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Flinke fik op het grasveld langs de Heerenduinweg (foto: Ko van Leeuwen)

Vonken vliegen er vanaf
bij kerstboomverbranding
IJmuiden – Jaren geleden
werd de traditie van de jaarlijkse kerstboomverbranding
afgeschaft. Het zou te belastend voor het milieu zijn.
Maar kerstbomen gingen
daarna over straat zwerven en
dat was ook niet echt milieuvriendelijk. Daarom werd besloten om de kerstboomverbranding in ere te herstellen
en zo maakte de jongste generatie dit dinsdagavond voor
de eerste keer mee.
Het is druk op het grasveld aan
de Heerenduinweg, waar alles
plaatsvindt. Van alle kanten komen de toeschouwers aanstromen.
Het gras is glad door de vrieskou en bevroren mollenhopen
vormen obstakels. ,,Kijk goed uit
waar je loopt’’, waarschuwt een
moeder haar kind. Bart Boele van de IJmuider Courant mag
het vuur ontsteken. Dit, omdat hij in zijn wekelijkse column
door menigeen als een politieke
pyromaan wordt beschouwd en
vaak op dat gebied vuurtjes probeert aan te wakkeren. En omdat zijn jongste zoon eens brand
probeerde te stichten op school.
Hij werd als dader ontmaskerd,
toen er een lucifersdoosje gevonden werd met het opschrift

van de krant waarvoor zijn vader
werkt... De grote stapel kerstbomen fikt al gauw lekker, de vlammen schieten de lucht in. Een
groep jongens komt enthousiast met een aantal kerstbomen
aanslepen, die zij nog onderweg vonden. Ze denken dat ze
die zelf in het vuur mogen gooien. Een brandweerman houdt ze
tegen, het publiek wordt flink op
afstand gehouden.
,,Ik gooi ze er wel voor jullie in’’,
belooft hij. Luid gejuich van de
jongens als ‘hun’ bomen het
vuur in gaan. Een klein meisje
dat bij haar vader op de schouder zit, snapt er niets van: ,,Waarom doen ze dat nou?’’ ,,De kerstbomen moeten worden opgeruimd’’, is het antwoord van haar
vader. ,,Waarom gaan ze dan in
de brand?’’, vraagt ze weer. ,,Zo
heb je er nog een beetje gezelligheid van’’, zegt haar vader. ,,En
het is lekker warm’’, lacht haar
moeder.
Een enorme vonkenregen komt
van de vlammen af en daalt op
het veld neer. Een moeder in een
synthetische jas doet angstvallig een paar stappen terug. Een
brandweerman zet een straal
water op het vuur, om de vonken tegen te gaan. Een enorme
rookontwikkeling is het gevolg.
,,Jammer, het begon net zo lek-

ker te fikken’’, verzucht een vader
die met zijn kinderen staat toe te
kijken. Mannen, het blijven kinderen.
Een vrouw tuurt in de vlammen
en ziet nog één kerstboom overeind staan, die even later ook
ten prooi valt aan het vuur. ,,Dat
was de onze’’, besluit ze. (Carla
Zwart)

IJskoude ervaring opdoen
Velsen - Brandweer Kennemerland heeft deze dagen gebruikt gemaakt van de unieke mogelijkheid om op en onder het ijs te oefenen. Duikers in fonkelnieuwe uitrusting deden bij Spaarnwoude Resort ijskoude ervaring op. Wie onder het ijs terecht komt, moet naar
het donkere gat van het wak toezwemmen. Dat weten we allemaal
wel, maar het doen is toch anders. (foto: Reinder Weidijk)

Zie onze advertentie elders in deze krant

Containers aangespoeld

dder op !
r zelf de la
Nooit mee

IJmuiden - Op het strand van IJmuiden zijn zondag in alle vroegte tien zeecontainers aangespoeld. De containers waren tijdens een
stuurmanoeuvre voor de kust van een schip gevallen. De firma Schellinger heeft de containers, die leeg waren, zondag geborgen. Naar
een elfde container wordt nog gezocht. Deze is mogelijk gezonken.
De gemeente Velsen laat weten dat er op geen enkel moment sprake is geweest van een risico voor de gezondheid. De aangespoelde
containers trokken veel bekijks. (foto: Teeke Ree)

Uw huis onze zorg...
Kijk op www.planbuilding.nl
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal)
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met:
0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in IJmuiden en
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Driehuis, Santpoort-Zuid,
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid.
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
aanleveren teKst:
Dinsdag voor 17.00 uur
redactie@jutter.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:

verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
directie:
Frits Raadsheer
06-53951836
BladManager:
Veroni Pereboom
06-30695175
chef redactie:
Friso Huizinga
06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja van der Wulp.
advertentieverKoop:
Therese Imming
06-13509314
Gerda Ritskes
06-45708874
Tinka van Leeuwen
06-11215143
Uitgave van:
Kennemerland Pers BV
drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

De deelnemers gaan na een snelle duik weer gauw het water uit

Zilveren nieuwjaarsduik

‘Nu weet ik waar
ik bang voor ben’
IJmuiden aan Zee - Veel mensen staan op nieuwjaarsdag
in paviljoen Noordzee in de
rij om zich in te laten schrijven voor de nieuwjaarsduik.
De 25ste duik is het alweer,
een jubileum dus. Het evenement werd al eerder gehouden, maar de samenwerking
met de IJmuider Reddingsbrigade en het Rode Kruis dateert van 1984.
Er deden vorige week 257 mensen mee. Zij brachten 253 euro
bij elkaar, dat bedrag werd dezelfde dag overhandigd aan de
reddingsbrigade. Ter ere van hun
75-jarig jubileum en als dank
voor de goede samenwerking.
Twee heren praten in een vreemde taal met elkaar. Het blijkt
Noors te zijn. Kelly (49) overwintert in jachthaven Marina op zijn
zeilboot. Als het weer wat beter
wordt, dan vervolgt hij zijn reis,
waar de wind hem heen brengt.
Vriend Larsen kwam vanuit
Noorwegen een bezoek brengen
en gaat hem nu aanmoedigen.
,,Hij is gek’’, zegt Larsen als aan
Kelly gevraagd waarom hij het
koude water in gaat. ,,Ik was beroepsmilitair, ben thuis komen te
zitten met een posttraumatisch
stresssyndroom. Vandaar dat ik
op reis ben gegaan, thuiszitten is
niets voor mij’’, vertelt Kelly. ,,Elke
morgen als ik wakker wordt, dan

ben ik bang, zonder te weten
waarvoor. Daarom dacht ik: laat
ik maar meedoen aan die nieuwjaarsduik. Dan weet ik tenminste
waarvoor ik bang moet zijn.”
Renske (19) en Bram (20) uit
IJmuiden deden vorig jaar voor
het eerst mee vanuit de gedachte: je moet het ééns in je leven
meegemaakt hebben. Dat beviel
zo goed, dat ze weer meedoen.
Vlak voor het startsein gegeven
wordt, staan zij op blote voeten
op het strand. ,,We zijn alvast aan
het afkoelen’’, lacht Renske.
Dan wordt er afgeteld en daar
gaat de hele groep, het koude
water in. Herdershond Vera rent
vrolijk blaffend met de groep
mee. Als alle duikers het water
al weer uit zijn, moet haar baas
dringend fluiten voordat ze het
water uit komt.
Drie kleine jongens komen net
uit het water. Ze hebben badjassen aan en warme mutsen op,
maar staan desondanks nog te
klappertanden van de kou. Het
zijn David (6), Abel (4) en Samuel (3) uit Santpoort, die samen
met hun vader en opa het water in gingen, Samuel op de arm
van zijn vader. Ze vonden het
koud, maar ook heel leuk. Volgend jaar gaan ze weer. Maar nu
snel aankleden en dan aan de
warme chocolademelk en erwtensoep, die in Noordzee klaar
staan. (Carla Zwart)

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Abel, David en Samuel gingen met hun vader en opa het water in

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
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 SantpoortNoord: 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. Dit
weekeinde heeft dienst: Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84
in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (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 Noord-West 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.voedselbankvelsenn.nl
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89N9K99?
Donderdag 8 januari
Kerstboomverbranding op het
grasveld aan de Hagelingerweg
in Santpoort (tegenover de tuincentra). Aanvang 19.30 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Het Toneel Speelt brengt ‘Op
Hoop van Zegen’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Kees Torn met
cabaretshow ‘Einde Verhaal’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem (www.patronaat.nl): Kleine zaal: LOS! met dj Paullie &
Co. 23.00-04.00 uur. Toegang
5,-. Gratis op vertoon van studentenkaart. Vanaf 18 jaar. Café: Word Lounge. 20.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 9 januari
Nieuwjaarsreceptie
Full
Speed: Tolsduinerlaan, VelsenZuid. Vanaf 19.00 uur.
Kienavond Klaverjas Vereniging Velsen-Noord in Watervliet.
Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.00 uur. Kosten 5 euro voor
drie rondes.
Malawi avond in Ichthus Lyceum, Wolff en Dekenlaan 2, Driehuis. Vanaf 20.00 uur markt en
loting voor Malawi.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord: pianorecital
met Frederic Voorn. Aanvang
20.15 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Het
Toneel Speelt brengt ‘Op Hoop
van Zegen’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Un Secret”.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Rob Acda
Zward, derde voorronde. Kleine
zaal, aanvang 20.00 uur. Entree
5 euro. Gratis optreden Woost in
het café, 22.30 uur.

Zaterdag 10 januari
Negende Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek.
Ochtendwedstrijden starten om
09.00 uur. ‘s Middags 13.00 uur.
Nieuwjaarsreceptie
Santpoorts Belang in ‘t Brederode
Huys, van 15.30 tot 17.00 uur.
Nieuwjaarsconcert
Dorpskerk Santpoort met symfonieorkest Camerata. Aan Burg.
Enschedélaan 67, SantpoortNoord. Aanvang 19.30 uur. Entree 10 euro, kinderen t/m 12 6
euro.
Carnavalsfeest
Schollega-
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la in strandpaviljoen Noordzee.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Seth Gaaikema met ‘Als was het
de eerste keer’. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: muziek Thé Lau
en Maria de Fátima met Tussen
Amstel, Schelde en Taag. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem (www.patronaat.nl): Electric Trash met D.I.M., Elite Force en DJ Splish, 23.00 uur. Gratis optreden The Hype in het café, 22.30 uur.

Zondag 11 januari
Postzegelbeurs van Postzegelvereniging Santpoort in Het Terras, Roos en Beeklaan 2, Santpoort-Noord. Van 10.00 tot 16.00
uur. Toegang gratis.
Nieuwjaarsconcert IJmuider
Harmonie in Burgerzaal van
stadhuis. Aanvang 12.00 uur.
Zaal open en kaarten (beperkt)
vanaf 11.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Jeugdtheater Peter
Zegveld met Binnenpret. Vanaf 4
jaar. Aanvang 14.30 uur.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord: viool en piano
met Sanja Danis en Alexander
Baev. Aanvang 15.00 uur.
Jamsessie Polderhuis, Velserbroek. Vanaf 15.30 uur. Opgeven
via www.buurthuis-de-veste-.nl
of 023-5388830.
Jamsessie Zeewegbar, Zeeweg, IJmuiden. Vanaf 16.30 uur.
Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Foyerconcert met The
Breeze. Aanvang 17.00 uur. Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Gratis optreden Martien in het café, 21.30
uur.

in Santpoort. Van 18.30 tot 19.30
uur.
Conny Braam in Cultuur aan de
Kade op Seaport FM. Van 19.00
tot 21.00 uur.
Lezing over spiritualiteit tussen Oost en West in Parochiecentrum RK Kerk aan Frans Netscherlaan 12, Santpoort. Aanvang 20.00 uur. Toegang 5 euro,
inclusief koffie of thee. Info: 0235376555.
Jamsessie in Café de Halve
Maan, Hagelingerweg 36, Santpoort-Noord. Van 20.00 tot 23.00
uur. Info tonhelwes@quicknet.nl.
Toegang is vrij.
Thalia Theater: Hassan’s Angels met ‘Goed Nieuws uit Nederland’. Aanvang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Scapino Ballet met
Tous les Jours.. Vanaf 19.30 uur
inleiding. Aanvang voorstelling
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Het Ampzing Genootschap: Broodkast,
20.00 uur, entree gratis.

Donderdag 15 januari
Stadsschouwburg
Velsen:
Bert Visscher met ‘Stoffe Jongens’. Aanvang 20.15 uur. Tot en
met zaterdag. Uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: film Caos Calmo. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): LOS! met DJ
Paullie & Co, 23.00 uur. Subbacultcha, 21.30 uur, entree gratis.

Maandag 12 januari
Nieuwjaarsborrel SP Velsen
in De Delta, Rijnstraat 2, IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Dinsdag 13 januari
Oud papierinzameling Parnassiaschool, Dinkgrevelaan in
Santpoort. Van 16.00 tot 16.30 en
van 18.30 tot 19.30 uur.
Informatieavond
Sterren
College Haarlem, Korte Verspronckweg 150: over leerwegondersteuning en praktijkonderwijs. Van 20.00 tot 22.00 uur. Info www.swv-vo-zuid-kennemerland.nl.
Stadsschouwburg
Velsen:
Hitshow van The Dutch Eagles.
Aavang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
Film ‘Un Secret’. Aanvang 20.30
uur.

Woensdag 14 januari
Oud papierinzameling Parnassiaschool, Dinkgrevelaan

Vogelbeurs
Fauna Felisena

IJmuiden - Zondag 11 januari
houdt vogelvereniging Fauna Felisena weer een vogelbeurs aan
de Eksterlaan.
Daar kan men terecht voor een
vogel en een kooitje, voer en
diverse andere artikelen. Ook
wordt er informatie over de verzorging van vogels gegeven.
Het belooft een gezellig evenement te worden voor alle vogelliefhebbers, met een drankje en
een hapje.
De vogelbeurs wordt gehouden
in het verenigingsgebouw Jan
Ligthart aan de Eksterlaan 8, van
10.00 tot 14.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Michael begroet zijn broer Christian (foto: Alexandra Drenth)

‘Feest’ van ‘t Voetlicht
wordt familiedrama
IJmuiden - Toneelvereniging ’t
Voetlicht was maandag en dinsdag te zien in het Witte Theater
met de voorstelling ‘Feest!’, onder
regie van Cok Sjoukens.
Ooit zag ik de Deense filmversie
Festen en daarvan was ik erg onder de indruk. Nadat ik hoorde
dat ’t Voetlicht voor de toneelversie had gekozen, had ik aan de
ene kant bewondering voor hun
lef, het is geen gemakkelijk stuk.
Een toneelvereniging kan zich
hier gauw aan vertillen. Maar het
is niet eerlijk om amateurs met
beroepsspelers te vergelijken.
De beklemmende sfeer die de
film kenmerkt werd niet geëvenaard, maar ze kwamen een heel
eind in de goede richting.
Vader Helge (Leo Commandeur)
viert zijn 60e verjaardag, reden
dus voor een groot feest. Als de
gasten arriveren, blijkt al snel dat
het niet helemaal koek en ei is
in de familie. Jongste zoon Michael (Joep Brinkhof) staat niet
op de gastenlijst, omdat hij altijd
ruzie veroorzaakt. Ook de oudste zoon Christian (Jan Commandeur) en zus Helene (Sonia van Hoorn) kunnen niet goed
met hem overweg. Het feest wil
maar niet op gang komen. Ceremoniemeester Helmut (geweldige rol van Niels Bruggenkamp)
doet zijn best. Zijn vrouw Bente

(knappe prestatie van debutante
Monique Verkruyssen) wil eerst
steeds maar weg, maar naarmate de drank vloeit, gaat ze het
steeds gezelliger vinden.
Dan doet Christian tijdens een
speech een onthulling: hij en
zijn tweelingzus Linda zijn in hun
jeugd misbruikt door hun vader.
Zijn zus heeft om die reden zelfmoord gepleegd. Eerst heerst
er ongeloof en het feest wordt
krampachtig in stand gehouden.
Dan vindt Helene een afscheidsbrief van Linda, waaruit blijkt dat
het waar is. De sfeer wordt grimmig. ,,Jullie waren nergens anders goed voor’’, bijt Helge zijn
zoon toe. Na heel wat ontwikkelingen volgt er een gevecht tussen vader en zoon. Dan is het de
volgende morgen, iedereen verschijnt aan de ontbijttafel. Helge biedt zijn excuses aan en vertelt het gezelschap dat hij weet
dat dit de laatste keer is dat zij
als familie bij elkaar zijn. Michael
vraagt zijn vader de kamer te
verlaten omdat zij daar niet meer
samen met hem willen zijn. Deemoedig verlaat Helge het vertrek en hij vraagt zijn vrouw Else (Sonja Floor), die hem steeds
trouw volgde, mee te gaan. Zij
blijft echter zitten aan de ontbijttafel en kiest eindelijk voor haar
kinderen. (Carla Zwart)

Werk Zeeweg uitgesteld
IJmuiden - Door weersomstandigheden zijn de geplande werkzaamheden van deze week aan
de Zeeweg tussen Driehuis en
IJmuiden met onbepaalde tijd
uitgesteld. Het gaat om rioleringswerk tussen de spoorwegovergang en de Heerenduinweg.
Het oorspronkelijke plan was
om dit stukje weg te sluiten voor
verkeer vanuit Driehuis voor een
periode van drie dagen.

Er is gekozen voor een tijdbesparende methode (‘insituform
kousmethode’), zodat de werkzaamheden tot slechts enkele
dagen worden beperkt. Normaal
duren werkzaamheden aan het
riool minstens een paar weken.
Zodra de werkzaamheden worden aangevangen zal het verkeer vanuit Driehuis naar IJmuiden worden omgeleid over het
Pontplein.
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Ouderennieuws
Vogel mag weer vliegen
IJmuiden - Afgelopen zomer
werd fusievereniging StormvogelsTelstar ontbonden. De amateurs kwamen weer op eigen
benen te staan. Volledig op eigen kracht is IJ.V.V. Stormvogels
de weg ingeslagen naar een ongetwijfeld mooie toekomst.
Als belangrijk onderdeel van dit
nieuwe pad is het oude logo in
ere hersteld. Dit betekende wel

dat alle wedstrijdtenues vervangen moesten worden door nieuwe tenues waarop de vogel en
het schild weer te bewonderen
zijn. Met name dankzij vele bedrijven in de regio heeft IJ.V.V.
Stormvogels meer dan 30 teams
in een nieuwe outfit kunnen steken. Deze week gaat de dank uit
naar: Bannink & Partners, sponsor van de E2.

Run2Day sponsor voor trainers

Prijzen voor beste
atleten bij AV Suomi
Santpoort-Noord - Tijdens de
nieuwjaarsreceptie bij Atletiekvereniging Suomi werden naast
de nodige beste wensen ook de
nieuwe pakken voor de trainers
uitgewisseld. Dankzij deze trainingspakken van Run2Day uit
Haarlem kan de sterk groeiende vereniging zich professioneler presenteren. Run2Day was al
bordsponsor maar wilde wel iets
extra’s doen voor de vereniging.
Suomi is nog steeds op zoek
naar meer sponsors die de sport
een hart onder de riem willen
steken. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ton
Aardenburg via ton.miranda.aardenburg@planet.nl.
Verder werden tijdens de receptie diverse prijzen uitgereikt aan
leden met bijzondere prestaties. Zo werden er prijzen uitgereikt aan jeugd uit alle categorieën en volwassenen, de zogeheten prestatieprijzen Degenen
die deze prijs in ontvangst mochten nemen waren, van jong naar
oud: de C-pupillen: Viktor Bakker en Kikki Rozenmeijer, de Bpupillen: Stijn van Asselt en Di-

an Blok, de A-pupillen: Jochem
Dobber en Laura de Lange, Djunioren: Ilan Langedijk en Rachel Mein, C-junioren: Jelle Venema en Sanne de Boer, B-junioren: Steve Bakker en Roseanne
Dekker, A-junioren: Daan Lips
en Sharona Bakker. Bij de senioren ging deze prijs bij de heren naar een team, namelijk Erik
Looij, Daan de Geus, Erik Knevel
en Tom Metselaar. Bij de vrouwen ging deze prijs naar topatlete Femke van der Meij. Tot slot
was er een prijs bij de Masters,
deze gingen naar Pascal Geursen en Ria Verhulst. Verder werden er Suomi cups uitgedeeld
aan vrouwen senior Esther Kalkman, vrouwen 35+ Petra Bakker,
mannen senior Paul Stolk, Mannen 40+ Bob Keuzekamp en
mannen 50+ Hans de Graaf. De
‘Piet Grutteke’ wisselbeker ging
naar hoogspringer Jelle Venema
die op 15-jarige leeftijd al een
hoogte behaalde van 1,90 meter.
Deze aanstormende topatleet is
dan ook opgenomen in de Nederlandse Selectie. Kijk ook op
www.avsuomi.nl.

