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Drukte bij verkooppunten vuurwerk

Klaar voor jaarwisseling
Velsen - Bij de verkooppunten
van vuurwerk was het de afgelopen dagen dringen geblazen. Net als voorgaande jaren
ging er weer voor vele duizenden euro’s aan vuurpijlen,
sierpotten en knalvuurwerk
over de toonbank.
Ook in de winkels en bij de oliebollenkramen was het ouderwets
druk. Vrijwel nergens was te merken dat ons land te maken heeft
met de gevolgen van de meest
omvangrijke economische crisis sinds de jaren dertig van de
vorige eeuw. ,,Sinds de start van
de vuurwerkverkoop op dinsdag-

ochtend loopt het lekker door’’,
aldus Ron Stals van de gelijknamige ijzerhandel op de Lange
Nieuwstraat. ,,De eerste klanten
waren jongens van 16 jaar die dit
jaar voor het eerst vuurwerk mogen kopen. Voor hen is het natuurlijk extra spannend.’’
TPG Post heeft dit jaar extra voorzorgsmaatregelen genomen om
de schade aan brievenbussen te
beperken. Het merendeel van de
bussen is afgesloten. De overgebleven brievenbussen zijn voorzien van een smalle gleuf, zodat
er geen vuurwerk in gegooid kan
worden.
Ondanks de voorzorgsmaatrege-

Nieuwjaarsduik
IJmuiden - Op Nieuwjaarsdag,
vrijdag 1 januari, organiseert
Paviljoen Noordzee in samenwerking met de IJmuider Reddings Brigade weer de traditionele Nieuwjaarsduik. Voor de
26ste keer kunnen de echte ‘die
hards’ om 13.00 uur voor Paviljoen Noordzee een duik nemen
in het ongetwijfeld zeer koude
water. De inschrijving start om
12.00 uur in het paviljoen. Deelname is gratis, maar er wordt wel
een vrijwillige bijdrage gevraagd
voor het werk van de Cliniclowns.
Na afloop ontvangen de deelnemers een vaantje en worden ze
getrakteerd op warme chocomel
of glühwein en een kop erwtensoep.

len hebben vandalen op diverse plaatsen toegeslagen. Op de
Lange Nieuwstraat werden diverse prullenbakken opgeblazen en diverse plaatsen werden
ondergrondse vuilcontainers in
brand gestoken.
De gemeente heeft bekend gemaakt dat het verboden is om
vuurwerk af te steken op schoolpleinen. Wie dat toch doet riskeert een celstraf van 30 dagen
en een geldboete. In Velserbroek
ligt een waardebon voor een
hamburger klaar voor kinderen
die zaterdag een volle vuilniszak
met vuurwerkafval inleveren op
het Vestingplein. (Friso Huizinga)

Geen aangifte
na vechtpartij

Zie onze advertentie elders in deze krant

IJmuiden - Op de Zandkuil heeft
de politie zaterdag om 00.30 uur
twee mannen van 18 en 19 jaar
aangehouden op verdenking van
mishandeling. Ze zijn overgebracht naar het bureau. De twee
mannen raakten slaags op straat.
Onduidelijk is wat de aanleiding
is van de vechtpartij. Geen van
beiden wilde aangifte doen van
mishandeling.

Gelukkig nieuwjaar!

Ren je rot in Zeewijk
IJmuiden - Sleeën van een opblaasbaan, klimmen in de mond
van een monsterlijk varken, om er
aan de achterkant weer uit te komen, rennen en sjouwen met ballen, stokken, letters en brancards.
Honderden kinderen vermaakten
zich maandag en dinsdag met de
36ste Rabo Dubbel6kamp, georganiseerd door Sportzaken gemeente Velsen en met hulp van
vrijwilligers van HBO en Cios. Wie
het organiseert maakt de deelnemers echter niet uit. Die leefden
zich gillend, rennend en klauterend uit met de te gekke spellen.
En, voor de fanatici, het gaat niet
om winnen, maar om meedoen.
Desondanks was het allemaal
spannend genoeg. Die sleebaan
was wel erg hoog. En in elk spel
zit een competitie-element, dus
bij elke race heb je een tegenstander. Over de spellen is nagedacht. Concentratie en snelheid
waren belangrijke elementen. Het
valt waarachtig niet mee om je rot
te rennen naar een stapel mikado
stokken en er dan heel rustig een
stok vanaf te pakken zonder dat
de anderen bewegen. En de stu-

denten die de spellen begeleidden, waren behulpzaam, maar
ook wel een beetje streng. Tenslotte zijn er bij elk spel regels. En
dat is ook wel nodig met die honderden kinderen, die in die lange kerstvakantie tussen kerstvisites, urenlange kerstdiners en
oliebollen door hunkeren naar
wat broodnodige beweging. Dus
was het een flink kabaal maandag en dinsdag in Sporthal Zeewijk, waar bijna alle basisscholen
van Velsen wel met een of meerdere teams aanwezig waren. Het
was een Dubbel6kamp, dus de
teams speelden twee dagen in de
ochtend of de middag. Zelf hadden de teams er ook zin in, getuige de opvallende namen. Achter de Hippe Hippies schuilt een
team van de Parnassiaschool. De
Toermonsters zijn van de Toermalijn en de Crazy Monkies van de
Ark. De Vlammende Zandlopers
verraadden zichzelf een beetje met hun naam, maar leuk is ie
wel.
Dinsdag werden na het ochtendof middagprogramma de prijzen
uitgedeeld. (Karin Dekkers)
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Burgemeester huldigt
brandweerjubilarissen
Velsen-Zuid - Vorige week dinsdag vond de laatste korpsavond
van dit jaar plaats in de brandweerkazerne aan ‘s Gravenlust
in Velsen-Zuid. De avond werd
geopend door commandant Van
der Leden die samen met burgemeester Franc Weerwind de jubilarissen toesprak en de speldjes overhandigde.
Er werden in totaal twaalf korpsleden gehuldigd. Willem de
Vreugd, Peter Iskes, Theo Schippers, Henry van der Heijden, André de Boer, Hans Kloosterman,
Rob Christiaans, Rob van Os, Jan

Zorgdrager, Sander Padt, Ronald
de Boer en Rob Kal vierden hun
12,5 jarig jubileum. Vijf korpsleden zijn al 20 jaar actief bij de
brandweer: Johan Kramer, Fred
de Loome, Gerard van Gelder,
Jan Weidijk en Matthieu Welboren. Er werden twee korpsleden gehuldigd voor hun 25-jarig
dienstverband: Wout de Jong en
Ron Dolfing. Tenslotte werden
vier korpsleden gehuldigd voor
30 jaar trouwe dienst: Lodewijk
Hendrickx, Chris Veenstra, Bert
Fieret en Frank in den Bosch.
(foto: Pascal Weidijk)
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Afsluiting fietspad
Duin en Kruidberg
Santpoort-Noord - Een deel
van het fietspad door Duin en
Kruidberg zal in januari 2010
afgesloten zijn in verband met
wegwerkzaamheden. Tijdens de
werkzaamheden kunt u niet fietsen over de weg. Het betreft het
gedeelte tussen Santpoort en de
verbinding naar de Kennemerduinen (en strandslag Duin en
Kruidberg). De routes IJmuidenSantpoort en Bloemendaal-Parnassia zijn wel toegankelijk voor
fietsers.
Zij vragen bezoekers begrip voor
de werkzaamheden en de tijdelijke afsluiting. De verwachting
is dat de werkzaamheden eind
januari 2010 afgerond zijn. De
start, en dus ook het einde van
de werkzaamheden zijn afhan-

kelijk van de weeromstandigheden. Het gaat in januari om de
steile helling ongeveer halverweg Duin en Kruidberg en het
strand. Door slijtage en erosie is
hier de verharding slecht geworden en dreigen gevaarlijke situaties te ontstaan. De oude verharding met kleischelpen wordt
verwijderd en er wordt een nieuwe verharding met klinkers aangebracht.
Het is de bedoeling om binnen
een paar jaar het fietspad van
ingang Duin en Kruidberg helemaal tot aan de verbinding naar
de Kennemerduinen met klinkers te verharden. Dit zal in verschillende stappen gedaan worden. Nationaal Park Zuid-Kennemerland betaalt hieraan mee.

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: 09008212230 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 ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 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:

Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151
en Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel.
0255-515030.DaarbuitenCentraalApotheek,GedempteOudeGracht

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, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning 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 telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad,
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice.
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400.
Buiten kantooruren via de huisarts.
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
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Marlieke
in
Afrika
Veel mensen gaan naar Zuid-Afrika
voor de natuur. En ze hebben groot
gelijk! De natuur is hier zo veelzijdig
en landschappen wisselen elkaar regelmatig af. Je kunt hier kilometers
op dezelfde lange weg rijden met
hetzelfde uitgestrekte uitzicht, maar
ineens een bocht om gaan en dan is
het landschap totaal anders.
In het begin van onze reis, bij Johannesburg en meer naar het oosten richting Krugerpark, was de omgeving groen. Stadjes waren eenvoudig, zelfs wat primitief, en de
meeste mensen leefden op het platteland. Meer naar het zuiden, in
Swaziland aangekomen leek de natuur nog natuurlijker en waren de
uitzichten vanaf de bergen werkelijk
fantastisch!
Van Lesotho, ‘Kingdom in the sky’,
had ik verwacht dat het een soort
jungle was, omdat het werd beschreven als moeilijk begaanbaar
en onherbergzaam. Niets was minder waar, want op de akkertjes waar
maïs verbouwd wordt na, is het kaal
en rotsachtig. Ook hier weer schitterende vergezichten, maar wel totaal anders.
Na Lesotho over een grote vlakte gereden, die mij aan de film De
Leeuwenkoning deed denken. Deze enorme savanne-vlakte was aan
alle kanten omzoomd met bergen,
die allemaal op wonderbaarlijke wijze in de schaduw lagen, zodat het
net leek op de grenzen van Mufasa’s koninkrijk, maar Timon en Pumba waren nergens te bekennen. Helaas zijn wij ook geen zingende giraffen, antilopen of olifanten tegengekomen...
Nu we langzamerhand in de buurt
van Kaapstad komen wordt het allemaal wat meer Westers. De dorpjes
bulken van de Victoriaanse en Nederlandse architectuur, hebben allen
een herkenbare Nederduitse kerk en
wanneer wij op een terrasje zitten
wanen wij ons in Italië of Frankrijk.
Naast de natuur zelf staat Zuid-Afrika natuurlijk ook bekend om het
dierenleven. In de grote parken gaat
iedereen op zoek naar de Big Five
(olifant, neushoorn, buffel, leeuw en
luipaard). Vaak zo fanatiek dat andere dieren zoals de Impala bijna niet
meer worden gewaardeerd. Wanneer je vaker op ‘game drive’ gaat
sta je niet meer te kijken van alle
wilde dieren en zwakken de enthousiaste kreten af tot ‘O, daar heb je
weer een zebra’.
Toch blijft het wel bijzonder dat de
wilde dieren hier zo goed als in je
achtertuin staan en dat er hier, naast
bordjes ‘Pas op koeien op de weg’
af en toe ook bordjes staan met ‘Let
op: nijlpaarden op de weg!’
Marlieke is in Zuid-Afrika om
vrijwilligerswerk te doen. Je kunt
haar steunen door een bijdrage
te storten op 12.17.74.228 t.n.v.
Be More te Nijmegen o.v.v. M.
Bruntink. Haar weblog vind je op
marliekebruntink.be-more.nl
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Kevin de Marlieke
Haan naar
EK bowlen tot
in 18 jaar

Afrika

IJmuiden - Vorige week kreeg
de 17-jarige IJmuidenaar Kevin de Haan te horen dat hij
is geselecteerd voor het Nederlands Bowling Team tot
18 jaar. Dat betekent dat hij
eind maart mee gaat naar
Saint Maximin in Frankrijk,
waar het EK Bowlen wordt
gespeeld. Kevin is een van de
vier Nederlandse jongens die
meedoen.
Dankzij vader Bert kwam Kevin bij Bowling Vereniging Haarlem terecht. Hij was toen pas 9
jaar. Al gauw bleek zijn talent.
In 2005 behaalde hij met Ramon Hilverink, die ook naar het
EK gaat, een NK dubbel. Tegenwoordig wordt hij begeleid door
bondscoach Jack Edelaar. Al
enkele jaren speelt hij op nationaal niveau.
Het is vaak eenzaam aan de top.
Kevin traint vier keer in de week,
op de rustige uren, bij Bison.
Meestal in zijn eentje. Gelukkig
kan hij daarnaast nog meedoen

met de competitie voor volwassenen bij de club. Daar scoorde hij vorige week maandag
een ‘perfect game’, alleen maar
strikes, dus de volle 300 punten.
,,Niet slecht,’’ zegt Kevin daarover bescheiden. Zijn puntengemiddelde is 210 per game,
ook lang niet slecht trouwens.
Kevin blijft aan zijn techniek
werken. In het begin van zijn
bowlcarrière leerde hij eerst
recht gooien. Later pas leerde
hij de techniek van effectballen. Desgevraagd zegt Kevin dat
zelfs hij een ‘split’ niet altijd om
krijgt. Bij een split staan de twee
buitenste kegels nog. ,,Als de
twee kegels op een lijn staan, is
het bijna onmogelijk,’’ zegt Kevin, tot troost van veel amateur
bowlers, die vaak met dezelfde
situatie worden geconfronteerd.
,,Een strike is natuurlijk mooi,’’
zegt Kevin nog. ,,Maar je moet
ook je spares maken, die punten
kun je niet lagen liggen.’’
Hij kijkt toch met enige spanning naar het EK: ,,Het is toch
iets heel anders dan een NK. Op
het NK ken je iedereen. We spelen in het team met een viertal,
maar daarnaast ook in een dubbel en individueel. Er is ook een
meisjesteam, maar daar spelen
we niet tegen.’’
Het EK Bowlen tot 18 jaar wordt
van 27 maart tot 5 april in Saint
Maximin bij Parijs gespeeld. Kevin krijgt dan een weekje vrij van
school, het Felisenum Gymnasium, waar hij in de vijfde klas
zit. Kevin wordt gedreven door
een bepaald fanatisme, maar hij
heeft ook heel veel plezier in het
bowlen. En kennelijk zit het talent toch een beetje in de genen, want zijn broer Justin van
14 is ook talentvol. (Karin Dekkers)

Democraten 66 Velsen
lanceren nieuwe site
Velsen - Enige weken geleden bracht Democraten 66 Velsen trots haar nieuwe kandidatenlijst voor de verkiezingen in
2010 naar buiten. De enthousiaste afdeling zit niet stil en heeft
nu ook een nieuwe website ontwikkeld, waarbij uiteraard ook
gebruik kan worden gemaakt
van de nieuwste communicatiemiddelen op internet, Twitter en
Hyves.
De site is in een nieuw jasje gestoken en geeft de bezoeker
veel informatie over de lokale en
landelijke partij. Naast nieuws
uit de fractie en raadsvergaderingen vindt u ook de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010. Els Zorgdrager, secretaris en verantwoordelijk voor de website verteld
trots: ,,De site zal de komende periode nog verder uitgebreid worden met foto’s, film-

pjes van de kandidaten en natuurlijk het verkiezingsprogramma.” Dat verkiezingsprogramma
is dinsdag 15 december uitvoerig besproken op een druk bezochte Algemene Ledenvergadering van de groeiende lokale afdeling en staat binnenkort
op de site.
Via de site kunt u reageren of
uw mening over lokale ontwikkelingen kwijt. Democraten 66
Velsen wil graag met u in gesprek, want alleen met input van
bewoners uit Velsen kan Democraten 66 Velsen haar werk
goed doen!
Het adres van de website is
ongewijzigd, surf naar www.
d66velsen.nl om de nieuwe site te bezoeken en om jezelf aan
te melden op Twitter of Hyves
van Democraten 66 Velsen. Een
brief of telefoontje is echter ook
nog altijd welkom!

