen van 71 gaat Seth 
ook deze crisis weer opgewekt 
te lijf.
Prijs: 21,75 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Re-
serveren en informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of 
tel. 0255-515789.
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Spetterende kerstborrel 
medewerkers Zorgbalans
IJmuiden - Met als thema ‘Jij 
bent de ster’ heeft Stichting 
Zorgbalans dinsdag 21 decem-
ber tijdens de jaarlijkse kerst-
borrel haar werknemers van wijk 
1 in IJmuiden bedankt voor al-
le inzet en enthousiasme van 
het afgelopen jaar. De borrel 
werd geopend met een woord 
van dank naar alle medewerkers 
door regiomanager van wijk 1, 
mevrouw H. Reints.
Alle medewerkers van de ver-
zorgingshuizen Breezicht, W.F. 
Visserhuis en De Moerberg, de 

thuiszorg regio IJmuiden, ver-
pleeghuis Velserduin IJmuiden 
en de wijksteunpunten uit IJmui-
den werden tijdens de kerstbor-
rel voorzien van een spetterend 
optreden verzorgd door Matt 
Jackson en Donna Lynton. Vori-
ge week traden zij nog op bij het 
kerstevenement Mirakels. Door 
de herkenbare muziek stonden 
al snel de eerste mensen op de 
dansvloer om daar aan het ein-
de van de borrel pas weer af te 
komen om hun welverdiende 
kerstpakket op te halen. Tijdens 

het optreden konden de mede-
werkers genieten van diverse 
hapjes en drankjes. Dat het een 
succes was, kon men zien aan 
de grote opkomst. Zo’n 400 me-
dewerkers hadden de barre kou 
en de vele sneeuw doorstaan 
om naar Velserduin IJmuiden te 
komen. De onderlinge banden  
tussen de medewerkers van de 
verschillende locaties werden 
extra aangehaald doordat diver-
se auto’s een duwtje nodig had-
den om na het feest weer weg 
te komen. 

Velsen-Noord - Een 57-jari-
ge inwoner van Velsen-Noord 
is maandagavond rond 19.00 
uur op straat beroofd. De man 
liep over de Duinvlietstraat in de 
richting van de Schulpweg, door 
het tussengelegen park. Een nog 
onbekend persoon liep de man 
tegemoet en deze bedreigde de 
Velsenaar met een wapen. De 
man eiste de portemonnee van 
het slachtoffer, waarna hij weg-
rende naar de Schulpweg, in de 
richting van Beverwijk. De poli-
tie is op zoek naar deze man en 
hoopt daarom dat er mensen 
zijn die hem hebben zien weg-
rennen. Getuigen kunnen bellen 
naar de politie in Velsen, telefoon 
0900-8844.

Politie zoekt 
getuigen van 
beroving in 
Velsen-Noord

Eerste artiesten
Dutch Valley bekend
Velsen-Zuid - Dutch Valley, het 
nieuwe muziekfestival met het 
beste van Nederlandse bodem, 
maakt de eerste namen van op-
tredende artiesten bekend.  Re-
né Froger, 3JS (foto), Mooi Wark, 
Peter Pan Speedrock maar ook 
Jeroen van der Boom, de Kast, 
Frank Boeijen, het Goede Doel en 
Rob de Nijs. Het zijn slechts en-
kele namen en bands die de or-
ganisatoren van Dutch Valley on-
langs bekend maakten.
Op zaterdag 13 augustus 2011 
zal in de Velsen Valley bij Spaarn-
woude de eerste editie van het 
nieuwe muziekfestival Dutch Val-
ley realiteit worden. Al het talent 
van eigen bodem op één dag op 
één locatie bij elkaar. Van rock tot 
topper, van nederpop tot smart-
lap, van palingsound tot hip hop, 
alles komt in dertien tenten en 
twee buitenpodia samen.    Dut-
ch Valley biedt naast alle beken-
de Nederlandse namen en bands 
ook een aantal bijzondere ten-
ten met daarin festivals in een 
festival. Zo is er een Mega Pi-
raten tent met een volledig me-
ga piraten programma. Go Après 
Ski zal ook afreizen naar de Vel-
sen Valley. Verder is het smart-
lappen meezingen geblazen tij-

dens de Nacht van de Natte Zak-
doek of kunnen de fans zich la-
ten meesleuren in de tijdmachi-
ne van de Nineties Now. In de 
speciale Tribute Tent worden ‘tri-
butes’ gebracht aan enkele van 
de grootste artiesten zoals the 
Beach Boys, Anouk, Dire Straits, 
Bruce Springsteen, Pink Floyd en 
AC/DC.
Binnenkort zal de volledige li-
ne-up onthuld worden. Een aan-
tal namen wordt nog onder de 
pet gehouden maar de organisa-
tie belooft voor het hoofdpodium 
een aantal zeer bijzondere ar-
tiesten. Naast het overvolle mu-
ziekprogramma zal Dutch Valley 
de komende weken ook een keur 
aan theater, topentertainment, 
shows en attracties presente-
ren. De namen, bands en orga-
nisaties die hun komst hebben 
bevestigd op een rij:  René Fro-
ger,  3JS,  Jeroen van der Boom, 
Rob de Nijs,  Mooi Wark,  Wol-
ter Kroes, Peter Pan Speedrock, 
Frank Boeijen, De Kast, Het Goe-
de Doel, Jan Keizer & Anny Schil-
der, Mega Piraten Festijn, Go 
Après Ski, Nacht van de Nat-
te Zakdoek, 90’s Now en Tribute 
Tent. Tickets zijn verkrijgbaar via 
www.dutchvalleyfestival.nl.

Mishandeling
Regio - Politiemensen hebben 
vorige week maandag omstreeks 
17.00 uur drie mannen aange-
houden. De drie, 26, 39 en 56 
jaar oud en afkomstig uit Haar-
lem en IJmuiden, worden ervan 
verdacht een 39-jarige Haarlem-
mer in een woning aan de Haar-
lemse Vondelweg te hebben 
mishandeld. Aanleiding voor de 
mishandeling was een onenig-

heid. In de woning waren ten tij-
de van de mishandeling meerde-
re mensen aanwezig, waaronder 
kinderen. Zij zijn opgevangen. 
Het slachtoffer heeft zich met 
onder meer letsel aan zijn oor 
onder doktersbehandeling moe-
ten laten stellen. De verdachten 
zijn overgebracht naar een po-
litiebureau en ingesloten voor 
verhoor.