Heliomare start Fitkids
Wijk aan Zee - Heliomare Sport
houdt op 14 januari een open
sportmiddag speciaal voor kinderen met een chronische ziekte
en/of beperking van 6 tot 18 jaar.
Deze sportmiddag is van 13.00
tot 15.00 uur in de sporthal van
Heliomare.
Fitkids is een programma van een
jaar, waarna wordt gewerkt naar

aansluiting van een sportclub in
eigen omgeving. Getraind wordt
onder professionele begeleiding
van een (kinder)fysiotherapeut
en bewegingsagoog.
Voor meer informatie: Heliomare sport: 0251-2882 88 of info-sport@heliomare.nl of kijk op
www.fitkids.nu. Hier kan men
zich opgeven voor deelname.

ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dinsdag vanaf 20.00 uur en vrijdag
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag
13.00 uur. Schilderen, donderdag
09.00 tot 12.00 uur. Alle activiteiten vinden plaats in dorpshuis
Het Terras.
Hobbyhuis van A tot Z, Kromhoutstraat
IJmuiden,
0612650716, mevrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stichting gevolgd kunnen worden zijn
op de maandag: Schilderen en
houtbewerking, op de dinsdagdonderdag- en vrijdagmorgen
van 09.30 tot 11.30 uur: diverse computercursussen, ‘s middags een inloop met verschillende activiteiten en houtbewerking, woensdag: kledingmaken,
tiffany zowel ’s middags als ’s
avonds en houtbewerking, donderdag: computercursus voor
mensen met een beperking, darten en houtbewerking, en tenslotte op de vrijdag: diverse computercursussen, tiffany en houtbewerking.
Elke dinsdagmiddag van 13.30
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kosten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten
van 13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Tot en met 6 januari is er geen open tafel. De eerstvolgende open tafel is op 7 januari. Altijd een kopje koffie/thee.
Kosten 5,-. Uiterlijk 2 dagen van
tevoren opgeven.
Restaurant is er op maandag,
dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30
uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor
5,50.
Elke tweede woensdag van
de maand erwtensoep. Kosten
1,50 euro. Aanvang 12.00 uur. U

Cursus tekenen
en schilderen
Beverwijk - Half januari start
Atelier Beverwijk aan de Scheijbeecklaan een cursus tekenen en schilderen op de dinsdagavond door Els Moes en een
cursus portrettekenen op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur
door Paul Baars.
De cursussen zijn geschikt voor
zowel voor beginners als gevorderden en bestaan uit tien lessen.
Voor inlichtingen: M Mak tel
0251-226002 of kijk op www.
atelierbeverwijk.nl.

hoeft zich niet aan te melden. De
eerstvolgende snertmaaltijd is
op woensdag 14 januari.
Cinema Zeewijk elke derde
donderdag van de maand. Aanvang 19.30 uur. Kaartjes 2,- p.st.
incl. kopje koffie of thee. Kaartjes zijn dagelijks verkrijgbaar
aan het buffet tussen 09.00 en
17.00 uur. in het weekend van
13.30 tot 16.30 uur. Eerstvolgende filmvoorstelling donderdag 15
januari.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561500.
Seniorenrestaurant de Moerberg is zeven dagen per week
geopend van 12.00 tot 14.00 uur.
U hoeft zich niet vooraf aan te
melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingrediënten kost
6 euro maandag t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 9 januari: tomatensoep, zuurkoolstamppot,
speklapje, ijs met slagroom en
een kopje koffie. Opgeven tussen 11.00 en 12.00 uur. Aanvang
12.30 uur. Toegang 5,-.
Restaurant geopend op maandag en woensdag vanaf 12.30
uur. Opgeven vooraf niet nodig.
Kosten 5,-.
Cinema: film Ja Zuster, Nee
Zuster vrijdag 9 januari om 19.30
uur. Kosten 2,- incl. kopje koffie
of thee en een hapje.
Internetcursus is vol.
Exposanten van schildersclub
Velserhooft tonen hun werk. Elke werkdag van 09.00 tot 16.00
uur en op zondag van 11.30 tot
14.00 uur. Toegang gratis.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Bingomiddag door leerlingen
CIOS op maandag 12 januari,
14.30 uur. Deelname 3 euro.
Erwtensoep met roggebrood
donderdag 15 januari om 12.30
uur. Kosten 6 euro.

Middagje naar SnowPlanet
op donderdag 15 januari. Vertrek
13.30 uur. Incl. koffie en gebak.
Deelname 10 euro.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255533885.
Vragen over zorgverlening kunt
u terecht bij Frontoffice van
Zorgbalans. Tenslotte kunt u terecht voor vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus
0255-518888.
Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag
voor 55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Kosten 5,. Vanaf 16.00 uur bent u welkom.
Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur.
KBO Velsen, Wally de VriesOoms. Tel. 023-5384997 0617044490
Velserbroekse Sociëteit met
als onderwerp ‘Alles over schoenlepels’. Maandagavond 12 januari. Aanvang 20.00 uur. Kosten leden 2,- incl. koffie, niet-leden 3,inclusief koffie.
Busreis dinsdag 27 januari naar
Leerbroek. Kosten 37,-. Vertrek
Hofstde 09.00 uur, Vondellaan
09.05 uur, Zeewijkplein 09.10
uur, Marktplein 09.20 uur.
Huis ter Hagen, Lodewijk van
Deyssellaan 254 Driehuis, telefoon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten 10,- voor drie lessen. Opgeven bij de receptie.
Restaurant elke dag van 16.00
tot 18.30 uur geopend voor een
snack of kleine maaltijd. Opgeven vooraf is niet nodig.

Nieuws uit de huizen De
buur t

De
Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon
0251-210050, e-mail info@demel.nl

Nieuws
uit de en
iz
u
h
t
r
buu

PC beginnerscursus: start donderdag 22 januari van 19.30 tot
21.30 uur. Negen lessen met informatie over diverse programma’s
van Windows, muisbesturing en e-mailen.
Fitness voor vrouwen: vanaf 9 januari elke vrijdag van 9.30 tot
10.30 uur. Kosten 10 lessen 25 euro. Kinderopvang is mogelijk.
Levensverhalen 60plussers: verhalen kunnen bruggen bouwen
tussen mensen. In De Mel start een verhalengroep voor 60 plussers. De informatiebijeenkomst hierover is op dinsdag 13 januari

Geen krant gehad?
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Onderzoek
Velser Affaire
gaat van start

Burgemeester Cammaert voert het woord (foto: Ko van Leeuwen)

Somberheid troef in
nieuwjaarstoespraak
IJmuiden - De eerste toespraak van Peter Cammaert
in het nieuwe jaar was somber van toon. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie in de Burgerzaal sprak de burgemeester maandagavond over de
gevolgen van de sterk teruglopende economie.
,,Vanuit een financieel-economisch perspectief zijn we aan
een somber jaar begonnen’’, aldus Cammaert. ,,Toch wil ik er
op duiden dat Velsen in een van
de meest groeikrachtige regio’s
van Nederland ligt. Velsen ligt in
een gebied dat niet alleen nationaal, maar ook op internationale schaal meetelt. Vanuit een gezamenlijk belang zullen we in dit
gebied onze positie niet alleen
moeten zien te behouden, maar
ook zien te versterken. Hierbij
zullen overheden en maatschappelijke partners samen moeten optrekken. De economische

agenda vormt hiervoor een goede basis.’’
Cammaert sprak ook over de
problemen bij Corus. ,,We zien nu
al dat Velsenaren direct worden
getroffen. Met hun onzekerheid
leven we mee, want dat raakt
ook ons.’’ De gemeente Velsen
heeft een half miljoen euro gereserveerd voor de omscholing van
werknemers. ,,Dit geld kan worden gebruikt om met name jongeren in het werkproces te houden’’, aldus de burgemeester,
die ook kort vooruitblikte op de
gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2010. Het college wil voor
die tijd nog een aantal zaken afwikkelen, zoals het kiezen voor
een ontwikkelaar van het centrum van IJmuiden en het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de kust. Tevens vestigde Cammaert alvast de aandacht
op Sail 2010, waarvan de voorbereidingen inmiddels zijn begonnen. (Friso Huizinga)

IJRB oefent op het ijs
IJmuiden aan Zee - Omdat
de winterperiode is aangebroken en het ijs op het binnenmeer
net aan dik genoeg was, besloot
een aantal leden van de IJmuider
Reddingsbrigade hier te gaan
oefenen, met name wat de IJRB
kan doen als er personen door
het ijs gezakt zijn.
Eerst werd de meldkamer van
de brandweer ingelicht over de
oefening, want het is wel eens

voorgekomen dat een oplettende burger de hulpdiensten alarmeerde.
Na 100 meter gelopen te hebben sloegen de IJRB leden een
bijt waar om beurten een persoon in ging welke dan gered
moest worden of zichzelf moest
redden.
Na een geslaagde praktijkoefening ging de volgende groep aan
de gang met dezelfde oefening.

Velsen - In 2006, ruim 60 jaar na
de Tweede Wereldoorlog, hebben particulieren de Stichting
Steun Onderzoek Velser Affaire opgericht, met als doel steun
te verlenen aan wetenschappelijk onderzoek naar de Velser Affaire. Deze affaire bestaat uit een
conglomeraat van (vermeende)
handelingen en gebeurtenissen
in en rond de gemeente Velsen.
De beeldvorming roept tot op
de dag van vandaag emotionele reacties op bij direct en indirect betrokkenen, zelfs tot in de
derde generatie. De SOVA heeft
sinds haar oprichting verschillende activiteiten ontwikkeld, zoals het jaarlijks organiseren van
een lezing rondom Bevrijdingsdag. Veel betrokkenen vertrouwen erop dat serieus onderzoek
zoveel duidelijkheid zal opleveren, dat de Velser Affaire op verantwoorde wijze in de geschiedenisboeken kan worden bijgeschreven. De SOVA stelt subsidie
beschikbaar voor een tweejarig
onderzoeksproject over de Velser
Affaire. Daarbij zal deze kwestie,
die voornamelijk speelde in de
jaren 1944 tot 1946, in een bredere historisch context worden
geplaatst. De voorgeschiedenis van de gemeente Velsen en
in het bijzonder van IJmuiden zal
eveneens bij het onderzoek worden betrokken. Ook is er aandacht voor de vraag waarom deze affaire in Velsen - en ver daarbuiten - meer dan zestig jaar na
dato de gemoederen nog altijd
zo sterk bezighoudt. De kosten
van het wetenschappelijk onderzoek zijn voorlopig geschat op
ruim 200.000 euro. De garantie
voor dit bedrag is in belangrijke
mate tot stand gekomen door de
toezeggingen respectievelijk besluiten van het ministerie VWS,
provincie Noord-Holland en gemeente Velsen. Mede dankzij de
vele particuliere donateurs van
het eerste uur en de grote donaties van Stichting Democratie
en Nationaal Fonds Vrijheid en
Veteranenzorg gaat het onderzoek nu daadwerkelijk van start.
Het comité van aanbeveling blijft
zich volop inzetten voor aanvullende fondsenwerving, met name
in Velsen. Ook enkele particulieren hebben meerjarige ondersteuning toegezegd. Het bestuur
heeft het aanbod van KPMG/
Meijburg en CO met dank aanvaard de stichting op fiscaal/financieel gebied te adviseren en
de jaarrekening te controleren.

Te snel

Velsen-Zuid - Bij een snelheidscontrole op de Amsterdamseweg
zijn vorige week donderdag tussen 08.40 en 11.10 uur 709 voertuigen gecontroleerd. Hiervan
reden er 80 harder dan de toegestane 80 km/uur. De hoogst
gemeten snelheid was 132 km/
uur.

Concentratie tijdens de repetitie van de musical Parade

Musicalvereniging
Unidos is bijna klaar
Driehuis - Het Ichthus Lyceum lijkt op dinsdagavond,
de repetitieavond van musicalvereniging Unidos, wel op
een bijenkorf. Overal gonst en
zoemt het van de activiteiten.
In de gymzaal wordt onder
leiding van choreografe Sanne Ooms een dans extra geoefend. Dit onder pianobegeleiding van Bas van Rhee, die
deze avond de nieuwe muzikale leider en repetitor Theodore Orfanidis vervangt. In
een andere ruimte nemen
twee spelers een scene door.
Op de gang wordt druk gewerkt aan de kleding, spelers
passen hun kostuum.
Op 6 en 7 februari staat Unidos
op de planken van de Stadsschouwburg met de musical Parade. Die vertelt het waargebeurde verhaal van Leo Frank,
die vals beschuldigd wordt van
de moord op het dertienjarige
meisje Mary. Het speelt zich af in
het Amerika van 1913.
,,We wilden dit keer een musical zonder tralala, zoals Grease bijvoorbeeld. Die is ook leuk
en gaan we misschien ooit nog
eens doen, maar dat genre zijn
we toch een beetje ontgroeid.
We wilden iets met een boodschap’’, vertelt Aafje Hammerstein. ,,We hebben het ons niet
gemakkelijk gemaakt, het is een
moeilijk stuk om over te brengen.
Maar iedereen is enthousiast en
gedreven, dus dat gaat wel luk-

ken.’’ Ze vervolgt: ,,De muziek zit
vol tegenstrijdigheden. De liedjes van het ensemble hebben
iets vrolijks, heel Amerikaans
en vol bravoure. Terwijl de solo’s
juist heel weemoedig zijn.’’ Lennart Philippo speelt Leo Frank
en ook hij is vol lof over de muziek. ,,Het heeft iets heel eigens,
ik heb zoiets nog nooit eerder
gehoord. Dit kan alleen componist Jason Robert Brown maken.’’
Over zijn rol: ,,Leo Frank is een
droevig iemand, een vat vol emoties, maar hij kan zijn gevoelens
niet uiten.’’ Het is voorlopig de
laatste rol, die Lennart zal spelen
bij Unidos. Hij volgt aan het conservatorium in Rotterdam de opleiding muziek en theater en dat
is een zware opleiding, die veel
tijd opeist. Charlotte Duinen doet
voor het eerst met Unidos mee
en heeft meteen een grote rol te
pakken: zij speelt de vrouw van
Leo Frank. ,,Spannend. Het is een
heel daadkrachtige vrouw’’, vertelt ze. ,,Parade is een mooie musical met veel emotie. Het is een
breed stuk, er zitten meerdere
kanten aan.’’ Charlotte deed de
vooropleiding voor het conservatorium, richting musical. Maar
zij besloot dat musical voor haar
een hobby blijft. De Parade van
musicalvereniging Unidos is te
zien op vrijdag 6 en zaterdag 7
februari in de Stadsschouwburg
Velsen. Kaartverkoop via www.
musicalvereniging-unidos.nl of
telefonisch via de schouwburg:
0255-515789. (Carla Zwart)

In Bibliotheek Velsen

Muzikale opening
van Freezing Frames
IJmuiden - Zaterdag 10 januari,
vanaf 13.00 uur, zullen de zangeressen Mieke Giga Stemerdink
(De Gigantjes) en Wilma Bakker
(La Sirene) met begeleiding van
de pianist Robert Jan Kloppenburg de tentoonstelling van Lisette de Zoete opluisteren met
hun optreden in de centrale bibliotheek in IJmuiden. Bij de aanvang van de opening om 12.45

uur zal de film ’Zielskreet’ vertoond worden, waar Lisette een
muurschildering voor gemaakt
heeft. Deze film is een samenwerkingsproject tussen documentairemaakster Micheline van
Dijk, zangeres Floortje Klomp en
kunstenares Lisette de Zoete. De
tentoonstelling duurt tot en met
7 februari. De werken van Lisette
zullen tevens te koop zijn.
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Expositie
Schildersclub
Velserhooft

Tijmen prikt gaatjes in de pinda’s

Voedsel voor de vogels
Driehuis - Vogels kunnen in de
winter wel wat extra voeding gebruiken. In het Pieter Vermeulen
Museum was er afgelopen zondag een leuke knutselactiviteit
voor kinderen: zij maakten een
voedermobiel.
Drie takken werden met touw
aan elkaar vastgebonden, in de
vorm van een driehoek. De uiteinden van de touwtjes werden
aan elkaar vastgeknoopt, zodat
de mobiel kan hangen. Aan de
drie hoeken kwam een streng
pinda’s te hangen, een potje met
voedsel en een vetbol. Daarna
werden de kale takken versierd
met groene bladeren.
Isa (6) heeft grote moeite om de
takken aan elkaar vast te binden, ze schieten steeds los. ,,Ik
ben niet zo goed in knopen’’, verzucht ze.
,,Zal ik helpen?’’, biedt haar vader aan. Maar Isa wil het zelf
doen. Dan maakt ze zich kwaad

en even later kijkt ze verbaasd
naar de driedubbele knoop, die
ze zojuist maakte. De nichtjes
Lotte en Renée kwamen met
hun oma Truus mee, die vrijwilligster is in het museum.
Renée houdt een pinda vlak
voor haar neus, met een prikpen
maakt ze er een gaatje in, zodat hij aan de sliert geregen kan
worden.
,,Op je priklap leggen, straks
prik je in je vingers’’, waarschuwt
Truus haar kleindochter.
Ook Tijmen (4) is gaatjes aan het
prikken in de pinda’s. Hij moet
hierbij zoveel kracht zetten, hij
heeft rode wangen van de inspanning. Olivier (10) is als eerste klaar, binnen een half uur
heeft hij de voedermobiel in elkaar gezet.
Moeilijk vond hij het niet: ,,Het
was een makkie’’, zegt hij stoer.
De mobiel krijgt thuis een mooi
plekje in de tuin. (Carla Zwart)

Autorit eindigt in tuin
Regio - Een 16-jarige jongen uit
Velsen-Noord is vorige week met
de auto van zijn vader in de tuin
van een woning aan de Zeestraat
in Beverwijk beland. De jongen
had de auto meegenomen en
was met twee vrienden van 15
en 16 jaar een stukje gaan rijden.
Op weg naar huis ging het fout.
Hij reed te hard, raakte de macht

over het stuur kwijt en belandde
met de auto in de voortuin van
een woning. De jongens zijn niet
gewond geraakt. Ze zijn na de
aanrijding weggevlucht. De bestuurder is in zijn woning aangehouden. De andere twee dienen zich te melden voor verhoor.
Tegen de joyrider wordt procesverbaal opgemaakt.

Extraatje voor mensen
met laag inkomen
Velsen - Voor mensen met een
laag inkomen is er in deze periode een extraatje beschikbaar
gesteld door het Rijk, de zogenoemde 50 euro regeling voor
minima.
De regeling is bedoeld voor
mensen met een inkomen tot 12
procent van het bijstandsniveau.
Daarnaast wordt rekening gehouden met het vermogen. Deze grens is gelijk aan de vermogensgrens volgens de Wet Werk
en Bijstand. De mensen die al
een uitkering hebben, krijgen de
50 euro automatisch en verder

iedereen die bekend is bij de gemeente krijgt een formulier thuis
gestuurd.
Wie hier meer over wil weten kan
contact opnemen met Formulierenbrigade Velsen. Deze is gevestigd in Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw
‘de Delta’, Rijnstraat 2 te IJmuiden. Op werkdagen open tussen 09.00 en 17.00 uur op 0255533885 en via e-mail: formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl.
Mensen die graag hulp willen
maar niet mobiel zijn komt de
formulierenbrigade aan huis.