Jubilarissen Soli
Santpoort-Noord - ‘Er was
eens...’ Zo begon Eelco Graafsma het traditionele kerstconcert van muziekvereniging Soli op tweede kerstdag. Hij vertelde het ‘sprookje’ van het jubileum van een 100-jarige vereniging. Alle evenementen passeerden de revue, waarna door alle aanwezigen werd ingestemd
met het ‘Komt allen tezamen’, begeleid door het Harmonie en Opleidingsorkest onder leiding van
dirigent Henk Veldt.
Afwisselend werd door beide orkesten gemusiceerd. De harmonie stond dit keer onder leiding van gastdirigent Joop Nijholt. Na de ‘Swingende Notenkraker’ werd de microfoon overhandigd aan Dick Wardenier en
Betty Wubbolts van de Werkgroep Muziek van de Velser Gemeenschap. Haar kleinkinderen hebben blokfluit leren spelen van Helen van Wolferen. Zij
is inmiddels 28 jaar lid van Soli
en is zeven jaar Hoofd Opleidin-

gen geweest. De inschrijving en
contacten met de muziekschool
lopen allemaal via Helen en de
leerlingen worden perfect door
het opleidingstraject geloodst In
de Harmonie bespeelt Helen de
(alt)hobo.
Na dit ‘sprookje’ nam Dick de
microfoon om de andere jubilaris te huldigen, te weten, Sine
Abma. Hij is eigenlijk bij toeval
lid geworden van Soli. Het leek
hem wel een aardige vereniging.
Sine bespeelt ook de trompet bij
‘Oud Goud’ en in het ‘Trompetterkorps der Cavalerie’ in Amersfoort. Hij is zeer belangrijk geweest bij de planvorming en de
realisatie van de uitbreiding van
het Soli-muziekcentrum in 1993
en 1994. Bij de opening werd hij
lid van verdienste.
Beide jubilarissen waren zeer
verrast met hun oorkonde en
bloemenbon. Ze namen na de
huldiging hun plaatsen weer in
om het concert te vervolgen.

Nieuw Alzheimer Café
Regio - Op dinsdag 5 januari
wordt een nieuw Alzheimer Café geopend. Naast de bestaande cafés in IJmuiden en Castricum wordt een derde café in Beverwijk en Heemskerk in gebruik
genomen. De locatie is Brasserie
Waterrijck en ligt op de rand van
Beverwijk en Heemskerk aan de
Lessestraat 4 in Heemskerk.
Het Alzheimer Café begint met
een inloop om 19.30 uur en het
programma start om 20.00 uur.
De eerste avond heeft als thema:
‘Zorgen maken over je (partners)
geheugen.’ Dit thema wordt ingeleid worden door Gerrit van
Gelderen, coördinator van Open
Inloop ‘de Ontmoeting’.
Door de opening van een derde
café is de verdeling over de regio
evenwichtiger en voor een groot
aantal belangstellenden dichter bij huis en daardoor voor hen
beter bereikbaar. Omdat er nu
15 maal per jaar een café-avond
gehouden wordt, betekent het
ook dat voor de betrokkenen de
mogelijkheid groter wordt om
een avond bij te wonen en heeft
men meer keuze vrijheid als het
om de locatie gaat.
In het contact met dementeren-

den en hun partners blijkt veelal
dat er een taboe rust op het praten over de ziekte en de gevolgen
die deze met zich meebrengt. Tegelijkertijd hebben mensen heel
veel vragen over het verloop van
het ziekteproces en de mogelijkheden voor ondersteuning van
de mantelzorgers.
Het Alzheimer Café biedt een
plaats waar op een ongedwongen wijze informatie gegeven
wordt, vragen gesteld kunnen
worden en ervaringen kunnen
worden gedeeld.

en

had?

900

r?
nl
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Baby’s gezocht

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
Deze laatste week van het jaar
leent zich meer voor bespiegelingen dan voor een opsomming
van politieke wapenfeiten, waarvoor een aantal collega’s in deze
wekelijkse rubriek kiest.
Menig burger en ondernemer
klaagt erover dat ons stadhuis
meer lijkt op een kasteel met
een slotgracht dan op het huis
van de burgers. Zij vinden dan
ook dat de ophaalbrug van het
stadhuis omlaag moet.
Raadsleden zouden te weinig
beseffen dat zij primair de gekozen vertegenwoordigers zijn van
het volk en dat zij niet vanuit
een ivoren toren handelen met
de pretentie wel te weten wat
goed is voor het volk. Ook zouden ze weinig kritisch naar de
pijpen van provincie en rijk dansen, terwijl een gemeente autonoom is en raadsleden gekozen
zijn door de inwoners van onze gemeente om dingen voor elkaar te krijgen.
Als reactie daarop probeer ik
dan uit te leggen hoe het politieke bedrijf in elkaar steekt, dat
je compromissen moet sluiten
om een meerderheid te krijgen,
dat je ook andere partijen wat
moet gunnen en dat je rationele
argumenten voor en tegen moet
afwegen. Dat mag best gepaard
gaan met de nodige emotie en
wrijving, want van wrijving komt
glans. Daar hoort ook de nodige
passie en humor bij maar vooral
lef. Is leven niet het meervoud
van lef? Bij nogal wat raadsdebatten wordt getuigenispolitiek
bedreven en hebben de verhalen een hoge zuurgraad. Vaak
met een averechts effect omdat gelijk hebben en gelijk krijgen echt twee verschillende dingen zijn.
In de raad mag het er best fel
aan toe gaan zolang het maar
binnen de fatsoensnormen gaat.

Gebaren als middelvinger opsteken, naar je voorhoofd wijzen, onparlementair taalgebruik
hanteren maar ook kwaad weglopen passen niet bij de voorbeeldfunctie die je als volksvertegenwoordiger vervult. Relativeren, gewoon doen, geven en
nemen, winnen maar niet persé willen overwinnen (een doordenkertje), het zijn allemaal eigenschappen die passen bij
mijn karakterstructuur, bij mijn
indische achtergrond en mijn
lange levens- en beroepservaring.
Als kind in een japanse interneringskamp waar ik ruim 3 jaar
heb moeten verblijven, heb ik
geleerd wat gemeenschaps- en
realiteitszin is en hoe mensen
door solidariteit en samenwerking kunnen overleven. Met de
paplepel is mij ingegoten vooral jezelf te zijn, respect te tonen,
geen pretenties te hebben en
vooral te beseffen hoe lang je
polsstok en hoe groot je denkraam is.
Mijn eigen ervaring als politicus is, dat je met zo’n attitude en begrip de nodige goodwill
kweekt en daardoor politiek kan
scoren. Die boodschap wil ik al
mijn collega raadsleden meegeven. Zelf zal ik mij nu als gekozen lijsttrekker volledig op deze
taak richten.
Tot slot wens ik alle inwoners
en ondernemers van Velsen veel
welzijn en welvaart toe in het
nieuwe jaar. Een goed welzijn
wens ik als hondenbezitter ook
toe aan onze dieren waarvoor
we als raad recentelijk een welzijnsbeleid hebben ontwikkeld.
Uit de wijze waarop mensen met
dieren omgaan valt veel te leren
over hun beschavingsniveau.
Andries Kouthoofd, VVD Velsen

Ruim je vuurwerkafval
pil D
op
hamburger
e Mel
DeenSverdien
Velserbroek - Alweer voor de
derde keer wordt een lekkere
vuurwerk opruimactie gehouden
in Velserbroek en omstreken. Iedereen die zaterdag 2 januari
tussen tien en twee uur een volle
vuilniszak vuurwerkafval inlevert,
ontvangt daarvoor een bon voor
een gratis hamburger bij McDonalds. Dit jaar zal burgemeester
Weerwind officieel de eerste zak
in ontvangst nemen.
De actie is een initiatief van McDonalds, de Vuurwerkwinkel,
ReinUnie en Milieupolitie.
Aan
de vuurwerk
Geen
krantopruimactie
gehad? is
ook nog een mooie prijs verbonden. Na inlevering van de bon,

e rsDa
Dw
ligger

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Bel 0255-533900

maakt men ook nog eens kans
op een van de drie I Pods, die bij
McDonalds worden verloot. De
prijsuitreiking zal later in januari plaatsvinden.
Met deze actie laten de organisatoren zien dat zij prijs stellen
op een opgeruimde omgeving.
De actie kent ieder jaar meer
deelnemers en dat betekent natuurlijk ook, dat de wijken steeds
schoner worden na het afsteken
van het vuurwerk. De actie geldt
voor alle lezers van deze kranten.
Inleveren van het vuurwerkafval
kan op zaterdag 2 januari op het
Vestingplein, bij het Polderhuis,
in Velserbroek.

De lBruei
bo

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Velsen - Er is weer ruimte voor
nieuwe baby’s in de rubriek Aangenaam. Is uw buurvrouw, uw
vriendin of zus zwanger of net
bevallen? Geef haar dan op voor
de veelgelezen rubriek Aangenaam in de Jutter/Hofgeest,
waarin de nieuwe wereldburger
wordt voorgesteld. Aanmelden
kan digitaal via redactie@jutter.
nl, telefonisch via 0255-533900
of persoonlijk aan de Zeeweg
189–191.

Marianne Poen en
Ruud Porck op Seaport
IJmuiden - Het dagelijkse tvprogramma Velsen Centraal op
Seaport TV is elke dag om 17.00
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag
1 januari starten afwisselend
twee programma’s, die de gehele week iedere dag uitgezonden
worden.
Komende week zijn de fractievoorzitters van CDA, LGV en SP
van de gemeenteraad van Velsen de studiogasten. In het andere programma spreekt eindredacteur Jac. Zuurbier met komende en de gaande directeur
van het Tender College.
Marianne Poen heeft afscheid
genomen van het Tender College. Zij is ooit begonnen als leraar Engels aan deze school voor
voortgezet speciaal onderwijs
aan de Eenhoornstraat in IJmuiden. Later werd zij decaan om
daarna de stichter en eerste directeur van de school, Wim Kolk-

man, op te volgen als directeur.
Ingegaan wordt op de problematiek van dit speciale type van
voortgezet onderwijs.
Maar ook komt de beperkte tijd
voor deze directiefunctie van
haar opvolger aan de orde. Ruud
Porck, directeur van het Technisch en Maritiem VMBO-College kan slechts drie dagdelen
hieraan besteden van de directie
van de onderwijskoepel Dunamare. Ook de doorgeschoten
schaalvergroting van Dunamare en het Nova College is onderwerp van discussie.
De fractievoorzitters van CDA
(Gert Wesseling), LGV (Gerard
Vosse) en SP (Frits Vrijhof) gaan
in discussie over belangrijke zaken, die de laatste tijd in de gemeente Velsen aan de orde waren. In deze discussies spelen
de komende gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 een

CDA wil onderzoek naar
gratis toegang duingebied
Regio - De CDA-fracties van
de gemeenten Heemskerk,
Velsen, Uitgeest en Castricum
pleiten ervoor om een eind te
maken aan de entreeheffing
voor het Noordhollands duingebied.
Er wonen in de IJmond 150.000
mensen die het gebied moeten
delen met drukke snelwegen,
vaarwegen en havens, intensieve vliegbewegingen van en naar
Schiphol en een groot industrieel
complex, aldus het CDA. In een
brief aan PWN, beheerder van
het duingebied, zeggen de Christen Democraten dat veel bewoners er behoefte aan hebben om
af en toe te kunnen ontsnappen
aan de drukte van alle dag. Daarbij maken ze graag gebruik van
de mogelijkheden die het Noordhollands duingebied biedt. Daarnaast zijn er velen die dit gebied
nooit bezoeken en dat baart het
CDA zorgen. Raadslid Ekke Visser uit Heemskerk schrijft namens het CDA in de IJmond aan
de directie van PWN: ,,Algemeen
bekend is dat veel mensen – ouderen en jongeren - lijden aan

overgewicht. Overgewicht is in
onze tijd een veel voorkomend
gezondheidsprobleem. Eén van
de manieren om dit tegen te gaan
is in beweging te komen. Wij zijn
van mening dat voor de laatste
categorie de entreeheffing een
drempel vormt om dit gebied binnen te gaan. Wij denken dat dit
niet in de eerste plaats een kwestie is van geld. Waarschijnlijk is
het kopen van een kaartje om de
natuur in te gaan in de beleving
van deze mensen een te grote
stap. Dat is jammer want er valt
zo veel te genieten. Meer bezoekers zou de waardering voor en
de betrokkenheid van mensen bij
de natuur kunnen vergroten’’.
Volgens het CDA in de IJmond
trekt het gebied ook toeristen
aan. Die begrijpen er soms niets
van waarom ze moeten betalen
voor een boswandeling.
In de PWN Beheersnota 20032012 staat: ‘Op termijn willen we
onderzoeken in hoeverre afschaffing van entreeheffing een bijdrage levert aan de toegankelijkheid
van het gebied in het algemeen’.
Het CDA denkt dat de tijd daar nu
rijp voor is.