Onderkoelde Ghanees
Velsen-Zuid - Een bewoner 
van een huis aan de Buitenhui-
zerweg belde vorige week dins-
dag omstreeks 00.30 uur de po-
litie nadat hij een man achter 
in zijn tuin had gezien, die met 
een stok op de ramen sloeg. 
Agenten stelden een onderzoek 
in en volgden een voetspoor 
in de sneeuw naar een bos-
je. Hier troffen zij in de bosjes 
de man aan, die de benen nam. 

Na een korte achtervolging te 
voet kon de man worden ach-
terhaald. De man was doods-
bang en bleek onderkoelings-
verschijnselen te hebben. Hier-
op is hij naar een ziekenhuis 
vervoerd voor behandeling. Na 
behandeling werd de man inge-
sloten in een politiebureau. Het 
is nog niet bekend wie de man 
is, waarschijnlijk is hij afkomstig 
uit Ghana.

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

“Nabestaanden 
de tijd geven. 
Dat vind ik 
belangrijk.”

Martien Ros, Uitvaartverzorger



pagina 16 31 december 2010

Offerfeest 
toernooi
Haarlem - Op zaterdag 18 de-
cember heeft Stichting Samen 
Haarlem, in samenwerking met
SportSupport, een fantastisch 
voetbaltoernooi georganiseerd 
in het Kennemer Sportcenter.  
Het toernooi bevatte twee jeugd-
teams en negen uit de leeftijds-
categorie van 16+ , allen afkom-
stig uit Haarlem en omgeving.
Bij de jeugd wist het team van 
Ainchifa uit Schalkwijk de eer-
ste prijs binnen te slepen. Bij 
de 16+ was de ongeslagen Fay-
rouz de terechte winnaar van het 
toernooi. De 2e en 3e prijs gin-
gen naar de teams van Stichting 
Marhaba.
De belangrijkste prijs van het 
toernooi was de prijs voor de 
sportiefste team. Deze prijs werd 
gewonnen door het Geestgron-
den team, onder leiding van aan-
voerder Wouter. De jongens lie-
ten zien dat niet alleen winnen 
belangrijk is, maar dat sportief 
zijn ook heel belangrijk is in de 
sportwereld. Er hing gedurende 
de hele avond een gemoedelij-
ke sfeer en het publiek was en-
thousiast. 

Blasted
Haarlem - Na het grote suc-
ces van vorig seizoen gaat de-
ze Toneelschuur Productie, ge-
regisseerd door Thibaud Del-
peut, op tournee langs theaters 
in heel Nederland. Start en einde 
van deze tournee is in de Toneel-
schuur (6 januari en 6 februa-
ri). Blasted, geschreven door Sa-
rah Kane en gespeeld door Pe-
ter Blok, Benja Bruijning en Eline 
ten Camp, is inktzwart en bikkel-
hard, maar tegelijkertijd ook po-
etisch, puur en ontroerend. 
Een cynische tabloidjournalist 
en een naïef jong meisje ont-
moeten elkaar na lange tijd. Ter-
wijl hun weerzien ontspoort in 
een nachtmerrie, verandert de 
wereld buiten hun hotelkamer 
in een oorlogsgebied. Op zoek 
naar liefde en verlossing ontdek-
ken ze de flinterdunne scheids-
lijn tussen menselijkheid en bar-
barij. Wat blijft over van onze be-
schaving als er oorlog uitbreekt?
Meer informatie: www.toneel-
schuur.nl. (foto: Sanne Peper)

Wintervoederactie 
Vogelhospitaal
Haarlem - Na een maand van 
aanhoudende vorst en sneeuw 
heeft het Vogelhospitaal Haar-
lem besloten om een wintervoe-
deraktie te starten voor wilde 
watervogels.
De distributie van het brood 
wordt verzorgd door de Dieren-
ambulance Haarlem, ofwel de 
ambulances van de Dierenbe-
scherming.
Indien de vorst aanhoudt zal de 
voederaktie verlengd worden en 
zal men ondersteund worden 
door de Stichting Dierenambu-
lance Velsen en de Stichting Re-
gionale Dierenambulance voor 
de verspreiding van het brood.

Deze week zal het brood op een 
viertal locaties in en rondom 
Haarlem, waar zich grote con-
centraties watervogels bevinden, 
worden uitgedeeld.
Het Vogelhospitaal doet tevens 
een beroep op het publiek om 
brood te bemachtigen en uit te 
delen waar men het nodig acht 
en op die manier, in ieder geval 
in de stad, zelf verantwoordelijk-
heid te nemen.

Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met Het Vogel-
hospitaal, 023-5255302 of met 
Simone Jay, secretaris Stichting 
Vogelrampenfonds Haarlem.

Actiedag voor behoud 
natuur en landschap
Regio - Hart voor Natuur, een 
coalitie van ruimt twintig na-
tuur- en milieuorganisaties, no-
digt iedereen uit om op  zondag 
2 januari te genieten van de na-
tuur.  In ruim honderd gebieden 
verspreid over heel Nederland 
wensen boswachters, natuurgid-
sen en vrijwilligers de bezoekers 
een gelukkig nieuwjaar. Met de-
ze publieksactie vragen de or-
ganisatoren aandacht voor de 
toekomst van de natuur en het 
landschap. 
De coalitie Hart 
voor Natuur be-
grijpt dat er be-
zuinigd moet 
worden. Maar de 
korting van meer 
dan veertig pro-
cent die de natuur 
treft, is onevenre-
dig hoog en bij-
zonder schadelijk. 
Jaarlijks gaat er ruim 300 mil-
joen euro minder naar de natuur. 
Het resultaat van tientallen jaren 
aankoop en beheer van natuur 
en landschappen dreigt zo te-
nietgedaan te worden. De natuur 
die toch al zwaar onder druk ligt, 
dreigt verder achteruit te gaan.
De natuur- en milieuorganisaties 
maken zich grote zorgen over 
het voortbestaan van de natuur 
in Nederland. Zij verwachten dat 

meer plant- en diersoorten ver-
dwijnen en dat landschap ver-
rommelt. Inwoners van grote ste-
den zullen meer moeite hebben 
om dichtbij eropuit te gaan, om-
dat er geen extra natuur bijkomt 
op korte afstand van steden. Be-
zoekers van natuurgebieden zul-
len merken dat fiets- en voetpa-
den slechter onderhouden wor-
den door de bezuinigingsmaat-
regelen. 
De actiedag op 2 januari is het 

begin van een es-
tafette richting 
de Provinciale 
Statenverkiezin-
gen begin maart, 
waarin de ver-
schillende orga-
nisaties ieder op 
hun eigen wij-
ze aandacht zul-
len vragen. Graag 
nodigen wij u uit 

in een van onze natuurgebieden 
om te komen wandelen en te ge-
nieten nu het nog kan.