Santpoort-Noord - Schildersclub Velserhooft exposeert nog
de hele maand januari in de Hofstede. Het thema dit jaar is: ‘Water in vele vormen’.
De vijftien deelnemers, die
woensdagmorgen in Velserhooft
onder leiding van Afke Spaargaren schilderen, tonen jaarlijks
hun divers werk in de Hofstede. Zo schildert Hélène Altena
met acrylverf een vlucht vogels
in vogelvluchtperspectief. Origineel zijn de zwemster van Toos
Hoogzaad en de kleurige vissen
van Els van der Heijde. Marianne
Hosper laat haar paard spetteren in zee. Marij van Reijendam
toont een winters Marken.
Ook de aquareltechniek is goed
vertegenwoordigd. Zo laat Aaf
Hoogzaad de schoonheid van
een zwemmende zwaan zien.
Suus Bijleveld toont ontdooid
en bevroren water. Lida Spijkerboer-Mons laat de hoogovens
en de zon in het water schitteren.
De vuurtoren van Anita Bonnema staat als een rots in de branding. Ankie Baardman laat een
dorpsgezicht zien uit Thailand.
Paul Egner exposeert zijn aquarellen: landschappen rond Spierdijk en in Groenland.
Olieverf is het medium van Lenie Cortel en Ria Kras. Het onderwerp is de zee met resp. surfers en schepen. Miep Groot laat
met haar kleine doekjes in de
H2oil-techniek, twee krachtige
watergolven zien. Tenslotte hangen er twee pastels van Hanneke Cortel.
De expositie is te bezichtigen tijdens kantooruren. De Hofstede
is te vinden aan Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek, telefoonnummer 023-5386528.

Thuishulp
bij dementie
IJmuiden - Wie meer wil weten over thuishulp en dementie
is van harte welkom in het Alzheimercafé op dinsdagavond 13
januari in IJmuiden in de bibliotheek aan het Dudokplein 16 in
IJmuiden. Tijdstip: van 19.30 uur
tot 21.00 uur. De deur is open
vanaf 19.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen met
geheugenproblemen, partners,
kinderen, vrienden en buren. Wie
er nog nooit eerder is geweest,
moet beslist komen kennismaken. De toegang én het eerste
kopje koffie zijn gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig.
Bezoekers krijgen informatie van
hulpverleners en van mensen
die uit eigen ervaring spreken.
Bij elk café worden deze geïnterviewd door een vaste gespreksleider. Na dit gesprek is er gelegenheid om vragen te stellen.
Er is een tafel met brochures en
andere literatuur om thuis eens
rustig na te lezen.

Startende ondernemers zijn van harte welkom tijdens Januari Startersmaand van Rabobank Velsen en Omstreken

U bent van harte welkom

Januari Startersmaand
bij Rabobank Velsen
Velsen - Voor wie overweegt
voor zichzelf te beginnen of net
een eigen bedrijf is gestart is de
Januari Startersmaand van Rabobank Velsen en Omstreken.
Deze maand zijn starters vier
zaterdagen lang welkom in het
Rabobank kantoor aan Dokweg
17 in IJmuiden. Daar is volop informatie te vinden over het starten van een eigen bedrijf.
Tijdens Januari Startersmaand
geven verschillende specialisten op het gebied van verzekeren en financiële, juridische en
fiscale dienstverlening bruikbare tips over beginnend ondernemerschap. De adviseurs van
Rabobank Velsen en Omstreken zijn aanwezig om starters
in te lichten over de voordelen
van bankieren bij Rabobank. Wie

kiest voor de Rabobank, kiest
immers voor een solide partner
met kennis van zaken. De Rabobank is niet voor niets de nummer een voor bedrijven. Wie zijn
bankzaken tijdens Januari Startersmaand onderbrengt bij deze bank, ontvangt het Rabo Ondernemerspakket één jaar gratis. Bovendien maakt men kans
op een set ondernemersboeken.
Deze boeken worden na iedere
startersdag verloot onder de ondernemers die hun gegevens in
de bankhal hebben achtergelaten. De startersdagen van Rabobank Velsen en Omstreken vinden plaats op de zaterdagen 10,
17, 24 en 31 januari van 10.00 tot
13.00 uur. Aanmelden kan via de
website www.rabobank.nl/velsen.

Lezersactie

Scapino Ballet
met ‘Tous les Jours...’
Velsen - De titel ‘Tous les jours,
a tous points de vue, on va de
mieux en mieux’ (‘Elke dag word
je in alle opzichten beter en beter’) verwijst naar een uitspraak
van de Franse apotheker Émile
Coué die aan het begin van de
vorige eeuw de therapie van de
autosuggestie als psychische
geneeswijze ontwikkelde..
In ‘Tous les jours, a tous points
de vue, on va de mieux en mieux’
wil choreograaf Hans Tuerlings
iets pakken wat nauwelijks grijpbaar is en net zo vluchtig als de
dans zelf. Momenten waarop alles samenvalt, een fractie van
een seconde waarin onvermoede verbanden zich plotsklaps in
volle glorie openbaren. ‘Tous les
jours, a tous points de vue, on va
de mieux en mieux’ beschouwt

op ontroerende wijze het leven in
al zijn facetten. Het streven is uiteindelijk om zo’n voor het voetlicht gebracht moment van pure waarneming waarop alles samenvalt door te laten dringen tot
de toeschouwer. www.scapinoballet.nl
Scapinodanser Jan Kooijman
verzorgt voorafgaande aan de
voorstelling ‘Tous les jours...’ een
inleiding.Kooijman vertelt over
het Scapino Ballet Rotterdam en
het leven van een danser, maar
ook over het repetitieproces en
Tous les jours... Een unieke gelegenheid om meer over moderne dans te weten te komen en
kennis te maken met een Scapino danser.
Toegang normaal 11 euro; met
dit artikel 9 euro.
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Hiphop
Master Moves

Gewichtsconsulentenpraktijk Catharina

Verantwoord afvallen

Santpoort-Noord - Sandra van
Veen, gediplomeerd gewichtsconsulente van de praktijk Catharina, houdt elke week op
vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur
spreekuur in het Sportcentrum
Santpoort aan de Sint Martinstraat. Wie op een verantwoorde
manier wil afvallen, is daar van
harte welkom. Sandra werkt volgens de Schijf van Vijf en heeft
een heel eigen kijk op afvallen.
Zo gelooft ze niet in een crashdieet: ,,Het overgewicht is er langzaam aan gekomen, het moet er
dus ook langzaam weer van af.
Een radicaal dieet heeft vaak een
jojo effect. Het afvallen stagneert
na een bepaalde tijd, men raakt
daardoor gedesillusioneerd en
gaat in veel gevallen weer eten.
Dan zit je snel boven je oude gewicht. Bovendien heeft snel afvallen veel nadelige effecten:
de stofwisseling raakt in de war
waardoor mensen zich duizelig en slap gaan voelen.’’ Ook is
Sandra heel persoonlijk in haar
advies. Ze kijkt goed naar de
persoon die af wil vallen, hoe het
met de gezondheid gesteld is en
wat daar het beste bij past. Ze
vraagt de mensen om een dagboek bij te houden over hun eet-

patroon en stemt daar haar voedingsadvies op af. ,,Er bestaan
veel misverstanden over afvallen.
Zo denkt men vaak, dat brood en
aardappelen uit den boze zijn.
Maar die bevatten juist vitaminen die het lichaam nodig heeft’’,
vertelt ze. ,,Alles mag, maar met
mate. Als iemand bijvoorbeeld
dol is op patat, dan mag één patatje per maand gerust.’’
Een goede manier om het gezond en verantwoord afvallen te
ondersteunen is bewegen. Daarom gaat Sandra elk weekeinde
met een aantal deelnemers wandelen n de omgeving en werkt ze
samen met Sportcentrum Santpoort. Met een clubje mensen is
dat veel gezelliger dan in je eentje. En bij wie niet direct in de
buurt woont en geen eigen vervoer heeft, komt ze op huisbezoek. Bij gewichtsconsulentepraktijk Catharina wordt verder
gekeken dan het afvallen alleen,
dit alles is afgestemd op een blijvend effect.
De praktijk is gevestigd aan de
Antillenstraat 21, voor het maken
van een afspraak of voor advies:
tel. 023 5386582. Aanmelden
kan ook via de website: www.gewichtsexpert.nl

Nieuwjaarsconcert in
Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - Zaterdag 10
januari is om 19.30 uur een echt
traditioneel nieuwsjaarsconcert
met walsen van Strauss, Brahms,
Dvorak en Bizet. In de Dorpskerk
creëert men de sfeer van ‘Night
of the Proms’ en ‘André Rieu’. Bekende walsen en een enkele polka zullen de oren van het publiek
strelen. De orkestleden zijn allemaal feestelijk in gala. Bovendien is er een drankje met ‘bubbels’ na afloop. Het symfonieorkest heet Camerata en bestaat
uit talentvolle jonge mensen. Het
is het jongerenorkest van de muziekschool in Bloemendaal. Camerata trad al vaker op onder
andere in de Philharmonie, maar
ook eerder al in de Dorpskerk,
buiten op landgoed Elswout, het
Archeon en met een ruime dele-

gatie trad het vorig jaar Pinksteren op in Parijs. Annelies Smit is
de enthousiaste dirigente van dit
orkest. Met haar bijzondere initiatieven maakt ze klassieke orkestmuziek toegankelijk voor
een breed publiek. Om die reden
ontving Annelies in juni 2008 de
‘Olifant’, de Haarlemse cultuurprijs. Annelies Smit is dirigente
van verschillende jeugdorkesten,
het Haarlems amateurorkest en
een oratoriumkoor. Ze is ook initiatiefneemster van veel muzikale reizen, zoals een jongerenorkestreis naar Parijs. Het Nieuwjaarsconcert begint al om 19.30
uur. Meteen na afloop is er voor
iedereen een glas om te proosten op het nieuwe jaar. De toegangsprijs is 10 euro per persoon. Kinderen betalen 6 euro.

Santpoort-Noord - Het jaar gaat
geweldig van startbij de Dance &
Ballet Company aan de Burg. Enschedelaan. Miss Chloe, de Hiphop en Urban specialist van de
omgeving geeft twee gast workshops waar iedereen welkom is.
Op maandag 12 januari zijn om
18.00 uur de teens aan de beurt,
vanaf 13 jaar. In basics naar de
zaal en helemaal los gaan.
Om 19.00 uur de jongens en
meiden van 17 tot 25 jaar. Enige ervaring is gewenst maar niet
noodzakelijk. Beide lessen worden kosteloos aangeboden.
Op 12 januari is er een proefles
Fit, voor dames 35+. Een betere
naam is niet denkbaar. Het blijft
iedere week weer een combinatie van verschillende vormen van
bewegen. BBB training, low impacts, dans, yoga, spierverstevigende oefeningen en stretchings
wisselen elkaar af. Jody is het
zonnetje van de week, alleen al
voor haar vrolijkheid en enthousiasme is het aan te raden een
proefles te volgen.
Speciaal voor de klassieke leerlingen uit Santpoort een speciale kleuter en kindervoorstelling
waarin zij de hoofdrol spelen, dit
keer Assepoester.
De kleuters snuffelen als muisjes, de jonge dames persen zich
in het glazen schoentje en de
tieners dansen op spitzen in de
hofdansen.
Instromen in de klassieke lessen is in januari nog mogelijk
voor kleuters vanaf 4 jaar (dinsdag 16.00 uur) en kinderen vanaf groep 3 van de basisschool
(donderdag 16.00 uur).
De voorstelling is bedoeld voor
kleuters en kinderen tot 8 jaar.
De voorstelling wordt gespeeld,
gezongen en gedanst. Het wordt
een theatertraktatie waar jong en
oud, op en voor het toneel heel
erg van zullen van genieten.
Kijk voor meer informatie op
www.dans-nu.nl

Jamsessie in
‘t Centrum

IJmuiden - Zondag 25 januari
wordt in het IJmuidense café ‘t
Centrum aan Kennemerlaan 124
voor het eerst een jamsessie gehouden. De jamsessie staat onder leiding van Paul Reyes, ook
wel bekend als Paul Aruba.
Iedereen die het leuk vindt om
een instrument te bespelen (alle
stijlen) of graag wil komen luisteren is van harte welkom. Deelnemers hoeven alleen hun instrument (inclusief kabels) mee
te nemen om lekker te gaan
jammen. Een drumstel, versterkers en microfoon zijn aanwezig.
Voor technische vragen over de
apparatuur kan contact worden
opgenomen met Paul Reyers, via
06-16887601. De jamsessie begin tom 16.00 uur en de geplande eindtijd is 21.00 uur.
Meer info? Zie www.cafe-hetcentrum.nl.

Mascha en Manfred Poppenk (foto: Wendy Dekker)

‘Made in Detroit’

Driehuizenaren maken
prachtige documentaire
Driehuis - Volgende week
donderdagavond is de prachtige documentaire ‘Made in
Detroit’ van de hand van Driehuizenaren Mascha en Manfred Poppenk te zien. De actuele en boeiende, een uur
durende, documentaire is te
zien bij Holland Doc op Nederland 2 om 23.00 uur.
‘Made in Detroit’ is gefilmd in
Detroit, de gevaarlijkste stad van
de VS. De documentairemakers
van Filmmij hebben echter heel
andere ervaringen. Detroit was
vroeger het Parijs van de VS,
maar door het wegtrekken van
de auto-industrie is de bevolking
gehalveerd. Werkloosheid, armoe en criminaliteit vieren hoogtij in Detroit. Door rassenrellen
in de zestiger en zeventiger jaren wonen er nog maar weinig blanken. Bovendien staan er
heel veel huizen leeg. Omdat Detroit ooit rijk was, zijn dat niet zo
maar huizen, maar villa’s. ,,Er is
een soort villa-ghetto ontstaan,’’
vertelt Mascha Poppenk. ,,Gedurende de vier maanden die wij in
Detroit waren, hebben wij de tienermoeders op de Catherine Fer-

guson Academy gevolgd. Hier is
een bijzondere ontwikkeling
gaande. De tienermoeders kunnen hier naar school gaan, want
er is opvang voor hun kinderen.
Naast hun studie werken zij als
stadsboeren op braakliggende terreinen midden in Detroit.
Hier zie je het omgekeerde van
wat wij in de Randstad kennen.
De stad wordt door de leegstand
van binnenuit weer groen. Op de
stadsboerderijen worden voedsel en fruit geteeld. Dit gaat naar
de tieners (de fastfoodgeneratie) en hun kinderen, de armen
en omwonenden en de rest voor
verkoop naar de markt. Door deze ontwikkeling wordt een negatieve spiraal omgebogen. Doordat werkelozen in Detroit maar
twaalf weken een uitkering krijgen, hebben zij na deze bijstand
geen inkomsten meer. Criminaliteit en armoe zijn dus veel voorkomend. De tienermoeders die
wij filmden werken niet alleen
aan hun diploma, maar ook aan
een betere omgeving voor zichzelf en anderen.’’
Meer informatie over het werk
van de documentairemakers is
te vinden op www.filmmij.nl.

Nieuwjaarsborrel SP
Velsen – De Socialistische Partij
Velsen houdt maandag om 20.30
uuur in de Delta haar traditionele Nieuwjaarsborrel. Leden en
niet-leden zijn van harte welkom
om het nieuwe jaar te begroeten. Een jaar waarin veel staat
te gebeuren én veel op het spel
staat. In een informele sfeer zal
de afdelingsvoorzitter een welkomstwoord laten horen en met

plaatsgenoten in gesprek gaan.
Ook zullen een paar creatieve leden hun overdenkingen in rijm
of poëzie ten gehore brengen.
Samen met de muziek van huisDJ Gerko belooft het een gezellige avond te worden. Het afdelingsbestuur, de fractie en de actieve leden van de Socialistische
Partij kijken alvast uit naar een
(hernieuwde) kennismaking.

Vandalisme bij VSV
Velserbroek - De politie zoekt
getuigen van vernielingen die in
nieuwjaarsnacht zijn aangericht
op het sportpark van VSV.
Onbekenden hebben diverse vernielingen aangericht en getracht

brand te stichten met doelnetten
en vlaggen. Mensen die getuige
zijn geweest of weten wie verantwoordelijk is voor de vernielingen worden verzocht contact
op te nemen met 0900-8844.
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Salonorkest
op ZoMiPo
Velsen-Noord - Zondag 11 januari treedt het Salonorkest
Charmaine op in dienstencentrum Watervliet aan de Doelmastraat 34. De voorstelling begint om 14.00 uur, zaal open om
13.30 uur. Het salonorkest is vlak
na de oorlog opgericht en speelt
romantische, licht klassieke muziek, aangevuld met operette en
dansmuziek uit de jaren ‘ 20 van
de vorige eeuw. Kaarten zijn voor
drie euro verkrijgbaar bij alle locaties en zondag aan de zaal.
Medewerkers van Aannemingsbedrijf Holleman Santpoort nemen de
sleutel van hun nieuwe Opel Vivaro in ontvangst van het Motorhuis

Motorhuis levert acht
busjes aan Holleman
Velserbroek - Eind november
heeft Aannemingsbedrijf Holleman Santpoort acht nieuwe Opel
Vivaro’s in gebruik genomen.
Deze populaire bedrijfswagens
zijn geleverd door het Bedrijfswagencentrum van Het Motorhuis in Velserbroek.
De Opel Vivaro voor Holleman
Santpoort is uitgerust met een
aantal exclusieve en handige opties die samengesteld zijn in het
Executive-pakket. De bedrijfwagens zijn tevens opgebouwd met
een aantal accessoires waarmee
Holleman Santpoort efficiënt
haar werk kan uitoefenen.
Aannemingsbedrijf
Holleman
Santpoort bouwt en restaureert

al sinds 1930. Bijna 80 jaar vakmanschap en ervaring. Holleman Santpoort is uitgegroeid tot
een all-roundbedrijf dat van alle
markten thuis is: utiliteit, restauratie en woningbouw, uiteenlopend van kantoren, bedrijfshallen, monumenten, villawijken tot
eengezinswoningen.
Het Bedrijfswagencentrum van
Het Motorhuis is sinds april van
dit jaar gevestigd in Velserbroek.
Een betrouwbare en professionele partner voor ondernemend
Kennemerland. Bij Het Motorhuis kunnen ondernemers terecht voor alle mobiliteitszaken
bij één van de ervaren account
managers.

Jamsessie
Halve Maan

Santpoort-Noord - Woensdag
14 januari is weer een jamsessie
in De Halve Maan. Van 20.00 tot
23.00 uur zullen de eerste muzikale klanken van dit jaar weer te
horen zijn. De muzikanten worden weer ondersteund door het
vaste sessieteam: Marcel Selier-zang/drums, Rafael Fernandez-bas, Bas Kors-gitaar, Robin
van Rijswijk-gitaar en de techniek is weer in handen van Tom
Makkes. Gelieve aan te melden
bij: tonhelwes@quicknet.nl. Muziekcafé De Halve Maan, Hagelingerweg 36 , Santpoort-Noord.
De toegang is gratis.

Postzegelbeurs
Santpoort-Noord - Postzegelvereniging Santpoort organiseert
zondag 11 januari een postzegelbeurs. Deze beurs wordt gehouden in Het Terras, Roos en
Beeklaan 2, Santpoort. De beurs
is open van 10.00 tot 16.00 uur,
de toegang is gratis en er zijn
voldoende ruiltafels aanwezig.
Voor nadere inlichtingen: 0235382274.