Belastingregels
voor chronisch
zieken anders
Regio - Reumapatiëntenvereniging IJmond houdt een thema-avond op 6 januari 2010
om 19.30 uur in De Jansheeren, Pieter Breughelstraat 5 in
Heemskerk. Onderwerp van deze avond is het informeren over
de nieuwe belastingregels voor
chronisch zieken en gehandicapten door de MEE. Iedereen is
welkom. Meer weten? Bel 0251236092.

Westerman
wandelt weer

Velsen - De fractievoorzitter
van GroenLinks in de Velsense gemeenteraad, Wim Westerman, kwam vorige week donderdag bij zijn bezoek aan Den
Haag, alwaar hij een vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
zou bijwonen, door de gladheid
ten val. Gelukkig was dat niet
vóór, maar net ná het debat over
“vallende ouderen”. Hij werd opgenomen in het Bronovo ziekenhuis. Er bleek een scheurtje in zijn heupbeen te zitten dat
door middel van een operatieve ingreep moest worden gerepareerd. Inmiddels verplaatst
Wim zich door het ziekenhuis
met een looprek en krukken.
Hij heeft zijn werk voor GroenLinks weer opgepakt en onderhoudt via zijn laptop weer volop contact met de fractie en
het bestuur van de afdeling Velsen van GroenLinks. Er zijn foto’s genomen en als blijkt dat alle schroefjes en moertjes goed
op hun plek zijn blijven zitten,
zal Wim de kerstdagen doorbrengen bij zijn broer in Wassenaar. Daarna zal hij zo spoedig mogelijk naar huis terugkeren alwaar hij als ervaringsdeskundige de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), afdeling verstrekkingen, nog beter
tegen het licht zal kunnen houden. Westerman verwacht binnen een paar weken weer volop mee te kunnen doen aan de
debatten in de raad en daarbuiten, waarin hij de standpunten
van GroenLinks over de politieke (hete) hangijzers op de zijn
bekende deskundige wijze naar
voren zal brengen.
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Wijkplatform Santpoort-zuid
www.santpoort-zuid.info
Wij nodigen alle inwoners van Santpoort-Zuid hierbij uit voor de

VERGADERING VAN HET WIJKPLATFORM
DINSDAG 5 januari 2010
om 20.00 uur in ’t BrederodeHuys, Santpoort-Zuid
De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Het RFK Blekersduin (voorheen NOVA) de actuele situatie
4. De nota Wijkgerichte dienstverlening
5. De nota We houden contact
6. De toekomst van het wijkplatform zoals die er nu uit ziet
7. Rondvraag
8. Sluiting
Na de vergadering willen wij het turbulente voorafgaande
jaar gedenken en ons verheugen op een veel betere
toekomst met een

FEESTELIJKE AANGEKLEDE
NIEUWJAARSBORREL
Namens het Wijkplatform, Jan Ootes, voorzitter
Houdt vooral onze website in de gaten!!!

www.santpoort-zuid.info
Rijden zonder
geldig rijbewijs
IJmuiden - Op de Lariksstraat
heeft de politie zondag om 03.45
uur, bij een alcoholcontrole, een
23–jarige man uit Amsterdam
aangehouden. De man bleek een
auto te besturen met een ongeldig verklaard rijbewijs.

Zaalvoetbaltoernooi

Bibliotheek wint taart
Santpoort-Noord - De personeelsleden van Bibliotheek Velsen
hebben de laatste taart van 2009 gewonnen. Iedere maand wordt bij
de bibliotheek het oude papier opgehaald voor de Parnassiaschool.
Dit stamt al uit de tijd dat ‘de bieb’ nog in Santpoort-Noord zat. De
personeelsleden hadden net hun koffie op toen hun prijs gebracht
werd, maar ze legden graag het werk even neer om van nog een
kopje koffie met een stuk taart te kunnen genieten.

Velserbroek - Zondag 3 januari wordt in het Polderhuis in Velserbroek een zaalvoetbaltoernooi
georganiseerd. Jongeren tussen
de 11 en 14 jaar kunnen hieraan mee doen. De aanvang is
om 14.30 uur. Ieder die wil meevoetballen, moet zich van te voren opgeven bij Bert ter Maat, telefoon 023-5390828 of via berttermaat@msn.com. Het nieuwjaarstoernooi is een initiatief van
Terrasvogels.

Harddraverij kijkt terug
op mooi jubileumjaar
Santpoort-Noord - Het bestuur van de Harddraverijvereniging kijkt met gepaste trots terug op een fantastisch jubileumjaar waarin de 250ste editie van
de Kortebaan draverij in Santpoort werd gereden.
Het jaar begon met een spectaculaire ledenvergadering bij Muziekvereniging Soli. Veel leden
kwamen verkleed en Piet Parré vertelde het verhaal van Maria Van Schuijlenburg en de oorsprong van de eerste Kortebaan.
Het volgende evenement was
een sfeervolle receptie op het
Landgoed Duin- en Kruidberg.
Burgemeester en Wethouders,
relaties, zusterverenigingen van
de Kortebaan kwamen de bestuursleden feliciteren. Hoogtepunt was de uitreiking van het
jubileumboek ‘250 Kortebanen
Lang’.
Ondertussen werd ook hard gewerkt aan een speciale weekkrant (bewaarexemplaar) die
samen met Stichting Santpoort
begin juli werd uitgegeven. De
Stichting Santpoort maakte een
historische beschrijving van
Zandpoort in 1752. Verder verschenen in de zomer ook acht
schitterende doeken in het dorp,
waarop afbeeldingen waren te
zien van Santpoort in 1752. Deze
werden mede mogelijk gemaakt
door het Noord-Hollands Archief
en konden tot het najaar ongeschonden blijven staan.
Tijdens het Dorpsfeest zelf waren er tal van extra evenementen.
Zo ging de rijtuigentocht langs

Landgoed Duin- en Kruidberg,
stond het Concours Hippique in
het teken van meer show, was
het koffieconcert in het teken
van historische muziek en verschenen tijdens het straatvoetbal allemaal verklede kinderen.
Het ringsteken met aanspanningen was rondom de Santpoortse
Naald en was er veel nostalgie te
beleven op de Jaarmarkt.
Ook heel bijzonder was de plaatsing van het beeld “De draver”
op de rotonde bij de Weijman.
Een recordomzet op de Kortebaan 2009 maakte de donderdag tot een topdag.
Vrijdagavond stond de historische tractorrace weer op het
programma en ontvlamde de oude strijd tussen de Santpoorters
en Spaarndammers.
Helemaal trots is het bestuur
op de afsluitende Oldtimerdag,
dit evenement overtrof alle verwachtingen.
In het eerste weekend van oktober stond het slotfeest op het
programma. Zaterdag herleefde
de Bierelier, waarbij verschillende generaties uit hun dak gingen. Helemaal top was het afsluitende feest op zondag, waarbij de oude dorpskern werd omgetoverd tot een sfeervol oudhollands tafereeltje. Dankzij inzet van bewoners, winkeliers en
horeca was het oergezellig.
Het bestuur van de Harddraverij Vereniging wil iedereen bedanken die op wat voor manier
dan ook heeft meegewekt om dit
feest te doen laten slagen.

Nederlandse toptalenten
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 8
januari om 20.15 uur is het succesvolle Trio Contrasten te gast
in ’t Mosterdzaadje.
Dit trio bestaat uit klarinettiste
Fleur Bouwer, violiste Maria Milstein en pianist Martijn Willers.
Afgelopen jaar traden zij op in
alle grote concertzalen van Nederland, hun ster is rijzende. Op
het Frans-Russisch programma
staan werken van Milhaud, Poulenc, Oestvolskaja en Stravinsky
(L’histoire du soldat). Ze openen
het concert met een suite voor
trio van Darius Milhaud uit 1936.
‘Als een jongleur met vuurfakkels.’ Zo noemt de Vlaamse acteur, regisseur en schrijver Guy
Lavreysen zijn programma over
Paul van Ostayen dat hij op zondag 10 januari om 15.00 uur in
’t Mosterdzaadje presenteert.
Het is een retrospectieve over
de dichter die tot op heden behoort tot de grootste poëten van
de Nederlandse taal.
De accordeonist André Vrolijk
en de contrabassist Jasper Teule spelen bij elk gekozen gedicht
de muziek uit de tijd van Paul
van Ostayen. Eerder maakte hij

een programma over deze dichter voor de radio in België.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in
Santpoort-Noord, telefoon 0235378625. Zie ook www.mosterdzaadje.nl. Vanaf een half uur voor
aanvang is de zaal open. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage gewenst. (foto: Dicky de
Haan)
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Formulieren
brigade

Jeugdensemble
brassband van start
Velsen-Noord - De éérste zin
wil ik beginnen om de vele bezoekers, donateurs, sponsoren,
lokale media en vrijwilligers te
bedanken die ons bezocht/geholpen hebben, bij de vele optredens en activiteiten het achterliggende jaar. Het drukke jubileumjaar 2009, was voor Felison Brass in alle opzichten een
geslaagd en onvergetelijk jaar.
Door bestuur, leden en vrijwilligers zijn vele uitdagingen aangegaan, en hebben geleid tot
mogelijkheden die eigenlijk niet

mogelijk waren. De zes leden die
nu al lid zijn van dit jeugdensemble, spelen elke donderdag van
19.00 uur tot 20.00 uur. Geïnteresseerden die op een koperinstrument spelen zijn van harte
uitgenodigd om ééns te komen
kijken bij één van de repetities
die onder professionele leiding
staat van de dirigent Alexander
Zwaan.
Meer informatie over het jeugdensemble kunt u contact zoeken op nummer 06-51604646 of
via www.felisonbrass.nl.

Velsen – Bewoners van Velsen
met een laag inkomen hebben
misschien wel recht op bepaalde
voorzieningen of regelingen die
de financiële situatie verbeteren.
De formulierenbrigade Velsen
helpt bij het invullen van de formulieren en kijkt naar de regelingen en voorzieningen die van
toepassing kunnen zijn. De kosten van een dagje uit kunnen bijvoorbeeld terug worden gevorderd middels een formulier Sociaal Culturele Activiteiten. Ook is
er Bijzondere Bijstand voor chronisch en gehandicapten en is er
kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen mogelijk. Als er sprake is van een
onvolledige AOW, kan de Formulierenbrigade Velsen kijken of
de mogelijkheid bestaat op een
aanvulling. Bel om een afspraak
te maken met de Formulierenbrigade Velsen tussen 9.00 en
17:00 uur telefoonnummer 0255533885. Of loop even binnen bij
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, te vinden in de Rijnstraat 2 in IJmuiden of maak een
afspraak maken via de e-mail
formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl. De formulierenbrigade
komt ook bij mensen thuis die
niet mobiel zijn.

Nieuwjaar in
Santpoort-Zuid
Santpoort-Noord - Op dinsdag
5 januari zal het wijkplatform na
een korte vergadering een borrel met een hapje serveren om
het turbulente jaar 2009 te gedenken en een optimistische
blik vooruit te werpen op 2010.
Iedereen uit Santpoort-Zuid is
vanaf 20.00 uur welkom in ‘t Brederodehuys.

Voordelig naar ‘Terug
naar de kust’ in WT
IJmuiden - Zaterdag 2 januari om 20.30 uur, zondag 3 januari om 14.30 uur en woensdag
6 januari om 20.30 uur kan men
voordelig naar de film ‘Terug
naar de kust’ in het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 in
IJmuiden.
Maria is net zwanger van haar
derde kind, maar omdat haar relatie op springen staat, besluit ze
het kind niet te houden. Terwijl ze
kampt met schuldgevoel, krijgt
ze te maken met bizarre anonieme bedreigingen. Het is het be-

gin van een zenuwslopend katen-muisspel, waarbij Maria er alles aan doet om zichzelf en vooral haar kinderen in veiligheid te
brengen. Ze denkt haar belager
te kunnen ontlopen door in te
trekken bij haar zus, die in hun
ouderlijk huis aan zee woont.
Terwijl het winterse verblijf in de
villa Maria confronteert met traumatische jeugdherinneringen en
haar omgeving steeds meer aan
haar geestelijke gezondheid begint te twijfelen, komt haar belager steeds dichterbij.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘terug naar de kust’ op 2
januari om 20.30 uur, 3 januari om 14.30 uur en 6 januari 2010
om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Inzingen in
Het Kruispunt
Velserbroek - Veel mensen weten de kerk in Velserbroek alleen te vinden met kerst. Dat is
jammer, want het hele jaar door
heeft Het Kruispunt veel te bieden. Voor iedereen die van zingen houdt zijn er in januari zogenaamde ‘in-zingers’. Daarom zijn
de deuren van de kerk al vanaf 09.00 uur geopend. Meezinggroep NiLuMaZi, wat staat voor
NietLuisterenMaarZingen,
zal
vier weken lang de stemming erin brengen. Zie ook www.pknsantpoortenvelserbroek.nl.

Vergadering
wijkplatform
Velsen-Noord - Het Wijkplatform Velsen-Noord vergadert
op woensdag 6 januari om 19.30
uur in Dienstencentrum Watervliet, Doelmanstraat 34 in Velsen-Noord. Bewoners van de
wijk zijn van harte welkom.