In onze regio is de actiedag van 
12.00 tot 15.00 uur op Landgoed 
Leyduin, ingang aan de Man-
padslaan tussen Heemstede 
en Vogelenzang. Op de websi-
te www.hartvoornatuur.nu staat 
in welke natuurgebieden u nog 
meer terecht kunt. 

Inspiratiemiddag 
voor het onderwijs
Haarlem - Op woensdagmiddag 
5 januari van 13.30 tot 15.00 uur 
organiseert de Bibliotheek Haar-
lem en omstreken een inspiratie-
middag voor leidsters in de kin-
deropvang en leerkrachten in de 
onderbouw van het primair on-
derwijs. Ben je in opleiding of 
loop je stage op een school of 
kinderdagverblijf? Dan is deze 
middag ook echt iets voor jou! 
De middag wordt gehouden in 
Bibliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem. De toe-
gangsprijs bedraagt 7,50. 
De Nationale Voorleesdagen, 
van 19 t/m 29 januari, lijken nog 

ver weg. Deze dagen zijn be-
doeld om ouders en opvoeders 
te stimuleren om voor te lezen 
aan hun baby, dreumes, peuter 
of kleuter. De Bibliotheek Haar-
lem en omstreken heeft een pro-
gramma samengesteld om inspi-
ratie op te doen voor deze Natio-
nale Voorleesdagen.

Reserveren voor deze middag is 
mogelijk via 023 – 5115300. De 
gereserveerde kaartjes dienen 
uiterlijk een half uur van tevo-
ren opgehaald te zijn bij de le-
denadministratie van Bibliotheek 
Centrum.

Nu ook Best Buddies 
in Noord-Holland
Haarlem - In het project Best 
Buddies gaan acht studenten 
van Hogeschool Inholland  een 
vriendschapsrelatie aan met jon-
ge mensen met een verstande-
lijke beperking. Samen onderne-
men ze tweewekelijks een activi-
teit. Best Buddies draait al in ve-
le regio’s in Nederland, maar het 
is de eerste keer dat dit van oor-
sprong Amerikaanse project sa-
men met MEE Noordwest-Hol-
land in Noord-Holland wordt uit-
gevoerd. 
Het Best Buddies project bestaat 
sinds 1989 en komt uit de Ver-
enigde Staten. Doel is om con-
tacten te leggen tussen perso-
nen met en zonder verstandelij-
ke beperking. Maar liefst 47 pro-
cent van de mensen met een 
verstandelijke beperking heeft 
geen vrienden (bron: Sociaal 
Cultureel Planbureau). Dat is de 
reden dat MEE Noordwest-Hol-
land de samenwerking met Best 
Buddies Nederland zocht. 
Voor de negen studenten, van de 
Hbo-opleiding Sociaal pedago-
gische Hulpverlening, maakt de 
vriendschap onderdeel uit van 
hun opleiding. Hierbij is het doel 
om kennis te maken met doel-
groepen waar zij in het werkveld 
later mee te maken kunnen krij-
gen.

De deelnemers met een licht ver-
standelijke beperking zijn vooral 
via Stichting De Waerden in Alk-
maar gevonden.
Gedurende een schooljaar, en 
hopelijk langer, wordt de vriend-
schap opgebouwd. Elke week is 
er contact tussen het buddykop-
pel. De ene keer door te bellen, 
de andere keer door af te spre-
ken om iets leuks te doen. Bij-
voorbeeld om te wandelen, voet-
bal te kijken of een kopje koffie 
te drinken.
Twee keer per jaar wordt voor de 
buddykoppels een gezamenlij-
ke activiteit georganiseerd. Tij-
dens deze activiteit maken ze 
ook kennis met de andere bud-
dykoppels uit de eigen woon-
omgeving. Hiermee wordt het 
sociaal netwerk van de deelne-
mers vergroot. Het uitgangspunt 
is dat de groepsactiviteiten geen 
geld kosten. Om die reden wordt 
gezocht naar sponsoren in Alk-
maar en Haarlem die een dagje 
uit mogelijk willen maken. 
Dit vriendschapsproject zal jaar-
lijks terugkeren waarbij elke zo-
mer nieuwe deelnemers voor het 
Best Buddies project worden ge-
zocht.
Dit project wordt mede moge-
lijk gemaakt door de Provincie 
Noord-Holland.
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Passie voor (h)eerlijke 
vis en cultuur
Haarlem - In het nieuwe jaar 
start een mooie en vooral (h)eer-
lijke samenwerking tussen vis-
restaurant Vis & Ko en Stads-
schouwburg & Philharmonie 
Haarlem. Naast de bestaande 
samenwerkingsverbanden met 
de Wandelaar, Van Beinum en 
Pasta di Mamma biedt nu ook 
Vis & Ko culinaire verwennerijen 
rond voorstellingen en concer-
ten in Haarlem.   
 ,,Alles draait bij ons om de meest 
fantastische producten uit zee!” 
aldus meesterkok Imko Binnerts. 
Bij Vis & Ko gaat het vooral om 
puur, ongekunsteld en eerlijk. 
Geen gecompliceerde culinaire 
trends maar Vis & Ko respecteert 
volledig de seizoenen. Daarnaast 
vindt Imko Binnerts dat de kwa-
liteit en het plezier van het eten 
van vis niet wordt bepaald door 
de luxe of de hoge prijs, maar 
uitsluitend door de versheid en 
de liefde van bereiding. Vis & Ko 
bevindt zich aan het Spaarne op 

5 minuten loopafstand van de 
Philharmonie. 
Speciaal voor theater- en con-
certgasten is er dagelijks een 
wisselend driegangen menu in-
clusief een bruisend aperitief, 
twee glaasjes wijn, water en kof-
fie voor slechts 49,50 per per-
soon. Op vertoon van toegang-
kaarten van de Stadsschouw-
burg & Philharmonie is het mo-
gelijk vanaf 17.30 uur te dineren. 
Vis & Ko is ook lid geworden van 
het Thomas Wilson Genootschap 
van de Stadsschouwburg & Phil-
harmonie Haarlem. Dit bedrij-
vengenootschap is voor cultuur-
minnende ondernemers en on-
dernemende cultuurliefhebbers 
en draagt bij aan de ontwikke-
ling van Haarlems talent en van 
Haarlemse theater- en concert-
producties. 