Hoeksteen gaat digitaal
Velserbroek - Basisschool De
Hoeksteen is de eerste school
in Velserbroek die zijn gehele onderwijsaanbod via digitale schoolborden aanbiedt. Hiermee is De Hoeksteen zijn tijd ver
vooruit. Het digitale schoolbord
brengt op natuurlijke en speelse wijze verrijking aan het onderwijs. De mogelijkheden zijn;
internet, schooltelevisie, foto’s
en kleine filmpjes ter illustratie van de les. Het is te vergelijken met een computerscherm zo
groot als een schoolbord, waarbij de computermuis dienst doet
als bordkrijtje.
In de klas wordt bijvoorbeeld
gesproken over een platenspeler. Veel kinderen weten niet

meer wat dat is. Met het digitale schoolbord kan de leerkracht,
met een paar klikken, een foto of
film van een platenspeler op het
schoolbord laten zien. Het lesaanbod, in dit geval van woordenschat, wordt door dit nieuwe
bord duidelijker.
Natuurlijk zijn er nog tal van andere mogelijkheden. De leerlingen van De Hoeksteen zijn laaiend enthousiast! Zij vinden deze ontwikkelingen natuurlijk
maar al te mooi. Misschien zit
daar nog wel de grootste winst.
Door het invoeren van de digitale schoolborden worden de leerlingen uitgedaagd en geënthousiasmeerd. En dat is de basis van
elke ontwikkeling.

Oud papier

The Breeze in Stage Café
IJmuiden - De power-rockblues
formatie the Breeze uit het Land
van Maas en Waal komt met hun
Nightflight cd promotoer naar
het Stage Café in het Witte Theater.
The Breeze is sinds 1984 actief
aan het rockfront en heeft inmiddels al 8 cd’s op haar naam
staan. Dat de band een behoorlijke reputatie heeft opgebouwd
blijkt uit het feit dat er op alle grote podia in het land is opgetreden. Na een verwoestende
brand in de oefenruimte waarbij
alle instrumentaria verloren ging,
vocht de band zich terug op het

podium en was weer helemaal
weer terug in the scene, met als
resultaat een tweede top 100 notering van de nieuwste single, en
een uitnodging om in het voorprogramma te staan van Status
Quo in een uitverkochte HMH.
Zondag is het podium van het
Stage Café aan de beurt om
door de Breeze gepolijst te worden. De Breeze bestaat uit:
Nick Helmond, Niels van Eldijk
en Hein van Kastel. De aanvang
is om 16.30 uur. De toegang is
gratis. Het Witte Theater is gevestigd aan de Kanaalstraat in
IJmuiden.

Santpoort-Noord - Dinsdag
13 en woensdag 14 januari
wordt er weer oud papier ingezameld voor de Parnassiaschool
te Santpoort. De papiercontainer staat van 18.30 tot 19.30 uur
op het grasveld bij de kerk Dinkgrevelaan. Op dinsdagmiddag is
de container ook geopend van
16.00 tot 16.30uur. Door het inleveren van het oud papier dingt
men mee naar de heerlijke slagroomtaart, die maandelijks wordt
verloot.

Kerstbomen
in brand

IJmuiden - Op het Moerbergplantsoen heeft de politie vorige
week twee jongens uit IJmuiden
(18 en 19 jaar oud) aangehouden
op verdenking van brandstichting. Zij hadden kerstbomen uit
een bestelauto gehaald en deze
naast de skatebaan in brand gestoken. Tegen beide jongens is
proces-verbaal opgemaakt.

Schollegala in Noordzee
IJmuiden - Dweilgroep de
Schollekoppen organiseert in
hun negende seizoen wederom het Schollegala. Dit fantastische carnavalsfeest hebben ze
vele jaren bij Cross Road Hall in
IJmuiden gevierd met vele gastverenigingen.
Voor de eerste keer gaan ze
dit carnavalsfeest nu geven in
strandpaviljoen Noordzee omdat Cross Road Hall opgehouden is te bestaan. Frans en Ursula, de eigenaren van strandpaviljoen Noordzee, waren direct
enthousiast over het idee om het
Schollegala bij hen te vieren en
stelden hun strandpaviljoen en
feestzaal ter beschikking.
Op zaterdag 10 januari gaat het
Schollegala om 20.00 uur van

start. Er komen maar liefst vijftien gastverenigingen op bezoek. Ze komen uit alle windstreken van Nederland. Muzikaal is
het ook weer goed verzorgd door
Drive in Star Music, Boerenkapel
de Jolige Geiten, zanger Harold
en zanger Ben. Stuk voor stuk
kanjers en muzikale feestneuzen. Ook zullen er enkele dansmariekes optreden.
Alles is tot in de puntjes geregeld, vrolijke mensen, goede muziek, gezellige bediening
en lekkere drankjes en hapjes in een prachtig strandpaviljoen. Kortom, een feest zoals van
de Schollekoppen verwacht kan
worden. Uiteraard zijn feestneuzen uit IJmuiden en omstreken
van harte welkom.
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Conny Braam
op Seaport FM

Jamsessie Polderhuis

Velserbroek - Zondagmiddag
11 januari om 15.30 uur opent
buurthuis de Veste in het Polderhuis in Velserbroek voor de
tweede maal haar muzikale deuren.
Elke tweede zondag van de
maand organiseert buurthuis de
Veste in samenwerking met Kolo jamsessies in de kantine. De
jamsessies zijn voor muzikanten
een mooie gelegenheid om zijn
of haar muzikale talenten in een
ongedwongen sfeer aan het publiek te laten horen, en worden

door diverse muzikanten ondersteund.
De middag begint om 15.30 uur
en er wordt geen toegang gevraagd. De jamsessie duren tot
18.30 uur. De vaste band zal de
middag openen met of zonder
gastmuzikant. Ben je solist en
heb je geen collega’s met wie je
op de sessie kan spelen dan is er
altijd de mogelijkheid om met de
vaste band te spelen. Zie voor
info www.buurthuis-de-veste.nl
of bel met Tim Kors om je op te
geven 0649944923.

WN2000 start met vele
ontwikkelingen 2009
IJmuiden - Stichting WN2000
start 2009 goed, want er zijn volop ontwikkelingen op ‘bunkergebied’ in IJmuiden.
Er zal onder andere gestart worden met het project Loopgraven
en Wandelpaden, een onderdeel
uit het bedrijfsplan van WN2000.
De opdracht hiervoor is inmiddels aan aannemer Lokhorst verstrekt. Binnen dit project worden
tussen de bunkers loopgraven en
wandelpaden aangelegd. Dit betekent dat het Bunker Museum
IJmuiden er vanaf mei een unieke bezienswaardigheid bij krijgt.
Afhankelijk van de doorlooptijd
van de vergunningaanvragen bij
de gemeente verwacht de aannemer het project ruim voor mei
2009 op te leveren.
Voor de verworven Seehund mini
onderzeeër streft WN2000 ernaar
om eind 2009 de plannen voor
het permanent opstellen rond te
hebben en hiervoor fondsen te
kunnen gaan werven.
Om de bezoekers aan de batte-

rijen en andere complexen in de
voormalige vesting te informeren is WN2000 het project informatieborden gestart. Binnen
dit project zullen vandaal- en
weersbestendige informatieborden geplaatst worden bij Olmen,
Heerenduin, Schoonenberg en
het Bunker Museum IJmuiden.
Op deze borden komt allerhande informatie over de verdedigingswerken. Het streven is ook
om dit project voor mei 2009 gerealiseerd te hebben.
Het voorstel om de bunker in het
park Schoonenberg te ontsluiten
voor publiek is bij de gemeente
Velsen goed ontvangen. Vanwege de vele lopende en tijdrovende projecten heeft WN2000 voorgesteld om dit project en ook het
toegankelijk maken van de M183
op Olmen, door te schuiven naar
een volgend jaar.
Een en ander was te lezen in het
bulletin dat alle donateurs van
WN2000 inmiddels in de bus
hebben gehad.

DMC zoekt honden
Velserbroek - De Universiteit
Utrecht werkt aan een groot onderzoek naar kanker bij honden.
Hiervoor wordt de hulp ingeroepen van dierenartspraktijken in
het hele land. Dier Medisch Centrum Kennemerland werkt hier
ook aan mee. Men is op zoek
naar eigenaren van Berner Sennenhonden, Labrador, Golden en
Flatcoated Retrievers, en Duitse Herders met een stamboom.
Rottweilers kunnen met of zon-

der stamboom meedoen aan het
onderzoek. Het onderzoek betreft honden ouder dan 8 jaar.
Een dierenarts zal bloed afnemen van de hond en dit opsturen naar de Universiteitskliniek.
Op het moment dat er bloed
wordt afgenomen is het mogelijk
om direct een klein bloedonderzoek te laten uitvoeren naar de
functie van lever, nieren en alvleesklier. Een afspraak maken
kan via 023-5384444.

Velsen - Woensdag 14 januari zijn Ed Comaita en Frans
Baud gasten bij het live radioprogramma Cultuur aan de Kade
op Seaport FM. Ed Comaiti is sedert medio 2008 bestuursvoorzitter van de Volksuniversiteit
Velsen. Hij komt vertellen over
zijn passie voor de Volksuniversiteit en de rol die zijn universiteit kan vervullen in de belangstelling voor en de ontwikkeling
van kunst en cultuur in Velsen.
Frans Baud was gedurende vijf
jaar bestuursvoorzitter van de
Stichting Havenfestival. Een
functie die hij onlangs met ongetwijfeld gemengde gevoelens
heeft overgedragen aan Jurriaan
Blom. De presentatie van het
programma is ook deze keer in
handen van Sijp Nanne en Marja
Lindhout. Cultuur aan de Kade is
een programma van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap
en is te beluisteren tussen 19.00
en 21.00 uur.

Kledingbeurs

Velserbroek - Ook dit jaar organiseert de Oudercommissie
van Kinderdagverblijf de Blauwe
Veldmuis een kleding- en speelgoedbeurs. Deze vindt plaats op
zaterdag 31 januari van 10.00 tot
12.00 uur. Verkocht worden allerlei baby- en peuterartikelen,
zoals kleding van maat 62 tot
en met 134, speelgoed en maxicosy’s. Iedereen kan spullen inbrengen voor deze kledingbeurs.
Van de opbrengst is 70 procent
voor de inbrenger en 30 procent voor SOS Kinderdorpen. Bel
voor meer informatie met Pascalle Kornelissen, telefoon 0235381106 (na 20.00 uur) of mail
naar pkornelissen@hotmail.com.

Hobbyhuis

IJmuiden - In het Hobbyhuis
van A tot Z aan Kromhoutstraat
50a in IJmuiden kunt u elke middag van 13.30 tot 15.30 uur terecht voor het werken met hout.
Alle machines voor het werken
met hout zijn aanwezig. Wie iets
wil maken, kan zelf het nodige
hout meenemen. Loop gerust
eens binnen of neem contact op
met mevrouw Nupoort, telefoon
06-12650716.

Gezocht: baby’s
voor Aangenaam
Velsen - Soms is er een wachtlijst van baby’s die aangemeld
zijn voor de veelgelezen rubriek
Aangenaam. Op dit moment zijn
de baby’s even op. Qua aanmeldingen dan. Wie dus een zwangere of net bevallen dochter,
buurvrouw, zus of vriendin heeft:
geef haar op voor de leuke rubriek Aangenaam, waarin de baby wordt voorgesteld. Aanmelden kan via telefoonnummer
0255 533900, mailen mag ook:
redactie@jutter.nl

Kids ruimen rommel op
Velserbroek - Vorige week vrijdag heeft een groep tieners
meegedaan aan de vuurwerkopruimactie van Ambulant Jongerenwerk Velserbroek. Gewapend
met prikstokken en vuilniszakken
hebben zij de hele middag vuurwerkafval opgeruimd. Zij hebben

onder andere bij de Lange Sloot
en het Asfalt veel werk verricht.
De groep wilde hiermee aantonen dat ook zij iets positiefs kunnen bijdragen aan hun woonomgeving. Als beloning mochten zij
de volgende dag mee karten bij
Silverstone.

‘Urban Landscapes’
IJmuiden - De opening van
het nieuwe expositiejaar en de
tentoonstelling Urban Landscapes in RC de Ruimte waren
een groot succes. Het is dan ook
een onderwerp waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden. In de huidige maatschappij
worden natuur en cultuur geherdefinieerd. De natuur wordt gecultiveerd en steden veranderen voortdurend. De ontwikkelingen volgen zich in hoog tempo op waardoor er vaak een vervreemdend beeld ontstaat. Vanuit de natuur, natuurbeleving,
verstedelijking en het cultiveren
van landschap worden nieuwe
‘utopische’ steden en natuurgebieden geconstrueerd.
Kunstenaars reageren op hun
eigen manier op dit gegeven.
Dit kan zijn vanuit een registra-

tie of herinnering van de omgeving. Andere kunstenaars confronteren de beschouwer met
een kritisch beeld van de realiteit. In een aantal werken wordt
de anonimiteit en oppervlakkigheid van de stad aan de orde gesteld. Deze tentoonstelling geeft
een beeld - door middel van
schilderijen, fotografie, installaties en film - van stad en land, nu
en in de toekomst. Karin van Bodegom en Bonnie Severien hebben deze tentoonstelling samengesteld. Deelnemende kunstenaars zijn: Nico Kool, Aram Tanis,
Mark Robert Peters, Karin van
Bodegom en Bonnie Severien.
De openingstijden zijn donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak. De tentoonstelling loopt
van tot en met 25 januari.

Activiteiten en klussen
in Hobbyhuis van A tot Z
IJmuiden - Met de start van het
nieuwe jaar kan men weer gezellig bezig en onder de mensen
zijn in Het Hobbyhuis aan Kromhoutstraat 50A te IJmuiden.
Vanaf maandag 15 januari is iedereen weer van harte welkom
op een van de activiteiten.
Het gaat om de volgende activiteiten: maandag 13.30 uur: schilderen en computerles voor mensen met afasie. Dinsdag 9.30 uur
computerlescursussen,
waaronder fotobewerking. Dinsdag
13.30 uur inloopmiddag. Woensdag 09.30 uur kleding maken.
Woensdag 13.30 uur, tiffany
19.00 tiffany. Donderdag 13.30
uur darten. Vrijdag 9.30 diverse
computercursussen waaronder:
Internet, Excel, Word, Windows
XP, Access, PowerPoint, fotobewerking, Windows Vista, Etikettering en Webdesign Pro 3. Vrijdag 13.30 klaverjasmiddag. En

elke dag vanaf 13.30 uur houtbewerking.
Tevens biedt het Hobbyhuis de
mogelijkheid om te sjoelen, quilten en scrapbook maken zowel
handmatig als op de pc. Inwoners van de gemeente met een
TIZ indicatie zijn ook van harte
welkom. Deze inwoners krijgen
de mogelijkheid om in samenwerking met GGZ instelling Dijk
en Duin, Studie Duin en de Klussengroep IJmond de mogelijkheid de activiteiten in het Hobbyhuis aan de Kromhoutstraat
50A te volgen. Jong of oud, dik
of dun, gepensioneerd, WAO-er,
in de WIA of een beperking, het
maakt niet uit iedereen is welkom. Voor het aanmelden voor
een van de activiteiten of computercursussen kan men contact
opnemen met Carrie Nupoort,
06-12650716 van Het Hobbyhuis.
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Coöperatiefonds keert
voor de vierde keer uit
Velsen - Het Coöperatiefonds
stimuleert maatschappelijke activiteiten in het werkgebied van
Rabobank Velsen en Omstreken.
Op deze manier werkt de Rabobank samen met u aan een betere maatschappij. De Commissie van Aanbeveling, bestaande
uit een afvaardiging van de ledenraad en vertegenwoordigers
van de klankbordgroepen, heeft
onlangs de binnengekomen verzoeken van het vierde kwartaal
beoordeeld.
De volgende organisaties kunnen een financiële bijdrage van
Rabobank Velsen en Omstreken
tegemoet zien: Oranje Vereniging Santpoort-Noord voor de
aanschaf van een partytent die
ingezet wordt tijdens de jaarlijkse Koninginnedagviering. Volksuniversiteit Velsen voor de aanschaf van apparatuur. Kassian
Levensliedkoor voor de aanschaf
van een doorzichtscherm, waardoor het publiek de teksten kan
volgen. Hockeyclub Strawberries voor de aanschaf van een
AED (defibrillator). Stichting Kuba Jongerenorgaan Velsen voor
het inrichten van de multiculti-arena. Vrienden van de Stichting Stompe Toren voor de muzikale omlijsting van evenementen. Voetbalvereniging SVIJ voor
de aanschaf van een AED (defibrillator). Stichting Welzijn Vel-

sen voor een bijdrage aan het
nieuwe Servicecentrum Vrijwilligerswerk. Stichting Welzijn Velsen ten behoeve van buurtcentrum de Dwarsligger (project ZoMiPo).
Heeft u een project dat in aanmerking komt voor het Coöperatiefonds? Kijk dan voor het aanvraagformulier op www.rabobank.nl/velsen of stuur een mail
naar communicatie@velsen.rabobank.nl. Bellen kan natuurlijk
ook: (023) 513 3715. De eerstvolgende vergadering van de Commissie van Aanbeveling is 26
maart a.s. De aanvragen moeten
uiterlijk 14 dagen voor de vergadering binnen zijn bij de bank.
Het Coöperatiefonds heeft in
2008 bijna € 50.000,- uitgekeerd
aan projecten met een breder
maatschappelijk doel. In het eerste jaar dat het fonds actief was
hebben 27 organisaties een bijdrage ontvangen. Ook dit jaar
stelt Rabobank Velsen en Omstreken weer enkele tienduizenden euro’s uit het coöperatief dividend beschikbaar voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties. In verband met het grote aantal toegewezen bedragen voor de aanschaf van AED’s, heeft de commissie besloten aanvragen voor
dit doel niet langer te honoreren.

