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IJmuiden aan Zee - 550 dappere mensen, jong en minder jong, waagden op nieuwjaarsdag een frisse 
duik in zee om 2013 in te luiden. Met veel enthousiasme gingen ze massaal de branding in, om er bibbe-
rend weer uit te komen. Met een watertemperatuur van circa 7 graden, kon het desondanks een ‘zach-
te nieuwjaarsduik’ genoemd worden. (Karin Dekkers)

Drie keer is scheepsrecht voor 86-jarige

Henk Broekhuizen kan 
weer veilig de weg op
IJmuiden - De 86-jarige Henk 
Broekhuizen uit IJmuiden is 18 
december weer geslaagd voor 
zijn rijbewijs. ,,Ik heb er voor 
moeten vechten’’, zegt hij. ,,Maar 
zonder Annemiek Boonstra zou 
ik het niet gehaald hebben.’’
De IJmuidenaar raakte in 2011 
zijn rijbewijs kwijt na een kleine 
aanrijding. Standaardprocedure 
is dat iemand van die leeftijd dan 
een rijtest doet. Henk miste ech-
ter een datum en daardoor ver-
viel zijn rijbewijs.
Toch wilde hij graag zijn rijbe-
wijs terug. Dankzij Jolanda Dijk-
huizen, van de gelijknamige rij-
school, haalde hij eerst zijn the-
orie-examen. Henk was totaal 
niet bekend met de nieuwe di-
gitale manier van theorielessen, 
daar moest hij eerst wijs uit wor-
den. Zijn theorie-examen haalde 
hij in oktober. 
Daarna kreeg hij zijn praktijkles-
sen van Annemiek Boonstra van 

rijschool Goes & Boonstra uit 
Spaarndam. Over de begeleiding  
is hij zeer te spreken. ,,Eigen-
lijk zou iedereen die langere tijd 
zijn rijbewijs heeft zoiets moe-
ten doen,’’ vindt hij nu. ,,En ook 
mensen die met angst de weg 
op gaan. Ik heb vroeger veel ge-
reden, maar gaandeweg word je 
wat gemakkelijker. In het verkeer 
is veel veranderd, nieuwe regels 
en nieuwe borden. Maar dankzij 
Annemiek heb ik veel geleerd en 
zijn de puntjes op de i gezet. Nu 
kan ik weer veilig de weg op.’’ 
De IJmuidenaar gaat weer een 
auto kopen. Die auto is niet al-
leen voor hem, maar ook voor 
zijn zieke vrouw belangrijk. 
Henk: ,,Mijn vrouw woont in een 
verzorgingshuis in Schalkwijk. 
Als ik op zondag naar haar toe 
ga, kan ik haar straks weer mee-
nemen voor een ritje. Dan komt 
ze ook weer eens de deur uit.’’ 
(Karin Dekkers)

GRATIS TAXATIE
Munten, postzegels, bankbiljetten 

en oude ansichtkaarten
op verzamelbeurs met mogelijkheid tot verkoop of veiling

Haarlem, zondag 6 januari
in Van der Valk Haarlem-Zuid, Toekanweg 2, 10.00 tot 16.00 uur

Info: 030-6063944 / www.mpo.nl
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Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Rabobank Velsen
en Omstreken
wenst u een
gelukkig 2013!

Alle medewerkers 
van de Jutter

wensen u een heel 
goed 2013 toe!

Zachte 
nieuwjaarsduik
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Rouw om overleden 
bezoeker Beats for 2013
Velsen-Zuid- De organisatie 
van het oud en nieuwfeest in 
SnowPlanet heeft diep geschokt 
kennis genomen van het over-
lijden van een 21-jarige bezoe-
ker van Beats for 2013, zoals het 
feest heette. De man raakte aan 
het einde van het feest onwel en 
moest worden gereanimeerd. Hij 
overleed later in het ziekenhuis. 
De politie onderzoekt de toe-
dracht.
,,Onze gedachten gaan uit naar 
de familie van het slachtoffer’’, 
aldus een aangeslagen Ingmar 
van Maurik van By Night Events. 
,,Het is verschrikkelijk dat zoiets 
gebeurt op een avond waarop 
het feest moet zijn. Wij zijn hier 
als organisatie echt kapot van 
en dat geldt ook voor alle andere 
partijen die een bijdrage hebben 
geleverd aan Beats for 2013.’’
De politie kreeg tegen 04.30 uur 
een melding van een grimmige 
sfeer bij de ingang van SnowPla-
net. Eenmaal ter plaatse moest 
door agenten bij meerdere klei-

ne vechtpartijtjes worden inge-
grepen. Toen het feest zo goed 
als afgelopen was, bleek dat een 
bezoeker onwel was geraakt. Of 
dit met de vechtpartijtjes te ma-
ken had, is nog niet duidelijk. 
Politiemensen hebben het 
slachtoffer en de hulpverle-
ners afgeschermd van de toe-
stromende feestgangers. Hier-
bij werd een aantal omstanders 
agressief naar de politiemen-
sen. Er werd gescholden, ge-
dreigd en er is een klap uitge-
deeld. De politie heeft meerdere 
keren geweld moeten gebruiken 
om de situatie onder controle te 
houden. Hierbij zijn drie mannen 
aangehouden.
Op internet en social media 
wordt gerouwd om het over-
lijden van de 21-jarige Angelo 
Fusco uit Santpoort-Noord. Over 
de toedracht was bij het ter per-
se gaan van deze krant nog niets 
bekend. Een woordvoerder laat 
weten dat de politie alle opties 
open houdt.

Beverwijk - De Kloostermarkt 
biedt particulieren de mogelijk-
heid om overbodige spullen te 
verkopen. Denk hierbij aan: kle-
ding, boeken, servies, snuisterij-
en, ongewenste sinterklaas- of 
kerstcadeaus, enz. Men huurt 
een stelling of kledingkast en de 
Kloostermarkt verzorgt de ver-
koop. Na een week is de op-
brengst geheel voor degene die 
het heeft ingebracht. De prijs 
van een week huur is 25 euro.
Gedurende de week kan men 
zijn stelling of kledingkast aan-
vullen en eventueel de prijzen 
wijzigen. Het is en blijft uw ei-
gen winkel.
Men kan de spullen beveiligen 
met speciale stickers, die corres-
ponderen met de beveiligings-
poort bij de deur. Daarnaast is 
de Kloostermarkt beveiligd met 
camera’s. 
Wie een stelling of kledingkast 
gereserveerd heeft, ontvangt 
speciale prijskaarten. De Kloos-
termarkt heeft een speciale ta-
fel voor het prijzen van de spul-

len, met allerlei bruikbare mate-
rialen. 
De Kloostermarkt verkoopt ook 
nieuwe woon- en modeacces-
soires. Door DIt concept heeft de 
Kloostermarkt een steeds wisse-
lend assortiment en het is dus 
de moeite waard om regelmatig 
te komen neuzen. De Klooster-
markt heeft twee ingangen: aan 
de Markt en de Kloosterstraat 10 
in Beverwijk. Kijk voor meer in-
formatie op: www.deklooster-
markt.nl.
In januari betaalt men voor de 
huur van een stelling of kleding-
kast voor twee weken de prijs 
van één week. Daarnaast zijn 
de sjaals en armbanden in de 
uitverkoop met een korting van 
25%. 
Openingstijden: dinsdag 10.00–
17.30 uur, woensdag 10.00–17.30 
uur, donderdag 10.00–17.30 
uur en 19.00–21.00 uur, vrijdag 
10.00–17.30 uur, zaterdag 10.00–
17.00 uur. Zondag gesloten, op 
koopzondag open  12.00-17.00 
uur. Maandag gesloten.