Vis & K0, Spaarne 96, 2011 CL 
Haarlem www.visenko.nl, tel. 
023-5127990.

Wunderbaum speelt 
Natives on Tour
Haarlem - Wunderbaum speelt 
woensdag 5 januari in de To-
neelschuur de voorstelling Na-
tives on Tour, een portret van een 
volkswijk
‘Natives’ speelde dit najaar op 
locatie in een sloopflat in Pen-
drecht, Rotterdam Zuid. Wunder-
baum bracht er een visuele fan-
tasie over de crisis tot leven. Na-
tives on tour is de theaterversie. 
Lex Bolmeijer interviewde buurt-
bewoners in de wijk waar de 
voorstelling plaatsvond. De ac-

teurs spelen een portret van een 
volkswijk vlak voor de grote ver-
nieuwing van de buurt. Het ver-
haal van de crisis door de ogen 
van een heterogene gemeen-
schap in een grote stad. “Mooi 
vormgeven einde der tijden. Een 
mooie, treffende verbeelding van 
de mens die de toekomst van het 
leven veilig wil stellen” [De Tele-
graaf]

Meer informatie: www.toneel-
schuur.nl. (foto: Sofie Knijff)

Geen vijand
Haarlem - Een verontrustend 
beeld van de nabije toekomst 
wordt geschetst in de voorstel-
ling ‘Geen Vijand’, vrijdag 7 en 
zaterdag 8 januari te zien in de 
Toneelschuur.
In een satellietstadje in de na-
bije toekomst is de mensheid 
ten prooi gevallen aan een wijd-
verspreid medicament dat soci-
aal wenselijk gedrag garandeert. 
Twee vrouwen doen een poging 
zich tegen deze gedempte sa-
menleving af te zetten. De enige 
uitweg is hun verbeelding te ge-
bruiken. Wanneer ze op een dag 
een willekeurig meisje ontvoeren 
verandert hun fantasiewereld in 
een sinistere werkelijkheid.
Meer informatie: www.toneel-
schuur.nl. (foto: Thijme Breu-
kers)

Vertelconcert
Haarlem - Onder leiding van 
chef-dirigent Otto Tausk brengt 
Holland Symfonia het vertelcon-
cert met de beroemde suite ‘De 
Vuurvogel’ van Igor Stravinsky 
terug op het podium. Op 16 ja-
nuari speelt het orkest om 14.00 
uur in de Philharmonie Haarlem.
Kinderboekenschrijfster Imme 
Dros schreef de tekst voor deze 
spannende familievoorstelling. 
Verteller Joep Onderdelinden 
kruipt in de huid van alle belang-
rijke personages in dit verhaal: 
een dappere prins, een gemene 
Tsaar, een trouw paard, een wijze 
vogel, een boze tovenaar en na-
tuurlijk een mooie prinses. Voor-
dat Joep aan het verhaal begint, 
neemt hij de jonge luisteraars 
mee op een verkenningstocht 
door het symfonieorkest, waarbij 
hij de musici laat vertellen over 
hun instrumenten en de muziek 
die gespeeld gaat worden.
Kaarten: www.theter-haarlem.nl 
of 023-5121212.

Nieuwjaar bij 
Koinonia
Haarlem - Zaterdagavond 8 ja-
nuari vindt in sociëteit Koino-
nia, Doelstraat 52, Haarlem de 
Nieuwjaarsreceptie plaats. Om 
negen uur heft men het glas, 
Koinonia is vanaf acht uur open.

Workshop voor 
stiefmoeders en -vaders
Haarlem - Een op de drie hu-
welijken eindigt in een scheiding 
en een op de vijf kinderen krijgt 
te maken met de scheiding van 
zijn ouders. Van deze geschei-
den ouders vormt het merendeel, 
binnen een paar jaar, weer een 
nieuw gezin. Het zogenaamde 
samengestelde- of patchwork-
gezin. Mensen starten hun sa-
mengestelde gezin met kinderen 
uit vorige relaties, krijgen soms 
samen weer kinderen of iemand 
zonder kinderen krijgt een part-
ner met kinderen. Binnen de-
ze samengestelde gezinnen ont-
moeten de gezinsleden vaak bij-
zondere hindernissen en uitda-
gingen. 
Om mensen handvatten te bie-
den om met deze hindernissen 
om te gaan, ontwikkelden train-
ster/ coach Yuri Brewster en 
psychologe en therapeut Martha 
van der Lem de cursus “Patch-
work”. Vanuit hun professione-
le achtergrond hebben zij ook 
hun persoonlijke ervaring met 
het samengestelde gezin inge-
zet bij het ontwikkelen van de-

ze training.
De workshop biedt het gereed-
schap om op een constructieve 
manier met de problemen van 
een samengesteld gezin om te 
gaan. Tijdens de cursus nemen 
de deelnemers eigen gedach-
ten, oordelen en emoties onder 
de loep. Belangrijke sleutelwoor-
den zijn: ”inzicht krijgen in de 
eigen situatie, positief omgaan 
met verschillen in overtuigingen 
en waarden, verantwoording ne-
men en acceptatie”. Ook het de-
len van ervaringen vormt een be-
langrijk onderdeel van de cursus.

De eerstvolgende tweedaagse 
cursus zal plaatsvinden op: vrij-
dag 14 januari en vrijdag 21 ja-
nuari 2011 van 09.00-16.00 uur 
op de Volksuniversiteit Haar-
lem. Kijk voor meer informatie en 
aanmelding op: 
www.volksuniversiteit-haarlem.
nl. Voor andere data en infor-
matie: 
www.brewstertrainingencoa-
ching.nl en www.marthavander-
lem.nl.

Snelfietsroute van Haarlem 
naar Amsterdam-West
Haarlem - Haarlem krijgt 1,35 
miljoen subsidie voor de snel-
fietsroute Haarlem - Amster-
dam-West. De minister van In-
frastructuur en Milieu maakte 
dinsdag bekend dat hij 21 mil-
joen wil uitkeren voor 16 regio-
nale snelfietsroutes. 
Haarlem stond aan de wieg van 
één van die projecten en diende 
als initiatiefnemer een project-
plan in bij het programma Fiets-
filevrij. Fietsfilevrij wil de realisa-
tie van snelfietsroutes als instru-
ment ter bestrijding van files be-
vorderen.