Trois Femmes met José van Waveren (links)

Weer veel kwaliteit
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag
16 januari om 20.15 uur zijn de
pianiste Loes Geusebroek en de
fluitiste Rieneke Weber te gast in
’t Mosterdzaadje. Op hun programma staan werken van Jaap
Geraedts, Prokofiev, Debussy en
Doppler.
Al vele jaren zijn ze samen een
terugkerend muzikaal begrip in ’t
Mosterdzaadje. Hun muziek keuze goed doordacht en voor iedereen wel iets dat het gemoed
in beweging brengt.
Op zondag 18 januari om 15.00
uur presenteert de chansonnière José van Waveren haar nieu-

we programma Trois Femmes.
Samen met de pianiste Marina
Popova en de celliste Naomi Rubenstein wordt een programma
met chansons van Barbara, Anne
Sylvestre, Yves Duteil, Jacques
Brel uitgevoerd. Daar niet voor
onderdoend zijn de chansons die
José van Waveren zelf schreef.
“Trois Femmes” is een programma van en door vrouwen, óók
voor mannen.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord 023-5378625
Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk.
Zie ook www.mosterdzaadje.nl

De Meergroep
Kringloopwinkel
IJmuiden geeft
jubileumkorting
IJmuiden - De Meergroep kringloopwinkel IJmuiden bestaat op
11 januari een jaar. In haar korte
bestaan is deze vierde kringloopwinkel van de Meergroep bij een
grote groep mensen in IJmuiden en omgeving al heel bekend
en vertrouwd geworden. Reeds
meer dan 25.000 mensen hebben het afgelopen jaar een bezoek gebracht aan deze winkel
op het Marktplein. Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan
ontvangen alle bezoekers in de
week van maandag 12 januari t/
m zaterdag 17 januari een gratis
kopje koffie of thee met een versnapering erbij. Als speciale actie geldt op alle aankopen in die
week 20% korting.
De winkel heeft dagelijks een
groot assortiment aan artikelen in de winkel staan. Kleding,
huishoudelijke artikelen, meubels, audio, bedden, verlichting,
teveel om op te noemen. Er is
ook een mooie en uitgebreide
boeken- en platenafdeling. Alles
is netjes en ordelijk uitgestald en
voor een redelijke prijs te koop.
De goederen worden gratis ingebracht door particulieren en
bedrijven.
Op die manier worden veel artikelen weer een tweede leven
ingeblazen die anders zouden
worden weggegooid. De winkel
heeft voor meubels e.d. een gratis ophaaldienst.
De kringloopwinkels van de
Meergroep bieden werkplekken aan mensen die op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk
aan de slag kunnen komen. De
inzet en betrokkenheid van de
medewerkers is bijzonder groot.
Voor sommigen is het een leerwerkplek waar ze ervaring opdoen om eventueel door te stromen naar een reguliere baan.
Die stap is soms moeilijk voor
de medewerkers, omdat ze het
werk in de kringloopwinkels zo
leuk vinden, aldus de filiaalhouder Rein Schrama.
In de kringloopwinkel IJmuiden
werken vijftien medewerkers.
Het afgelopen jaar is het een van
de medewerkers gelukt een detacheringplek te krijgen bij de
gemeente Bloemendaal. Een andere medewerker is opgeklommen tot assistent filiaalhouder.
Voor enkele andere medewerkers die een werkstage volgen
wordt uitgekeken naar een passende baan elders. Met de ervaring die zij bij de kringloopwinkel hebben opgedaan kunnen
zij hun voordeel doen. Ook voor
mensen met een zogenaamde
Meerkansbaan (werk met behoud van uitkering) zijn er bij de
kringloopwinkel mogelijkheden.
De Meergroep beschikt naast
het filiaal in IJmuiden over kringloopwinkels is Santpoort-Noord,
Beverwijk en Uitgeest. Voor meer
informatie: www.demeergroep.nl

Sportvissen is een populaire hobby

Honderd jaar sportvissen
IJmuiden - In het IJmuider Zeeen Havenmuseum is een unieke tentoonstelling ingericht:
100 jaar Sportvissen in Nederland. Op het gebied van materialen is er veel gebeurd in een
eeuw. Voor de Tweede Wereldoorlog werd er met eenvoudige
middelen voornamelijk gevist om
de gevangen buit te consumeren. Toen het economisch beter
ging en vissen voor voedsel niet
direct meer noodzakelijk was,
kwam de hengelsport in de sfeer
van vrijetijdsbesteding. De hobby groeide in de jaren 70 door en
het assortiment hengelsportmateriaal breidde fors uit. Vanaf de
negentiger jaren van de vorige
eeuw tot heden is er sprake van
een verregaande specialisatie
en thans zijn er vijf stromingen
binnen de sportvisserij te herkennen: witvissen, karpervissen,
roofvissen, zeevissen en vliegvissen. Daarnaast is niet alleen Ne-

derland het jachtterrein waarop
de sportvissers zich tegenwoordig richten. Voor hun avonturen
reizen ze inmiddels de hele wereld over.
Deze tentoonstelling laat op
voortreffelijke wijze al die ontwikkelingen zien. Via de tentoongestelde materialen, sfeeren filmbeelden maakt de bezoeker als het ware een reis door
ruim honderd jaar sportvisserij.
De tentoonstelling is ingericht
met de privé collectie van Bert
Schouten, Handy Fish Heiloo en
Sportvisserij Nederland levert
een bijdrage in de vorm van filmbeelden. Zeer de moeite waard
om naar toe te gaan.
Het IJmuider Zee- en Havenmuseum is gevestigd aan de Havenkade 55 en telefonisch bereikbaar via 0255-538007.
Geopend op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
13.00 – 17.00 uur.

Advies over voeding

Interactieve lezing
in Centrum Aditi
IJmuiden - Op zondagmiddag
18 januari is er een interactieve
lezing over voeding, door voedingskundige Marianne Willems
van praktijk ‘Op een Blaadje’.
Mensen kunnen een etiket of
verpakking meenemen van iets
dat ze veel of graag eten maar
eigenlijk niet goed weten wat ze
nu eigenlijk eten. Wat zeggen al
die ingrediënten en wat is er toch
met E-nummers? Zijn er gezondheidsklachten en wat is daar aan
te doen?

Er wordt een gratis bodycheck
gegeven. Hiermee wordt het
conditieniveau zichtbaar, het gewicht, de botmassa en de verhouding met vocht. Wie op deze
middag komt ontvangt een kortingsbon voor een consult.
De lezing begint om 14.00 uur in
Centrum Aditi aan de De Rijpstraat 1A, (nabij de Vomar). De
entree bedraagt 9,00. euro.
Voor opgave of informatie bel:
023-5382874 of kijk op www.opeenblaadje.nl

Velsen-Zuid - Op donderdag 22
januari vindt in de aula van het
Gymnmasium Felisenum in Velsen–Zuid het zevende Felisenum Winterconcert plaats. Na
vorig jaar met cellist Pieter Wispelwey een sprankelend concert
te hebben gegeven, is pianist Paolo Giacometti dit jaar de muzikale partner van violiste Emmy Verhey. Op het programma
staan werken van Olivier Mes-

siaen, Frank Martin, Claude Debussy en César Franck.
Kaarten voor het concert à
12,50euro zijn telefonisch te reserveren bij de administratie van
de school, tel. 0255 – 545710, of
per e-mail administratie@felisenum.nl.

Concert in Felisenum

Het concert in het Gymnasium
Felisenum aan de Van Hogendorplaan 2 begint om 20.00 uur.
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Kienen in
Velsen-Noord

Opperste concentratie tijdens het oudejaarstoernooi

Oudejaarstoernooi IJmuiden

Afrikaanse topper wint
IJmuiden - Vorige week dinsdag werd door Damclub IJmuiden (DCIJ) het oudejaars sneldamtoernooi gehouden. Maar
liefst tachtig dammers verzamelden zich in gebouw Jan Ligthart. In een zevenentwintig rondes durende uitputtingsslag met
minder dan vijf minuten bedenktijd per partij volgden winstpartijen en blunders elkaar op.
Zowel
een
groot
aantal
(inter)nationale toppers als het
nodige jeugdig talent was vertegenwoordigd, hetgeen in de
ranglijsten goed terug te zien
was. In de hoogste groep wist de
uit Kameroen afkomstige Jean
Marc Ndjofang al snel een gat
met de concurrentie te slaan. De
Afrikaan, die onlangs het wereldrecord kloksimultaan verbeterde, hield het hoofd koel en
schreef daardoor voor de tweede

maal het toernooi op zijn naam.
Tweede werd de tegenwoordig
voor Nederland uitkomende WitRussische grootmeester Alexander Baljakin.
Opvallend was dat internationale grootmeesters als Erno Prosman en Ron Heusdens niet in de
buurt van het podium kwamen.
Ook de lokale favorieten waren
kansloos in dit sterke deelnemersveld.
In de twee overige groepen was
de jeugd oppermachtig. Zo won
de pas 11-jarige Martijn van
IJzendoorn, die vorig jaar Europees welpenkampioen werd,
de tweede groep. De 16-jarige
DCIJ’er Feroz Amirkhan, die in
de nationale competitie momenteel clubtopscorer van DCIJ is,
verloor de barrage om de tweede plaats van Menno de Block
(Haarlem).

Slechte dag voor
gezusters Schouten
IJmuiden - Na enkele jaren
het dammen op een lager pitje te hebben gezet is Jacqueline
Schouten er dit seizoen veel aan
gelegen haar oude niveau weer
terug te krijgen.
Na een uitstekende seizoenstart,
waarin veel punten werden gepakt, hapert de puntenmachine.
Cees van der Vlis was niet van
plan te wijken voor de agressieve partijopzet van Schouten en
verkreeg zelfs de betere kansen.
Nicole Schouten, altijd bereid
strijd te leveren, speelde een
goede partij tegen Bram van Bakel. Het spel was gecompliceerd
en in een doolhof aan varianten
koos Schouten voor de verkeerde en verloor.
Vince van der Wiele was als enige jeugdspeler in staat Jan Apeldoorn van de winst af te houden. Dana van der Wiele en Rick
Hartman moesten eerder de vlag
strijken na wat zwakke voortzettingen.
Vince liet zien dat de damlessen
aan hem wel besteed zijn. Met
secuur spel zette hij Apeldoorn
onder druk en alleen een fout-

je in het eindspel hield hem van
een verdiende winst af.
Voor Stella van Buuren leek alles
op rolletjes te verlopen.
Berrie Bottelier moest al zijn inventiviteit aanwenden om niet
tegen al te grote schade op te
lopen.
Maar naargelang de partij vorderde keerden de kansen. Het
was Bottelier die uiteindelijk de
zege kon grijpen.
Jan Maarten Koorn weerde zich
aanvankelijk goed tegen Casper
Remeijer maar kon niet verhelpen dat hij in het defensief werd
gedwongen.
Op de wijze die sterke spelers onderscheiden van de rest,
maakte Remeijer het karwei bekwaam af.
Piet Kok trok met open vizier
ten strijde tegen Jesse Bos onder het motto; ,,Verliezen is wel
waarschijnlijk maar hij zal er voor
moeten knokken”.
Maar Kok verkeerde niet in de
goede vorm en kwam snel onder grote druk te staan. Bos kon
twee punten toevoegen aan zijn
al enorme hoeveelheid.

Velsen-Noord - De Klaverjasvereniging Velsen-Noord organiseert weer de bekende kienavond. Iedereen is van harte welkom op vrijdag 9 januari.
Aanvang 20.00 uur, de zaal gaat
om 19.00 uur open. De kosten
zijn 5 euro voor 3 ronden en een
staronde voor de dames en de
heren. Ook is er weer een grote
verloting. Het kienen vindt plaats
in het dienstencentrum Watervliet op de hoek van de Wijkerstraatweg en de Doelmanstraat
te Velsen-Noord.

Winterstop bij
VVH/Velserbr.
Velserbroek - Na weken van
voetballen is de winterstop aangebroken. De velden kunnen bijkomen en spelers kunnen herstellen van hun blessures. De Fjunioren hebben tot nu toe een
leuk en sportief seizoen achter de rug en hebben het erg
naar hun zin. Zij zijn op de zevende plaats geëindigd in de najaarscompetitie. De D-junioren
spelen een sterk seizoen, helaas hebben ze het net niet gered om de koppositie te pakken.
De C-junioren staan op geruime
afstand bovenaan, met 80 doelpunten voor en 10 tegen is er
geen enkele andere ploeg die ze
bij kan houden. De drie A-junioren teams draaien allemaal uitstekend mee in hun competitie,
de A2 en A3 prolongeren in de
top van hun klasse. De A1, vorig jaar gepromoveerd naar de
hoofdklasse zondag, speelt een
uiterst sterk seizoen. Momenteel
staan zij op een gedeelde vierde
plek, op maar vijf punten afstand
van de nummer één. Er kan al
heel voorzichtig gesproken worden van een geslaagd seizoen.
iet alleen het enthousiasme van
de spelers, maar ook de glunderende trainers, coaches en vrijwilligers zorgt ervoor dat het elke week weer een feest is om het
van der Aartsportpark te betreden. Traditioneel werd het voetbaljaar afgesloten met het zaalvoetbaltoernooi in het Polderhuis
en daarna nog een klein feestje
in de noodkantine.

Hennepplantage
IJmuiden - In een woning aan
de Ohmstraat werd dinsdag
een hennepkwekerij ontdekt.
De politie onderzoekt de zaak
en maakt proces-verbaal op. Er
werden 629 hennepplanten aangetroffen.

Koper gestolen
Velsen-Zuid - Vanaf een gebouw aan de Van Hogendorplaan is een hoeveelheid koperen en aluminium leidingen gestolen. Het is niet precies bekend
wanneer dit is gebeurd. Tijdens
de diefstal is er schade aan het
gebouw ontstaan.

Real Madrid won de ochtendsessie van het pupillentoernooi

Stormvogels de zaal in
IJmuiden - Straatvoetbal in
Sporthal IJmuiden Oost, smullen van heerlijke technische
hoogstandjes en snelle balcirculatie. De invloed van het spelen op kunstgras bij IJVV Stormvogels en het Johan Cruijf Court
is dan toch goed te zien en gaat
zijn vruchten afwerpen.
Op dinsdag 30 december organiseerde IJVV Stormvogels voor
zijn jeugd een grandioos zaalvoetbaltoernooi met deelnemende teams als Real Madrid,
AZ, Ajax, AC Milan, Nederland
en Portugal. In de ochtenduren
speelden de F- en E-pupillen ge-

mengd en in de middag de Dpupillen en de C, B en A-junioren.
Bij de F-E pupillen werd het
toernooi na penalties gewonnen
door Real Madrid. Tegenstander
was Juventus.
Beste speler en keeper waren in
de ochtend Chouhib Drionech
en Paco Morea.
In de middagsessie waren de
prijzen bij de D-pupillen voor
Napoli, na 1-0 winst op Sevilla
en bij de junioren voor Nederland na 2-1 winst op Frankrijk.
Voor iedere speler was er na afloop patat en een drankje.

De blije winnaars van het kersttoernooi

Tennissen voor de gezelligheid

Geslaagd kersttoernooi
Tenniscentrum Velserbroek
Velserbroek - Het kersttoernooi
van Tenniscentrum Velserbroek
is wederom zeer succesvol verlopen. Vanaf 27 december speelden er weer veel liefhebbers mee
met dit gezelligheidstoernooi. De
wedstrijdleiding had er dan ook
een enorme klus aan om iedereen zo goed mogelijk in te delen. Veel onderdelen werden in
poules gespeeld zodat er flink
wat wedstrijdjes getennist moest
worden.
De 35+ categorieën werden
echter wel in een afvalschema
gespeeld. De animo hiervoor is
zo groot dat het anders niet in
vier dagen past. De verliezers

mochten wel door naar een verliezersschema. Zo kon iedereen
toch minimaal twee wedstrijden
tennissen. Aangezien de meeste deelnemers 24 december als
verhinderd hadden opgegeven,
moest er al vroeg op zaterdag en
zondag begonnen worden.
Tot ’s avonds laat werden er partijen gepland. Na vier dagen
werd het toernooi op 30 december afgesloten met de finales.
De supporters konden deze
avond van spannende wedstrijden genieten. Om 23.00 uur waren alle finales gespeeld en konden de prijzen worden uitgereikt.
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Koperen
volleybalclub

Kicky Kessler uit Velserbroek (rechts) won brons bij de Nieuweling
Meisjes NK baanrijden

NK Baanrijden in Apeldoorn

Nina en Kicky Kessler
winnen zilver en brons
Velserbroek - De zusjes Nina
en Kicky Kessler hebben op het
NK baan in het Nieuwe Sportpaleis in Apeldoorn een keer zilver
en twee keer brons gewonnnen.
Het NK werd verreden van 27 tot
en met 30 december.
Kicky begon op 27 december
met een omnium voor nieuweling meisjes, dat is de catagorie
voor meisjes van 14 tot 16 jaar.
Deze bestaat uit een 500 meter,
Sprint, Puntenkoers, en Achtervolging. Kicky ging naar het NK
met als doel bij de eerste acht
te eindigen, maar tot haar eigen
verbazing reed ze de tweede tijd
op de 500 meter wat haar toegang gaf tot het hoofdtoernooi.
Ook reed ze een vierde tijd op
de sprint, een zesde op de puntenkoers en een vierde tijd op de
achtervolging. Dat zorgde ervoor
dat ze met de bronzen medaille
naar Velserbroek ging.
Nina reed het toernooi bij de elite dames, dat zijn de dames die
bij de top van Nederland beho-

ren. Nina reed de onderdelen
Scratch, Sprint, Keirin en Puntenkoers. Na een negende plaats op
de scratch en een zevende plaats
op de sprint kwamen haar favoriete onderdelen Keirin en Puntenkoers. Bij de Keirin plaatste ze
zich direct voor de finale.
Toen na 7.5 ronde de Derni (brommertje waar ze achter
moeten blijven rijden) de baan
verliet zocht Nina het wiel van
haar tegenstander op om dit niet
meer los te laten, wat haar een
zilveren medaille opleverde.
Vlak daarna was de puntenkoers
van 100 ronden. Vera Koedooder ontsnapte na een paar rondjes uit het peloton van 24 rensters en Nina ging mee. Door
onder meer goed afstopwerk
van van haar ploeggenoot zagen
ze kans om een ronde te pakken
die ze niet meer uit handen gaven. Alleen Kirsten Wild zag nog
kans om Nina op punten voorbij
te gaan. Zo nam zij twee zilveren
medailles mee naar Velserbroek.

VVH winterkampioen
Regio - Ongeslagen de winterstop halen is een prestatie van
formaat. Het lukte de mannen
van VVH/Velserbroek C1.
Na een slechte start van het seizoen, vanwege de brand in de
kantine, zaten de mannen niet bij
de pakken neer. Zij gingen voor
de sportieve winst en lieten de
brand niet hun wekelijkse voet-

balpret bederven.
Mede door hun opgewekte en
frisse aanpak, werd het elftal iedere wedstrijd sterker en sterker,
en door de goede en professionele ondersteuning van trainer
Baddy Barends en leiders Fred
Oudemast en Paul Zeeuw zijn zij
ongeslagen de winterstop ingegaan.

IJmuiden - Afgelopen december maand was er een reden tot
een feestje bij de volleybalvereniging van de IJmond, Smashing Velsen. De club is een fusie tussen het toenmalige VCIJ
en SBIJ die in 1996 is ontstaan.
In december dus een 12,5 jarig
feestje! Meestal spelen de competitie teams hun wedstrijden op
de vrijdag in de Zeewijkhal maar
op 19 december even niet waardoor de vereniging even alle leden kon trakteren op een feesttoernooi. Als eerste de jongste die samen met hun ouders
mochten laten zien hoe goed ze
wel niet kunnen volleyballen. De
mini’s (leeftijd tot 12 jaar) genoten zichtbaar en waren zeker trots op hun meevolleyballende ouders. Ook de senioren,
competitie spelend of recreatief,
en de jeugd mocht samen spelen in de Zeewijkhal. Onder toeziend oog van een medeoprichter en vroeger voorzitter Klaas
Prins was het een drukke en gezellige bedoeling. Met veel lol
en inzet werd het toernooi gespeeld waarbij de techniek zeker niet uit het oog werd verloren. Na het toernooi was het
feesten onder het genot van een
oliebol. Op deze avond waren er
twee mini’s in het zonnetje gezet. Lisette was de eerste de gehuldigd werd als 250ste lid en
blij naar huis ging met een oorkonde en een Smashing Velsen
sweatshirt met haar eigen naam.
Ook Lisa kreeg dat mee omdat
zij de meeste Grote clubactie loten had verkocht. Deze week zijn
de trainingen weer begonnen en
staat alles weer in het teken van
de competitie en het volgend minitoernooi op 10 januari in Badhoevedorp. Zie ook www.smashingvelsen.nl

Vergoeding
studiekosten

Velsen - De gemeente Velsen
kent een regeling voor vergoeding van studiekosten. Het gaat
hierbij om de regeling tegemoetkoming indirecte schoolkosten. Deze bijzondere bijstandsvoorziening is speciaal bedoeldvoor ouders met een laag inkomen, die kinderen hebben op het
voortgezet onderwijs. Er geldt
een maximale vergoeding van
270 euro per schooljaar. De kosten moeten wel aantoonbaar zijn.
Het is dus verstandig om de betalingsbewijzen te bewaren. Via
het formulier bijzondere bijstand
voor indirecte schoolkosten is de
vergoeding aan te vragen. Het
formulier is te verkrijgen via de
gemeente of via de Formulierenbrigade Velsen. Zij kunnen
kijken wie in aanmerking komt
voor deze tegemoetkoming. Ook
kunnen zij helpen bij het aanvragen van de tegemoetkoming indirecte schoolkosten. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in Loket Velsen voor Wonen,
Welzijn en Zorg.