De Kloostermarkt gaat 
knallend nieuwe jaar in

Kloosterstraat 10 • BeverwijK
06 - 215 50 347

info@deKloostermarKt.nl

Scheidingsbemiddelaar 
van start in Velserbroek
Velserbroek - Scheidingsbe-
middelaar Jeremy Otter is op 1 
oktober 2012 gestart met zijn 
praktijk 2Divorce. Vanuit zijn 
kantoor in Velserbroek begeleidt 
hij scheidende stellen bij alle be-
slissingen die zij moeten nemen. 
,,Die beslissingen moeten goed 
zijn’’, zegt Jeremy. ,,Anders gaat 
het knagen.’’
Bij een scheiding lopen zakelijke 
en emotionele beslissingen vaak 
dwars door elkaar. De keuzes 
die je moet maken, zijn pittig. Ze 
bepalen je ouderschap, waar je 
gaat wonen en wat je straks fi-
nancieel te besteden hebt. ,,Het 
kan niet zo zijn dat de frustratie 
van de een, de ander gaat kos-
ten. Of erger: dat de kinderen de 
dupe worden.’’ Daarom pleit Je-
remy voor een scheiding in over-
leg. ,,Beide partners krijgen de 
kans zich uit te spreken. De ge-
moederen mogen aan mijn ta-
fel best oplopen. Maar die emo-
tie mag niet afgerekend worden 
in, ik noem maar wat, het ouder-
schapsplan.’’
Jeremy biedt stellen een gratis 
adviesgesprek om te zien of er 
voldoende vertrouwen is tussen 
het stel en bemiddelaar. Daar-
naast kunnen scheidende per-
sonen, eventueel zonder hun 
partner, advies inwinnen tijdens 
het gratis spreekuur. Dat is elke 
vrijdag van 09.00 tot 12.00 op het 
kantoor in Velserbroek. Wie eerst 
wat meer wil weten over de aan-
pak van Jeremy en over hemzelf, 
kan terecht op www.2divorce.nl
Jeremy werkt lokaal maar sloot 
zich aan bij het landelijk opere-
rende 2Divorce. Deels voor het 
gemak van de naamsbekend-

heid en marketing, maar ook 
vanwege werkwijze van de or-
ganisatie. ,,De aanpak van 2Di-
vorce is zoals ik die voor mijzelf 
zou wensen in een scheiding. Er 
wordt begripvol naar alle belan-
gen van betrokken partijen ge-
keken. Daarbij wordt naar prak-
tische oplossingen gezocht. 
Maar vooral wordt de balans be-
waakt tijdens en na de schei-
ding.’’
Jeremy is NMI Registermediator 
en rondde bij 2Divorce een in-
tensieve training tot scheidings-
bemiddelaar met succes af. Voor 
eventuele ruggespraak kan hij 
terugvallen op zijn 20 collega-
bemiddelaars verspreid in het 
land. Zie ook www.2divorce.nl.

Beumer & Drost in WT
IJmuiden - Zondag 6 januari 
om 14.30 uur speelt toneelgroep 
Beumer & Drost de kindervoor-
stelling ‘Padvinders’ (voor kin-
deren vanaf 8 jaar) in het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 257.
De twee padvinders Akela en 
Hopman staan aan het hoofd 

van een tentenkamp vol padvin-
ders en padvindsters. 
Dit tentenkamp in het bos is 
het laatste bastion van de be-
schaafde wereld. Met vrolijkheid 
en fierheid houdt het tweetal de 
moed erin. (foto: RobinVogelen-
MerijnSchilte_ web)

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘padvinders’ op 6 januari 

2013 om 14.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen



  

Donderdag 
3 januari

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Dans la 
Maison’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Café: Sluwe 
Voszz. 22.00 uur. Toegang gra-
tis.Kleine zaal: LOS! 24.00 uur. 
Toegang 5,-, gratis studenten. 
Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 
4 januari

Kidsdag (sneeuw en fun) bij 
SnowPlanet Velsen-Zuid. Van 
5 t/m 12 jaar. Van 09.00 tot 
16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Wip Wollewap, tentoonstel-
ling in Pieter Vermeulen Mu-
seum Driehuis. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Activiteit: vogel 
raamhanger knutselen van 
13.30 tot 14.30 uur.
Film ‘Patatje Oorlog’ bij 

Santpoorts Belang in ‘t Bre-
derode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 Velsen-Zuid. 
Aanvang 14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Stephanie 
Louwrier, Pauvre Lola en Ama-
zing Grace. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: 
Tweede voorronde Rob Ac-
da Award. 20.00 uur. Café: The 
Treets. 22.00 uur. Toegang gra-
tis.

Zaterdag 
5 januari

Start dertiende Hofstede bil-
jarttoernooi in de Hofstede, 
A. Jacobsstraat Velserbroek. 
Ochtendwedstrijden beginnen 
om 09.00 uur, ‘s middags om 
13.00 uur. Op 2 februari wordt 
de finale gespeeld.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Nieuwjaarsreceptie bij Ver-
eniging Santpoorts Belang, 

‘t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201. Tussen 
15.30 en 17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘The Sleeping Beauty’. Aan-
vang 19.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Dans la 
Maison’. Aanvang 20.30 uur.
Thema-avond Moulin Rou-
ge in ‘t Centrum, Kennemer-
laan 124 IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Café: Most Un-
pleasant Men. 22.00 uur. Toe-
gang gratis. 23.00-04.00 uur: 
Vetpot. Toegang gratis.

Zondag
6 januari

Verzamelbeurs van Postze-
gelOrganisatie (MPO) in Van 
der Valk Haarlem-Zuid, Toe-
kanweg 2. Van 10.00 tot 16.00 
uur.
Klaverjastoernooi in Velser-
duin, Scheldestraat 101 IJmui-
den. Aanvang 10.30 uur.
Nieuwjaarsbijeenkomst 
in De Kapel, Potgieterweg 4 
Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Toneelschap 
Beumer & Drost ‘advinders’ 
(8+). Aanvang 14.30 uur. Om 
16.00 uur Full Count tijdens 
foyerconcert. Aanvang 16.00 
Nieuwjaarsconcert in ‘t 

Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Café: De Haar-
lemse Jazz Club. 16.30 uur. 
Toegang gratis.

Maandag 
7 januari

Kidsdag (sneeuw en fun) bij 
SnowPlanet Velsen-Zuid. Van 
5 t/m 12 jaar. Van 09.00 tot 
16.00 uur.
Legpuzzelruilbeurs in Wijk-
steunpunt Zeewijk IJmuiden. 
Van 10.00 tot 11.00 uur.

Dinsdag
8 januari

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469 IJmuiden. Graag van te-
voren een afspraak maken via 
0255-511117.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Vis-Battle. Vel-
lesan, Tender en Duin & Kruid-
bergmavo. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag
9 januari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Wip Wollewap, tentoonstel-
ling in Pieter Vermeulen Mu-
seum Driehuis. Van 13.00 tot 
17.00 uur. 

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Dans la 
Maison’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
10 januari

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Gotra-Vrouen-
raets, ‘Charlie’. Inleiding om 
19.30 uur. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: LOS! 
24.00 uur. Toegang 5,-, stu-
denten gratis. Vanaf 18 jaar. 
Café: Peter Vandrie. 22.00 uur. 
Toegang gratis.

Velsen-Noord - Een 26-jari-
ge vrouw is zondag op weg naar 
huis, vlak voor haar woning op 
de Wijkerstraatweg, om 00.30 
uur bedreigd door een man. De 
vrouw kwam aangefietst van-
af het station in Beverwijk en 
werd vlak voor haar huis aan-
gesproken. De man dwong haar 
de deur van haar woning te ope-
nen en ging mee naar binnen. Zij 
heeft hem een vooralsnog onbe-
kend geldbedrag overhandigd. 
Van de dader is een summier 
signalement bekend: lengte: 1.85 
m, leeftijd: ongeveer 35 jaar, licht 
getinte huidskleur, kort krullend 
haar en droeg leren jas en leren 
handschoenen. Getuige geweest 
van deze overval? Bel politie in 
Velsen: 0900-8844.

Vrouw 
overvallen

IS MOGELIJKENKEL BLOK: € 15.00                         DUBBEL BLOK: € 25.00

Opa en Oma Franke, Oom Helmar, 
Tante Jo, Neef Jesper, Overgrootmoeder 

Gusta Boender feliciteren 
Sven en Annouke Franke met de 

geboorte van hun zoon Zeno Thor 
op 24 december 2012 en Odin met zijn broertje

Gefeliciteerd! 
romy, Kaylee en dexter, Pa en Ma van der Zee

KUS je vrouwtje

Van harte gefeliciteerd! Wim en Hennie

Mama en Papa 
7-1-2013

121/2 
 jaar 

getrouwd

Vluchten kan niet meer...
Door een foutje van 

mams zijn ze toch in het 
land met hun foto in de 

krant!
op 30-12-’12 

35 jaar 
getrouwd! 

Van harte gefeliciteerd! 
Suzanna & Paul, 

Rosanna, Lucas, Laura, 
Joan en Femke, Brian XXX

Dit feestbeest worDt 
06-01-2013

40 jaar

cor 
50

7 januariPietje 30 
ik weet dat je dit eigenlijk niet wou...

Maar doe dit omdat ik heel veel van je hou!!