Succesvolle acties voor
scholenproject Kenia
Velsen-Zuid - Wederom is het
Ichthus Lyceum erin geslaagd
veel aandacht en geld te krijgen
voor het onderwijs in de Derde
Wereld. In bijna alle klassen werd
actie gevoerd, terwijl daarnaast
een speciale Kenia Avond en Kenia Sponsorloop voor veel drukte zorgde. Tijdens de traditionele kerstviering konden de twee
leerlingen die het project in februari gaan bezoeken trots vertellen dat het Ichthus mede door
de verdubbeling van het ministerie al 19.000 euro bij kan dragen.
Het geld gaat niet naar een grote hulporganisatie, maar komt
met hulp van de stichting Edukans ten goede aan één specifiek scholenproject om leeftijdsgenoten via onderwijs een kans
voor hun toekomst te geven.
Wie vrijdagavond 11 december
het Ichthus binnenkwam wandelen tijdens de zogenaamde Kenia
Avond kwam ogen en oren tekort. Links en rechts werden met
luide stem en megafoon voorstellingen en activiteiten aangekondigd, terwijl verderop in de diverse lokalen voortdurend gezellig
druk was. De vele acties waren
zeer divers, waarbij het opviel dat
naast de 4e klassen vooral ook
de onderbouw ditmaal een groot
aandeel had. Daarnaast was het
verheugend om te zien hoeveel
ouders, vrienden en medeleerlingen de weg naar het Ichthus
hadden gevonden. Ze konden
met ons terugkijken op een vermakelijke avond.
Zo had een aantal meiden van
4vwo heel slim een leerlingenveiling opgezet door per opbod
leerlingen te veilen die allerlei
huishoudelijke klusjes komen
doen, zoals auto wassen, hond
uitlaten, maar ook een ontbijtje,
de hele dag koffie langs komen
brengen en de schuur uitmesten. Eén van de meest geslaagd
acties waren de t-shirts van de
meiden uit 4havo. Binnen een
paar dagen hadden zij een sponsor van 1000 euro binnen, waarna ze zelf een verbluffend mooi
ontwerp hadden gemaakt. De
geweldige t-shirts vonden dan
ook gretig aftrek en aan het einde van de avond waren alle 50
shirts verkocht en stonden er
nog eens 15 op de lijst voor nabestelling.

Naast petjes, armbanden, sleutelhangers werd het tijdschrift
Sana van vier meiden uit 4vwo
verkocht. Het bijna professionele tijdschrift werd vorige week
aangeboden aan een enthousiaste burgemeester en was van
tevoren door alle (pers)aandacht
al een succes en verkocht ook
enorm. Veel ouders, vrienden,
docenten en buurtbewoners
zorgden ervoor dat het constant
overal gezellig druk was. Vol
trots keken de docenten toe wat
hun leerlingen allemaal voor elkaar hadden gekregen met creativiteit, doorzettingsvermogen en
vooral veel betrokkenheid.
Op een geheel andere manier
werd er vervolgens dinsdag 15
december geld ingezameld toen
onder prachtige omstandigheden, temperatuur onder nul met
een prachtig zonnetje, de Kenia Sponsorloop werd gehouden. Met dank aan de atletiekvereniging Suomi die geheel belangeloos de baan beschikbaar
had gesteld.
Het was een bont gezelschap
wat over de baan rende: van een
volledig als kerstman/vrouw verklede 4 havo klas tot de gymnasium klas 1a die professioneel in
t-shirts liepen met de tekst ‘1a
loop voor Kenia’.
Behalve dat het druk was op de
baan was het opvallend dat ook
de klasgenoten die niet meeliepen wel massaal aanwezig waren om hun schoolgenoten en
docenten aan te moedigen. De
sfeer zat er goed in, terwijl onder vrolijke kerstmuziek de leerlingen met verbeten hoofden telkens na een rondje hun stempel
kwamen ophalen bij de docenten. Anderen deden het wat rustiger aan, maar leverden op geheel eigen wijze hun bijdrage.
Het was tekenend voor de gehele Kenia actie van het Ichthus; iedereen kon al dan niet op zijn eigen manier zijn steentje bijdragen. Dat leverde niet alleen geld
op voor de kinderen in Kenia,
maar zorgde ook voor een groot
saamhorigheidsgevoel onder de
leerlingen van het Ichthus Lyceum die lieten zien dat de maatschappelijke betrokkenheid van
leerlingen wel degelijk aan te
wakkeren is. Om meerdere redenen dus een geslaagd project.
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Exposities RC de Ruimte
IJmuiden - RC de Ruimte heeft
twee tentoonstellingen in januari. De eerste tentoontstelling is in
RC de Ruimte met van 9 januari tot en met 7 februari. De tweede tentoonstelling is van 6 tot en
met 10 januari in RC Dok, aan
Dokweg 37 te IJmuiden.
De tentoonstelling opent op zaterdag 9 januari om 17.00 uur.
Om 19.00 uur is een multimedia diner met video tekeningen
door Joop Stoop. Kosten zijn 25
euro inclusief wijn en koffie. Reserveren via 0255-527435 of e-

mail naar rcderuimte@gmail.
com. Openingstijden: donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak. J.P. Coenstraat 51-55 in
IJmuiden. RC Dok geeft een eerste werkpresentatie in het projectgebouw van RC de Ruimte aan Dokweg 37 te IJmuiden
met Hamid el-Kanbouhi en Leonie van der Plas. De opening is
op 6 januari om 17.00 uur met vis
en een vegetarisch banket, gratis. Aanmelden: info@deruimte.
com.

Klavierschippers spelen
kerstliedjes in Zeewijk
IJmuiden - Donderdagmiddag
voor kerst. Veel gehaaste mensen komen nog even naar de
winkels in de Zeewijkpassage
voor de laatste boodschappen
voor een heel lang kerstweekeinde. Wat een stress.
Maar dan zitten daar in de Passage op uitnodiging van de winkeliers de leden van de Klavierschippers die met hun accordeons het winkelend publiek op-

fleuren met hun gezellige kerstliedjes. Het orkest stond onder
muzikale leiding van Thomas
Moore.
De optredens van de Klavierschippers werden afgewisseld
met zang van de Belanda’s, vader Jan en dochter Jacqueline
zongen de mooiste kerstliederen. Zo werd niet alleen kerst,
maar ook het winkelen voor de
kerst heel gezellig.

Nieuwjaarswedstrijden
FC Velsenoord gaat
feestelijk jaar tegemoet bij IJVV Stormvogels
Velsen-Noord - Op Nieuwjaarsdag, vrijdag 1 januari, wordt
bij FC Velsenoord de traditionele nieuwjaarswedstrijd gespeeld.
Aanvang 13.30 uur. Aansluitend
zal de nieuwjaarsreceptie worden gehouden in de kantine. In
2010 bestaat FC Velsenoord 90
jaar. Dit wordt van 3 tot en met
10 april gevierd met een feest-

week. Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt het startsein gegeven voor de verkoop van 2200
loten à 5 euro per stuk. De opbrengst komt ten goede aan de
jubileumviering. De hoofdprijs is
een scooter. Verder zijn er vakantiecheques, televisies en computers te winnen. De trekking vindt
plaats op 10 april 2010.

Verwarring bij
snelschaken Kijk Uit
IJmuiden - Op de laatste clubavond van het kalenderjaar werd
traditiegetrouw het snelschaakkampioenschap van schaakclub Kijk Uit verspeeld. Door het
grote aantal deelnemers werden eerst voorronden verspeeld
waarna de beste vier van iedere
groep zich plaatsten voor de finalegroep. De winnaar van deze
groep zou worden uitgeroepen
tot snelschaakkampioen. Let wel
‘zou’, want dit jaar verliep het anders dan de wedstrijdorganisatie
had voorzien.
De voorronden gaven geen verrassingen te zien. Alle favorieten
deden hun plicht en plaatsten
zich voor de finalegroep.
De tweede helft van de avond
zou de beslissing gaan brengen. In finalegroep 1 ging André
Kunst als een speer van start en
stond vijf ronden fier bovenaan.
Totdat verlies tegen Colleen Otten hem terugwierp naar de derde plaats. Voormalig jeugdkam-

pioen en begenadigd vluggeraar
Ingmar Visser was intussen met
hele en halve punten ongeslagen de top ingeslopen. En zo gebeurde het dat na de laatste ronde Ingmar, Colleen en André (foto) alle drie op de eerste plaats
eindigden met evenveel punten.
Hierop volgde een beslissingsdriekamp die helaas geen beslissing bracht: de drie gegadigden
voor de titel scoorden opnieuw
evenveel punten.
Hier had de wedstrijdleiding niet
in voorzien. Het ontbreken van
een wedstrijdreglement was hier
debet aan. Het bestuur zal zich
nu over de kwestie buigen. Tot
dan blijft onzeker wie de nieuwe
snelschaakkampioen van Kijk Uit
is.
Finalegroep 2 werd verrassend
gewonnen door Sjef Rosier. Ongeslagen bereikte hij de eerste
plaats op een half punt gevolgd
door Guido de Waal. Zie ook
www.schaakclubkijkuit.nl.

IJmuiden - Op 1 januari aanvang 13.00 uur staan er weer
een aantal leuke Nieuwjaarswedstrijden op het programma
op Sportpark Zeewijk. Voetbalvereniging Stormvogels organiseert deze traditiegetrouw al
decennia lang. Ook in het nieuwe jaar. Maar liefst drie wedstrijden staan er op het programma.
Zo treedt de dit jaar zeer goed
draaiende selectie van Patrick
van der Fits aan tegen een team
van oud eerste elftalspelers van
Stormvogels.
Een veld daarnaast zal nog een
oudere generatie eerste elftal-

spelers van deze mooie vereniging ten strijde trekken als het
‘oude’ vierde. Zij nemen het op
tegen een team van de zaterdag en zondag veteranen. En
weer een veld verder op, spelen
de dames van Stormvogels hun
eerste wedstrijd van 2010 tegen
een team samengesteld uit medewerkers en vrijwilligers.
Alle wedstrijden beginnen om
13.00 uur. De kantine is open
vanaf 12.00 uur. Een ieder is van
harte welkom. Na afloop zal onder het genot van een hapje en
een drankje het nieuwe jaar worden ingeluid.

Kunstpolitie
in Oud-IJmuiden
IJmuiden - Kunstenaar Bas
Peperkorn met studenten samen, heeft in opdracht van RC
de Ruimte kunst naar de wijk
gebracht, in het kader van het
kunstproject dat RC de Ruimte,
in opdracht van Woningbedrijf
Velsen uit voert.
Gedurende enige tijd hebben
veel beelden, gemaakt van piepschuim in Oud IJmuiden gestaan. De buurbewoners hebben
deze ludieke actie zeer op prijs
gesteld.
Deze actie is een opmaat voor de
kunstprojecten, die men in samenwerking met de buurtbewoners hopen te gaan uit voeren in
2010. Zie ook www.hetnieuwevroeger.nl

Belanda’s
sparen
2000 euro
voor KiKa
Velsen - Het afsluitende weekeinde voor KiKa van de Belanda’s was vol kerstliedjes en samenwerkende optredens. Bij elkaar is 2000 euro opgehaald
voor KiKa. De Belanda’s traden
ondere andere zaterdag 19 december op in winkelcentrum
Zeewijk, zondag 20 december in
Breezicht in Oud-IJmuiden, samen met de Klavierschippers.
Maandag 21 december opnieuwe in wijksteunpunt Zeewijk. Samen met giften uit optredens in
de zorgcentra in de regio werd
dit bedrag bijeen gebracht. De
Belanda’s willen alle mensen bedanken die hieraan hebben mee
gewerkt want zonder hen was
het nooit zo een hoog bedrag
geworden. Stichting KIKA was er
zeer verheugd mee.

Hobbyhuis
gesloten
tot 11 januari
IJmuiden - Het Hobbyhuis is
in verband met de Kerstvakantie tot 11 januari gesloten. Vanaf die datum kan men weer terecht voor de activiteiten zoals computercursus, quilten en
modelbouw. Ook kan dan weer
onder deskundige leiding gebruik maken van de houthobby.
Voor inlichtingen kunt u bellen
met Carrie Nupoort, telefoon 0612650716.

Verwarde
man gooit
fiets tegen ruit
IJmuiden - Een getuige meldde woensdag rond 02.10 uur dat
een man een fiets tegen de ruit
van een supermarkt aan het Zeewijkplein gooide. Een politieman
trof een 31-jarige man uit Santpoort-Noord aan bij de vernielde ruit en heeft hem aangehouden. De man bleek verward en is
meegenomen naar het bureau.
Daar is hij ingesloten. De politie
maakt proces-verbaal op.
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Voordelige rijbewijskeuring voor ouderen

Rijbewijs
ingenomen (1)
Santpoort-Noord - Op de A208
bij Santpoort-Noord heeft de politie zaterdag om 17.30 uur een
47-jarige automobiliste uit Beverwijk aangehouden vanwege
rijden onder invloed. Een getuige had gezien dat haar auto slingerde, en diverse keren van rijbaan wisselde. De auto kreeg
een klapband, raakte de vangrail
en kwam uiteindelijk dwars over
de rijbaan tot stilstand. De verdachte is voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis in
verband met mogelijk nekletsel.
Overduidelijk was dat de vrouw
teveel had gedronken. Uit voorzorg is haar rijbewijs ingenomen.
De politie heeft de zaak in onderzoek.

Rijbewijs
ingenomen (2)

Terrasvogels kampioen
Velserbroek - Het eerste gedeelte van het seizoen 20092010 is door de jeugdvoetballers
van Terrasvogels zeer succesvol
afgesloten. E1 en F1 zijn kampioen geworden in hun wedstrijdklasse. Een topprestatie van beide teams, want met zeer aanvallend voetbal en een paar geweldige keepers hebben zij de andere teams het nakijken gegeven.
Dat niet alleen deze twee teams
het goed doen blijkt ook wel uit

en De Spil De Mel

had?