Wethouder Rob van Doorn is 
blij met de voorgenomen toe-
kenning van 1,35 miljoen subsi-
die voor de snelfietsroute: ,,Sa-
men met de gemeente Haarlem-
merliede- Spaarnwoude en de 
gemeente Amsterdam gaan we 
nu vormgeven aan de verbete-
ring van de fietsinfrastructuur. 
Met de subsidie kan Haarlem 
duurzame mobiliteit bevorderen. 
Meer gebruik van de fiets in het 
reizen draagt bij aan een scho-
ner milieu en betere bereikbaar-
heid van Haarlem. Fietsen is bo-
vendien gezond.” 

Gebruiksonderzoek, verbetering 
van beheer, een gedragscam-
pagne en een programma voor 
vervoersmanagement maken 
onderdeel uit van het werkplan 
voor de snelfietsroute Haarlem 

- Amsterdam-West. Deze route 
loopt voor het grootste deel over 
een al bestaand, maar slecht on-
derhouden traject langs de zuid-
zijde van de Amsterdamse vaart 
en Haarlemmerweg. Met de ver-
betering en de campagne wordt 
beoogd een groter deel van de 
forenzen tussen Amsterdam en 
Haarlem te verleiden om met de 
fiets tussen werk en huis te rei-
zen. 
Een proef met vijf eerdere snel-
fietsroutes toonde aan dat op 
deze afstand veel potentiële 
fietskilometers te winnen zijn. 
Met de elektrische fiets komen 
afstanden tot 15 kilometer bo-
vendien binnen een voor foren-
zen redelijk reistijd te liggen.

Het eerste stuk van de route dat 
opgeleverd zal worden zal een 
nieuw fietspad onderlangs de in 
aanbouw zijnde fly-over bij de 
Amsterdamse vaart zijn. 
Dit werk wordt momenteel al 
voorbereid. Het subsidiebedrag 
zal door de provincie Noord-Hol-
land verdeeld worden over ver-
schillende fietspadprojecten 
in Haarlem, Haarlemmerliede-
Spaanwoude en over communi-
catie projecten.

Het masterplan is tot stand ge-
komen in samenwerking met de 
genoemde gemeentes, de fiet-
serbond afdeling Haarlem, Eco-
sol en de stadsregio Amsterdam. 



pagina 20 31 december 2010

Parkinson café 
Haarlem - De Parkinson Vereni-
ging organiseert ook in het nieu-
we jaar op elke eerste donder-
dag van de maand  het Parkin-
son café bij La Place Dreefzicht 
in Haarlem. Het Parkinson ca-
fé is bedoeld voor mensen met 
de ziekte van Parkinson en be-
trokkenen uit Haarlem en om-
streken. U bent van harte uit-
genodigd op donderdag 6 janu-
ari tussen 14.00 en 17.00 uur in 
La Place Dreefzicht in Haarlem. 
Het thema van deze dag is ‘Par-
kinson en hobb’”. Chris Hanepen 
zal vertellen over zijn hobby, fo-
tografie en hij zal laten zien wat 
je hier allemaal mee kunt doen.
Verder zijn er mensen aanwe-
zig van de Parkinson Vereni-
ging voor het beantwoorden van 
uw vragen. En er is de mogelijk-
heid om onder het genot van een 
drankje te spreken met deelge-
noten.
Locatie: La Place Villa Dreefzicht, 
Fonteinlaan 1 in Haarlem. Meer 
informatie bij Rosita de Vries, 
023-5338658.

Spirituele 
danceparty
Haarlem - Ananda Nieuwetijds-
winkel en Buddha Dance Events 
organiseren zaterdag 1 januari 
2011 een bruisend nieuwjaars-
feest in de sfeervolle wachtka-
mer Tweede Klas van het stati-
on Haarlem.
Het wordt een feest waar je ex-
pressief en ongedwongen kunt 
dansen. De dj’s draaien een 
mengeling van latin, african, jazz, 
arabisch, folk en balkanbeat. 
Voorafgaand aan het dansfeest 
is er een workshop Biodanza 
waar je aan mee kunt doen. Aan-
vang workshop 19.30 uur. Party 
20.30 - 24.00 uur. Voor meer info: 
www.buddhadance.nl.

Aanhouding 
na bedreiging
Haarlem - Een 39-jarige Haar-
lemmer is vorige week donder-
dagavond rond 22.15 uur aange-
houden aan de Kennemerstraat 
wegens bedreiging. De man zou 
even daarvoor een bewoner aan 
dit adres met een mes hebben 
bedreigd. Niemand raakte ge-
wond. De Haarlemmer is over-
gebracht naar een politiebu-
reau waar hij is ingesloten. Hij 
zal worden verhoord over het in-
cident.

Eerste fase SpaarneBuiten 
feestelijk van start
Spaarndam - Onder grote be-
langstelling is op 15 december 
de bouw van de eerste fase van 
SpaarneBuiten gestart. De aan-
staande bewoners, betrokkenen 
en belangstellenden verzamel-
den op de Ocean Diva in Haar-
lem; een korte vaartocht bracht 
het gezelschap bij de bouwlo-
catie in Spaarndam. Daar werd 
met het slaan van de eerste paal 
door Burgemeester Bruijn van 
de gemeente Haarlemmerliede 

& Spaarnwoude (foto boven) en 
de oud-burgemeesters mw. Van 
Hoogdalem- Arkema en dhr. IJs-
selmuiden het officiële startsein 
gegeven. 

De feestelijke gebeurtenis werd 
begeleid door het optreden van 
een groep acteurs. Het laten 
groeien van een enorme zon-
nebloem in hun act benadrukte 
symbolisch het duurzame aspect 
van SpaarneBuiten. 

Informatieavonden 
over alcoholverslaving
Haarlem - De Brijder Versla-
vingszorg, centrum voor versla-
vingsproblematiek, organiseert 
informatieavonden over alcohol-
verslaving. Deze zijn be¬doeld 
voor ouders, partners en ver-
wanten van mensen met een al-
coholprobleem.
Tijdens twee bijeenkomsten ko-
men de volgende onderwer-
pen aan bod: wat doet overma-
tig alcoholgebruik met lichaam 
en geest en wat voor effecten 
kan dit hebben op mensen in 
de directe omgeving; wanneer 
spreekt men van verslaving? 
Wat is/kan de rol van de fami-
lie zijn bij het ontstane alcohol-
probleem? Wat zijn de hulpver-

leningsmogelijkheden voor men-
sen met een alcoholprobleem 
of voor mensen uit hun direc-
te omge¬ving? Hoe kan men als 
ouders, partners of verwanten 
iemand met een alcoholversla-
ving helpen.
Het programma is verdeeld over 
twee avonden en vindt plaats op 
5 en 12 januari van 19.30 uur 
tot 22.00 uur op Spaarne 106 in 
Haarlem. U kunt gratis deelne-
men. Men schrijft zich voor bei-
de avonden in. 
Voor verdere informatie en in-
schrijving kunt u bellen met Brij-
der Verslavingszorg in Haarlem: 
023-5307400 of in Hoofddorp: 
023-8903700.  