Merris, Papa & Mama, Patrick - 
Opoe Doortje,    Bobby & Basco
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Decorade Heemskerk: 
design, antiek en kunst
Regio - Op 4, 5 en 6 janua-
ri wordt in Château Marquette 
de Decorade gehouden. Burge-
meester Joss Tabak opent deze 
tiende editie op vrijdag 4 janua-
ri om 20.00 uur. Liefhebbers van 
hedendaagse/oude kunst en an-
tiek kunnen hun hart ophalen om 
iets van hun keuze te vinden tus-
sen de vele verrassende stukken 
en werken die worden gepresen-
teerd door de circa 35 kunstga-
leries, antiquairs en beeldende 
kunstenaars uit alle windstreken. 
Er worden elf nieuwe exposan-
ten verwelkomd. Er is een uitge-
breide keuze antiek en figuratie-
ve/realistische hedendaagse en 
klassieke kunstwerken. Ook fo-
to’s en prenten met Heemskerk-

se kastelen, kerken en histori-
sche kaartplattegronden. Verder 
glaswerken, beelden, keramische 
objecten, sieraden, zilver, kristal, 
porselein, lampen, oude klokken 
en stijlvol antiek. Zelfs digitale 
kunst treft men aan. Men kan in-
formatie krijgen restauratie- en 
reparatiemogelijkheden. Zater-
dag is er gratis taxatie van oude 
postzegels, munten, penningen, 
onderscheidingen, ansichtkaar-
ten en waardepapieren. Parkeren 
is gratis. Openingstijden: vrijdag 
van 19.00 tot 22.00 uur, zaterdag 
en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Heemskerkers krijgen tijdens de-
ze jubileumeditie korting op de 
toegangsprijs. Kijk voor meer in-
formatie op www.decorade.nl.

Proosten en dansen 
met Full Count
IJmuiden - Net als vorig jaar 
wil de band Full Count graag 
proosten op het nieuwe jaar. 
Daarom nodigen de negen 
bandleden uit Velsen en Haar-
lem iedereen uit om komende 
zondag 6 januari naar het Sta-
gecafé van het Witte Theater in 
de Kanaalstraat in IJmuiden te 
komen. Daar speelt Full Count 
vanaf 16.00 uur om 2013 gepast 
in te luiden. De toegang is gra-
tis.
Full Count brengt op dynami-
sche wijze soul, funk- en rock-
repertoire, dat zowel uit klas-
siekers als modern werk be-
staat. Komende zondag heeft 
Full Count een aantal voor de 

band nieuwe covers op zijn set-
list staan, zoals Sweet Soul Mu-
sic van Arthur Conley, Hard to 
Handle van Otis Redding en Co-
me Together van the Beatles in 
een soulversie van Joss Stone.
Full Count heeft een leuk en 
druk 2012 achter de rug met 
optredens op onder andere Ko-
ninginnedag, Santhappen, het 
Slaperdijkfestival, Dorpsfeest 
Santpoort en 2Generations. Ook 
in 2013 zal de aanstekelijke en 
dansbare muziek weer te horen 
zijn op diverse festivals, fees-
ten en in cafés. Om te beginnen 
aanstaande zondagmiddag in 
het Witte Theater. Zie ook www.
fullcount.nl.

Wie heeft op zaterdag 29 de-
cember, tussen 11.00 en 12.00 
uur op de parkeerplaats bij de 
Lidl onze auto geschampt?
Wij zijn erg verdrietig dat er 
geen briefje is achtergelaten. 

Als iemand iets gezien of ge-
hoord heeft, hopen wij dat u 
contact met ons opneemt!

Naam en telefoonnummer be-
kend bij de redactie

Wijk aan Zee - Daan Poelgeest is de eerste baby die in 2013 in het 
RKZ is geboren. Om 2.37 uur in de oudejaarsnacht kwam hij ter wereld. 
Daan weegt 3935 gram en is de zoon van Albertine van Gils en Mar-
cel Poelgeest uit Santpoort-Noord. Daan mocht al snel mee naar huis.

Eerste baby in 2013

Het weer voorspellen?
Het verwachten van het weer 
(voorspellen is niet het juis-
te woord, dat doen waarzeg-
gers) gebeurt aan de hand van 
reguliere weerkaarten. De-
ze computerkaarten worden 
steeds geavanceerder en fijn-
maziger, zodat als het ware 
het weer op de vierkante me-
ter beoordeeld kan worden. 
Toch blijft de atmosfeer der-
mate grillig en daardoor nog 
altijd flink onvoorspelbaar, zo-
dat geen enkele weerkaart he-
lemaal ‘waterdicht’ is. Ook an-
no 2013 gaan dit soort atmos-
ferische grilligheden gewoon 
door. Wanneer de weerkaar-
ten het soms toch nog grandi-
oos laten afweten valt vaak te-
rug te grijpen naar de zoge-
naamde singulariteiten, ofwel 
kalendergebonden weersver-
schijnselen.
Bepaalde weertypen hebben 
een uitgesproken voorkeur 
zich juist voor te doen in be-
paalde perioden van het jaar.
Het meest uitgesproken voor-
beeld van zo’n datumgebon-
den weerfenomeen is mis-
schien wel de ‘kerstdepres-
sie’ (Weihnachtstauwettter in 
Duitsland). Bijna altijd volg-
de er kerstdooi rond 24-25 de-
cember, nadat de voorgaan-
de periode in december koud 

weer opleverde met vorst. We 
zagen dit verschijnsel ook 
weer ruim een week geleden: 
vlak voor kerst liep het kwik 
snel op nadat vooral Noord-
Nederland even een klein win-
terprikje had. Ten aanzien van 
een verwachting voor de lan-
ge termijn, die bijvoorbeeld 
op een koude tiende decem-
ber moet worden gegeven, kan 
men hiermee al rekening hou-
den en dus voorzichtig aan-
kondigen dat de kou over twee 
weken zal minderen. Ook de 
genoemde singulariteiten zijn 
niet (ijs)heilig, maar in gevallen 
dat de weerkaarten onsamen-
hangende oplossingen voor-
schotelen, bieden ze wel eni-
ge houvast. 
Tot na 10 januari blijft het 
zacht in onze contreien. Wel 
neemt het neerslagsignaal de-
ze eerste januariweek af door 
de komst van een flink hoge-
drukgebied richting Noord-
Frankrijk. Daarbij blijft het ui-
teraard zacht bij een aanlan-
dige wind. Overdag kunnen 
we nog steeds tot ongeveer 10 
graden komen.

de IJmondiale weerman  

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Voetspecialist 
bij Leemans 
Schoenen

IJmuiden - Dinsdag 8 januari be-
zoekt een voetspecialist Leemans 
Schoenen aan de Lange Nieuw-
straat 469. De hele dag zal deze 
specialist mensen met voetklach-
ten te woord staan. Er wordt gra-
tis een voetafdruk gemaakt en 
uitleg gegeven over de werking 
van de Vibrionveer, een nieuwe 
Zweedse uitvoering. Deze ver-
vangt de klassieke steunzool, die 
vaak hard en statisch is. De Vi-
brionveer heeft een verende wer-
king en activeert de spieren en de 
bloedsomloop. Gebruikers lopen 
elastisch verend en op natuurlij-
ke wijze, dit voorkomt vermoeid-
heid en pijnlijke voeten. Men-
sen met voetklachten en daaruit 
voortvloeiende rugklachten zijn 
enthousiast over de Vibrionveer. 
De stand van de voet en de hol-
ling van de voet wordt verbeterd, 
de gevoelige voorvoet wordt on-
dersteund en de voet kan weer 
op natuurlijke wijze afrollen. De 
pijn neemt af, spieren en ban-
den worden krachtiger en een 
goede doorbloeding wordt be-
vorderd. De Fusegold Vibrionveer 
heeft een handzaam formaat en 
past in bijna alle modeschoenen. 
Mensen met voetklachten en ook 
andere belangstellenden kunnen 
zich laten informeren over deze 
Zweedse uitvinding. Dit is geheel 
gratis, wel graag van tevoren een 
afspraak maken. Leemans is tele-
fonisch beschikbaar op telefoon-
nummer 0255-511117.

Velsen-Noord – B&W van de ge-
meente Velsen zijn druk bezig met 
overleg over uitgifte van het kade-
terrein Grote Hout. Eind 2011 is af-
gesproken dat er tot eind 2012 de 
tijd zou worden genomen om hier-
voor een havenbedrijf te vinden die 
de kade gaat exploiteren. Als deze 
partner dan niet zou zijn gevonden 
zou het de ontwikkeling van de ka-
de moeten worden heroverwogen. 
Momenteel zijn de overleggen met 
publieke havenbedrijven vergevor-
derd en in een cruciale fase. Daar-
om heeft het college besloten om 
de af te wijken van de deadline van 
2 januari 2013. Zo kort mogelijk na 
de jaarwisseling zal men uitsluit-
sel geven over het resultaat van de 
overleggen.

Kade Grote 
Hout krijgt 
meer tijd

Velsen-Zuid - Op de Amster-
damseweg werd 28 december 
tussen 09.50 en 12.50 uur gecon-
troleerd op snelheid. Van de ruim 
900 passerende voertuigen reden 
er 62 te snel. De hoogst gemeten 
snelheid bedroeg 125 km/uur.

Snelheids-
controle



Vennik positief over 
ontwikkeling HOV
Velsen - Het is de bedoeling 
dat de Hoogwaardig Open-
baar Vervoersverbinding tus-
sen Haarlem-Station en 
IJmuiden aan Zee één van de 
nieuwe schakels wordt in het 
regionale R-Netwerk. De pro-
vincie Noord-Holland en de 
gemeente Velsen werken sa-
men aan de realisatie van het 
tracé tussen IJmuiden aan Zee 
en Haarlem-Noord. 