3900

r?
nl

Velsen-Zuid - Op de Amsterdamseweg heeft de politie zaterdag om 06.30 uur een 22-jarige
automobilist uit Ouderkerk aan
de Amstel aangehouden vanwege rijden onder invloed. De auto was uit de bocht gevlogen, in
de bocht van de Amsterdamseweg naar de oprit van de A22,
en in een sloot terecht gekomen.
De man is een beginnend bestuurder en had zoveel gedronken (alcoholpromillage: 1,07) dat
zijn rijbewijs direct is ingenomen.
Tegen de man is proces-verbaal
opgemaakt.

de standen van de andere jeugdelftallen. Ook A1, D1, F2, F3
en de minipupillen strijden om
de bovenste plaatsen mee. Deze resultaten zijn mede tot stand
gebracht door de enthousiaste
jeugdtrainers die wekelijks deze teams zowel tactisch als technisch steeds beter leren voetballen. In het weekend zijn er bij
elk team meerdere coaches/begeleiders die helpen om het geleerde tijdens de wedstrijden in
de praktijk te brengen.

in
Dae rs- Winterwandeling
De lDwgger omgeving
ru iVilla Westend
B
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Rijbewijs
Geen krant gehad?
ingenomen
(3)
Bel 0255-533900

IJmuiden - Op de Huygensstraat heeft de politie zaterdag
om 03.00 uur een 41-jarige man
uit IJmuiden in zijn auto aangehouden vanwege rijden onder invloed. De man had zoveel
gedronken (alcoholpromillage:
1,78) dat direct zijn rijbewijs is
ingenomen.

Velserbroek - Op zondag 3 januari gaat de tweede editie van
de Villa Westend Winterwandeling van start.
De sportieve wandelaars in de
regio waren na de première zo
enthousiast dat er opnieuw gekozen kan worden uit twee verschillende routes; één van 5 en
één van circa 10 kilometer. Beide
routes zijn ook goed te combineren, zodat de totale afstand dan
15 kilometer bedraagt.
De kortste route voert onder andere langs de rand van het pittoreske Spaardam en de aangrenzende natuurgebieden. Een
langere route leidt onder meer

langs de duinrand van Zuid-Kennemerland met als verste punt
de Ruïne van Brederode. De routes zijn ook geschikt voor nordic
walkers. De verzorging onderweg is zoals u dat van Villa Westend mag verwachten.
Vertrek en aankomst tussen
10.00 en 12.00 uur bij Villa Westend, Westlaan 41 in Velserbroek (langs de Slaperdijk aan
de Westbroekplas). Deelname
kost 3 euro per persoon (inclusief routebeschrijving en herinnering). Ter ondersteuning is de
route ook met pijlen uitgezet. Inschrijving op de dag zelf of via
www.villa-westend.nl.

IJmuiden - Na twee spectaculaire voorstellingen in 2009 van
de musical ‘Moulin Rouge’ begint Jeugdmusicalvereniging De
Jonge Stem weer aan een nieuw
seizoen.
Enthousiaste jongeren tussen de
12 en de 22 jaar die het leuk vinden om te zingen, te dansen en
mee te spelen in de spetterende
musical ‘42nd Street’ kunnen tijdens het open huis een kijkje komen nemen.
‘42nd Street’ is een van de grootste Broadway successen van de
laatste jaren. De musical vol
showdans en zang speelt zich af
in de crisis van de jaren ’20.
Door de crisis trokken velen naar
de grote stad, zo ook het naieve

meisje Peggy Swayer. Zij wordt
aangenomen in een nieuwe revue op Broadway. Echter zijn er
veel hindernissen te overwinnen voordat de revue in première kan. Voor deze musical zijn wij
dus op zoek naar enthousiaste
jongens/meisjes die goed kunnen dansen en zingen.
Mocht je in het verleden al een
keer auditie bij ons hebben gedaan, schroom dan niet en probeer het gewoon nog een keer!
Ons open huis wordt gehouden
op zondag 10 januari van 13.00
tot 15.00 uur in De Abeel, Abelenstraat 1 te IJmuiden.
Voor meer info bezoek onze
website: www.dejongestem.nl of
email info@dejongestem.nl

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
De Jonge Stem
Bel 0255-533900
houdt open huis

Man
mishandeld
ex-vriendin
IJmuiden - De politie hield
woensdagavond een 19-jarige
IJmuidenaar aan voor mishandeling en bedreiging van zijn exvriendin. De man had haar bij
de keel gegrepen en bedreigd.
Bij de aanhouding in zijn woning werden twee wapens aangetroffen en in beslag genomen.
De verdachte is aangehouden en
de politie stelt een nader onderzoek in.

IJmuiden - Ook in 2010 weer
voordelige
rijbewijskeuringen
voor 70 plussers in Verzorgingshuis Breezicht. Maandag 11 januari is er gelegenheid voor 70plussers om zich medisch te laten keuren wanneer de geldigheid van het rijbewijs (bijna) verloopt. De keuring kost 30 euro,
inclusief BTW, wordt georganiseerd door Regelzorg in samenwerking met een geregistreerde keuringsarts en vindt plaats
in Verzorgingshuis Breezicht
aan de Keizer Wilhelmstraat 1 in
IJmuiden. Overige keuringsdata
eerste helft 2010: vrijdag 29 ja-

nuari, 5 februari, 5 maart, 2 april,
7 mei en 4 juni
Voor meer informatie en het maken van een afspraak kan tijdens
kantooruren gebeld worden naar
het afsprakenbureau van Regelzorg, telefoonnummer 088 23 23
300. Het is eveneens mogelijk
online een afspraak te maken via
de website: www.regelzorg.nl.
Speciaal voor vrachtwagenchauffeurs werkt Regelzorg sinds kort
samen met diverse artsen voor
een betaalbare keuring op diverse locaties, waaronder IJmuiden.
De kosten hiervan bedragen 50
euro, inclusief BTW.

Winter Festival in Heerenduinen

Fanatieke waterspelletjes
IJmuiden - Gert Jan, Jonathan,
Judith, Brenda, Sandra en Femke zijn derdejaars studenten van
het CIOS. Als keuzevak kozen zij
voor zwemmen en daarom lopen zij dit jaar stage in zwembad De Heerenduinen. Het organiseren van activiteiten is ook
een onderdeel van de stage en
daarvoor was de kerstvakantie
een mooie gelegenheid.
Afgelopen dinsdagmiddag deden enkele tientallen kinderen mee aan het Winter Festival, dat de studenten bedachten. Na een warming up op harde muziek zijn de kinderen er
helemaal klaar voor. Gert Jan
legt eerst alle spelen uit, waarna een groepje kinderen het
voor mag doen. Een meisje zit

op een vlot, de andere leden
van haar team duwen haar naar
de overkant. Daar moet zij een
kledingstuk aan trekken en dan
gaat het weer terug. Dan moet
het kledingstuk aan een ander
kind overgedragen worden en
gaat het vlot weer naar de andere kant, om een volgend kledingstuk op te halen. Het team
dat als eerst alle kledingstukken
verzameld heeft is winnaar. En
zo worden er ook puzzelstukken verzameld, voorwerpen opgedoken en pionnen omgekegeld met (sneeuw) ballen. De
kinderen hebben tijdens deze
waterspelletjes de grootste lol
maar ze zijn ook heel fanatiek:
allemaal willen ze dat hun team
wint. (Carla Zwart)

Nieuwjaarsreceptie D66
Velserbroek - Woensdag 6 januari om 19.30 uur, houdt Democraten 66 Velsen een nieuwjaarsreceptie in café Het Polderhuis.
Tijdens deze receptie worden de
kandidaat raadsleden voorgesteld. Bezoekers krijgen volop
de gelegenheid om de kandidaat
raadsleden vragen te stellen en
te vernemen wat hun motivatie is
om mee te doen aan de verkie-

zingen. Ook het programma zal
dan klaar zijn. Voorafgaand aan
de receptie kan het programma
digitaal worden opgevraagd. Tijdens de receptie zal een aantal
exemplaren voorradig zijn.
Wethouder Annette Baerveldt en
de huidige (steun)fractieleden
alsmede het bestuur hopen met
u te kunnen toosten op een mooi,
democratisch en gezond 2010. U
bent van harte welkom.
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Wij wensen iedereen
een gezond 2010!

De teams van
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Donderdag 31 december
Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Dagelijks te bezoeken van 11.00
tot 18.00 uur.
Drankverloting in Café Cheers,
Kennemerlaan IJmuiden. Aanvang 14.00 uur. Middernacht
ook geopend.
Spetterend Oud en Nieuwfeest in Café De Griffioen,
Frans Naereboutstraat 9 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur. Inleg
40,- incl. onbeperkt drinken.
Reserveren gewenst.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Millennium: Mannen die vrouwen haten’. Aanvang 20.30 uur.
Oud en Nieuwfeest vanaf 21.00
uur bij De Wildeman, Hoofdstraat 142, Santpoort-Noord.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, www.patronaat.nl: Dommelsch zaal: A Champagne Supernova. 01.00 tot 07.00 uur. Toegang 35,- vanaf 18 jaar. Kleine
zaal en Café: OO’s Bye Bye Nullies Party. 01.00-07.00 uur. Toegang 25,- vanaf 18 jaar.

Vrijdag 1 januari
Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Dagelijks te bezoeken van 11.00 tot
18.00 uur.
Nieuwjaarsduik vanaf Paviljoen Noordzee. 13.00 uur.
Nieuwjaarsborrel met de band
Impact in De Wildeman, Hoofdstraat 142, Santpoort-Noord.
Aanvang 14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Nieuwjaarsreceptie met Disc-Cover. Van 17.00 tot
19.00 uur.
Diverse zangers en dj Bas in
Café IJmuiden. Aanvang 17.00
uur.
Gratis warm en koud buffet in
Café ‘t Centrum, Kennemerlaan
124 IJmuiden. Vanaf 17.30 uur.
Nieuwjaarsfeest met dj Kees.
In Café Cheers, Kennemerlaan
IJmuiden. Aanvang 19.00 uur.

Zaterdag 2 januari
Nieuwjaarswerkdag rondom
het Kennemerstrand. Verzamelen om 09.30 uur in restaurant
La Maranda.
Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Dagelijks te bezoeken van 11.00 tot
18.00 uur.
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Het Volk in
Witte Theater

Frans Zeilmaker en dj Bert in
Café IJmuiden. Aanvang 20.00
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Terug naar de
kust’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, www.patronaat.nl: Café: The
Anomalys. 22.30 uur. Toegang
gratis. Kleine zaal: LOS! met dj
Paullie & Co. 23.00-04.00 uur.
Toegang 5,-, vanaf 18 jaar. Gratis voor studenten.

Zondag 3 januari
Villa Westend Winterwandeling. Vertrek en aankomst Villa
Westend, Westlaan Velserbroek.
Vertrektijd 10.00 tot 12.00 uur.
Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Dagelijks te bezoeken van 11.00 tot
18.00 uur.
Nieuwjaarswandeling. Verzamelen 11.00 uur bij infopaneel
parkeerplaats ingang Duin en
Kruidberg in Santpoort-Noord.
Zaalvoetbaltoernooi in het Polderhuis in Velserbroek voor jongeren tussen 11 en 14 jaar. Aanvang 14.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Terug naar de
kust’. Aanvang 14.30 uur.
Themadienst in de Petrakerk,
Merwedestraat IJmuiden. Aanvang 17.00 uur.

Dinsdag 5 januari
Wijkplatform Santpoort-Zuid
houdt, na een korte vergadering,
een borrel met een hapje om het
turbulente jaar 2009 te gedenken en een optimistische blik
vooruit te werpen op 2010. Locatie: ‘t Brederode Huys in Santpoort.

Woensdag 6 januari
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Terug naar de
kust’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 7 januari
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Het Volk speelt ‘De
Opportunist’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem,
www.patronaat.nl: Café: Statisfaction Injection. 22.30 uur. Toegang gratis. Kleine zaal: LOS! met
dj Paullie & Co. 24.00-04.00 uur.
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Gratis
voor studenten.

Witte Theater

Met korting naar
‘Unmistaken Child’
IJmuiden - Donderdag 14 en
vrijdag 15 januari kunnen bezoekers van het Witte Theater aan
de Kanaalstraat 25 in IJmuiden
om 20.30 uur naar de film ‘Unmistaken Child’.
In 2001 sterft Meester Lama
Konchog, een van de grootste
Tibetaanse bemiddelaars van
onze tijd. Zijn verlegen en toegewijde leerling, Tenzin Zopa,
wordt onverwacht door de Dalai
Lama aangesteld om de reïncarnatie van zijn overleden meester
te vinden.
Met behulp van astrologie,

droomduiding en het gefluister
van dorpsbewoners reist Tenzin
per helikopter, op een ezel en te
voet op zoek naar het ‘unmistaken child’.
Deze zoektocht transformeert
Tenzin van een nederige bediende in een spiritueel leider. Unmistaken Child is de eerste documentaire over de eeuwenoude, heilige zoektocht naar een
gereïncarneerde meester. Het
resultaat is visueel adembenemend en emotioneel aangrijpend. De toegang bedraagt 6
euro of 4 euro.

Gedenksteen bij
overdracht vermaning
IJmuiden - Donderdag 31 december vindt om 10.00 uur de officiële overdracht plaats van de
kerk van de Doopsgezinde Gemeente aan de Helmstraat aan
Woningbedrijf Velsen. Dit gebeurt door het plaatsen van een
gedenksteen. Daardoor blijft bij
iedereen bekend wat de oorspronkelijke bestemming van
het gebouw is geweest.
In het nieuwe jaar start Woningbedrijf Velsen met het opknappen van de vermaning aan de
binnen- en de buitenkant. Het
plan is om dit op gelijke wijze
aan te pakken als de woning aan
de Pythagorasstraat: door leerlingen die onder leiding van de
leermeesters van Woningbedrijf

Velsen kunnen leren wat het vak
van timmerman of loodgieter inhoudt.
Zodra de opknapbeurt is afgerond, organiseert Woningbedrijf
Velsen een ‘open huis’ voor belangstellenden.
Woningbedrijf Velsen vindt dat
het gaat om meer dan alleen woningen. De omgeving is voor veel
huurders een belangrijke factor.
Bewoners van de 135 eengezinswoningen in deze buurt, bleken
de wens te hebben de doopsgezinde kerk te behouden. Woningbedrijf Velsen wil met deze
koop ervoor zorgen dat het gebouw een functie krijgt die bijdraagt aan een buurt waar het
fijn is om te wonen.