Hans Groenendijk 
vertrekt bij Sint Jacob
Haarlem - Vorige week heeft 
Hans Groenendijk bekend ge-
maakt dat hij Sint Jacob per 1 fe-
bruari gaat verlaten. Per die da-
tum is hij benoemd tot voorzitter 
van de Raad van Bestuur van de 
Woonzorggroep Samen te Scha-
gen. Hans heeft de afgelopen 5 
jaar als lid van de Raad van Be-
stuur voor Sint Jacob gewerkt. 
Samen met de voorzitter van Sint 
Jacob, Anitra Louwers heeft hij 
zich in deze periode ingezet voor 
vele ontwikkelingen binnen Sint 
Jacob. 
Hans Groenendijk had binnen 
de Raad van Bestuur een aantal 
speerpunten. 
Vanuit de Raad van Bestuur was 
Groenendijk de gesprekspartner 
voor Het Centraal Cliënten Plat-
form. Door die korte lijn heb-
ben cliënten inspraak, overleg 
en contact over het beleid en de 
plannen van Sint Jacob.
Hans Groendijk was verantwoor-
delijk voor de bedrijfsvoering van 
Sint Jacob . Sint Jacob is finan-
cieel gezond en heeft de afgelo-
pen jaren een groter eigen ver-

mogen weten op te bouwen. Dit 
eigen vermogen is nodig om te 
kunnen investeren en te mogen 
lenen voor de plannen die Sint 
Jacob heeft om haar huizen te 
moderniseren. 
Afgelopen jaren heeft Hans 
Groenendijk zich ook hard ge-
maakt voor kwaliteit en het in-
voeren van het kwaliteitsden-
ken. Dat startte met het Bron-
zen Keurmerk in 2007 en gaat in 
2011 verder met integrale kwali-
teitsplannen. 
Naast deze speerpunten die hij 
had als lid van de Raad van Be-
stuur van Sint Jacob bleek hij 
ook een begenadigd columnist. 
Minstens één keer in de maand 
schreef hij voor het intranet van 
Sint Jacob een column. Deze 
werden door veel medewerkers 
graag gelezen. 

In de derde week van januari zal 
Sint Jacob afscheid nemen van 
Hans Groenendijk, samen met 
al die partners van extern waar-
mee hij veelvuldig heeft samen-
gewerkt in de afgelopen vijf jaar. 

Betere behandeling 
van netvliesafwijkingen 
Hoofddorp - Een nieuw, compu-
tergestuurd laserapparaat maakt 
in het Spaarne Ziekenhuis oog-
behandeling van met name di-
abetespatiënten beter mogelijk. 
Met dit laserapparaat, de PAS-
CAL Photocoagulator, kunnen 
de oogartsen ingrepen aan het 
netvlies sneller en veiliger uit-
voeren. Bovendien is de behan-
deling minder pijnlijk voor pa-
tiënten.  

Oogartsen in het Spaarne Zie-
kenhuis passen het laserappa-
raat meestal toe bij behande-
lingen aan het netvlies bij dia-
betespatiënten. Bij diabetes kan 
het netvlies beschadigd raken 
door hoge bloedglucoses. Met 
de laserbehandeling worden lek-
kende bloedvaatjes van het net-
vlies ‘dichtgelast’. Hiervoor moet 
de oogarts een groot aantal la-

serpulsen rondom een gaatje in 
het netvlies geven. ,,Op de plaats 
van de puls ontstaat in het oog 
een klein brandwondje, of zeg 
maar een soort puntlas. Op die 
plaats groeit het netvlies vast’’, 
aldus oogarts Adrie de Winter. 
,,Met de oude methode moest de 
oogarts elke laserpuls apart ge-
ven. Dat was tijdrovend, en ge-
voelig voor patiënten. De nieu-
we Pascal-ooglaser geeft in één 
keer een hele reeks laserpulsen 
in een mooi patroon. De metho-
de werkt sneller en is voor een 
patiënt minder pijnlijk. De laser 
is bovendien uitgerust met een 
time-out procedure afkomstig 
uit de luchtvaart. Dit dwingt de 
behandelaar om voor de behan-
deling een aantal veiligheids-
stappen te ondernemen. Hier-
mee wordt de behandeling vei-
liger voor onze patiënten.”
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ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs

AAlsmEEr  AAlsmEErdErbrug  AkErsloot  AmstElhoEk  bAkkum  bEnnEbroEk  bEvErwijk  
bovEnkErk  CAstriCum  dE hoEf  dE kwAkEl  dE rondE vEnEn  driEhuis  hAArlEm-noord  
hAArlEm-zuid  hEEmskErk  hEEmstEdE  kudElstAArt  limmEn  mijdrECht  oudE mEEr  rijsEnhout  
rozEnburg  sAntpoort-noord  sAntpoort-zuid  spAArndAm  spAArnwoudE  uitgEEst  uithoorn  
vElsEn-noord  vElsEn-zuid  vElsErbroEk  vinkEvEEn  wAvErvEEn  wilnis  wijk AAn zEE  ijmuidEn

wEkElijks thuis in:

Dé kranten bóórdevol lokaal ni
euws!

van 1930

sinds 1888
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(Brand)veilig het jaar uit
De statistieken tonen aan dat de 
schade aan gebouwen, bijvoorbeeld 
door vuurwerk, tijdens deze periode 
van het jaar veel groter is dan de rest 
van het jaar.

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

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

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

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

Geen vuurwerk 
op schoolpleinen

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

Tijdens deze openbare bijeenkomst in 
de burgerzaal van het Stadhuis is er ge-
legenheid tot het persoonlijk uitwisse-
len van nieuwjaarswensen tussen inwo-
ners, vertegenwoordigers van het be-

drijfsleven, organisaties en maatschap-
pelijke instellingen en leden van col-
lege en raad. De burgemeester houdt 
de traditionele nieuwjaarstoespraak. 
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren be-
gint de bijeenkomst om 17.00 uur en ein-
digt om 19.30 uur. De burgerzaal is te be-
reiken via Plein 1945. Iedereen is welkom!