Op 11 september 2008 werd door 
de gemeenteraad een keuze ge-
maakt voor dit tracé en vervol-
gens werd op 5 oktober 2010 
een samenwerkingsovereen-
komst getekend tussen de pro-
vincie Noord-Holland en de ge-
meente Velsen. Hierna werd een 
projectteam met experts van bei-
de instanties in het leven geroe-
pen met als doel om tot een zo 
goed mogelijke inpassing van het 
tracé te komen. Onder meer met 
de opdracht om rekening te hou-
den met maatschappelijk draag-
vlak, technische, financiële, juridi-
sche en politieke haalbaarheid en 
inpassing in de landelijke of juist 
stedelijke omgeving.

Bij de uitwerking van het door 
de gemeenteraad gekozen tra-
cé is ervoor gekozen dit tracé 
op te splitsen in tien deelprojec-
ten. Inmiddels is echter wel ge-
bleken dat dit project het nodige 
stof heeft doen opwaaien en de 
nodige emoties heeft losgemaakt 
vanwege het feit dat door de aan-
leg van dit tracé op sommige 
deelprojecten veel verandert ten 
opzichte van de huidige situatie. 
Een en ander heeft inmiddels ge-
leid tot de oprichting van enkele 
actiegroepen en zelfs tot een op-
roep voor het houden van een re-
ferendum (een volksraadpleging) 
door de belangengroepen uit Vel-
sen-Zuid, IJmuiden en Driehuis. 
Een goed moment om de voor 
dit project verantwoordelijke wet-
houder, Ronald Vennik, te vra-
gen hoe hij met de wetenschap 
van nu, op dit moment aankijkt 

tegen dit project en wat hij vindt 
van de oppositie tegen het geko-
zen tracé. 

,,In de eerste plaats wil ik hier 
nogmaals graag benadrukken 
dat ik, in casu de gemeente, war-
me pleitbezorger ben voor goed 
openbaar vervoer’’, zegt Ronald 
Vennik. ,,En de mogelijkheid die 
zich in 2007 voordeed om, als 
kleinere gemeente, mee te kun-
nen liften op dit provinciale plan 
hebben we dan ook met beide 
handen aangegrepen. Het was 
dé gelegenheid om onze open-
baar vervoerssituatie voor een re-
latief geringe bijdrage van de ge-
meente Velsen op een hoger plan 
te tillen, zeker ook met een op de 
toekomst gerichte blik. In de ge-
meentelijke toekomstvisie Visie 
op Velsen 2025 wordt hier ook 
duidelijk aan gerefereerd. Hier-
in staat letterlijk dat snelle en 
slimme verbindingen oost-west 
(met Schiphol en Amsterdam-
Centraal) en snel openbaar ver-
voer van en naar forensengebie-
den belangrijke speerpunten zijn. 
Wat dit laatste betreft is dit een 
eerste begin van een goede ver-
binding met Haarlem, als hoofd-

stad van onze provincie en tevens 
een vervoersknooppunt. En om-
gekeerd kan deze nieuwe verbin-
ding een belangrijke bijdrage le-
veren aan de verdere ontwikke-
ling van IJmuiden. In dit verband 
zijn we de provincie zeer erken-
telijk dat zij bereid is dit bedrag 
voor onze regio ter beschikking 
te stellen. 
Bovendien kunnen diverse pro-
jecten in de gemeente nu mee-
liften binnen dit project, waar 
we anders beslist geen financi-
ele middelen voor gehad zou-
den hebben, waarbij gedacht 
moet worden aan bijvoorbeeld 
de Kromhoutstraat, De Lange 
Nieuwstraat en de rotonde bij de 
Hagelingerweg. En wat de Krom-
houtstraat aangaat, daar lag al 
langere tijd een wens van de on-
dernemers om deze straat nieuw 
in te richten.’’

Ondanks deze positieve insteek 
zijn er de afgelopen periode, zo-
als reeds eerder genoemd, toch 
ook de nodige op- en aanmerkin-
gen tegen de plannen op tafel ge-
komen. Desgevraagd zegt Vennik 
hierover: ,,Dat er op grond van 
zo’n grootschalig project tegen-
stemmers opstaan, vind ik niet 
meer dan logisch. Mensen kun-
nen zich bijvoorbeeld bedreigd 
gaan voelen in hun leefomgeving 
als blijkt dat het geplande tra-
cé wel erg dicht langs hun huis 
komt. De informatie tijdens diver-
se voorlichtingsbijeenkomsten, 
voorafgaande aan de tracékeuze 
van de gemeenteraad op 11 sep-
tember 2008, was voor veel men-
sen nog erg abstract. Dus is van-
af de start van het project in 2010 
het tracé in stukken verdeeld om 
zo beter in contact te komen met 
direct betrokkenen. En tot op de 
dag van vandaag  zijn we nog 
steeds in gesprek met diverse be-
trokkenen, georganiseerde groe-
pen bewoners en wijkplatforms. 
Mede dankzij deze overleggen 
hebben we gezamenlijk gekeken 
naar, voor alle betrokkenen, aan-
vaardbare oplossingen en door-

gaans hebben we, in goede sa-
menwerking, al veel veranderin-
gen en verbeterpunten door kun-
nen voeren.”
Ondanks het feit dat deze ge-
sprekken en aanpassingen een 
forse aanslag op het vastgestel-
de tijdspad hebben gehad, staat 
de ingebruikname van deze HOV-
verbinding nog steeds gepland 
voor eind 2015. ,,En laat ik dui-
delijk zijn over deze nieuwe bus-
baan’’, vervolgt hij, ,,die komt er 
want er ligt een democratisch ge-
nomen besluit van de gemeente-
raad aan ten grondslag.’’

Haarlem kwam onlangs met het 
voorstel voor het tracé vanaf het 
Delftplein naar Haarlem-stati-
on, over de Rijksstraatweg, maar 
dat plan heeft veel reacties op-
geleverd en is nog niet definitief.  
(Joop Waijenberg)

Kerstmarkt voor het 
goede doel op Zandloper
IJmuiden - Leerlingen van de 
Zandloper zijn op dit moment 
aan het genieten van een heer-
lijke kerstvakantie. 

Dat hebben ze dik verdiend, want 
in de laatste schoolweek hebben 
ze keihard gewerkt. Niet alleen 
om hun eigen kerstviering, met 
een prachtig kerstspel en een 
heerlijk kerstdiner, tot een suc-
ces te maken. Ze hadden na-
melijk ook een kerstmarkt geor-
ganiseerd waarbij de opbrengst 

naar het goede doel ging. De 
Zandloper is een sportactieve 
basisschool. Dit jaar hebben ze 
een goed doel gekozen dat hier-
mee te maken heeft: Stichting 
Fitkids. Deze stichting zorgt er-
voor dat kinderen met een chro-
nische ziekte, beperking of lang-
durige aandoening kunnen trai-
nen in een aangepaste sportieve 
omgeving. De opbrengst , ruim 
150 euro, zal binnenkort wor-
den aangeboden aan Stichting 
Fitkids.

DekaMarkt deelt uit
IJmuiden - Ook bij DekaMarkt 
op het Marktplein konden klan-
ten met dukaten aangeven wie 
de winnaars waren bij de ac-
tie ‘Wensen komen uit bij Deka-
Markt’. Per goed doel was een 
bedrag van respektievelijk 1000, 
750 en 500 euro te winnen. De 

winnaars bij deze DekaMarkt 
zijn Stichting Dierenambulan-
ce Velsen/Eerste Hulp bij Zee-
honden, RIBW IJmuiden en VV 
Waterloo meiden D1. Op de fo-
to staan de winnaars met super-
marktmanager Richard Vries-
man.

IJmuiden - Zondag 6 januari 
organiseert klaverjasvereniging 
Klaversientje een klaverjastoer-
nooi ‘Schoppen Dubbel’ in Vel-
serduin, locatie IJmuiden, Schel-

destraat 101. Er worden zes par-
tijen gespeeld. Deelname 8 eu-
ro per koppel. Men kan zich op-
geven via telefoonnummer 0255-
520332.

Klaverjastoernooi

Velsen-Zuid – Afgelopen za-
terdag was het volle bak bij het 
klootschieten van sportvereni-
ging Full Speed. Blijkbaar heeft 
de kerst de nodige calorieën op-
geleverd, die er weer van af moe-
ten, en dus kwamen er negentien 
leden in beweging. Zes teams 
moesten er geformeerd worden, 
vijf van drie en een van vier spe-
lers. Het weer was echt super, ko-
ning winter is nog niet in Spaarn-
woude. Team 3 met Lia, San-
der en Jan St. werd eerste met 

70 schoten en 10 meter. Team 
5 met Bertie, Nico en Willem K. 
werd tweede, 73-25. Team 4 met 
Harm, Astrid en Jannie werd der-
de, 79-22. Team 1 met Elly, Dries, 
Jan Sch. en Ina werd vierde met 
84-39. Team 2 met Willem P., Ber-
tus en Gerda werd vijfde, 88-24. 
Team 6 met Rob, Lina en Ton 
werd zesde met 89-40. 
Voor info bel Harm Jongman via 
0255-514780 of Ton Boot 0255-
510085. Zie ook www.svfull-
speed.nl.