Het was bijna ouderwets: de mogelijkheid om te schaatsen op Tennispark Brederode (foto: Marloes Barnhoorn)

Heerlijk schaatsen op
Tennispark Brederode
Santpoort-Zuid - Schaatsen op
de Tennispark Brederode, vroeger gebeurde het regelmatig,
maar dat is dan waarschijnlijk
alweer zo’n dertig jaar geleden.
Toen werden ’s winters door de
parkeigenaar en de groundsman
van Tennispark Brederode als
het koud genoeg was alle twaalf
tennisbanen ’s nachts gespoten,
zodat er overdag door menigeen
geschaatst kon worden.
De laatste jaren is dat er qua kou
niet meer van gekomen, maar dit
jaar kon het dan eindelijk weer
eens een keer en dan nog wel tijdens de kerstvakantie. Van dinsdag 23 december tot en met zaterdag 4 januari is er door jong
en oud volop geschaatst op de

eerste drie tennisbanen. De
kerstmuziek klonk uit de speakers die normaalgesproken
slechts dienst doen wanneer het
Open Toernooi in juli georganiseerd wordt en in de kantine kon
een ieder die daar zin in had zich
tegoed doen aan glühwein, erwtensoep of warme choco.
Nu zijn de scholen weer begonnen en zijn de meeste ouders
weer aan hun drukke werkzaamheden bezig, waardoor het weer
even rustig zal zijn op Tennispark
Brederode, ook al blijft het nog
even vriezen.
Maar wie weet gaat het deze
winter nog wel een keertje lukken, misschien in de voorjaarsvakantie?

DKV jeugdwedstrijden:
veel mooie doelpunten
Velsen-Zuid - Zaterdag 3 januari waren er al weer aardig
wat korfbalwedstrijden voor de
DKV-jeugd. DKV F1 speelde een
spannende wedstrijd tegen Bep
F1. Uiteindelijk bleken de DKVpupillen in staat de meeste doelpunten te maken. Vooral Sverre
Zeegers scoorde een paar mooie
doelpunten.
Er werd met 8-6 gewonnen. Het
ging de pupillen E1 wat minder
goed af, zij verloren met 3-1 in
en tegen Haarlem. Ook DKV D2
had weinig kans tegen ZKV D3.
De tegenstander was gewoon
beter. Voor DKV scoorden Bjarne Zeegers en Matthe Schrijver.
De wedstrijd werd met 3-8 verloren.
Zaterdag stond voor DKV D1
een belangrijke wedstrijd op het
spel. De nummer 1, Blauw Wit en
nummer 2, DKV speelden tegen
elkaar. Het leek wel of de kinderen van DKV D1 teveel oliebollen hadden gegeten, want er zat
net iets te weinig pit in. Ze begonnen wel goed en kwamen
met 2-0 voor door doelpunten
van Joram de Boer en Esther van
Dijk. Toen kwam Blauw Wit op
stoom, en nam een voorsprong.
Het leek wel alsof de moed bij

de DKV spelers een beetje in de
schoenen zakte. Er werd niet gescoord terwijl de tegenstander
dit wel deed. De tweede helft
kwam Wouter Brouwer uit de
D2 erin. Hij deed het goed maar
het mocht niet baten. Esther van
Dijk wist nog een tweede treffer
te maken en ook Bjarne Zeegers
scoorde nog 1 maal. De uitslag
was 4-9. Twee weken om hard te
trainen voor de volgende wedstrijd!
De meiden van DKV C1 hadden
er zin in zaterdag. Ze speelden
ook veel sterker dan Hoger Op
C1. De uitslag 7-2 was dan zeer
verdiend.
Ook DKV B1 had het voor het
zeggen in de wedstrijd tegen
Heemskerk B1. Hoewel ze met
rust nog achter stonden was het
spel beter, alleen de doelpunten bleven uit. Na rust zetten de
oudste aspiranten van DKV orde
op zaken. De wedstrijd werd met
4-5 gewonnen. Doelpunten makers waren onder andere Laura
Scholten en Chris van de Akker.
Voor DKV A2 was het zaterdag
wel even slikken. SDO A2 wist
gewoon veel meer te scoren.
(12-7). Volgende wedstrijd maar
weer rechtzetten.
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Schaaktoernooi
Gymnasium

Strawberries ME2 pakt
herfstkampioenschap
Driehuis - Half december kon
ME2 van Strawberries herfstkampioen worden. Helaas was
het kunstgrasveld bevroren en
de wedstrijd werd daardoor afgelast.
Toch werden de meiden in het

zonnetje gezet, want deze meiden, die pas aan hun tweede
hockeyseizoen bezig zijn, hebben een geweldige prestatie geleverd.
Op de foto staan Bibi, Esmée,
Fleur, Lotte, Sterre en Maxime

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid - De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar, van de
klootschieters van sportvereniging Full Speed, zit er op.
De Beeckestijn route was aan de
beurt. Dat is een parcours dat
om Beeckestijn heen loopt. Het
voordeel van deze route is dat
men vanuit het clubhuis lopend
naar de start kan en ook weer terug is de finish vlakbij.
De rest van de parcoursen bevinden zich in Spaarnwoude. Team2
met Dirk, Ton en Bianca werd
eerste met 58 schoten en 20 meter. Team1 met Elly, Harm en Lia
werd tweede met 65 schoten en
36 meter. Team4 met Sonja, Willem Kr. en Nico werd derde met
68 schoten en 34 meter. Team3
met Bertus, Jan St. en Bertie,

werd vierde met 71 schoten en 7
meter. Hierbij moet ook nog
worden vermeld, dat Harm een
ketsende bal zo plukweg uit de
lucht greep wat een komisch gezicht was.
Wie als goed voornemen heeft
om in het nieuwe jaar meer aan
sport te gaan doen, komt eens
kijken bij Full Speed, afdeling
klootschieten. Een balspel en
zo’n vier kilometer buiten in de
natuur lopen. Het seizoen loopt
van september tot juni.
Elke zaterdag om 9.45 uur in de
kantine en om 14.00 uur weer terug. Ook is er bij Full Speed darten en klaverjassen. Bel voor info
met Nico Prins (0255-518648) of
Dirk Sieraad (0255-515602). Of
kijk op www.svfullspeed.nl.

Velsen-Zuid - Gymnasium Felisenum organiseert op donderdagmiddag 29 januari de twintigste editie van het jaarlijkse IFES, Interscholair Felisenum
Schaaktoernooi, van 13.30 uur
tot ongeveer 16.00 uur. Voor dit
schaaktoernooi worden leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de
basisscholen uit de regio uitgenodigd.
Gemiddeld doen er 60 enthousiaste, jonge schakers mee. Tijdens het toernooi zal er een simultaan worden gegeven door
Ilias van der Lende, een zeer talentvolle schaker en leerling van
het Gymnasium Felisenum. Hij
speelt tegen docenten en andere leerlingen. Het schaaktoernooi vindt plaats in de aula van
het Gymnasium Felisenum aan
de Van Hogendorplaan 2 in Velsen-Zuid en is toegankelijk voor
publiek tijdens de schaakmiddag
op 29 januari.

Voetballen bij
VV IJmuiden

IJmuiden - Wie wil voetballen kan hiervoor terecht bij VV
IJmuiden. Zij zoeken voor de hele jeugd leden tussen de 4 en 18
jaar. VV IJmuiden is een leuke
zaterdagclub. Wie zich opgeeft,
wordt direct ingedeeld in een
team. Dus geen wachtlijst. Eerst
alleen trainen kan ook. Voor informatie: de heer Zeilmaker via
06-18203176 of de kantine via
02555-17170.

Klaverjassen

IJmuiden - De eerstvolgend
klaverjasavond is op vrijdag 9
januari. Iedereen is welkom in
de kantine van IJVV Stormvogels, aan de Zuiderkruisstraat
72. Aanvang is om 20.00 uur. De
hoofdprijs in de loterij is dan een
boodschappenmand. Voor meer
informatie: bel of mail met Henk
Retz, telefoon 06-34040940.

Telstar oefent
op Zeewijk

IJmuiden C1 blijft fit
IJmuiden - Tussen de kalkoen
en de oliebollen door heeft IJmuiden C1 een intensieve training
afgewerkt bij fitnesscentrum Villa Sportiva aan de Zeeweg. Het
fitnesscentrum heeft uitgebreide moderne trainingsfaciliteiten
en is al jaren als sponsor van diverse teams bij VV IJmuiden ac-

tief. Een uitnodiging om tijdens
het winterse weer een intensieve training af te werken was dan
ook een logisch vervolg. Omdat
dit team nog volop in de kampioensrace is kwam dat uitstekend
uit. Het enthousiasme bij de jongens was groot en de tijd vloog
dan ook voorbij.

IJmuiden - Telstar heeft zondag
11 januari een mini-toernooi gepland om de spieren weer wat op
te warmen. Het toernooi wordt
afgewerkt op het kunstgrasveld
op Sportpark Zeewijk, een uitkomst in deze tijd van hard bevroren velden. Het kunstgrasveld
is niet nieuw voor Telstar, want
al het gehele seizoen is de profclub een aantal keren in de week
te gast bij IJVV Stormvogels om
daar te trainen. Daarbij maakt
de profclub ook gebruik van
de kleedaccommodatie van de
amateurs. Dit in verband met de
verbouwing op het eigen Sportpark Schoonenberg.
Programma zondag: 13.00 uur
Stormvogels-Young Boys; 14.00
uur Young Boys-Telstar; 15.00
uur Stormvogels-Telstar. De toegang is gratis.

Biljarttoernooi Hofstede
Velserbroek - Onder grote belangstelling is afgelopen zaterdag voor de negende keer het
biljarttoernooi van BC de Hofstede van start gegaan. Op ludieke wijze werd de afstoot door
Marcel Stam, beheerder van het
wijksteunpunt, verricht. Van te
voren gaf hij aan niets te hebben
met biljarten. Maar wat schetste de verbazing, zijn afstoot was
precies volgens het boekje en
miste op een haar. Na een kort
welkomstwoord werden vervolgens de biljartkeus gekruist.
In de ochtendpartij bleek het
team van Watervliet net iets te
sterk voor het Hofstede B team.
Watervliet leek aanvankelijk op
een forse winst af te stevenen
maar de Hofstede mannen deden toch nog aan het eind haast
het tij in hun voordeel keren. Van
de voorsprong van Watervliet
bleek uiteindelijk nog slechts
één puntje over (84–83).

’s Middags verschalkten de spelers van Hofstede A het Santpoort Noordse Terras met ruime
cijfers (92–78). Of het nu kwam
door overschatting van het Terras – zij hadden immers hun eigen toernooi met overmacht gewonnen – of dat het Hofstede A
team extra gewaarschuwd was;
men kwam er tijdens het aprés
biljarten niet uit.
Volgende week zaterdag komen
alle vier de bezoekende teams in
actie. ’s Ochtends speelt het Terras tegen het team van Huis ter
Hagen. In de middagpartij gaat
de strijd tussen Velsen Noord
(Watervliet) en IJmuiden (Moerberg). Al met al beloven het weer
spannende partijen te worden
met een hoop gezelligheid daarom heen. De wedstrijden beginnen om 09.00 en 13.00 uur. Voor
belangstellenden staat de deur
van het wijksteunpunt de Hofstede open.

BoardClubs SnowPlanet
Velsen-Zuid - Zaterdag 10 januari houden de snowboardclubs van SnowPlanet de eerste
officiële BoardClubs clubavond.
Van 18.00 tot 22.00 is er een
avond gepland vol met activiteiten. Zo kunnen de clubleden
onder andere snowbiken, meedoen aan een waxclinic en genieten van een speciale aanbieding in het restaurant. Uiteindelijk gaat het deze avond natuurlijk allemaal om het gezellig samen snowboarden.
De snowboardclubs van SnowPlanet bestaan uit de BoardChamps (kids tot en met 16 jaar)
en de BoardMasters (vanaf 16
jaar). Leden van de club krijgen

één keer per week les en krijgen
de beste tips en leren de vetste
‘tricks’ van de clubleraren. Daarnaast hebben leden onbeperkt
toegang tot de piste van SnowPlanet. De boardclubs zijn het
hele jaar actief, dus na het winterseizoen wordt er nog volop
geboard. Op deze avond kunnen
geïnteresseerden een proefles
volgen voor 25 euro om zodoende te kunnen ervaren hoe leuk
het is om in clubverband te boarden. Toegang tot de piste en materiaalhuur zijn inbegrepen in de
prijs. Reserveer vooraf, want het
aantal plaatsen is beperkt. Kijk
voor meer informatie op www.
snowplanet.nl.

Harddraverij jubileumboek
Santpoort-Noord - Op 1 januari is het Jubileumjaar van de
Harddraverij Vereniging Santpoort en Omstreken van start
gegaan. Natuurlijk is er ook een
jubileumboek in de maak. Om de
financiering van het boek mede
mogelijk te maken, is de mogelijkheid geboren dat leden hun
naam in het Jubileumboek kunnen vermelden. Achter in het
boek zal de verjaardagkalender
worden opgenomen, waarin men

tegen betaling van 25 euro de eigen naam kan laten opnemen.
Men krijgt dan ook het boek cadeau. Voor opname van de namen en geboortedata van alle
gezinsleden in het boek betaalt
men totaal 35 euro. Wie met zijn
naam of met die van alle gezinsleden in het boek wil, kan voor
1 februari zijn bestelling doorgeven aan Theo Koster via: oktko@
hotmail.com. Of bel na 20.00 uur
naar 06-50245261.
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Sport en gezelligheid gaan hand in hand

Stormvogels tankt bij in Antwerpen
IJmuiden - Vrijdag 2 januari is de volledige selectie en
begeleiding van Stormvogels
voor een trainingsweekend
vertrokken naar Antwerpen.
Ook dit jaar is er weer een
aantal zeer betrokken sponsoren bereid gevonden om dit
trainingsweekend mogelijk te
maken.
Maanden van voorbereidingen zijn er aan vooraf gegaan
maar achteraf is uitgekomen dat
dit alles niet voor niets is geweest. Aan alles was gedacht,
lunchpakketten en films in de
bus (Busmaatschappij Spandon
Tours uit IJmuiden); een prachtig gelegen hotel en voorzien van
uitgebreide functionaliteiten; een
fantastisch sportcomplex om op
te trainen; het ontbrak de groep
echt aan niets. Vrijdags aangekomen konden de spelers gelijk
gebruik maken van het sportcomplex waar ze van de trainers
Patrick van der Fits (onlangs zijn
contract verlengd voor 2 jaar) en
Jelle Anker een pittige training
moesten ondergaan.
’s Avonds was de totale groep
uitgenodigd om op kosten van
een sponsor lekker te gaan in
eten en drinken in een luxe wokrestaurant. Gezien de inspanning welke op zaterdag van de

spelers werd verwacht gaf de
technische staf aan de spelers
de opdracht mee om bijtijds hun
kamer op te zoeken. Het is niet
bekend of de spelers hier ook
gelijk zijn gaan slapen!
Zaterdagochtend werd er gezamenlijk ontbeten en vertrok de
groep naar het trainingscomplex
voor een training in de ochtend
en een wedstrijd in de middag.
Na de heerlijke sportmaaltijd

was er ook nog tijd ingepland
voor een bezoek aan de prachtige Abdij Tongerlo. Ondanks dat
alle spelers gebrand waren om
een goed resultaat te behalen
tegen KVC Tongerlo (uitkomend
in de 3de divisie) kon de wedstrijd vanwege het onbespeelbare veld geen doorgang vinden.
Gelukkig had de technische leiding hier snel een alternatief
voor gevonden door een 5 te-

gen 5 toernooi te organiseren op het
overdekte
kunstgrasveldje! Dat
de spelers
gebrand
waren op
een goed
resultaat
bleek wel
uit de beleving tijdens
de
wedstrijden. Na
een zeer
spannende poulefase werd
er in de finale nog
een schepje boven
gedaan door de spelers en uiteindelijk ontving het winnende
team de hoofdprijs van 50 euro
(welke eerlijk werd verdeeld aan
de bar in de lobby van het hotel). ’s Avonds werd van het diner genoten in het hotel waarna
de groep de mogelijkheid kreeg
om naar Antwerpen te gaan.
Uiteindelijk is de totale selectie
tot in de vroege uurtjes op stap
geweest en is ook iedereen weer

teruggekomen in het hotel. Zondagochtend was de gehele groep
weer ruim op tijd aanwezig voor
het ontbijt. Vervolgens werden
de koffers gepakt en konden de
hotelkamers schoon worden opgeleverd.
Er stond voor zondagochtend
nog één uitlooptraining op het
programma. Onder aanvoering
van de (uitgeruste) technische
staf werden de verzuurde spieren aangepakt zodat de spelers
fit de bus in konden voor de terugreis naar IJmuiden.
Rond half vijf werd de groep ontvangen in de kantine waar er samen met hun aanhang en genodigden (waaronder een aantal
sponsoren) genoten kon worden
van een koud en warm buffet.
Door de selectie werden allen mensen wie mede verantwoordelijk zijn voor de organisatie hartelijk bedankt. Onderling spraken de selectiespelers
al over de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen Foresters.
Eerst zal er zondag 11 januari een toernooi worden gespeeld
op Sportpark Zeewijk tegen Telstar en Young Boys aanvang
13.00 uur.
De selectie kijkt uit naar deze oefenwedstrijden en nodigt u
dan ook allen uit om te komen
kijken.
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Streektoppers in beeld
Even voorstellen…
“Mijn naam is Wesley van der Knaap, ik ben zeventien
jaar en zit op het Ichthus College. Na dit jaar ga ik naar
het HvA voor docent maatschappijleer, zodat ik
uiteindelijk politicologie kan gaan studeren. Ik woon in
“Mijn
naammet
is Jasper
Rooijers
en ikenben
Ik woon in VelIJmuiden
mijn moeder,
zusje
tweezestien
katten.jaar.
Ik hou
serbroek
bij spelen,
mijn moeder.
Ikenzitben
op graag
het Ichthus
Lyceum in Driehuis op
van
gitaar
uitgaan
bezig
met
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In de rubriek GameCorner gaat Joost Bart van gameshop
BMM Games in Beverwijk in op de actuele ontwikkelingen en
trends op het gebied van computergames. Vandaag: Gamejaar 2009
De afgelopen jaren waren zeer succesvol op het gamesgebied. Nieuwe gameconsoles, bakken vol topgames, technische hoogstandjes, het kon niet op. De vraag is: wordt 2009
minstens net zo goed als de voorgaande jaren? Deze vraag
kunnen we zowel met ja als met nee beantwoorden, want er
zijn wat dingen veranderd de afgelopen tijd.
De belangrijkste ontwikkeling is dat gamen volwassen geworden is. Met dank aan Nintendo die met de Wii en de DS hele
volksstammen aan de spelcomputer heeft gekregen. Door de
komst van (snel) internet is het voor PC gamers mogelijk om
in eindeloze virtuele werelden rond te dwalen en online te
gamen tegen echte tegenstanders uit de hele wereld. De rekenkracht van de Playstation 3 en de Xbox 360 laten dingen
zien die we voor kort niet voor mogelijk hadden gehouden.
En het einde is hierbij nog lang niet in zicht. Tot dusver alleen
maar positieve dingen, dus wat zou er niet goed zijn aan de
komende games van 2009?
Juist omdat gamen zo populair is, moeten de games ook
voor iedereen te spelen zijn en omdat het ontwikkelen van
een game zo waanzinnig duur is, worden alle risico’s van het
mislukken uitgesloten. Dat betekent dat de grote ontwikkelstudio’s hun handen liever niet branden aan experimenten
en liever op safe spelen. Dus krijgen we de Sims 3, Fifa 2010,
Call of Duty 6 en nog meer Braintrainings. Niks mis mee, maar
echt spannend is anders. Hopelijk krijgen de kleine onafhankelijke studio’s ook de middelen om nieuwe, innovatieve en
prikkelende games te maken en hopelijk dat niet iedereen
zich afhankelijk toont van het grote geld en z’n nek uit durft te
steken.
Pessimistisch hoeven we echter niet te zijn. Een blik op de
releaselijst van begin 2009 maakt een hoop goed, want de
eerste maanden kunnen we games verwelkomen als Lord of
the Rings - Conquest, Streetfighter 4, Halo Wars, Resident Evil
5, Socom Confrontation
en Killzone 2. Voor later
in 2009 staan nog op de
planning Bayonetta, Final
Fantasy XIII, Uncharted 2,
Borderlands, Overlord 2 en
het langverwachte Heavy
Rain. Hopelijk dan, want
games zien pas het daglicht als ze klaar zijn, zoals
de ontwikkelaars zeggen:
“when it’s done”. En dat is
dan wel weer een goede
zaak.
Tot ziens bij BMM Games,
Begijnenstraat 9B, Beverwijk, www.bmmgames.nl
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Middag van de Gouden
Eeuw in het Frans Hals
Haarlem - Op zondagmiddag 18
januari is er in het Frans Hals Museum de Middag van de Gouden
Eeuw. Rond de tentoonstelling
De Gouden Eeuw begint in Haarlem vindt een scala aan activiteiten plaats met muziek, rondleidingen en de favoriete schilderijen van bekende Haarlemmers.
De Middag van de Gouden Eeuw
is voor alle leeftijden en bedoeld
voor iedereen met belangstelling voor de kunst en voor de geschiedenis van
de stad Haarlem.
De tentoonstelling toont, in
een presentatie
van 140 meesterwerken uit de
Gouden Eeuw, hoe toonaangevend de stad Haarlem was vanaf het einde van de 16de eeuw.
De snelle economische groei
van de stad had een enorme invloed op de schilderkunst. Veel
meer mensen konden zich veroorloven kunst te kopen of kunstenaars opdrachten te geven.
Haarlem liep voorop bij de artistieke vernieuwing en was de bakermat van de Gouden Eeuw, die
daarna ook Amsterdam en Holland wereldberoemd maakte.
Op 18 januari komen bekende
Haarlemmers vertellen wat hun
favoriete schilderij is uit deze
tentoonstelling en wat hun keuze zegt over hun eigen beroep,
passie of persoonlijkheid.
Burgemeester Bernt Schneiders
heeft het ‘Portret van Pieter Jacobsz Olycan’ van Frans Hals