Kerstbomeninzameling
vanaf maandag 3 januari
Net als vorig jaar kunnen de kerstbo-
men weer bij de gemeente worden in-
geleverd om verbrand te worden. El-
ke ingeleverde boom is 50 eurocent 
waard. De inleverplekken staan hier-
onder. Op 5 januari is de kerstboom-
verbranding aan de Heerenduinweg 
in IJmuiden en op 6 januari is de ver-
branding aan de Hagelingerweg in 
Santpoort-Noord. 

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

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

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

17.00 uur. Let op: In IJmuiden is het al-
leen nog mogelijk om kerstbomen in te 
leveren aan de Heerenduinweg.

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

• Donderdag 6 januari tussen 15.30 en 
17.00 uur Vestingplein Velserbroek

Inleverplekken
• Driehuis: Driehuizerkerkweg/Schaep-

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

plein, Plein 1940-1945, Canopusplein, 
Heerenduinweg brandplaats

• Santpoort-Noord: Hagelingerweg/
Weertplantsoen

• Santpoort-Zuid: Naast het station 
Santpoort-Zuid

• Velsen-Zuid: Brandweerkazerne
• Velsen-Noord: Stratingplantsoen/ 

Wijkerstraatweg
• Velserbroek: Vestingplein

Kerstboomverbranding
• Op woensdag 5 januari vanaf 18.30 uur 

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

aan de Hagelingerweg tegenover de 
tuincentra. 

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

Openingstijden stadhuis
Vrijdag 31 december Gesloten vanaf 12.00 uur 
Maandag 3 januari Open vanaf 10.00 uur

Marktkoopman Golstein 
neemt afscheid van de markt
Na 47 jaar marktkoopman nam Ger-
rit Golstein op donderdag 23 de-
cember afscheid van de weekmarkt 
in IJmuiden. 

Als 18-jarige jongen volgde hij zijn ou-
ders op met een kraam met dameskle-
ding. Verder had hij ruim 20 jaar zitting 
in de Marktcommissie Velsen; in die pe-
riode heeft hij zich hard gemaakt voor 
het oprichten van de Reclamecommis-
sie. Niet alleen lokaal, maar ook lande-

lijk is de gedreven marktkoopman ac-
tief. Zo is hij bestuurslid van de lande-
lijke Centrale Vereniging voor Ambulan-
te Handel. Deze activiteit zet hij voorlo-
pig voort.

Tijdens zijn laatste marktdag kreeg hij 
bloemen en een cadeau namens de 
Marktcommissie overhandigd. Wethou-
der Wim Westerman reikte namens het 
college het boek ‘Focus op Velsen’ uit. 
(foto: Gemeente Velsen)

Begin het nieuwe jaar goed
Nieuwjaarsduik 2010
Op Nieuwjaarsdag kunnen dappe-
re Velsenaren om 13.00 uur een 
duik in zee nemen. Voor de 29ste 
keer wordt de traditionele Nieuw-
jaarsduik in samenwerking met de 
IJmuider Reddings Brigade georga-
niseerd.

Op 1 januari 2011 organiseert Pavil-
joen Noordzee in samenwerking met 
de IJmuider Reddings Brigade de tradi-
tionele Nieuwjaarsduik. De echte door-

zetters kunnen voor de 29ste keer om 
13.00 uur, op het IJmuiderstrand voor 
Paviljoen Noordzee, een duik nemen 
in het ongetwijfeld zeer koude water.  
 
Na afloop ontvangen de deelnemers 
een vaantje en worden ze getrakteerd 
op warme chocomel of glühwein en een 
lekkere kop erwtensoep.

Deelname is gratis. Inschrijven kan van-
af 12.00 uur in Paviljoen Noordzee.



M E D E D E L I N G E N
Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl

Velsen, 30 december 2010

Zwemles:

- Maandkaart kinderen 2x per week,  € 39,20/58,70
 30 min./45 min. 
- Maandkaart volwassenen 1x per week  € 31,30
- Instroomcursus weekend  € 68,90
- Losse les   €  9,05

Sportterreinen 2011-2012 m.i.v. 1 juli 2011 
- Voetbalveld   € 1.906,--
- Kunstgrasveld voetbal  € 5.718,--
- Kunstgrasveld hockey (incl. btw)  € 6.419,--
- Honk-softbalveld   € 1.524,--
- Korfbalveld, handbalveld  € 1.524,--
- Rugbyveld   € 1.145,--
- Atletiekcomplex   € 9.881,--
- Tennisbanen Velserbeek  diverse seizoen-
     en uurtarieven

Sporthallen 2011-2012 m.i.v. 1 juli 2011
- Plaatselijke sportverenigingen  € 39,80
 vast gebruik, per uur
- Competitiegebruik, per uur  € 53,--
- Overige gebruikers, per uur  € 44,--

Gymzalen 2011-2012 m.i.v. 1 juli 2011 
- Plaatselijke sportverenigingen  € 296,--
 vast gebruik, per seizoen 
- Plaatselijke sportverenigingen  €  9,90
 losse uren 
- Overige gebruikers vast gebruik,  € 378,--
 per seizoen
- Overige gebruikers losse uren  € 13,85

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Meervlietstraat 125 te Velsen-Zuid

REGELINGEN SPORTACCOMMODATIES 
2011

De gemeente heeft de tarieven en algemene voor-
waarden van de gemeentelijke sportaccommodaties 
voor 2011 vastgesteld. Er zijn drie regelingen: de 
Regeling sportterreinen 2011-2012; de Regeling sport-
hallen en gymlokalen 2011-2012 en de Regeling zwem-
bad De Heerenduinen 2011.
De volledige regelingen zijn te vinden op de web-
sites www.velsen.nl (sport > sportbeleid gemeente), 
www.sportloketvelsen.nl (sport & gemeente > sport-
accommodaties in Velsen) en www.zwembadvelsen.nl 
(algemeen > huisregels en regelingen).

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

Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2011
Losse baden:

- Kinderen 0 en 1 jaar  gratis
- 16 jaar en ouder, standaard/weekend  € 4,45/4,65
- Onder 16 jaar, 65+, standaard/weekend  € 3,95/4,15
- Daluren  € 3,95
Meerbadenkaarten:

- 10-badenkaarten (prijs van) 9 losse baden 
  + 1 bad gratis
- 25-badenkaarten (prijs van) 20 losse baden 
  + 5 baden gratis
- 50-badenkaarten (prijs van) 35 losse baden 
  + 15 baden gratis
- 100-badenkaarten (prijs van) 60 losse baden 
  + 40 baden gratis 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

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

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

Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

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

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

Klant Contact Centrum/Receptie

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

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

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

van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond 

van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.