Klootschieten
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Bruidsmodezaak The Bride Side
Alle aandacht voor de 
bruid en bruidsmeisjes 
Regio - Op een uiterst sfeervol-
le en nieuwe locatie ‘De Blau-
we Baronnen’ in Haarlem ont-
vangt Bruidsmodezaak The Bri-
de Side de aanstaande brui-
den in een intieme setting om 
de prachtige collecties bruidsja-
ponnen te komen bekijken en te 
passen. Doordat zij alleen op af-
spraak ontvangen, kunnen zij de 
bruiden daarbij alle tijd en aan-
dacht geven om het passen van 
bruidsjurken zo prettig mogelijk 
te maken. 
Bij The Bride Side staan de wen-
sen van de bruid voorop. En voor 
een afspraak kun je ook terecht 
in het weekeinde of in de avond-
uren.
The Bride Side levert alle japon-
nen van The Sposa Group uit 
Frankrijk. Hieronder vallen de 
merken: Divina Sposa, Miss Kel-
ly, Kelly Star, Miss Paris, Collec-
tors by Miss Kelly en Just4You. 
Onder de uitgebreide collecties 

japonnen die wij voeren, zitten 
alle denkbare stijlen: kort, wijd, 
strak, druk, romantisch, modern, 
gekleurd enzovoorts. De bruids-
japonnen zijn verkrijgbaar van-
af maat 32 tot en met maat 60. 
Verder is het prettig te weten dat 
de prijzen inclusief vermaakkos-
ten zijn, dus geen verrassingen 
achteraf.
Bij The Bride Side kun je ook 
terecht voor de bruidsmeisjes. 
Schattige jurkjes met bijpassen-
de accessoires maken ook van 
de allerkleinste een mini-bruid. 
The Bride Side levert vanaf 2-ja-
rige leeftijd tot 11-jaar in diver-
se kleuren. 
En de uitgebreide lijn van acces-
soires, lingerie en schoenen ma-
ken iedere bruid geheel com-
pleet. The Bride Side: Tapper-
weg 14-34, 2031 EV Haarlem, te-
lefoonnummer 023-6201206. zie 
ook www.thebrideside.nl of mail 
naar info@thebrideside.nl.

‘Dementie, wat nu familie?’
Alzheimer Café in 
bibliotheek IJmuiden
IJmuiden - Op dinsdag 8 januari 
2013 is er weer een Alzheimer Ca-
fé in IJmuiden en het onderwerp 
is: ‘Dementie, wat nu familie?’
De gespreksleider is Ada Schuur-
man van Zorgbalans en de gast-
spreker is Patrick Bellaart van 
MaatjeZ, Centrum voor Mantel-
zorg. Zij bespreken wat de fami-
lieleden of betrokkenen te wach-
ten staat als er bij hun familielid of 
kennis dementie is geconstateerd. 
Alle betrokkenen hier om heen 
worden gezien als mantelzorgers. 
Hoe ver kun je gaan met je steun 
en zorg voor de dementerende en 
wat zijn de risico’s? Wat voor hulp 
kun je verwachten van een Cen-
trum voor Mantelzorg?    
Wilt u meer weten over dit onder-
werp? Kom naar het het Alzheimer 
Café in de Centrale Bibliotheek, 

Dudokplein 16, 1971 EP IJmui-
den. De ontvangst is vanaf 19.00 
uur, het programma is van 19.30 
tot 21.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie er 
nog nooit eerder is geweest, moet 
beslist komen kennismaken. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig. 
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spreken. 
Bij elk café worden deze geïnter-
viewd door onze vaste gespreks-
leider. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. Er is 
een tafel met brochures en ande-
re literatuur om thuis eens rustig 
na te lezen. 

Afslankclub Proslank nu 
bij Vita Slen Santpoort
Santpoort-Noord - Sinds 
half november zit afslank-
club Proslank Santpoort op 
woensdagavond bij Vita Slen 
in Santpoort–Noord. Mariët-
te Knol,  voedingsdeskundige 
van Proslank, begeleidt mensen 
daar naar een gezond gewicht. 
Dat kan door middel van het ei-
witdieet van Proslank maar ook 
door middel van andere voe-
dingsadviezen.
Mariëtte doet dit al vanaf febru-
ari in Castricum en vanaf dit jaar 
komt daar ook nog Alkmaar bij. 
De steun van een voedingsdes-
kundige blijkt toch de bekende 
stok achter de deur. Net als de 
wekelijkse begeleiding (ook als 
iemand op streefgewicht is) het 
belangrijkste is. Want afvallen is 
een ding, maar op een gezond 
gewicht blijven is nog het be-
langrijkste. 
Proslank is het eiwitdieet waar 
mensen 7 tot 10 kilo per maand 
mee kunnen afvallen. Het is 
geen dieet waarbij ‘shakes’ de 

maaltijden vervangen, maar een 
eiwitrijk en koolhydraatarm di-
eet. Waarbij de maaltijden van 
Proslank ook echte maaltij-
den zijn en waar u ook groen-
tes bij moet eten. Bij Proslank 
zijn er meer dan 120 verschillen-
de soorten maaltijden van soe-
pen spaghetti, kipnuggets, pan-
nnekoeken, diverse desserts, ijs 
en zelfs lekkere tussendoortjes 
zoals chips, nootjes, koekjes, re-
pen en noem maar op. Zo is het 
geen straf om te moeten en wil-
len afvallen. Wie niet door mid-
del van een eiwitdieet af wil val-
len kan ook voor andere voe-
dingsadviezen terecht bij Mari-
ette.
De gehele maand januari krijgt u  
10 procent korting op het start-
pakket van Proslank. Afslank-
club Proslank is iedere woens-
dagavond van 19.00 tot 20.00 
uur bij Vita Slen, Burg. Weerts-
plantsoen 112, Santpoort-
Noord. Voor informatie kunt u 
bellen met 06-25035809.

IJmuiden - Volgende week wor-
den de winnaars van de Venice 
Kerstpuzzel in deze krant bekend 
gemaakt. De puzzel verscheen in 
de kersteditie van 20 december. 
Er zullen mooie prijzen worden 
weg gegeven, waaronder een di-
nerbon ter waarde van 100 euro 
bij Grandcafé La Belle. De kerst-
puzzel wordt gesponsord door 
Gordijnatelier Venice aan Ken-
nemerlaan 77a in IJmuiden.

Winnaars 
Venice 

Kerstpuzzel

Nieuw: uitvaartspreekuur 
bij Alice Loeters
Santpoort-Noord - Vanaf janua-
ri houdt Alice Loeters Persoonlij-
ke Uitvaartzorg elke eerste don-
derdag van de maand een uit-
vaartspreekuur in haar rouwhuis-
kamer van 11.00 tot 12.00 uur.
Hier kan men terecht voor al-
le vragen op het gebied van uit-
vaarten. Zo kan men kennis ma-
ken met de persoonlijke werkwij-
ze en begeleiding bij een uitvaart 
of een afspraak maken voor een 
voorgesprek of advies. Tegelijker-
tijd kan men een kijkje nemen in 
deze rouwhuiskamer. Het is ook 
mogelijk een check te maken 

van de huidige uitvaartverzeke-
ring, ongeacht waar men is verze-
kerd. Tenslotte kan het ook prettig 
zijn kennis te maken met de me-
dewerkers van deze uitvaartorga-
nisatie.  
De rouwhuiskamer bevindt zich 
aan de Frans Netscherlaan 12 
in Santpoort-Noord. Het eerste 
spreekuur vindt plaats op don-
derdag 3 januari. U bent van har-
te welkom. Het uitvaartspreekuur 
is geheel kosteloos en vrijblijvend. 
Voor meer informatie kan men te-
recht bij Alice Loeters Persoonlij-
ke Uitvaartzorg, 0255-517452.