gekozen. Vastgoedondernemer
Luigi Prins van Cobraspen staat
stil bij het ‘Gezicht op Elswout’
van Gerrit Adriaensz Berckheyde, schaatskampioene Yvonne
van Gennip bij het ‘Winterlandschap met schaatsers’ van Hendrick Avercamp.
Monseigneur J. M. Punt, bisschop
van Haarlem, komt vertellen over
het ‘Drieluik met Ecce Homo’
van Maerten van Heemskerck,
literair criticus Pieter Steinz van
de NRC koos
Jan Steen’s
‘Kwakzalver’. Gepensioneerd actrice
Elisabeth Andersen is geïnspireerd door
de ‘Jongeman met schedel’ van
Frans Hals, hoofdredacteur van
de Uitkrant Amsterdam en romanschrijver Martin Hendriksma
gaat naar de ‘Maaltijd van de officieren van de Sint-Jorisschutterij’ van Frans Hals. Erik Haverkorn van Rijsewijk, van stichting
Haarlems Bouwplannen kiest
‘Het gezicht op Haarlem vanaf
het Noorder Spaarne’ van Allart
van Everdingen.
Ensemble Pétillant, gespecialiseerd in kamermuziek op locatie, speelt muziek uit de Gouden
Eeuw.
Tussen 12.30 en 16.00 uur starten elk half uur korte rondleidingen bij de tentoonstelling. Voor
jonge bezoekers is er dit weekend een speciale puzzelspeurtocht bij de tentoonstelling te
krijgen.

A Time for
Love & JazzXpress
Haarlem - De jonge Sanna van
Vliet laat zaterdag 17 januari in
de Philharmonie in haar eerbetoon aan Shirley Horn zien dat ze
net zo goed kan zingen als pianospelen. Met haar sound, voordracht en ritmiek is ze op weg
naar de top van de Nederlandse
jazz-scene. Ze speelt en improvi-

seert samen met het kwintet van
de Haarkemse drummer Eric Ineke. Na de pauze gaan Ineke en
zijn muzikanten over op explosieve jazz. Ook jong talent, trompettist Rik Mol, doet mee aan Inekes hardbop op hoog niveau.
De voorstelling begint om kwart
over acht.

Verwarde man
aangehouden

Eenakteravond
Perspektief
Haarlem - Communicatie, of het
gebrek daaraan. Onder dit thema brengt de toneelgroep Perspektief een extra, speciale voorstelling, bestaande uit een zestal
éénakters.
Het programma omvat: ‘Praatje in het park’ en ‘Nulpunt’ van
Alan Ayckbourn, ‘Dokter’ van Judith Herzberg, ‘De Overledene´
van René d’Obeldia, ‘Avond’ van
Harold Pinter en tenslotte ‘De
Auto’ van Freddy van Besien.
Van ultra kort tot iets langer, bieden de stukjes een variëteit aan
mogelijkheden op het gebied van
communicatie, echter……….die
mogelijkheden worden niet of
nauwelijks benut. Het blijkt integendeel, dat men langs elkaar
heen praat, niet naar elkaar luis-

tert, de eigen mening het belangrijkst vindt, enz.
Onder regie van Margriet Lips
komen de verschillende emoties
ten volle tot hun recht, van hilariteit tot ontroering.
Perspektief biedt op soms cabareteske wijze een kijkje op de
vreemde capriolen, die de karakters in deze éénakters ten opzichte van elkaar uithalen.
De voorstelling vindt plaats op
17 januari in het Candle Theater,
Bakenesserstraat 11 te Haarlem
(niet ver van politiebureau Koudenhorn). Kaarten zijn voor 7,50
euro verkrijgbaar bij Martine Faber tel.: 023-5321992 of Boy van
der Erf, tel. 023-5311287.
Het aantal plaatsen in het theater is beperkt, dus reageer snel!

Haarlem - Een medewerkster
van de politie zag vorige week
donderdagmiddag rond 17.00
uur dat een man voor het politiebureau aan de Koudenhorn een
fiets oppakte en tegen een auto
smeet. De man is aangehouden
en ingesloten. Hij bleek een 33jarige Haarlemmer die zelf verklaarde dat hij gek was en verder niets wilde zeggen. Op camerabeelden was te zien dat hij
de fiets drie keer tegen de auto
heeft gegooid. De auto en fiets
zijn hierbij flink beschadigd. Tegen de man is proces-verbaal
opgemaakt.

Man beroofd
Haarlem - Een 22-jarige Haarlemmer heeft aangifte gedaan
van beroving. De man fietste in
de nacht van zondag op maandag over het Zuider Buiten
Spaarne en werd daar door twee
mannen op een scooter vastgepakt. Ze trokken zijn vest stuk en
hebben zijn portemonnee en telefoon weggenomen. De politie
stelt een onderzoek in en vraagt
mogelijke getuigen van de beroving contact op te nemen met
het basisteam in Schalkwijk, tel.
0900-8844.

Avond over schoolkeuze
voor kinderen met
verstandelijke beperking
Haarlem - Hoe vind je voor je
kind de meest passende basisschool? Voor alle ouders kan
dat een lastige vraag zijn, als je
kind een verstandelijke beperking heeft kan het antwoord nog
ingewikkelder zijn. Om ouders
van een kind met een verstandelijke beperking voor te bereiden op de schoolkeuze wordt op
woensdagavond 21 januari in het
kantoor van MEE NoordwestHolland een bijeenkomst georganiseerd. Thema van de avond
is de keuze tussen regulier en
speciaal onderwijs, waarbij gebruik gemaakt wordt van de film
Schoolkeuze.
Iedere ouder wil voor zijn kind de
meest passende school uitzoeken. Maar wat doe je wanneer
je kind een verstandelijke beperking heeft? Is regulier onderwijs
een optie of is speciaal onderwijs meer geschikt? Hoe kun je
nagaan wat de beste plek gaat
worden voor je kind? En waar
moet je op letten bij de school?

Deze en andere vragen komen
aan bod bij de informatiebijeenkomst die wordt georganiseerd
door MEE Noordwest-Holland.
Tijdens deze bijeenkomst wordt
gebruikt gemaakt van een nieuwe film die op initiatief van MEE
Noordwest-Holland is gemaakt.
In deze film zijn kinderen te zien
op zowel regulier als speciaal onderwijs. Ook komen ouders aan
het woord over de keuze die ze
gemaakt hebben en welke overwegingen hierbij een rol speelden. Na het bekijken van de film
is er gelegenheid tot discussie in
kleine groepen. De informatiebijeenkomst is op woensdag 21
januari, van 19.30 tot 21.30 uur
in het kantoor van MEE Noordwest-Holland aan de Richard
Holkade 2 te Haarlem. Voor meer
informatie en aanmelden kunt u
contact opnemen met Marloes
Hietbrink, consulent, telefoonnummer 023-5358877 of per
mail mhietbrink@meenwh.nl. U
kunt zich aanmelden tot en met
maandag 19 januari.

Jan Jaap
van der Wal
Haarlem - Na jarenlang met een
band te hebben getoerd is het
voor cabaretier Jan Jaap van der
Wal tijd om weer eens solo op
te treden en dat doet hij woensdag 14 en donderdag 15 januari om 20.15 uur in de Haarlemse Stadsschouwburg. Zijn watervlugge opmerkingen, vooral bekend van het satirische tvprogramma Dit was het nieuws, zijn
een mix van spot en spitse humor. Hij kan behoorlijk van zich
af bijten en geeft graag zijn ongezouten mening over zaken die
iedereen aangaan. Maar als Jan
Jaap alleen op het podium staat,
onthult hij ook zijn eigen zielenroerselen. (foto: Martin Oudshoorn)
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Toneelvoorstelling in
Volkssterrenwacht
Regio - Op 11 en 18 januari vindt er een unieke gebeurtenis plaats in de sterrenwacht
van de stichting volkssterrenwacht Copernicus in Overveen.
Dan wordt er niet naar de sterren gekeken, maar naar een toneelvoorstelling. U bent uitgenodigd voor de exclusieve ontmoeting met de vijfkoppige bemanning van de net gelande Russische ruimtecapsule Sojoez. In
het heelal deden zij wetenschappelijk onderzoek naar de invloed
van de maan op de cyclus van
de vrouw. De resultaten van hun
queeste verdwijnen echter naar
de achtergrond als blijkt dat de
dokter, de enige man in de Sojoez, niet is teruggekeerd en een
van de vrouwen meteen na de
landing voor onderzoek is weg-

gevoerd. Wat is er gebeurd tijdens de zonnestorm die de elektronische apparatuur verstoorde,
zodat hun contact met de aarde volledig wegviel? Zelfs na
hun geslaagde landing op aarde
hebben de astronautes het gevoel dat ze steeds verder van de
aarde wegvallen.
De voorstellingen zijn zondag 11
januari om 20.00 uur en zondag
18 januari om 15.30 en 20.00 uur.
Entree 12,50 uur. Plaats: Sterrenwacht Copernicus, schuin achter
het bezoekerscentrum De Zandwaaier in Overveen. Reserveren
via 023-5384656/06-20354667
of e-mail: f.j.albers@hccnet.nl
via de website van Copernicus:
www.sterrenwachtcopernicus.nl
of tijdens de openingsuren van
de sterrenwacht.

‘Gestrand’, een schilderij van Annet Verplanke

Expositie KZOD-leden
in De Waag
Haarlem - In de eerste maand
van het nieuwe jaar exposeren zeven nieuwe leden van de
Kunstenaarsvereniging KZOD
(‘Kunst Zij Ons Doel’) in het historische gebouw De Waag aan
het Spaarne te Haarlem. Deze
tentoonstelling kan zeker verrassend en afwisselend worden
genoemd want vier geheel verschillende disciplines komen in
de sfeervolle expositiezaal op
de 1e verdieping aan bod: drie
schilders, twee fotografen, een
keramist(e) en een etser tonen
hun werk aan de bezoekers van
de Waag gedurende de komende weken.
Hanneke van Oosterhout schildert in olieverf – in navolging
van de Vlaamse primitieven –
haar oogverblindende stillevens
met vruchten. Annet Verplanke
toont met een duidelijk magischrealistische inslag mooie verhalende beelden terwijl de Mexicaanse kunstenaar Emilio Sanchez verrast met zijn schilderijen op boomschorspapier geinspireerd op de mythologie en

folklore van zijn geboorteland.
Van de twee (technisch zeer begaafde) fotografen toont Steven
Blad objecten die geheel vervreemd lijken van hun omgeving
(landschappelijke
vervormingen lijkt een juiste typering) terwijl het werk van Dennis Bulters
waarin klassieke drama’s gemanipuleerd worden juist zeer realistisch overkomt. Opmerkelijk
is het te constateren dat zowel
bij de drie schilders als bij beide fotografen sprake is van een
geheel eigen kleurenpalet cq
touch! Daarnaast laat kunstenares Josee Gouda onder meer
kleurrijk keramiek zien terwijl
van Jeanette Kuiperi interessante etsen te bewonderen zijn.
Deze tentoonstelling is te bezichtigen tot en met zondag 25 januari in Galerie De Waag – Spaarne
30 RD te Haarlem (openingstijden: donderdag tot en met zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur)
De feestelijke opening van deze tentoonstelling vindt plaats op
zondag 11 januari om 16.00 uur.
(zie ook www.kzod.nl).

Duin-werkdag

Winaars Shoot Your Shot #4: Linde Pietersen en Susanne Opstal
(foto: Tom Daams)

Linde en Susanne
winnen filmwedstrijd
Haarlem - De korte film ‘Immutability’ van Linde Pietersen en
Susanne Opstal is door een vakjury uitgeroepen tot winnaar van
de vierde editie van de filmwedstrijd Shoot Your Shot in de Filmschuur. Met een score van 4,1 op
een schaal van 1 tot 5 werd ‘Immutability’ ook de winnaar van
de publieksprijs.
Volgens de vakjury, bestaande uit filmrecensent Beatrijs van
Agt, aankoper jeugdprogramma’s bij de VPRO Els Kuiper,
filmproducent René Goossens,
acteur en regisseur Aad Spee en
Toneel- en Filmschuurambassadeurs Jip Boxma en Eva Helwig,
is bij Immutability “op alle niveaus is te zien dat er een visie
achter het filmpje zit. De metaforen zijn goed gekozen en worden mooi uitgewerkt. Zelfs de
muziek klinkt door in de montage. Het is een genot om te zien
hoeveel werk erin gestoken is.”
De tweede en derde prijs zijn
respectievelijk toegekend aan
‘Open Ventilatie Dicht’ van Fen-

na Schilling en ‘Millie’ van Merel
den Otter en Victor van Doorn.
De aanmoedigingsprijs ging
naar ‘Dries’ van Fenna Mesman
en Naomi Poelsma. Een eervolle
vermelding was er voor de animatiefilm ‘Dionisos – le jour le
plus froid du monde’ van Daan
van der Es en Kirsten Smit.
Na drie succesvolle edities van
Shoot Your Shot # in 2005, 2006
en 2007, organiseerde de Filmschuur dit najaar voor de vierde keer deze filmcompetitie voor
jongeren tussen 15 en 21 jaar uit
Haarlem en omgeving. De opdracht was: maak een film van
minimaal 10 seconden en maximaal vijf minuten en laat je daarbij inspireren door het thema Vrij.
Alle genres waren mogelijk: korte film, horror, een korte documentaire of animatiefilm, maar
bijvoorbeeld ook een fake-documentaire, een videoclip of poëzienema. Er werden 31 films ingeleverd waarvan er 15 de finale behaalden.
De winnende filmpjes zijn te zien
op www.shootyourshot.nl.

Regio - Lekker buiten werken
en de duinen eens heel anders
beleven. Beheerder PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland kan
uw hulp goed gebruiken om de
duinen te beheren. Zaterdag 10
januari bent u welkom om mee
te helpen met diverse natuurwerkzaamheden in het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland.
Verzamelen op parkeerplaats
Koevlak, gelegen langs de Zeeweg van Overveen naar Bloemendaal aan Zee. De dag start
om 10.00 uur en rond 16.00 uur
eindigen de werkzaamheden.
Aanmelden graag via www.pwn.
nl/activiteiten of 023-5413289.
Het open duin wordt bedreigd
doordat het dicht groeit met bomen en stuiken. PWN wil het
unieke leefgebied van veel bijzondere planten en dieren graag
behouden. Op de duinwerkdagen maakt u kennis met verschillende werkzaamheden die
nodig zijn om het duin goed te
onderhouden. Ook komt u misschien op plaatsen waar u niet
eerder bent geweest. Iedereen
kan meehelpen! Kinderen werken samen met de ouders. PWN
helpt u bij de werkzaamheden
en zorgt voor voldoende gereedschap en handschoenen. Regelmatig zijn er pauzes, waarbij gezorgd wordt voor koffie, thee, limonade en soep. Neem zelf een
lunchpakket mee, trek stevige
schoenen en goede werkkleding
aan.

Fietsclub
Haarlem - De fietsclub van
NVVH-Vrouwennetwerk
fietst
op woensdag 14 en 28 januari.
De leden ontmoeten elkaar op
de hoek van het Houtplein/Baan
om 09.30 uur.
Zin om mee te gaan: neem dan
even contact op met mevrouw
Anker, tel. 023-5245038. Voor
meer informatie over deze actieve 55+ vrouwenvereniging, belt
u dan even naar 023-5477486.

Sjoelen
Haarlem - Zaterdagavond 10 januari kunt u in sociëteit Koinonia, Doelstraat 52, Haarlem weer
sjoelen. Om half negen begint
het spel met de schijven en de
bakken, de sociëteit is vanaf acht
uur open.

Dronken op
bromfiets

The Hype in Patronaat
Haarlem - Deze gedoodverfde
Rob Acda Award winnaars zijn in
de wijde omgeving van Haarlem
inmiddels een echte Hype geworden. Zaterdagavond komen
ze nog een keertje hun aanste-

kelijke poprocksongs gratis ten
gehore brengen in het café van
Patronaat en als heerlijk toetje
gaan de jongens na afloop ook
nog hun favoriete plaatjes draaien. Aanvang 22.30 uur.