Winkeldief

Leoni Jansen in WT

Beverwijk - Personeel van een
warenhuis in de Breestraat betrapte vorige week dinsdagmiddag een 25-jarige vrouw uit Velsen-Noord op de diefstal van een
flinke partij kerstartikelen uit de
winkel. De vrouw is aangehouden en overgedragen aan de politie. Ze is meegenomen naar het
bureau en bekende daar de diefstal. Tegen de vrouw is procesverbaal opgemaakt.

IJmuiden - Zaterdag 9 januari om 20.30 uur staat Leoni Jansen op de planken van het Witte
Theater aan de Kanaalstraat 257
in IJmuiden.
De afgelopen jaren is Leoni Jansen zich steeds meer thuis gaan
voelen in het theater. En als je
ergens thuis voelt, durf je ook
steeds persoonlijker te worden.
Dat is wat Leoni Jansen wil, want
zo kan ze haar publiek werkelijk

raken. In haar nieuwe programma ‘Second Wind’ zingt ze songs
waarmee ze is opgegroeid, van
Leonard Cohen, Cat Stevens,
Bob Dylan en natuurlijk ook van
Joni Mitchell.
Het zijn liedjes van lang geleden,
maar ze zijn telkens weer nieuw.
Waarom? Omdat ze zo goed zijn
en veelzeggend. Zie ook www.
dezee.nl). Toegang 11 euro of 9
euro.

IJmuiden - Donderdag 7 en
vrijdag 8 januari om 20.30 uur
speelt Het Volk ‘De Opportunist’
in het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 in IJmuiden. In de
nieuwe voorstelling van Het Volk
wordt het ontstaan en de ondergang geschetst van Het Noordhollandsch Tooneel: een gezelschap dat was gevestigd in de
Lange Begijnestraat 13 te Haarlem, en in 1942 werd opgericht
als nationaal-socialistische toneelgroep. Het Volk wil de sfeer
en tijdgeest van Het Noordhollandsch Tooneel op quasi-documentaire wijze opnieuw tot leven
laten komen in een voorstelling
waarin o.a. pijnlijk knullige fragmenten uit het repertoire van het
NHT gebruikt zullen worden. De
inspirerende en centrale figuur
in dit relaas over ambitie en mislukking is de oprichter van het
NHT, Jan C. de Vos jr. Als Haarlemse toneelgroep lijkt Het Volk
het aangewezen gezelschap
voor deze tragikomische voorstelling. De pijnlijke en onbedoeld lachwekkende elementen
van dit stukje vergeten toneelgeschiedenis zijn bij Het Volk in
bekwame handen. (www.toneelgroephetvolk.nl). Toegang 11 euro of 9 euro

Sponk tijdens
foyerconcert
IJmuiden - Zondag 10 januari staat Sponk om 16.30 uur op
de planken tijdens het foyerconcert in het Witte Theater aan de
Kanaalstraat 257 in IJmuiden. De
uit Santpoort beroemde band
Sponk weet met hun aanstekelijke repertoire van elk optreden
een waar feest te maken. Toegang gratis.

Dievegge
aangehouden
IJmuiden - Personeel van een
supermarkt aan het Dudokplein
betrapte dinsdagmiddag een 55jarige vrouw uit IJmuiden op de
diefstal van diverse artikelen uit
de winkel. De vrouw is aangehouden en overgedragen aan de
politie. Ze is meegenomen naar
het bureau en bekende daar de
diefstal. Ze is al vaker aangehouden voor diefstal. Tegen de
vrouw is ook dit keer proces-verbaal opgemaakt.

Looddieven

IJmuiden - AGenten zagen
maandag rond 04.30 uur achter de Keetbergflat aan de Keetberglaan een auto wegrijden. Bij
controle zaten er twee mannen
van 23 en 27 jaar uit Voorburg in.
Ze hadden in de kofferbak twee
zakken met lood. Die bleek van
diefstal afkomstig. De mannen
zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau.
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Exotisch
sprookjesballet
‘La Bayadère’

Jenny Arean & Louis
van Dijk in Velsen
Velsen - Jenny Arean en Louis
van Dijk staan op woensdag
13 januari (20.15 uur) voor het
eerst samen op de bühne van
de Stadsschouwburg Velsen. Zij
hebben beiden hun sporen ruimschoots verdiend in het theater, maar waren nooit eerder samen op de planken te zien. In dit
theaterconcert smelten hun muzikale werelden voor het eerst
samen. Dat levert een gevari-

eerd programma op met naast
bestaand materiaal dat nieuwe
glans krijgt, ook speciaal voor
deze gelegenheid geschreven
repertoire. De volle warme stem
van Jenny Arean en het virtuoze spel van Louis van Dijk staan
garant voor vele muzikale hoogtepunten.
Toegang 28,75 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. CJP
3 euro korting. (foto: Piek)

Canadees theatersensatie in Velsen
Velsen - Op zondag 17 januari (14.30 uur) komt het adembenemende, virtuoze gezelschap
‘Barrage’ naar de Stadsschouwburg Velsen met hun nieuwste
muziekspektakel. ‘High Strung’
is een uitdagende mix van muziek, dans, zang en theater met
de viool als virtuoos middelpunt.
Jonge toptalenten uit Canada,
Amerika en Engeland slepen het
publiek mee in een aanstekelijk enthousiasme. Met een gedurfde choreografie, mooie showeffecten en tomeloze energie brengen ze folk, pop, bigband, klassiek, latin jazz en andere muziek uit alle windstre-

ken. De zes violisten, drummer,
bassist en gitarist van ‘Barrage’
zijn jong, uitdagend en onweerstaanbaar. De jonge hippe cast
brengt hun muziek zó energiek
dat deze het publiek ademloos in
zijn theaterstoel achterlaat. Barrage brengt een theaterspektakel waar jong en oud nog lang
over na zal praten. De internationale pers schreef niet voor niets:
‘Barrage is te Wow voor woorden’, ‘violisten op raketbrandstof’
en ‘zij spelen alsof hun instrumenten gloeiendheet zijn’.
Toegang 28,75 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. CJP
3 euro korting

Velsen - Het Staatsballet van Tatarstan is in Nederland geen onbekende meer. Een van hun oogverblindende paradepaardjes is
‘La Bayadère’, een onvergetelijk
balletavontuur dat op dinsdag 12
januari (20.15 uur) te zien is in de
Stadsschouwburg Velsen. Omdat
het exotische verhaal over een
tempeldanseres en haar geliefde
zich afspeelt in India, kan er flink
worden uitgepakt met kleurrijke
decors en kostuums. Zo is er in
deze fabelachtige dansproductie
niet alleen een geheel gouden
boeddhadanser te zien, maar
ook een olifant. Het sprookjesballet is niet alleen een pareltje wat betreft prachtige kostuums en kleurrijke decors. Ook
op dansgebied wordt alles uit
de kast gehaald. Danstechnisch
stelt ‘La Bayadère’ namelijk zeer
hoge eisen aan solisten en corps
de ballet. Toegang 39,75 euro,
inclusief pauzedrankje en garderobe. CJP 3 euro korting. Zie ook
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of tel. 0255-515789.

Frommermann
in Thalia

IJmuiden - Frommermann voert
het publiek op zondag 17 januari
(15.00 uur) in het Thalia Theater,
met aanstekelijke flair en vloeiende close harmony mee naar
de sfeer en de klankwereld van
Hollandse, Amerikaanse en Duitse liedjes uit de jaren ‘30 en ‘40
van de twintigste eeuw. Klassieke kaskrakers en sentimentele
volksmelodieën, maar ook schlagers en het Hollandse levenslied passeren de revue. De heren spelen de Nederlandse première van hun nieuwste concert
‘Betoverende jaren ‘30’ in het
fraaie Art Deco-theater in OudIJmuiden. Er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar. De huidige economische crisis valt wat
betreft heftigheid niet te vergelijken met de crisis na de beurskrach van 1929. Opmerkelijk genoeg is de muziek in deze politieke en economische constellatie vrolijk van aard. De misère
wordt niet of nauwelijks bezongen. Sterker nog, de ene dansrage volgt de andere op en de populaire muziek krijgt te maken
met het fenomeen swing. In ‘Betoverende Jaren 30’ verloochent
de groep Frommermann zijn afkomst niet. Frommermann-repertoire is afkomstig uit de VS
waar de crisis in de jaren ‘30
het hardst toesloeg. De malaise
werd in dit land gepareerd met
een enorme energie, ook op artistiek gebied. De klassieker ‘Top
hat, white tie and tails’ van Irving Berlin, bekend in de uitvoering van Fred Astaire, staat op
het programma. Prijs: 21,75, inclusief pauzedrankje en garderobe. Locatie: Breesaapstraat 52,
IJmuiden.

Jazz-zangeres Mirjam
van Dam met ‘Ella’
IJmuiden - Billie Holiday moet
niets hebben van Ella Fitzgerald
en Frank Sinatra heeft geen tijd
voor haar. Maar Marilyn Monroe loopt met haar weg. Even als
jazz-zangeres Mirjam van Dam,
die al vanaf haar dertiende met
de platen van Ella meezingt. In
haar programma ‘Ella’ schetst
Van Dam, op zondag 10 januari (15.00 uur) in het fraaie Thalia
Theater, een beeld van de ‘First
Lady of Song’ door andere sterren anekdotes over haar te laten
vertellen, zoals Billie Holiday, Sinatra, Monroe, Marlène Diet-

rich, Shirley Bassey en Rita Reys.
Het publiek hoort over Ella’s liefde voor taart en jurken, haar humor en haar liefdesbrieven. Maar
vooral muziek. Begeleid door
Berend van den Berg op piano,
Niels Tausk op bas/trompet en
Joost Kesselaar op drums zingt
Van Dam de mooiste nummers
uit het ‘Great American Songbook’. Toegang 23,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Locatie: Breesaapstraat 52 in
IJmuiden. Informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.

Crutzen maakt regiedebuut met ‘Truckstop’
Velsen - 2009 was het jaar voor
Tjitske Reidinga. Zij won niet alleen de Johan Kaart Prijs voor
haar toneelwerk, maar ook de
felbegeerde Televizierring voor
de hitserie ‘Gooische Vrouwen’.
Op zaterdag 9 januari (20.15 uur)
speelt zij in het veelgeprezen
‘Truckstop’ van Lot Vekemans.
Het ontroerende stuk over mensen die zichzelf gek maken met
verlangens, wordt geregisseerd
door Carine Crutzen. Crutzen, als
actrice bekend van onder andere
‘De Geschiedenis van de familie
Avenier’ en winnares Nederlandse Acadamy Award voor haar rol
in tv-serie ‘Oud Geld’, maakt met
‘Truckstop’ haar debuut als toneelregisseuse.
Balletje gehakt in rode kleddersaus. Koffie met de smaak van
afwaswater. En een overjarige
Pirelli-kalender aan een spijkertje. In ‘Truckstop’ stapt het publiek de gelijknamige snackbar
voor truckers binnen, die gerund
wordt door de achttienjarige Katalijne en haar moeder. Een van
de vaste bezoekers is de jonge
vrachtwagenchauffeur Remco.
Als Katalijne krankzinnig verliefd
op hem wordt, gaan de remmen
los. De chaos mondt uit in een
meedogenloos gevecht, waarbij
de droom van Katalijne en Remco – een gelukkige en harmonieuze toekomst – in een nachtmerrie verandert.
Het veelgeprezen ‘Truckstop’ van
Lot Vekemans gaat over mensen

die in de knoop raken. De oorzaak? Er zit een metertje verschil tussen wie ze zijn en wie
ze wíllen zijn. Een ontroerend toneelstuk over mensen die zichzelf gek maken met verlangens.
‘Truckstop’ wordt met veel succes in het buitenland gespeeld.
En is op het prestigieuze Edinburgh Festival in de prijzen gevallen. In Nederland ontving Lot
Vekemans voor ‘Truckstop’ de
Van der Viesprijs (driejaarlijkse
letterkundige prijs voor het beste
toneelwerk van de afgelopen periode). De van Het Toneel Speelt,
‘Vuurzee’ en ‘Pleidooi’-bekende actrice Carine Crutzen maakt
met de voorstelling haar debuut
als toneelregisseur. Het grootste
toneelsucces van de vorige eeuw
‘Cloaca’ zag zijn eerste levenslicht in de Stadsschouwburg Velsen.
Even als andere grote successen
van Het Toneel Speelt werd deze voorstelling gerepeteerd, gemonteerd en getryout in het theater aan de Groeneweg. Ook
voor ‘Truckstop’ maak het Toneel Speelt gebruik van het Velsense theater. In de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw is
het theater tijdelijk het domein
van regisseuse Carine Crutzen
en haar acteurs. Toegang 24,75
euro, inclusief pauzedrankje en
garderobe. CJP 3 euro korting.
Reserveer direct via www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon
0255-515789.
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In gesprek met Kapitein Johan de Vries van het Leger des Heils