Vrije inloop:

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

vragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omge-

vingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een 

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

56 72 00.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-

vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

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

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

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

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

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

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 

(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.

Of e-mail: info@velsen.nl

U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

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

het hoofdriool).

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het 

schoonhouden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

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

tenservice bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. In het weekend 

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorge-

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

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-

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

gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation: Maandag t/m 

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

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

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

kering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 

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

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

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

Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 

uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

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

lijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

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

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid



Driehuis - Ook dit jaar 
heeft het bestuur van 
Stichting Dorpsfeest 
Driehuis er weer voor 
kunnen zorgen dat er 
een prachtige kerst-
boom staat in het cen-
trum naast Grand Café 
Valerius.

Op zaterdag 11 decem-
ber hebben diverse vrij-
willigers de handen uit 
de mouwen gestoken en 
de boom van ruim 14 me-
ter hoog eigenhandig ge-
kapt. Daarna is boom op 
zijn nieuwe tijdelijke plek 
neergezet en zijn de ener-
giezuinige LED-licht-
jes ontstoken. De boom 
zal tot begin januari het 
straatbeeld van Driehuis 
opfleuren. Met de vele 
sneeuw ziet de boom er 
nu sprookjesachtig uit. Op 
donderdagdag 23 decem-
ber vond voor de grote en 
kleine bewoners van Drie-
huis vanaf 19.30 uur bij de 
kerstboom een kerstzang 
plaats. Hier kwamen vele 
dorpsgenoten op af.

Eetclub Velserduin
per direct stopgezet
Driehuis - Ruim vier jaar bood 
het restaurant van verpleeg-
huis Velserduin elke dins-
dagavond ruimte aan de eet-
club. Een grote groep vrijwilli-
gers verzorgde dan de maal-
tijd en dat gebeurde met veel 
zorg een aandacht. Er werd 
gezorgd voor muziek en ge-
zelligheid. 

De bewoners wisten dit te waar-
deren: er was altijd een gro-
te opkomst. Soms waren er wel 
80 gasten die kwamen eten. Af-
gelopen dinsdag kwam de eet-

club voor de laatste maal bijeen. 
Zorgbalans moest noodgedwon-
gen de beslissing nemen om te 
stoppen met deze activiteit, van-
wege de bezuinigingen en de 
steeds strengere regels op het 
gebied van de hygiëne. Er was 
dinsdag een extra feestelijk di-
ner. Naast de gezelligheid waren 
er ook gevoelens van weemoed 
en spijtigheid, omdat deze leu-
ke activiteit stopt. De bewoners 
hadden onderling geld ingeza-
meld voor een cadeau, als dank 
voor en waardering naar de vrij-
willigers voor hun inzet.

Jonge dieven opgepakt 
bij tankstation IJmuiden
IJmuiden - In de nacht van dins-
dag op woensdag kwam er even 
na 01.00 uur een melding bin-
nen dat twee jongens goederen 
hadden gestolen bij een tank-
station aan de Hammerstein. De 
jongens, een 18-jarige Amster-
dammer en een 17-jarige inwo-
ner van IJmuiden, renden er ver-

volgens vandoor. Na een zoek-
tocht kon het tweetal in de om-
geving worden aangehouden. Zij 
zijn overgebracht naar een po-
litiebureau voor verhoor. Omdat 
één van de verdachten minder-
jarig is, zullen de ouders in ken-
nis worden gesteld van de aan-
houding van hun kind.

Driehuis heeft weer 
prachtige kerstboom
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Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
publiekszaken, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTVANGEN AANVRAGEN

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 16 tot en met 
23 december de volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning hebben ontvangen. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld. Voor zover de 
aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over welstand, tel. (0255) 56 74 24.

i10.008450  Valeriuslaan 14, Driehuis 
 vergroten van een woning (16/12/2010)
i10.008448  Pontplein, Velsen-Zuid 
 vervangen fietsenstalling Pontplein 

(16/12/2010)
i10.008447  Linnaeusstraat 66, IJmuiden 
 plaatsen van een dakkapel (16/12/2010)

i10.008438  Herculesstraat 9, IJmuiden 
 kappen van een boom achtertuin 

(16/12/2010)
i10.008480  Geelvinckstraat 77, Velsen-Noord 
 plaatsen van een dakkapel (17/12/2010)
i10.008477  Pleiadenplantsoen ong., IJmuiden 
 oprichten van 28 woningen (17/12/2010)
i10.008476  Lange Nieuwstraat ong., IJmuiden 
 oprichten van 106 appartementen en ca. 

400 m2 bedrijfsruimte (17/12/2010)
i10.008452  Homburgstraat 46 zw, IJmuiden 
 kappen van een kastanjeboom 

(17/12/2010)
i10.008540  Valckenhoeflaan 31, Santpoort-Noord 
 vergroten van een balkon (20/12/2010)
i10.008539  Middenduinerweg 89, Santpoort-Zuid 
 plaatsen van een erfafscheiding 

(20/12/2010)
i10.008538  Liniepad 43, Velserbroek 
 gedeeltelijk gebruik woning als yoga-

praktijk (20/12/2010)
i10.008590  Vinkenbaan ong./Willem de Zwijgerlaan 

ong., Santpoort-Zuid 
 kappen van 1 eik en 1 acacia (22/12/2010)
i10.008647  Verbrande Vlak 2, IJmuiden 
 plaatsen van een erker (23/12/2010)

BESLUITEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van Burgemeester en Wethouders van 

Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan bijvoorbeeld zijn dat de rechter het besluit 
tijdelijk ongedaan maakt. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

BOUWVERGUNNING
B1-14-2010  Concordiastraat ong., Velsen-Noord
 oprichten van een bedrijfsgebouw

OMGEVINGSVERGUNNUNG
i10.007145  Keetberglaan 5, IJmuiden 
 plaatsen van een dakkapel (27/12/2010)
i10.007237  IJmuiderstraatweg 96 en 97, IJmuiden 
 verwijderen van asbesthoudende mate-

rialen uit 2 woningen (27/12/2010)
i10.007246  183 woningen, IJmuiden 
 verwijderen van asbesthoudende mate-

rialen uit 183 woningen (24/12/2010)
i10.007916  Reyndersweg ong., Velsen-Noord 
 het ontmantelen van 5 windturbines 

(21/12/2010)
i10.007943  Paulus Potterstraat 19, IJmuiden 
 plaatsen van een dakkapel aan voorzijde 

woning (23/12/2010)