Munten, postzegels en 
oude bankbiljetten

Regio - Zondag 6 januari houdt 
de Munten- en Postzegel Organi-
satie (MPO) weer een verzamel-
beurs met gratis taxaties in Haar-
lem. Vele belangstellenden, lief-
hebbers en geïnteresseerden zijn 
van 10.00 tot 16.00 uur welkom in 
Van der Valk Haarlem-Zuid aan 
Toekanweg 2. Hier worden die 
dag vele duizenden munten, post-
zegels en bankbiljetten uit bin-
nen- en buitenland aangeboden. 
Er zijn munten vanaf de Grieks/
Romeinse periode tot en met de 
nieuwste euro’s, postzegels vanaf 
de allereerste uit 1852 en bank-
biljetten in alle soorten en maten.
Ooit een munt van 2000 jaar oud 

in handen gehad? Of het bankbil-
jet ‘Tientje van Lieftinck’ nog? En 
wist u dat misdrukken van mun-
ten en postzegels veel geld waard 
kunnen zijn? 
Tevens kan men op deze dag 
munten, postzegels, bankbiljetten 
en oude ansichtkaarten gratis la-
ten taxeren. Het motto daarbij is 
‘Er ligt teveel op zolder’. Ook in úw 
keukenla kan iets van behoorlijke 
waarde liggen. Neem gerust spul-
len mee, want wie weet bezit u 
een kostbaar stuk. Deze beurs is 
met gratis taxatie van uw munten, 
postzegels, bankbiljetten en ou-
de ansichtkaarten. Zie ook www.
mpo.nl.

Kwaliteit bij 
Bouw en Hout 
van Ulehake

IJmuiden - Bouwbedrijf Ule-
hake is een specialist in nieuw-
bouw, verbouw, onderhoud, res-
tauratie en renovatie. Kwaliteit 
staat hier voorop. De uitstekende 
dienstverlening, persoonlijke aan-
dacht voor elke klant en de be-
trouwbare werkwijze zijn daarvoor 
het beste bewijs. Houthandel Ule-
hake is gespecialiseerd in tuinhout 
en biedt een verscheidenheid aan 
van duurzaam hardhout voor ver-
bouwingen in en rond het huis uit-
sluitend met het FSC-keurmerk. 
Voor zelfstandige ondernemers en 
particulieren kunnen zij alle soor-
ten materialen leveren tegen zeer 
scherpe prijzen. Locatie: Ampères-
traat 19b, 1976 BG IJmuiden, 0255-
525288 of fax 0255-525177. E-mail: 
info@bouwbedrijfulehake.nl. Zie 
ook www.bouwbedrijfulehake.nl. 
Of info@houthandelulehake.nl en 
www.houthandelulehake.nl.

Velsen-Noord - De politie kreeg 
vorige week maandagavond om-
streeks 23.35 uur een melding van 
een brandende auto op de Wijker-
meerweg. De brandweer heeft het 
vuur geblust. De 22-jarige eigena-
resse van de auto deed dinsdag-
morgen aangifte van diefstal van 
deze auto. De politie houdt reke-
ning met brandstichting. Het voer-
tuig is maandagmiddag of avond 
gestolen vanaf de Oostertuinen in 
Beverwijk.

Gestolen auto 
in brand
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Pieter Vermeulen Museum 60 jaar jong
Driehuis - De geschiedenis 
van het museum en die van 
haar collectie begint bij Pie-
ter Vermeulen (1843-1922) 
die, naast onderwijzer in 
IJmuiden, ook natuurliefheb-
ber en een verwoed verzame-
laar was. Zijn zoon Frits Ver-
meulen (1870-1964) stap-
te in de voetsporen van zijn 
vader wat betreft deze hob-
by, waarbij hij zich eveneens 
een enthousiast verzame-
laar toonde van onder meer 
schelpen. In 1952, dus nu 
60 jaar geleden, schonk Frits 
Vermeulen de gehele natuur-
historische verzameling aan 
de inwoners van Velsen on-
der voorwaarde dat de col-
lectie toegankelijk zou zijn 
voor alle inwoners en het on-
derwijs. Dit leidde tot de op-
richting van de Stichting Pie-
ter Vermeulen Museum.

,,Veel inwoners van IJmuiden en 
directe omgeving hebben ons 
museum gedurende al die jaren 
wel een keer bezocht. Als kind 
waarschijnlijk al met de school-
bezoeken van de basisschool 
waar ze leerling waren en nu, op 
latere leeftijd, mogelijk met de 
kleinkinderen’’, vertellen Hiske 
Brouwer en Gerda Ransijn, be-
leidsmedewerksters bij het mu-
seum. Gedurende vele jaren had 
het museum zijn bekende plek 
aan het Moerbergplantsoen met 
daarbij ook nog een grote na-
tuurtuin. Helaas moest dit pand 
een aantal jaren geleden wor-
den verlaten vanwege het feit 
dat op deze plek door de ge-
meente nieuwe woningen wa-
ren gepland. ,,Wij moesten toen 
zelf op zoek naar een alterna-
tief onderkomen en dat was een 
hele toer. We hebben zelfs een 
oproep gedaan via de krant en 
uiteindelijk kwam iemand met 
een tip betreffende de oude Jan 
Campertschool aan de Driehui-
zerkerkweg. Maar wel met de 
toezegging van de gemeente op 
zak dat, naar verwachting, bin-
nen twee jaar een doorstart zou 
kunnen worden gemaakt op een 

nieuwe locatie aan het 
strand in IJmuiden bin-
nen het kader van de 
Kustvisie. Met die toe-
zegging waren we heel 
blij want afgezien van 
het feit dat het een oud 
schoolgebouw is met di-
verse tekortkomingen, is 
ook de beschikbare ten-
toonstellingsruimte on-
voldoende ten gevolge 
waarvan een groot deel 
van de collectie nu staat 
opgeslagen.’’

,,Onze doelstelling om 
een museum voor zo-
wel jong als oud te zijn 
kwam daardoor in de 
verdrukking’’, aldus Joop 
Waijenberg, voorzitter 
van het bestuur. ,,We 
hebben onze focus de 
afgelopen jaren dan ook 
meer moeten verleggen 
richting tijdelijke ten-
toonstellingen en veel 
activiteiten voor kinde-
ren. Gelukkig zijn we in 
die opzet goed geslaagd 
gezien de bezoekersaantallen 
van de afgelopen jaren waarbij 
we in 2011 boven de 9.000 kas-
sageregistreerde bezoekers uit-
kwamen. Daarmee zijn we weer 
terug op het niveau dat we ook 
op het Moerbergplantsoen had-
den. Maar in een meer geschikte 
omgeving waar we onze uitge-
breide collectie wél zouden kun-
nen tonen, zijn we overtuigd van 
een aanzienlijke toename van 
het aantal bezoekers. En die toe-
name is op termijn ook noodza-
kelijk gezien het feit dat de ge-
meente de financiële bijdrage 
aan het museum heeft verlaagd.’’

Om voor financiële ondersteu-
ning in aanmerking te komen, 
moet ieder jaar een activiteiten- 
en prestatieplan bij de gemeen-
te worden ingediend. Het Pieter 
Vermeulen Museum is tevens 
het NME (Natuur-, Milieu- en 
Educatie-) centrum van Velsen 
waarbij ook op educatief ter-
rein aan een aantal voorwaar-

den moet worden voldaan. Zo 
staan voor volgend jaar onder 
meer de organisatie van natuur- 
en milieu-educatieve activitei-
ten voor specifieke doelgroepen, 
met name het primair onderwijs 
in de gemeente Velsen, hoog in 
het prestatieplan. ‘’In dit verband 
maken scholen ook veel gebruik 
van onze grote sortering leskis-
ten die we voor een gering be-
drag aan scholen ter beschik-
king stellen. Het onderwijzend 
personeel kan deze leskisten op 
school gebruiken, bijvoorbeeld 
ter voorbereiding van een be-
zoek met een klas aan één van 
onze tijdelijke tentoonstellingen 
of voor een speciale activiteit’’, 
vertelt Gerda.

Voor de direct betrokkenen bij 
het museum, dat zijn in de eer-
ste plaats natuurlijk de ruim 30 
vrijwilligers, de vaste medewer-
kers en het bestuur, blijft de mo-
mentele huisvestingssituatie een 
bron van zorg en onzekerheid. 