Haarlem - Op de Spaarndamseweg heeft de politie in de nacht
van vorige week vrijdag op zaterdag om 05.00 uur een 23-jarige
man uit Haarlem op zijn brommer aangehouden vanwege rijden onder invloed. Hij had zoveel gedronken (alcoholpromillage: 1,12) dat direct zijn rijbewijs is ingenomen.Tegen de man
is proces-verbaal opgemaakt.
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Nieuwjaarstoespraak
burgemeester
Op 5 januari 2009 vond in de burgerzaal van het Velsense stadhuis de
traditionele nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur plaats.
Burgemeester Cammaert hield daar een toespraak. De tekst van deze
nieuwjaarstoespraak kunt u hier in zijn geheel lezen.
“Dames en heren,
Enkele dagen geleden zijn we het jaar 2009 ingegaan. Alhoewel ik niet pessimistisch
wil zijn, weten we dat we vanuit een ﬁnancieel-economisch perspectief blijkbaar aan
een somber jaar zijn begonnen. De laatste maanden van 2008 gaven mondiaal een
schokeffect te zien. Na de problemen in de internationale bancaire wereld werden we
geconfronteerd met een sterk terugvallende economie.
Somberheid dreigt op dit moment de overhand te krijgen. Toch wil ik er op duiden dat
Velsen in één van de meest groeikrachtige regio’s van Nederland ligt. Velsen ligt in
een economisch krachtig gebied dat niet alleen nationaal, maar ook op internationale
schaal meetelt. Vanuit een gezamenlijk belang zullen we in dit gebied onze positie
niet alleen moeten zien te behouden maar ook zien te versterken. Hierbij zullen
overheden en maatschappelijke partners samen moeten optrekken. De economische
agenda vormt hiervoor een goede basis.
Corus, aanpalende en andere vormen van bedrijvigheid dragen bij aan het
welbevinden in onze regio en in onze gemeente. Als overheid hebben we onder
andere de taak te monitoren welke gevolgen de neergaande economische beweging
heeft voor de werkgelegenheid. Nu al zien we dat ook Velsenaren direct worden
getroffen. Met hun onzekerheid leven we mee. Dat raakt ook ons.
Door de goede samenwerking tussen de gemeente Velsen en het bedrijfsleven
zijn de afgelopen jaren veel werkzoekenden uit Velsen aan een betaalde baan
geholpen. Nu, ten tijde van economische neergang, wil Velsen als gemeente ook een
betrouwbare partner zijn. Daarom hebben wij als college een half miljoen voor omen bijscholing van werknemers gereserveerd. Dit geld kan worden gebruikt om met
name jongeren in het werkproces te houden. Het vraagt aandacht om deze groep nu
extra te ondersteunen.
Met elkaar zullen we het economisch vliegwiel in de regio aan de gang moeten
houden. Ik spreek vanaf deze plaats de wens uit dat de gevolgen van de
laagconjunctuur overzichtelijk zullen blijven. Ik hoop dat betere tijden snel mogen
aanbreken.
Dames en heren, over ruim een jaar staan er gemeenteraadsverkiezingen voor de
deur. Vóór die tijd moet er nog het nodige gebeuren. Het college van burgemeester
en wethouders wil voor de verkiezingen van 2010 nog een aantal zaken afwikkelen.
Zo zal het college spoedig een besluit nemen over het kiezen van een ontwikkelaar
voor het winkelcentrum van IJmuiden. Aan de bevordering van de aantrekkelijkheid
van onze kust wordt hard gewerkt. In dit verband noem ik de revitalisering van de
Kromhoutstraat. De toegangsweg naar het strand. Ook hopen we snel te weten hoe
we met projecten als Groot Helmduin en de Binnenhaven verder gaan.

Wet Tijdelijk Huisverbod
Op 1 januari 2009 is de nieuwe
Wet Tijdelijk Huisverbod in werking
getreden. Dit betekent dat de
burgemeester een huisverbod kan
opleggen om (dreiging van) geweld
te kunnen stoppen en hulp te kunnen
regelen.
Het huisverbod creëert een timeout
van waaruit hulpverlening direct
georganiseerd wordt voor de
uithuisgeplaatste én de achterblijvers.
Mensen die een huisverbod krijgen,
mogen gedurende tien dagen niet meer

in het huis komen en geen contact
hebben met de achterblijvers.
Hulpverlening
Bij het opleggen van een huisverbod
moet hulpverlening voor zowel de
uithuisgeplaatste als de achterblijver
en eventueel aanwezige kinderen snel
op gang gebracht worden. De GGD
Kennemerland voert de crisisinterventie
en het casemanagement uit. Zij
coördineert de noodzakelijke
hulpverlening.

Fotograaf: Reinder Weidijk
De doorontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening is in volle gang. De
gemeente heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Na verloop van tijd zullen
onze burgers en bedrijven hier de voordelen van ondervinden. Evenzo dankzij de
betrokkenheid van de gemeenteraad kan Velsen verder werken aan het aspect
proﬁlering. Ook hierin zullen keuzen gemaakt moeten worden. Hoe promoten we
onze gemeente als een aantrekkelijk gebied? Daarnaast wordt er al gewerkt aan Sail
2010. Grotere evenementen kennen immers een lange voorbereidingstijd. Kortom,
in 2009 is er in dit huis nog volop werk aan de winkel om het collegeprogramma af te
wikkelen. Ik ben er positief over dat dit gaat lukken.
2009 zal ook het jaar worden waarin de proﬁelschets voor het werven van een
nieuwe burgemeester zal worden vormgegeven. U weet dat ik recentelijk te kennen
heb gegeven geen herbenoeming als burgemeester van onze mooie gemeente te
ambiëren. Voor mijn vrouw en mij was het nemen van dit besluit niet gemakkelijk.
We zijn aan Velsen gaan hechten, aan de veelzijdigheid van onze gemeente, aan de
mensen die er wonen en werken, aan de omgeving. Wij hebben hier ook vrienden
mogen maken. Daar zijn we u dankbaar voor!
Dames en heren, ik sprak juist over de economische crisis en sprak de hoop uit dat
de duur hiervan overzichtelijk mag blijven. Juist ten tijde van crisis moeten we met
elkaar vooruit blijven kijken. Niet alleen naar morgen en overmorgen, maar verder
vooruit. Met elkaar zullen we, burgers, bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld
evenals de gemeente moeten samenwerken om ons gereed te maken voor betere
tijden. We hebben een gemeenschappelijk belang om onze bedrijvigheid op gang
te houden, te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. De revitalisering van de
openbare ruimte, waaraan nu zo hard wordt gewerkt, zullen we met elkaar moeten
laten slagen. Verdere introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. En,
last but not least, zullen we er voor moeten zorgen dat we onze gemeentebegroting
sluitend houden. Kortom, we staan voor een uitdagende opgave.
Als de samenwerking tussen alle lagen van de samenleving goed is kunnen we
ver komen. Dan kunnen we de voorzieningen in deze gemeente op peil houden.
Laten we ook in 2009 in elkaar blijven investeren, en bij elkaar betrokken blijven. Als
samenleving kunnen we veel kracht maken. En kracht is nodig om de blik vooruit te
werpen. Vanuit deze gedachte wens ik u, uw naasten en dierbaren alle goeds voor
2009. Ik dank u wel.”

Burgers
Alle burgers die te maken hebben met
(dreiging van) huiselijk geweld, direct
of in hun omgeving, kunnen contact
opnemen met de politie.
Regionale afspraken
De gemeenten van de regio
Kennemerland hebben een uniforme
aanpak met elkaar afgesproken om de
Wet Tijdelijk Huisverbod uit te voeren.
Eén van de afspraken is dat de politie
de burgemeesters adviseert; het
besluit wordt door de burgemeester
genomen. De politie deelt het opleggen

van het huisverbod mondeling dan wel
schriftelijk mee aan de betrokkenen.
Informatie
Voor informatie en advies over
huiselijk geweld kan iedereen terecht
bij het Steunpunt Huiselijk Geweld in
Kennemerland. Het steunpunt vormt
één aanspreekpunt voor slachtoffers,
plegers en iedereen die op de een
of andere manier te maken heeft
met huiselijk geweld. Te bereiken op
werkdagen van 9:00 uur tot
17:00 uur (0900-1262626) of via
www.huiselijkgeweldkennemerland.nl
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Hertegelen trottoirs

Fotograaf: Ko van Leeuwen
De kerstboomverbranding, die dit jaar sinds lange tijd weer georganiseerd werd,
is een groot succes geworden. Veel kinderen gingen op pad om kerstbomen
te verzamelen en in te leveren bij de inzamelplaatsen. Op de foto is de
kerstboomverbranding te zien die op 6 januari plaatsvond aan de Heerenduinweg
in IJmuiden. Vanavond vindt voor Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek en
Driehuis op het grasveld aan de Hagelingerweg te Santpoort ( t.o. de tuincentra) de
kerstboomverbranding plaats. Aanvang is 19.30 uur.

Werkzaamheden Velsertunnel
Rijkswaterstaat voert tussen zondag
11 januari 2009 en maandag 11 mei
2009 werkzaamheden uit aan de
Velsertunnel. De werkzaamheden
worden uitgevoerd om de tunnel te
laten voldoen aan de eisen die de
WARVW (Wet Aanvullende Regels
Veiligheid Wegtunnels) stelt ten
aanzien van de fysieke maatregelen
m.b.t. zelfredzaamheid en
hulpverlening. Voor de Velsertunnel
betekent dit o.a. dat er een extra
vluchtweg wordt gemaakt. Ook
worden de bestaande vluchtdeuren
vernieuwd en voorzien van
contourverlichting. Daarnaast wordt
de omroepinstallatie aangepast, zodat

weggebruikers tijdens een calamiteit
in twee talen gewaarschuwd kunnen
worden.
Tijdens de uitvoering zal één
tunnelbuis gesloten zijn. Het verkeer
zal door de beschikbare tunnelbuis
geleid worden. Om verkeershinder
zoveel mogelijk te beperken, wordt er
gewerkt van zondagnacht tot en met
donderdagnacht tussen 21.00 uur en
05.00 uur. De beschikbare tunnelbuis
heeft in deze nachtelijke periode
voldoende capaciteit om het verkeer
in twee richtingen af te wikkelen.
Daarom zijn geen aanvullende
verkeersmanagementmaatregelen
nodig.

Begin 2009 wordt gestart met het
hertegelen van het trottoir met
bijkomende werkzaamheden in de
Maasstraat te IJmuiden, ter hoogte
van nummers 1 t/m 45.
Het trottoir wordt voorzien van nieuwe
tegels. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door aannemingsbedrijf
Bruisschaart B.V in opdracht van
gemeente Velsen en duren ongeveer
5 weken, onder voorbehoud van de
weersomstandigheden.
Begin 2009 wordt ook gestart met
het hertegelen van het trottoir
met bijkomende werkzaamheden
in de Cotélaan en de Roos en
Beeklaan voor huisnummers
3 t/m 33 en het trottoir aan de

Contracten hulp in huishouding
De gemeente Velsen heeft vanaf
1 januari 2009 met drie bedrijven nieuwe
contracten gesloten voor het leveren van
hulp bij het huishouden bij mensen thuis.
Deze bedrijven zijn:
• ViVa!Zorggroep;
• Thuiszorgservice Nederland (tot
1/1/2009 heet dit bedrijf Evean);
• Stichting De Omring.
Voor de mensen die nu hulp krijgen van
Viva!Zorggroep verandert er niets.
Voor de mensen die nu hulp krijgen
van Evean verandert alleen de naam
van het bedrijf, de medewerkers blijven
hetzelfde.
Voor de mensen die nu hulp krijgen van

Receptie
U kunt van 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.
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 73 23.
Ondernemersloket
Telefoon: (0255) 56 74 36
Bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot
14.00 uur. ondernemersloket@velsen.nl.
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor
algemene informatie over wetgeving, beleid en procedures. Ook wordt
informatie verstrekt over verzoeken die in procedure zijn en over de

CCCzorg/Take Good Care verandert
er wel iets. Wij hebben geen nieuw
contract gesloten met CCC Zorg/Take
Good Care. Dit bedrijf heeft tot en met
31 december 2008 hulp geleverd bij
het huishouden aan sommige inwoners
van Velsen. Deze hulp is vanaf 1 januari
2009 overgenomen door ViVa!Zorggroep.
ViVa!Zorgroep neemt het personeel over
van CCCzorg/Take Good Care. Daardoor
houden de mensen zoveel mogelijk
dezelfde medewerkster.
Mocht u nog vragen hebben over dit
onderwerp dan kunt u op werkdagen
tussen 09.00 uur en 17.00 uur bellen met
de gemeente (0255-567200).
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MEDEDELINGEN
Adres
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

overkant van deze huisnummers
tussen de J.T. Cremerlaan en
Kruidbergerweg. Tevens wordt het
trottoir in de Wulverderlaan tussen
de Kruidbergerweg en de Cotélaan
(aan de kant van de Cotélaan)
hertegeld. De trottoirs worden
voorzien van nieuwe tegels. Deze
werkzaamheden worden uitgevoerd
door aannemingsbedrijf Van Vuuren
Wegenbouw B.V. in opdracht van
gemeente Velsen en duren ongeveer
6 weken, ook onder voorbehoud van
de weersomstandigheden.
De gemeente verzoekt bewoners en
bezoekers tijdens de werkzaamheden
de auto buiten het werkterrein te
parkeren.

voortgang hiervan.
Vergunningen en Uitvoering (Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:
vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur:
vrije inloop
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00-12.00 uur:

vrije inloop

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00
uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di,
do 14.00 - 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
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 Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. CWI, 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 76 00 Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 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
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24
E-mail: preventie@velsen.nl
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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, personeel en organisatie, openbare orde,
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken,
communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording,
regionale samenwerking, dierenwelzijn (inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester
mr. P.A.G. Cammaert
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
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn,
volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en cultuur,
monumentenbeleid en projecten KG-terrein, Groot
Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder Margo
Bokking
- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering,
facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverlening en milieu 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, Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en project Kustvisie
kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; SantpoortZuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

RAADSPLEIN 15 JANUARI 2009
Donderdag 15 januari 2009 vanaf 19.00 uur vergadert
de gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Raadzaal
Sessie 1-1
19.00 - 21.00 uur

Grote Buitendijk/Hofgeest

Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur
Sessie 2-2
20.00 - 21.00 uur

Toegangsroute IJmuiden aan Zee
Horecanota

Over geen van de agendapunten kan worden ingesproken.
Over de onderwerpen die op de agenda staan,
kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven.

Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via e-mail:
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

RAADSVERGADERING - AANVANG 21.30 UUR
Raadzaal
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 11 december 2008
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
Debatstukken
4R Controleprotocol accountantscontrole
5R Verordening Langdurigheidstoeslag
Besluitvorming
6R Nota Algemeen Subsidiebeleid
7R Stemmen in een willekeurig stembureau
8R Aanbesteding woningmarkt- en woonwensenonderzoek 2009
9R ReinUnie - jaarrekening 2007
10R ReinUnie - begroting 2009
11R 1e Begrotingswijziging 2008 Veiligheidsregio
Kennemerland
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan
ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien
deze tijdig is ingeleverd – dat kan ook via de mail
naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór
de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie
van het stadhuis aan het Dudokplein evenals bij de
bibliotheek van Velsen, Dudokplein te IJmuiden
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering
zelf worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op
de lokale zender Seaport TV. De agenda en een korte
inhoud van sommige agendapunten zijn ook te lezen
bij Seaport TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
Op de website treft u een greep uit het Raadsplein
aan waarin een aantal onderwerpen worden toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl
De raad heeft in zijn vergadering van 11 december
2008 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
- Verklaring van geen bezwaar inzake aanpassing
Algemene Verordening Spaarnwoude
- Evaluatie handhavingsverordening WWB 2004
- Gemeentelijke heffingen en tarieven 2009
- Onderzoek geloofsbrieven, toelating als raadslid en
afleggen belofte de heer B. Hendriks
De besluitenlijsten zijn in te zien op de website www.velsen.nl

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
aantal en soort
Dijckmanstraat 4
2 hulstbomen, 1 prunus,
1 iep en 1 meidoorn
Kluijskenslaan 23
1 berk
Polderweg ong.
2 iepen, 1 els, 2 essen
en1 populier
Roos en Beeklaan 39
2 treurwilgen, 1 berk
en 7 Corsicaanse dennen
Valeriuslaan 58
1 den
(boom is direct gekapt omdat deze een gevaar vormde
voor de openbare veiligheid)
Spieghellaan 4
2 zeedennen
Hagelingerweg 202
2 esdoorns, 1 berk, 1 eik
en 1 Taxus
Velserenderlaan ong.
1 alnus
(boom mag worden gekapt vanwege de geplande
nieuwbouw)
Vlietweg ong.
18 wilgen

(bomen mogen worden gekapt vanwege de geplande
nieuwbouw)
Pontweg ong.
1 iep
(boom mag worden gekapt vanwege de geplande
herinrichting)
Grote Hout- of Koningsweg 185 1 esdoorn
Lange Nieuwstraat ong.
8 iepen
(bomen op parkeerplaats van het voormalig postkantoor mogen worden gekapt vanwege de geplande
herinrichting van het terrein)
Dagtekening van deze kapvergunningen is
6 januari 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
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-299-2008 Geleenstraat 33 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping
van een woning
BP-300-2008 Zeeweg ong. te IJmuiden; het oprichten
van een woon/zorg/bijeenkomstcomplex
(Blok 9, 11 en 12)
BP-301-2008 Rooswijkweg 201 te Velsen-Noord; het
oprichten van een loods
BP-302-2008 Rooswijkweg 201 te Velsen-Noord; het
veranderen van een bebedrijfsgebouw
(inpandig)
BP-303-2008 Deutzstraat ong. te IJmuiden; het oprichten
van 8 bedrijfsunits
BP-304-2008 Schaepmanlaan 1 te Driehuis NH; het
veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-381-2008 Kleine Boterbloem 7 te Velserbroek; het
plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en
achtergevel)
BL-382-2008 Willem de Zwijgerlaan 60 te SantpoortZuid; het veranderen van de dakbedekking
BL-383-2008 Willem de Zwijgerlaan 60 te SantpoortZuid; het veranderen van een trap
(inpandig)
BL-384-2008 Bloemendaalsestraatweg 165 te
Santpoort-Zuid; het plaatsen van 2 dakkapellen (zijgevel)
BL-385-2008 Liniepad 52 te Velsen-Zuid; het legaliseren
van 2 bergingen, een pergola en een
schommel
BL-386-2008 Louise de Colignylaan 23 te SantpoortZuid; het plaatsen van een erfafscheiding
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan
de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare wel-

Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 8 januari 2009

MEDEDELINGEN
standsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 22 januari 2009.
BL-384-2008 Bloemendaalsestraatweg 165 te
Santpoort-Zuid; het plaatsen van
2 dakkapellen (zijgevel)
BL-386-2008 Louise de Colignylaan 23 te SantpoortZuid; het plaatsen van een erfafscheiding
BP-291-2008 Terrasweg 61 te Santpoort-Noord; het
veranderen en vergroten van de
2e verdieping van een woning
BP-300-2008 Zeeweg ong. te IJmuiden; het oprichten
van een woon/zorg/bijeenkomstcomplex
(Blok 9, 11 en 12)
BP-301-2008 Rooswijkweg 201 te Velsen-Noord; het
oprichten van een loods
BP-302-2008 Rooswijkweg 201 te Velsen-Noord; het
veranderen van een bedrijfsgebouw
(inpandig)
BP-303-2008 Deutzstraat ong. te IJmuiden; het oprichten
van 8 bedrijfsunits

BP-304-2008 Schaepmanlaan 1 te Driehuis NH; het
veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
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.

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B1-17-2008 Hagelingerweg 1 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
bedrijfsopslag
BL-199-2008 Kerkplein 5 te Velsen-Zuid; het vervangen
van dakpannen en zinken goten
BL-347-2008 J.T. Cremerlaan 87 te Santpoort-Noord;

het oprichten van een berging
BP-103-2008 Westerduinweg 26 te IJmuiden; het
plaatsen van een windmolen
BP-242-2008 Velserkade 1 te Velsen-Noord; het
oprichten van een loods (tijdelijk)
BP-246-2008 Zandhaver 10 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van de 2e verdieping van
een woning
BP-257-2008 Edisonstraat 22 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van de 2e verdieping van
een woning
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).

De magie van schaatsen op natuurijs
Velserbroek - Voor veel kinderen is het waarschijnlijk de eerste keer dat ze op natuurijs kunnen schaatsen. Het is immers al weer even geleden dat het ijs dik genoeg was om
op sloten en ander open water te schaatsen. In het kinderrijke Velserbroek wordt sinds eind vorige week, toen het ijs een veilige dikte had bereikt, volop geschaatst. Het water bij de nieuwe plandelen vormt hierop geen uitzondering. Sommige mensen kunnen zo, hup, vanuit hun achtertuin het ijs op stappen. Als dat geen ijspret is... (foto: Reinder Weidijk)