‘Handen en voeten geven aan het geloof’
Regio - ‘Hij sjouwde van kroegie naar kroegie. Al deden
zijn voeten ook zeer. En iedere klant, daaraan vroeg ie.
Wilt u soms een strijdkreet,
meneer?’ is het refrein van
het liedje De Heilsoldaat van
de Zangeres Zonder Naam.
Vroeger kwam je de Heilsoldaten regelmatig tegen. Onlangs werd in de Breestraat in
Beverwijk gecollecteerd voor
de kerstvieringen in de regio.
Wat doet het Leger des Heils
tegenwoordig? Een interview
met kapitein Johan de Vries.
Leger des Heils
Internationaal heet het Leger des
Heils het Salvation Army. En iedereen in Nederland kende majoor Bosshardt als nationale beroemdheid. In de IJmond hebben we kapiteins Johan en Dineke de Vries, die in de IJmond en
in Haarlem leiding geven, vanuit
de Korpszaal aan Geysendorfferlaan 4 in Beverwijk. Het Leger des Heils heeft als doelstelling het uitdragen van het evangelie en het lenigen van noden
van de medemens. Hoe doen ze
dat eigenlijk? En wat betekent
het kerstfeest voor de korpsleden van het Leger des Heils?
Kerstvieringen
Woensdagavond 16 december
werd in de Korpszaal in Beverwijk een Senioren Kerstavond
gehouden (foto). Zo’n 65 mensen uit de IJmond kwamen door
de kou naar het Leger des Heils,
waar zij warm werden ontvangen. De gasten werden onthaald op een heerlijk kerstdiner.
Er waren optredens van Gospelkoor Reflection en het Mannenkoor van het Leger des Heils. Er
was samenzang en natuurlijk het
kerstverhaal. Voor veel gasten
die ouder of alleen zijn is deze
kerstviering een jaarlijks hoogtepunt.
Dinsdagavond 15 december
werd in Haarlem een zelfde
kerstfeest voor dak- en thuislozen georganiseerd. Omdat de
voorzieningen voor deze doelgroep in Haarlem zijn, zoals de
Dagopvang en de Slaaphoek, is
de kerstviering ook daar. Dat wil
niet zeggen dat er geen mensen

uit de IJmond zijn. Deze worden
doorverwezen naar de opvang in
Haarlem. Hier vierden 70 dak- en
thuislozen het kerstfeest van het
Leger des Heils.
Voor alle korpsleden en belangstellenden is er op kerstavond
om 22.30 uur een kerstviering in
Beverwijk.
Fruitmanden
De fruitmandenactie hoort voor
het Leger des Heils ook bij het
kerstfeest. Via advertenties in de
krant konden lezers mensen die
het hard nodig hebben opgeven
voor zo’n fruitmand. Maandagochtend werden in Beverwijk de
70 fruitmanden vakkundig opgemaakt (foto). De ontvangers zijn
altijd blij verrast met het onverwachte geschenk.
Kerkgenootschap
Het Leger des Heils kent naast
het welzijns- en gezondheidswerk ook een kerkgenootschap,
zowel in Beverwijk als Haarlem zijn er zo’n 40 korpsleden,
al dan niet actief als vrijwilliger
in het Leger des Heils. Elke zondagochtend om tien uur is in Beverwijk een dienst. Kapitein Johan de Vries: ,,Bij deze samenkomsten is veel ruimte voor inbreng van korpsleden of gasten. Zo kunnen mensen liederen
aanvragen of kan men een gedicht of tekst voorlezen. Het samen delen is bij ons heel belangrijk. En na afloop drinken we gezamenlijk koffie.’’
Evangelisatie
Wat evangelisatie betreft is het
Leger des Heils zeker meegegroeid met haar tijd. Kapitein de
Vries: ,,Vroeger hadden we nog
wel eens samenzang op straat.
Daardoor kwamen mensen ook
naar onze vieringen toe. Dat
werkt tegenwoordig niet meer.
Evangelisatie gaat veel individueler. Je moet eerst een band
hebben met iemand, voor je over
het geloof kunt praten. Wij geloven in evangelisatie door woord
en daad, door de helpende hand
en gesprek van mens tot mens.’’
Hulpverlening
Mensen kloppen soms heel direct aan bij het Leger des Heils.

Kapitein de Vries: ,,Ik word soms
gevraagd opvang te regelen voor
mensen die op straat komen.
Dan kan ik doorverwijzen naar
de opvang voor dak- en thuislozen in Haarlem. Natuurlijk doen
we alles wat we kunnen voor
mensen die dakloos zijn. Voor
mensen die al heel lang dakloos
zijn is dat erg moeilijk. Meer succes hebben we met mensen die
pas op straat zijn gekomen. Natuurlijk verwijzen we bij allerlei
problemen ook door naar maatschappelijk werk. Daarnaast
hebben we allerlei activiteiten
om het onderlinge contact bij
mensen te bevorderen en eenzaamheid te voorkomen.’’

winkel. Tegelijkertijd is er een
koffie-inloop. De kleding wordt
tegen heel schappelijke prijzen
verkocht. ,,We zouden het ook
kunnen weggeven, maar inmiddels weet iedereen dat het beter
terecht komt als mensen het zelf
kunnen uitkiezen en ervoor betalen,’’ aldus kapitein de Vries.
,,Een deel van de opbrengst is
bestemd voor directe hulpvragen. Op het moment dat mensen
op Schiphol stranden, zoals onlangs door de sneeuw, staan wij
paraat om warme kleding te leveren. Niet alleen kopers, maar
ook anderen komen tijdens de
koffie-inloop even langs voor
koffie en een praatje.’’

Zingen met je kind
In Beverwijk wordt regelmatig
een serie bijeenkomsten ‘Zingen met je kind’ gehouden. ,,Dat
hebben we naar Scandinavisch
voorbeeld gedaan,’’ zegt kapitein de Vries. ,,Het gaat om zes
bijeenkomsten van circa twee
uur. Peuters kunnen met een
ouder of verzorger langskomen.
We zingen, bewegen en dansen.
En op het moment dat de kinderen zelf spelen, praten we samen
over bijvoorbeeld je kind opvoeden of over vragen die de ouders
hebben. Het doel van de bijeenkomsten is het samenbrengen
van mensen. Een neveneffect is
de taalontwikkeling waar we bijna ongemerkt aan werken door
middel van de liedjes en de verhalen die worden verteld. Voor
deze groep hadden we onlangs
ook een kerstviering, waarbij het
kerstverhaal uiteraard niet ontbrak.’’

Seniorenclub
Elke veertien dagen is er een bijeenkomst van de Seniorenclub.
Hier worden spelletjes gedaan,
of iets creatiefs. Elke veertien
dagen is er een warme maaltijdclub. De maaltijden worden door
gasten en korpsleden verzorgd.
Deze clubs worden per keer
door zo’n 25 gasten bezocht.
Vooral veel alleenstaanden genieten van de warme maaltijd,
het samenzijn en de onderlinge
contacten.

Winkel en koffie-inloop
Aan de Geysendorfferlaan staat
al jaren een container voor gebruikte kleding. Wat hier wordt
ingebracht, wordt elke donderdagmiddag tussen 13.30 en
15.30 uur verkocht in de kleding-

Bezoek voor u
Korpsleden bezoeken regelmatig ouderen en zieken die dreigen te vereenzamen. Regelmatig een gezellig praatje maken
is iets wat deze mensen nog op
de been houdt. Bovendien houdt
het Leger des Heils in de huizen
Westerheem en Huis ter Duin regelmatig.
Jongeren
Net als veel organisaties heeft
het Leger des Heils behoefte
aan actieve jongeren. Dankzij de
maatschappelijke stage komen
er jongeren binnen van het Kennemer College, maar ook via andere opleidingen zijn er stagiai-

res. ,,De uitwisseling tussen jong
en oud is heel bijzonder,’’ zegt
kapitein de Vries. ,,De jongeren
staan er vaak van te kijken wat
wij hier doen. Soms zijn zij daadwerkelijk geschokt door bepaalde situaties waarbij wij helpen.
En onze korpsleden waren verbaasd over het kennisniveau van
de jongeren.’’
Kapiteins de Vries
Voor Beverwijk en Haarlem is kapitein Johan de Vries het eerste
aanspreekpunt bij vragen. De
Vries is sinds elf jaar officier in
het Leger des Heils. Daarvoor
werkte hij in het loodswezen.
Kapitein de Vries en zijn vrouw
zijn de beroepskrachten in Beverwijk, zijn vrouw Dineke is ook
kapitein. ,,Werken voor het Leger
des Heils is een roeping,’’ zegt de
Vries. ,,Ik wil door dit werk handen en voeten geven aan het geloof. Samen met mijn vrouw heb
ik eerst in Middelburg gewerkt.
nu werken we sinds vijf jaar hier
in Beverwijk. Het belangrijkste
van kerst is voor mij de boodschap Gods, de liefde voor de
mens. God blijft door de eeuwen
heen de mens zoeken.’’
Financiën
Als kerkgenootschap mag het
Leger des Heils geen nationale
collectie houden. Er is alleen de
jaarlijkse collectie om kerstactiviteiten te bekostigen. Alle activiteiten worden betaald uit de
opbrengsten van de winkel en
de eigen bijdrage van de leden.
Voor sommige activiteiten, zoals
het Zingen met kinderen, wordt
een kleine toegangsprijs gerekend. Daarnaast kan het Leger
des Heils bestaan door giften
van donateurs en uit legaten.
Op de website www.ldh-beverwijk.nl is alles te lezen over het
werk en diensten in de regio.
(Karin Dekkers)
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Kerstbomeninzameling
Net als vorig jaar kunnen de kerstbomen weer bij de gemeente worden ingeleverd om verbrand te worden. Elke ingeleverde boom is 50 eurocent
waard.
Op 6 januari is de kerstboomverbranding
aan de Heerenduinweg in IJmuiden; op
die dag mogen IJmuidenaren hun kerstboom alleen nog daar naar toebrengen.
Op 7 januari is de verbranding aan de Hagelingerweg in Santpoort-Noord.
Inleveren
• Maandag 4 januari tussen 13.00 en 17.00
uur op alle inleverplekken
• Dinsdag 5 januari tussen 13.00 en 17.00
uur op alle inleverplekken
• Woensdag 6 januari tussen 13.00 en
17.00 uur: Let op: IJmuidenaren mogen
dan alleen nog inleveren op de brandlocatie aan de Heerenduinweg (zie hieronder); andere inwoners van Velsen
kunnen nog op alle inzamelplekken terecht.
• Donderdag 7 januari tussen 13.00 en
17.00 uur: alleen afleveren op brandlocatie Santpoort-Noord, Hagelingerweg.
• Op 6 en 7 januari kunnen kerstbomen
nog tot 19.00 uur op de brandlocaties
worden aangeleverd.
Inleverplekken
• Driehuis: station NS

• IJmuiden: parkeerplaats Kennemerplein, Wilgenstraat, en de Eenhoornstraat (wijkpost van de afdeling wijkbeheer)
• Santpoort-Noord: Burg. Weertsplantsoen
• Santpoort-Zuid: Wynoldie Daniëlslaan
• Velsen-Noord: Bleyenhoevelaan
• Velsen-Zuid: Brandweerkazerne
• Velserbroek: Vestingplein
Kerstboomverbranding
• Op woensdag 6 januari vanaf 19.00 uur
aan de Heerenduinweg in IJmuiden,
voor inwoners van IJmuiden, VelsenNoord en Velsen-Zuid.
• Op donderdag 7 januari vanaf 19.00 uur
aan de Hagelingerweg tegenover de
tuincentra, voor inwoners van Driehuis,
Santpoort-Noord en –Zuid, en Velserbroek.
Niet verbranden?
Op zaterdag 2 januari en zaterdag 9 januari 2010 neemt ReinUnie kerstbomen mee
die’s morgens vóór half 8 bij de ondergrondse ophaallocaties liggen of op de
plek waar de grijze en groene afvalbakken horen te staan. ReinUnie stelt de Velsenaren daar zelf ook van op de hoogte.
Op woensdag 6 januari is het voltallige
college bij de kerstboomverbranding aanwezig in IJmuiden.

Openingstijden stadhuis
Rond de feestdagen gelden er andere openingstijden op het stadhuis:
Donderdag 31 december (Oudjaar)
Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
Maandag 4 januari

Gesloten vanaf 12.00 uur
Gesloten (gehele dag)
Geopend vanaf 10.00 uur

Bescherming tegen criminele zaken

Bibob bij bouwvergunningen
Onbedoeld meewerken aan criminele
bouwactiviteiten - met behulp van de
Wet Bibob kan de gemeente zich daar
nu beter tegen beschermen. Bepaalde
bouwaanvragen worden vanaf 1 januari 2010 streng getoetst.
Vanaf 1 januari 2010 gaat de gemeente bepaalde aanvragen voor een bouwvergunning beoordelen op een mogelijk verband
met criminele activiteiten. Dat kan vanuit
de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur).
Deze wet moet gemeenten (en andere
overheidsorganen) beschermen tegen het
risico dat zij onbedoeld betrokken raken bij
illegale praktijken.
Het college heeft ervoor gekozen om drie
typen aanvragen te toetsen:
• Bouwactiviteiten in het havengebied
voor E100.000,- of meer en/of gericht op
het splitsen van panden;
• Bouwactiviteiten op het gebied van ho-

reca (voor zover ze vallen onder de Bibob beleidslijn voor horeca, prostitutie en speelautomatenhallen), prostitutie, speelautomatenhallen, smartshops
of growshops.
• Bouwactiviteiten met een bouwsom van
E100.000,- of meer.
Wie een dergelijke bouwaanvraag indient,
moet naast de normale aanvraagformulieren ook de vragenlijst Bibob invullen. Daarin staan onder andere vragen over de financiering van het bouwwerk, de organisatiestructuur van de onderneming die de aanvraag indient en de eventuele zakelijke relaties van de aanvrager. Als de antwoorden
doen vermoeden dat er sprake is van criminele activiteiten, kan het college – na advies
van het Landelijk Bureau Bibob – besluiten
de vergunning te weigeren. Daarmee wil de
gemeente Velsen voorkomen dat malafide
personen en bedrijven zich in Velsen vestigen. Dit komt het leef- en ondernemingsklimaat in de gemeente ten goede.