Op grond hiervan heeft het be-
stuur, medio 2010, een uitnodi-
ging gestuurd aan alle fracties in 
de gemeenteraad voor een her-
nieuwde kennismaking met het 
museum en tevens om de hui-
dige verblijfssituatie nog eens 
onder de aandacht te brengen. 
Waijenberg: ,,Dit heeft geresul-
teerd in bezoeken van nagenoeg 
alle fracties met als positief ver-
volg dat in november 2010 een, 
door bijna alle fracties onderte-
kende, motie is ingediend. Hier-
in werd het college van B&W op-
geroepen om bij de eerste tus-
senrapportage 2011 onder meer 
duidelijkheid te verschaffen over 
de mogelijkheden tot herhuis-
vesting van het Pieter Vermeu-
len Museum. Met enige vertra-
ging is daar begin dit jaar een 
vervolg aan gegeven met het in 
de arm nemen van een onder-
zoeksbureau met als taakstel-
ling een voorstel te doen voor 
het opstellen van een project-
plan voor een kustinnovatie en 

- informatiecentrum. En nu, eind 
november 2012, is daar tenslot-
te het lang verwachte college-
bericht van B&W aan de ge-
meenteraad met als onderwerp: 
‘voortgang traject nieuwe huis-
vesting Pieter Vermeulen Mu-
seum aan de kust. Hierin wordt 
kort de inhoud van de busines-
scase, die door het onderzoeks-
bureau is uitgewerkt, toege-
licht en worden de vervolgstap-
pen genoemd zoals onder meer 
het opstellen van een zoge-
naamd bidboek en een fond-
senwervingsplan. Het college-
bericht eindigt tenslotte met de 
mededeling: ‘op basis van deze 
verkenningen kan beoordeeld 
worden of realisatie van het in-
formatiecentrum en de overige 
functies in het gebied haalbaar 
zijn. Naar verwachting kan hier-
over in het eerste kwartaal van 
2013 besluitvorming aan de raad 
worden voorgelegd’. We gaan 
dus een spannende periode te-
gemoet.’’ (Friso Huizinga)

Bunkermuseum: ‘Red de Seehund’
IJmuiden - Bestuur en vrijwilli-
gers van het Bunkermuseum in 
IJmuiden zijn druk doende om 
te proberen het project ‘Red de 
Seehund’ rond te krijgen. See-
hund is de naam van een mini-
onderzeeboot die door de Duit-
se Kriegsmarine gedurende de 
laatste twee jaar van de oorlog 
werd gebouwd. De mini-onder-
zeeboot, heeft een lengte van 
bijna 12 meter en een breedte 
van ruim 1,5 meter. Van dit ty-
pe onderzeeboot zijn tot het ein-
de van de oorlog 285 exempla-
ren gebouwd. De   zeer moeilijk 
te besturen onderzeeërs werden 

veelal beschadigd of raakten uit 
de koers zonder ooit een schip 
tot zinken te hebben gebracht. 
Dit gold ook voor de boot waar-
van de stichting WN2000 het 
wrak heeft kunnen bemachti-
gen. Deze boot, die als thuis-
haven IJmuiden had, strand-
de op de kust bij Egmond en 
werd in 2002 geborgen. Daar-
mee zijn het de laatste in Ne-
derland aanwezige overblijfse-
len van een Seehund dwergon-
derzeeër. ,,Deze onderzeeër ver-
dient het om behouden te blij-
ven en hiervoor hebben we een 
plan ontwikkeld om de onder-

zeeër tentoon te stellen op het 
terrein van het Bunker Museum 
IJmuiden’’, vertelt Ruud Veltme-
ijer, voorzitter van de stichting. 
,,Het is een project in een spe-
ciale setting dat 138.000 euro 
kost’’, vervolgt bestuurslid Hel-
ga van der Woude. ,,Ondanks 
toezeggingen van het Prins Ber-
nard Cultuurfonds, de Mond-
riaan Stichting, het VSB-fonds, 
Rabobank Velsen en Omstreken 
en de gemeente Velsen. hebben 
we nog 16.500 euro nodig, an-
ders vervallen de eerder toege-
zegde subsidies.’’ Zie ook www.
bunkermuseum.nl.
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Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om geen persoonlijke uitnodigingen te versturen.  Deze publicatie komt 
daarvoor in de plaats. (foto’s: Noord-Hollands Archief en Erik Baalbergen)

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur van Velsen wenst u een goede gezondheid in 2013. 

Voor een persoonlijke uitwisseling van nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen u hierbij uit 
voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Deze vindt plaats op maandag 7 januari 2013 van 17.00 tot 19.30 uur in de Stads-
schouwburg Velsen, Groeneweg 71 te IJmuiden.

Circa 1930 2012

Centrum voor mantelzorg
Het Centrum voor Mantelzorg 
geeft informatie en advies aan 
mantelzorgers – mensen die lang-
durig zorgen voor iemand in hun 
directe omgeving. Het Centrum 
Mantelzorg zit aan de Dokweg 
27a in IJmuiden.

Vanaf 1 januari 2013 kunnen man-
telzorgers uit Velsen  voor advies, 
praktische tips en ondersteuning 
terecht bij het Centrum voor Man-
telzorg van Socius Maatschappelijk 
Dienstverleners. Dit Centrum zit 
aan de Dokweg 27a in IJmuiden.

Van alle Velsenaren verleent 23 pro-
cent mantelzorg. Regelmatig combi-
neren zij dat met een baan of de zorg 
voor een gezin. Het Centrum voor 
Mantelzorg kan hen ondersteunen 

bij deze soms intensieve taak. Zij ge-
ven daarover advies en informatie, 
kunnen doorverwijzen en bemid-
delen, geven informatie over de in-
zet van geschoolde  vrijwilligers en 
logeermogelijkheden, organiseren 
gespreksgroepen, voorlichtingsbij-
eenkomsten en/of cursussen en bie-
den een luisterend oor.

Aan de Dokweg 27a zitten ook So-
ciaal Raadslieden, de Formulieren-
brigade, Ouderenadviseurs en MEE. 
U kunt bellen met 088 88 76 900 
of binnenlopen voor een afspraak. 
Meer informatie op www.socius-
md.nl. 
Socius zit in het gebouw van Janus 
Makelaardij. Buslijn 74 van Con-
nexxion stopt vlakbij, halte Vissers-
haven.

Kerstbomeninzameling
Net als vorig jaar kunnen de 
kerstbomen weer bij de ge-
meente worden ingeleverd om 
verbrand te worden. Elke inge-
leverde boom is 50 eurocent 
waard. De inleverplekken staan 
hieronder. Op 3 januari is de 
kerstboomverbranding aan de 
Heerenduinweg in IJmuiden en 
de Hagelingerweg in Santpoort-
Noord.

Inleveren: wanneer, hoe laat en 
waar?
• Donderdag 3 januari: IJmuiden 

Kennemerplein, Plein 40-45, Ca-
nopusplein van 13.00 tot 16.00 
uur.

• Donderdag 3 januari: IJmuiden 
Heerenduinweg brandplaats van 
13.00 tot 19.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Velsen-
Noord, Stratingplantsoen van 
13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Velserbroek 
Vestingplein van 13.00 tot 17.00 
uur.

• Donderdag 3 januari: Velsen-Zuid 
voor de brandweerkazerne van 
13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Driehuis 
Driehuizerkerkweg naast de kerk 
van 13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Santpoort-
Zuid naast het station van 13.00 
tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Santpoort-
Noord Hagelingerweg/Burge-
meester Weertsplantsoen van 
13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Santpoort-
Noord Hagelingerweg/Biezen-
weg brandplaats van 13.00 tot 
19.00 uur.

Kerstboomverbranding
Op donderdag 3 januari om 18.30 
uur aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden en op donderdag 3 janu-
ari om 18.30 uur aan de Hagelinger-
weg tegenover de tuincentra. 

Niet verbranden?
Op zaterdag 5 januari 2013 neemt 
HVC Inzameling (voorheen Rein-
Unie) de kerstbomen mee die  
’s morgens vóór half 8 bij de onder-
grondse ophaallocaties liggen of op 
de plek waar de grijze en groene af-
valbakken horen te staan.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-
de vragen kunt u een afspraak maken met één van 

de vakspecialisten via 14 0255.

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 20 
december 2012 tot  en met 26 de-
cember 2012 de volgende aanvra-
gen om omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Cruiseboulevard 10, be-
staande hoofdtrap vervangen voor 
nieuwe hoofdtrap(21/12/2012) 
w12.000584.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Geen medede-
lingen.

Driehuis: Geen mededelingen. 

Velserbroek: Geen mededelingen 

Velsen-Noord: Rooswijk-
weg 215, plaatsen van een hek-
werk(20/12/2012) w12.000582.  

Santpoort-Zuid: Wüstelaan 59, 
splitsen van een woning in twee wo-

ningen(20/12/2012) w12.000583.

Welstand Voor zover de ingediende 
aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit, kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer infor-
matie over welstand: 140255.

Besluiten

Besluiten

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen of Burgemeester van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende be-

sluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen 
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Plein 1945 nr. 7, tijdelijk 
in gebruik nemen van winkelpand 
als kantoorruimte (27/12/2012) 
w12.000502.

Santpoort-Noord: Corantijn-
straat 16, plaatsen van een dakkapel 

(21/12/2012) w12.000512

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Geen mededelingen

Rectificatie van week 51 (8 decem-
ber 2012 - 14 december 2012) 

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende 
bij het(de)onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (college van Bur-
gemeester en wethouders van Velsen 
of Burgemeester van Velsen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt al-

leen in combinatie met inloggen via 
DigiD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voorzie-
ning kan alleen worden aangevraagd, 
indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende besluiten 
genomen (de datum van vergunning-
verlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-

gen - reguliere procedure

IJmuiden: Kennemerlaan 1A, het 
bebouwen van de patio en wijzi-
ging interne ruimtes (11/12/2012) 
w12.000481;
Industriestraat 18, het wijzigen van de 
gevel (11/12/2012) w12.000547.