Kerstdiner Wijcker Kookclub

Burgemeesters koken
feestdis voor ouderen

Burgemeester Franc Weerwind van Velsen (midden) werkt samen met burgemeester
Han van Leeuwen van Beverwijk aan het kerstdiner voor achttien alleenstaande ouderen uit Beverwijk. Dankzij de Wijcker Kookclub, die al tien jaar bestaat, was het voor de
vijfde keer feest voor de gasten, die door de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Kennemerland werden voorgedragen. (foto: Raymond van Haeften)

Verdien een gratis hamburger

Opruimactie vuurwerk
Een waardebon voor een hamburger
en kans op een iPod, dat is de beloning voor wie zaterdag 2 januari tussen 11.00 en 14.00 uur zijn vuurwerkafval naar het Vestingplein in
Velserbroek brengt. Vier samenwerkende organisaties werken op deze
manier actief aan een schone en veilige leefomgeving.
McDonalds Santpoort-Noord, Politie
Kennemerland, ReinUnie en Tuinsuper
de Vuurwerkwinkel organiseren voor het
derde jaar een vuurwerkopruimactie aan
het Vestingplein in Velserbroek. Alle inwoners van Velsen (en zelfs van Haarlem) worden van harte uitgenodigd om
zaterdag 2 januari 2010 tussen 11.00 en
14.00 uur hun vuurwerkafval (en dat van
de buren) in vuilniszakken naar het Ves-

tingplein te komen brengen. Alle vuurwerkafval telt mee: verpakkingsmateriaal, resten van gebruikt vuurwerk en
vuurwerk dat niet is afgegaan.
Deelnemers krijgen als dank een waardebon van McDonalds voor een hamburger. Wie de bon inlevert maakt kans op
één van de drie iPods die worden verloot. Wie hieraan meedoet, helpt Velsen
schoon te houden en draagt ook bij aan
veiligheid – met name van degenen die
achtergelaten vuurwerk alsnog tot ontsteking proberen te brengen. De vier
deelnemende partijen hopen van harte
dat ze de opbrengst van vorig jaar - negen kuub afval - zullen overtreffen. Het
afval wordt door ReinUnie in speciale
containers verzameld en vervolgens vernietigd.

Nieuwjaarsbijeenkomst
gemeentebestuur Velsen
De jaarlijkse traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van het College van burgemeester en wethouders en de
raadsleden wordt gehouden op maandag 4 januari 2010.
De bijeenkomst in de burgerzaal van het
Stadhuis is openbaar. Inwoners, vertegen-

woordigers van het bedrijfsleven, organisaties en maatschappelijke instellingen en
leden van college en raad kunnen er persoonlijk hun nieuwjaarswensen uitwisselen. De burgemeester houdt de traditionele nieuwjaarstoespraak. De bijeenkomst
begint om 20.00 uur.
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Wmo-raad bij velen niet bekend

Klanten redelijk tevreden
Mensen die in 2008 een beroep deden op de Wmo geven de uitvoering
daarvan gemiddeld een 7+ en kennen
de Wmo-raad niet goed. Dat blijkt uit
het onderzoek dat bureau SGBO heeft
uitgevoerd. De rapportage is zojuist
verschenen.
Elk jaar doen duizenden mensen in de gemeente Velsen een beroep op de Wmo:
de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Deze wet, die in 2007 van kracht werd, wil
dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig
en volwaardig aan de samenleving deelneemt. Wie daar ondersteuning bij nodig heeft op het gebied van wonen, zorg
en welzijn kan een beroep doen op die
wet. Klanten komen daarvoor bij het gemeentelijke Wmo-loket. Daarnaast richtte de gemeente een Wmo-raad op, waarin vertegenwoordigers van belangrijke
Wmo-doelgroepen zitten zoals ouderen
en mantelzorgers. De Wmo-raad geeft het
College gevraagd en ongevraagd advies
over de uitvoering van de wet.

Elk jaar wordt klanten gevraagd hoe tevreden ze zijn over de Wmo en of zij de
Wmo-raad kennen. Het rapport over het
jaar 2008 is nu verschenen.
Klanten konden invullen hoe tevreden zij
waren over vijf onderwerpen. Uit de cijfers
blijkt dat men de Wmo-uitvoering gemiddeld iets meer dan rapportcijfer 7 geeft.
De bekendheid van de Wmo-raad scoorde laag; nog geen derde van de klanten
weet dat die raad er is. In 2008 heeft het
Wmo-loket Velsen 3.546 Wmo-besluiten
genomen.
Onderwerp
Toegang tot ondersteuning
Hulp bij het huishouden
Overige voorzieningen
Collectief vervoer
Bekendheid Wmo-raad

cijfer
7.0
7.7
7.3
6.4
28%

Het hele rapport, dat ook over de ontwikkeling van het Wmo-loket gaat, is te vinden op www.velsen.nl.

Vuurwerk afsteken op
schoolpleinen is verboden
Tijdens de jaarwisseling 2009/2010 is
het verboden om vuurwerk af te steken op schoolpleinen en de omgeving
daarvan (5 meter). De politie zal optre-

Begin het nieuwe jaar goed

Nieuwjaarsduik 2010
Op Nieuwjaarsdag kunnen dappere
Velsenaren om 13.00 uur een duik in
zee nemen. Paviljoen Noordzee zet de
chocomel, glühwein en erwtensoep
vast voor hen klaar.
Op 1 januari 2010 is het weer tijd voor
de traditionele Nieuwjaarsduik. Paviljoen
Noordzee organiseert dit in samenwerking met de IJmuider Reddings Brigade. Echte ‘diehards’ kunnen, al voor de
26ste keer, om 13.00 uur op het Kenne-

MEDEDELINGEN
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
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen
en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Vergunning en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop
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 de afspraken- en infolijn
van Burgerzaken, 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.

den tegen degenen die dit verbod overtreden. Overtreding kan leiden tot een
hechtenis van maximaal drie maanden
of een fikse geldboete.

merstrand vóór paviljoen Noordzee een
duik nemen in het ongetwijfeld zeer koude water.
Na afloop krijgen de dappere deelnemers
diverse beloningen: behalve een vaantje staat er warme chocomel of glühwein
voor ze klaar en een lekkere bak erwtensoep.
Deelname is gratis. Inschrijving vanaf
12.00 uur in het paviljoen.
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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 72 00 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)
ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, vegen van de straten en ophalen van huisen grofvuil.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 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 uitkering voor het levensonderhoud kunt
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur.
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat),
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 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.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur
en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-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)

MEDEDELINGEN
AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat,
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester Franc Weerwind
Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu,
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot
wethouder Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden
tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders hebben besloten een
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor de volgende percelen:
- Van Poptaplantsoen 17 zw, te IJmuiden
- Ten behoeve van Kerkstraat 72, parkeerplaats
aan Koningsplein, te IJmuiden
- Esdoornstraat 11, te IJmuiden
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 elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen. Dit besluit
is door verzending aan de aanvrager op 24 december
2009 bekendgemaakt.
Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie
publiekszaken, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 31 december 2009

KAPVERGUNNINGEN

BOUWAANVRAAG LICHT

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-248-2009 Zeilmakerstraat 15 te Velserbroek;
het plaatsen van een reclamedoek met
aluminium frame (noordgevel)
BL-249-2009 Middenhavenstraat 33A te IJmuiden; het
plaatsen van twee lichtkoepels
BL-250-2009 Berkenstraat 31 te IJmuiden; het plaatsen
van een tuinhuisje

straat en huisnummer
Molenstraat 5
Van Hogendorplaan 5
Groeneweg 69 rood
Fidelishof 36
Clarionlaan 13
(boom is dood)
Ronde Zonnedauw 23
Spilbergenstraat 8
Marnixlaan 2
Hofdijklaan 76
Dokter de Grootlaan 3
(boom is dood)
Grote Hout- of Koningsweg ong.

aantal en soort
2 beuken
2 haagbeuken
en 1 sleedoorn
1 spar
1 cedrus
1 berk
1 els
1 kersenboom
1 conifeer
1 eik
1 meidoorn

5 abelen,
3 eiken, 3 coniferen
en 2 berken
(bomen mogen worden gekapt vanwege de renovatie
van het plantsoen)
Fregat ong.
1 wilg
(boom mag worden gekapt omdat deze schade toebrengt aan de beschoeiing)
Dagtekening van deze kapvergunningen is
29 december 2009.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-235-2009 De Papemuslaan 1 te IJmuiden; het
oprichten van een praktijkruimte en een
berging
BP-236-2009 Zandvoortstraat 69 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een kantoorgebouw
BP-237-2009 Kennemerlaan 46A te IJmuiden; het
plaatsen van een dakopbouw
BP-238-2009 Hofgeesterweg ong. te Velserbroek;
het plaatsen van 2 containers (tijdelijk)
BP-239-2009 Middenhavenstraat 44 en 46 te
IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een bedrijfsgebouw
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 2
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-9-2009
Concordiastraat ong. te Velsen-Noord;
het oprichten van een onbemand tankstation
B2-10-2009 Biezenweg 76 te Santpoort-Noord; het
oprichten van een loods t.b.v. hoveniersbedrijf
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan
de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 7 januari 2010.
BL-249-2009 Middenhavenstraat 33A te IJmuiden;
het plaatsen van twee lichtkoepels
BP-233-2009 Kanaaldijk 226 8000 te IJmuiden;
het oprichten van een clubgebouw
BP-234-2009 Makreelkade 5 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een bedrijfsgebouw
BP-235-2009 De Papemuslaan 1 te IJmuiden; het
oprichten van een praktijkruimte en een
berging
BP-236-2009 Zandvoortstraat 69 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van een kantoorgebouw
BP-237-2009 Kennemerlaan 46A te IJmuiden;
het plaatsen van een dakopbouw
BP-239-2009 Middenhavenstraat 44 en 46 te
IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een bedrijfsgebouw
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website van
de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mededelingen
op www.velsen.nl, waarop alle recente informatie
wordt bijgewerkt.

ONTWERP VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-212-2009 P.C. Hooftlaan 60 te Driehuis NH; het
vergroten van een dakkapel (voorgevel)
BL-214-2009 P.C. Hooftlaan 58 te Driehuis NH; het
vergroten van een dakkapel (voorgevel)
BL-221-2009 Hoofdstraat 76 te Santpoort-Noord; het
oprichten van een berging/hobbyruimte
BL-231-2009 Rijksweg ong. te Velserbroek; het op
richten van een mast t.b.v. mobiele
communicatie
BP-177-2009 Overbildtweg 10 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw
BP-188-2009 Hagelingerweg 38 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 4 januari t/m 15 februari 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:

MEDEDELINGEN
MO-5-2009

Torenstraat 14 en Middendorpstraat 10
te Velsen-Zuid; het samenvoegen van
Torenstraat 14 en Middendorpstraat 10
tot 1 woning

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken ingaande op
de dag na verzending een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Bij verzending van het beroepschrift per post moet het
beroepschrift voor het einde van deze termijn zijn
bezorgd. Dit beroepschrift schorst de werking van het
besluit niet. Op grond van artikel 8.1 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem,
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist.
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend
voor:
BL-180-2009 Heerenduinweg 54 te IJmuiden; het
veranderen van garageboxen tot woonkeuken/sanitairruimten
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 31 december 2009

STARTEN VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 4 t/m
18 januari 2010 ter inzage.
BL-229-2009 's Gravenlust 21 te Velsen-Zuid; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
BP-196-2009 Lindenstraat 27 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping
van een woning
BP-203-2009 Kompasstraat 61 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een dakopbouw
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na
deze publicatie worden ingediend bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-220-2009 Lindenstraat 49 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw, overkapping, 2 dakkapellen
(voor- en achtergevel) en het veranderen
van de voorgevel
BL-224-2009 Rijksweg 342 te Santpoort-Noord; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend 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).

AANLEGVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft aanlegvergunning verleend voor:
AL-2-2009
Keetberglaan ong. te IJmuiden; het
aanleggen van een tijdelijke bouwweg
(achterzijde flat Keetberglaan 2 t/m 288)
AL-3-2009
Gijzenveltplantsoen ong. te IJmuiden;
het herinrichten van het Gijzenveltplantsoen
AL-4-2009
Wüstelaan 68 te Santpoort-Zuid;
het planten van een rij haagbeuken op
grasland behorende bij Wüstelaan 68
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend 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).

TOESTEMMINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-46-2009 Gijzenveltplantsoen ong. te IJmuiden;
verzoek ontheffing bestemmingsplan
i.v.m. herinrichting Gijzenveltplantsoen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Provincie tevreden over behaalde milieuwinst in vergunning

Raad van State houdt
milieuvergunning Corus in stand
Regio - De Raad van State heeft op woensdag 30 december uitspraak gedaan
over de milieuvergunning van
staalbedrijf Corus. De Dorpsraad Wijk aan Zee, VROM-Inspectie en Corus hadden beroep aangetekend tegen de
afgegeven milieuvergunning.
De RvS heeft bepaald dat de vergunning die de provincie heeft
afgegeven op hoofdlijn in stand
blijft. Gedeputeerde milieu Bart
Heller is tevreden met de uitspraak: ,,Dit betekent niet alleen eindelijk duidelijkheid voor
de omgeving, maar ook dat er de
komende jaren in de regio forse
milieuwinst gerealiseerd wordt.’’
In 2008 heeft de RvS bepaald dat
de in 2007 afgegeven vergunning door de provincie aangepast moest worden op 19 punten. De inzet van de provincie
daarbij was een verdere beper-

king van de emissies van fijn

stof, zware metalen, geur en di-

oxinen. Tegen deze aangepaste
vergunning
(het
Herstelbe sluit)
hadden aan
de ene kant
zowel
de
Dorpsraad
als VROMInspectie, en
aan de andere kant Corus bezwaar
gemaakt. Tijdens de zitting van de
Raad
van
State 10 november
jl.
hebben provincie, Corus
en VROMInspectie
in opdracht
van de Raad
al overeen-

stemming bereikt over een groot
aantal punten. De RvS heeft deze lijn gevolgd.
De uitspraak van de RvS betekent dat er niet alleen op 1 december 2010 gestart moet zijn
met de bouw van een proefinstallatie, maar ook dat er in 2015
voor alle drie de productielijnen doekfilters moeten zijn gerealiseerd. Ook moet Corus bij
de kooksfabrieken en de hoogovens belangrijke maatregelen
realiseren om geuroverlast te
verminderen.
De provincie moet de vergunning
op één punt aanpassen. Het gaat
hierbij om de uitstoot van enkele
stookketels, die bij de bouw van
een nieuwe Corus centrale niet
zullen worden vervangen.
Voor de jaarvrachten en het
meetprogramma blijven de
strengere eisen die de provincie opgenomen had in de voorschriften van kracht.