Santpoort-Noord: Frans Netscher-
laan 11, het kappen van en boom 
((17/12/2012) w12.000556.

Santpoort-Zuid: Middenduinerweg 
74 8000, het kappen van 11 zomerei-
ken (18/12/2012) w12.000516.

Velserbroek: Geen mededelingen.

Velsen-Zuid: Minister van Hou-
tenlaan 123, het plaatsen van een 
scorebord met reclamevoorzienin-
gen op tribune Noord (17/12/2012) 
w12.000498.

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Wolff en Dekenlaan 1, het 
kappen van 3 bomen (17/12/2012) 
w12.000561;
Jacob Catslaan 7, het wijzigen van een 
dakkapel (11/12/2012) w12.000514.
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In verband met de verbouwing van de pu-
bliekshal (start eind januari 2013) zal het pro-
ces rondom het inzien van bouwdossiers per 
direct veranderen.

De bouwdossiers met de jaargangen 1900 t/m 
1991 zullen daarom niet in het stadhuis blijven 
maar naar het Noord-Hollands Archief in Haar-
lem worden overgebracht. Al deze dossiers zijn 
gedigitaliseerd. Wanneer u bij de bouwbalie een 

dossier komt inzien wat uit deze jaargang komt, 
krijgt u van ons tegen betaling direct een uitdraai 
uit het digitale systeem. 

De dossiers met de jaargangen van 1992 tot he-
den en het constructief archief zullen verhuizen 
naar UTS archiefservices, ook in Haarlem. Indien 
blijkt dat u een dossier komt inzien wordt eerst 
gekeken of de tekening digitaal beschikbaar is. Is 
dit niet het geval, dan zal de gemeente de papieren 

versie van een gewenste tekening tegen betaling 
naar u opsturen. Omdat het archief in Haarlem is, 
kan het zijn dat dit langer duurt dan dat u van ons 
gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Na de verbouwing van de publiekshal, die volgens 
planning eind september 2013 klaar is, zullen wij 
verder gaan met het digitaliseren van de bouw-
dossiers. Indien hierover meer informatie be-
schikbaar is, zullen wij u informeren. 

Verhuizing bouwarchief 

 2013

IJmuiden - De fractie van PvdA-
Velsen nodigt belangstellenden 
uit voor de nieuwjaarsreceptie 
op vrijdag 11 januari, vanaf 19.30 
uur, in Zalencentrum Velser-
duin, Velserduinplein 3 in IJmui-
den. Om 20.00 uur zal de voorzit-
ter een woordje spreken. En om 
20.20 uur is er een ‘IJmondeus-
lezing van Ruud Porck, oud-di-
recteur beroepsonderwijs van de 
Dunamare Groep in IJmuiden. 
Porck levert een belangrijke bij-
drage aan de nieuwe beroeps-
talenten in de techniek en weet 
daarbij het bedrijfsleven te bin-
den aan het onderwijs. De nieuw-
jaarsreceptie duurt tot circa 21.00 
uur. Introducees zijn welkom. 

Nieuwjaars-
receptie PvdA

IJmuiden - De legpuzzelruilbeurs 
verhuist van de woensdag naar de 
maandag. De eerstvolgende ruil-
beurs voor legpuzzels is maandag 
7 januari van 10.00 tot 11.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom in 
het wijksteunpunt Zeewijk.

Legpuzzel- 
ruilbeurs

Velserbroek - Na de succesvol-
le jubileumconcerten van Zang-
groep Sparkle, is dit 15 jaar ou-
de koor op zoek naar nieuwe da-
mes. Heb je een stem en wil je 
graag zingen, bezoek dan een 
van de open repetitieavonden in 
januari. Op woensdag 9, 16 en 23 
januari van 20.00 tot 22.00 uur in 
Zorgcentrum De Hofstede, Alet-
ta Jacobsstraat in Velserbroek. 
In het nieuwe jaar wordt gestart 
met veel nieuw repertoire dus het 
is een mooie kans om bij dit kans 
te starten. Dameskoor Sparkle 
zingt zowel Engelstalige als Ne-
derlandstalige popsongs, ever-
greens en musicalhits. Voor in-
lichtingen: Linda Aland, 0255-
518131 tussen 17.00 en 19.00 uur.

Open repetitie 
bij Sparkle

De Boekanier: 1100 euro 
voor Serious Request 
IJmuiden - Ook bij De Boeka-
nier is deze maand geld inge-
zameld voor de actie van Radio 
3FM. Serious Request vraagt dit 
jaar aandacht voor de allerklein-
sten: miljoenen baby’s die hulp 
nodig hebben om te kunnen blij-
ven leven.
Dit hebben de leerlingen van De 
Boekanier in IJmuiden bespro-
ken en zij hebben actie onderno-
men om hieraan een bijdrage te 
kunnen leveren. In elke klas zijn 
er verschillende acties onderno-
men. Er werden klusjes gedaan, 
koekjes gebakken, kaarten ge-
maakt en nog veel meer.

Op vrijdagochtend 21 decem-
ber waren alle leerlingen van de 
school in de gymzaal en per klas 
werd er een envelop met het be-
drag in een brievenbus gedaan. 
Ook de ouderraad van de school 
heeft door de verkoop van cho-
colademelk en kerstkransen 
geld opgehaald. Het prachtige 
totaalbedrag van 1122,01 werd 
vrijdagmiddag door drie mede-
werkers van de school bij Het 
Glazen Huis in Enschede over-
handigd. En met meerderheid 
van stemmen werd het lied : 
Gangnam Style door De Boeke-
nier aangevraagd. 

Dertiende Hofstede 
biljarttoernooi van start
Velserbroek - Deze maand 
wordt alweer voor de dertien-
de keer het Hofstede biljart-
toernooi gehouden. Er zal wor-
den gespeeld in twee poules in 
de speelsoort libre. Net als vo-
rig jaar is het toernooi uitgebreid 
tot zes bezoekende verenigin-
gen aangevuld met twee Hofste-
de-teams. Er zal op vijf zaterda-
gen en vier maandagochtenden 
worden gespeeld. De bezoeken-
de biljartverenigingen zijn het 
Terras (uit Santpoort Noord), Ter 
Hagen (uit Driehuis), Dukdalf, 
Watertoren, IJmuiden en Visser-
huis (de laatste vier komen allen 
uit IJmuiden).
De speeldata van de poulewed-
strijden op zaterdag zijn 5, 12, 19 
en 26 januari en die op maan-
dagmorgen 7, 14, 21 en 28 janu-
ari. De finales zullen op 2 febru-
ari worden gespeeld. 
Op zaterdag 5 januari zullen de 
teams van Hofstede B en Visser-
huis het toernooi openen. ‘s Mid-

dags speelt Hofstede A tegen 
IJmuiden. Op maandagochtend 
7 januari ontmoeten de teams 
van Ter Hagen en Terras elkaar.
Gestreden wordt om twee be-
kers namelijk een wisselbe-
ker voor het winnende team en 
een nieuwe jaarlijks toe te ken-
nen trofee voor de beste speler 
van het toernooi. Deze nieuwe 
trofee is de Johan Helder Trofee 
genoemd als herinnering aan de 
dit jaar overleden wedstrijdleider 
en mede-initiator van het biljart-
toernooi. 
Alle ochtendwedstrijden begin-
nen om 9.00 uur en ’s middags 
wordt er om 13.00 uur gestart. 
Plaats van handeling: Wijksteun-
punt De Hofstede van de Stich-
ting Welzijn Velsen. Het adres is 
Aletta Jacobsstraat 227 te Vel-
serbroek. Al met al belooft het 
weer een enerverend toernooi 
te worden. Belangstellenden zijn 
van harte welkom. De deur van 
het wijksteunpunt staat open.

Vocaal Ensemble
zoekt bas en tenor
Regio - Het voorjaarsproject van 
Vocaal Ensemble La Grenouille 
(Velsen/Haarlem) start per 9 janu-
ari. Het streven is naar een koor 
met een mooie m/v verhouding. 
Het is grotendeels gelukt maar er 
ontbreken nog een bas/bariton en 
een tenor. Bent u die ervaren zan-
ger die graag het beste uit zichzelf 
wil halen, wil zingen met ambitie?
La Grenouille (20 leden) werkt 
momenteel aan muzikale juweel-
tjes uit de 19e eeuw: de Roman-
tiek. De repetities zijn op woens-

dagavond in de Waalse kerk in 
Haarlem; het project wordt afge-
sloten met optredens in de week-
ends 25 en 26 mei en 1 en 2 juni. 
Neemt u gemakkelijk de muziek 
via uw gehoor op of kunt u (enigs-
zins) van blad zingen of noten le-
zen, dan bent u van harte welkom 
deel te nemen aan de open re-
petitie op 9 januari. Kijk voor in-
fo, een youtubefragment en aan-
melding op www.lagrenouille.nl of 
bel Chris Frölich, telefoon 0255-
522262.
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