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Tata Steel Stadion bezet
Velsen-Zuid - De supporters die onder de naam Ocqpie Telstar het hoofdveld van het Tata Steel Stadion in 
Velsen-Zuid bezet houden, krijgen bijval van de clubleiding, de supportersvereniging en de businessclub. 
Ook een aantal prominente oud-voetballers, waaronder Heinz Stuy (rechts op de foto) en Ruud Geels, heb-
ben zich achter de actie geschaard. De supporters voeren actie tegen de matig gevulde tribunes tijdens de 
thuiswedstrijden van Telstar. Het initiatief is niet onopgemerkt gebleven. Cameraploegen van de NOS, Hart 
van Nederland, RTV Noord-Holland en Pownews kwamen maandag naar Velsen-Zuid om de supporters te 
interviewen. Telstar heeft op de actie gereageerd door zaterdag een manifestatie te organiseren met work-
shops en een loterij. (Friso Huizinga) Elders in deze editie: Telstar verrast door bezetting

Velsen – Burgemeester Franc 
Weerwind is geen zwartkijker. 
tijdens zijn nieuwjaarsspeech 
zei hij niet te geloven in de 
ondergang van de wereld in 
2012, zoals de Maya-kalen-
der zou aangeven. ,,Er komt 
een nieuw tijdperk met nieu-
we economieën.’’

Weerwind sprak zowel over 
de wereldeconomie als over 
de IJmondregio en dichtte het 
Noordzeekanaal zelfs de mo-
gelijkheden van het Panamaka-
naal toe. ,,Ons Velsen heeft toe-
komst’’, zo zei hij. ,,Velsen heeft 
veerkracht en ambitie.’’
Toch begon het nieuwe jaar in 
Velsen niet goed, met de brand 
die buurthuis De Mel in Velsen-
Noord verwoestte. Daarover zei 
de burgemeester: ,,Het trof mij 
met hoeveel nuchterheid, betrok-
kenheid en saamhorigheid men 
in Velsen-Noord naar de gevol-
gen van de brand kijkt, met voor-
al de vraag ‘Hoe kunnen we dit 
keren?’ Ik wil de organisaties be-

danken die antwoord geven op 
het gat dat in Velsen-Noord is 
geslagen door de brand.’’ Daar-
mee doelde hij onder meer op 
wijksteunpunt Watervliet en ba-
sisschool De Triangel die ruim-
te geven aan de activiteiten die 
voorheen in De Mel plaatsvon-
den.
Weerwind liet 2011 kort passeren 
in zijn speech. Hij noemde on-
der meer het protest van de me-
dewerkers van Viva Zorggroep, 
het 25-jarig bestaan van Velser-
broek en het natte Havenfestival. 
Ook noemde hij de vastgestel-
de Visie op Velsen 2025 ‘heug-
lijk’ vanwege het vergezicht op 
de toekomst. ,,In Velsen bewij-
zen we dat we kunnen wonen, 
leven en werken in een complex 
gebied. Vanuit de kracht van Vel-
sen, inventiviteit en creativiteit. 
Het bouwen is begonnen.’’ 
Samenwerking is een ‘hot item’ 
bij deze burgemeester. ,,Ik zie 
steeds meer organisaties de 
hoofden bij elkaar steken. Wie 
op zijn eigen eilandje blijft zit-

ten, krijgt te maken met tegen-
vallende resultaten. De wereld is 
een dorp geworden. En wij moe-
ten ons profileren als regio door 
bovenlokaal en zelfs bovenregio-
naal te denken en werken. Dan 
komen we in een win/win/gun-
situatie. En misschien wordt dat 
dan het woord van 2012.’’
Over de financiële perikelen zei 
Weerwind: ,,De IJmond inno-
veert. Duurzaamheid en inno-
vatie zijn belangrijk. Wel is ver-
sobering een duidelijke keuze. 
Corrigerende maatregelen zijn 
nodig. Die kunnen soms pijn-
lijk zijn, maar als we het nu niet 
doen, kunnen we in de toekomst 
de kwetsbare mensen in onze 
maatschappij geen perspectief 
meer bieden. 15 Procent van alle 
mensen heeft af en toe een zet-
je nodig. Een klein deel van hen 
kan zonder hulp niet zelfstandig 
functioneren. Ik zie het als een 
van onze kerntaken voor deze 
groep te zorgen, zodat zij kunnen 
meedoen en een zinvol bestaan 
kunnen leiden.’’

Het college van B&W vindt ech-
ter ook dat dit niet alleen een 
taak voor overheden is. Door ac-
tief burgerschap kan iedereen 
bijdragen aan een betere maat-
schappij. 
De nieuwjaarsreceptie in het 
stadhuis vond maandagavond 9 
januari plaats. Niet alleen politici 
waren aanwezig. Ook vertegen-

woordigers van organisaties en 
inwoners genoten van de feeste-
lijke bijeenkomst. Het Alexia Trio 
uit Alkmaar zorgde voor de muzi-
kale noot. En Korf Catering zorg-
de samen met de medewerkers 
van het stadhuis voor zeer sma-
kelijke broodjes en hapjes, waar 
natuurlijk ook een drankje bij 
paste. (Karin Dekkers)

Burgemeester Weerwind: ‘Het bouwen is begonnen’

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Calathea
Diverse soorten - hoogte ca. 60 cm. 
- potmaat 17 cm
per stuk van 6,99

 nu 3,99
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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
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek ‘t Sant, Fresias-
traat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
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
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Gymnasium Felisenum, 
voor een brede basis
Velsen-Zuid – Voor basisschool-
leerlingen in groep 8 is een span-
nende tijd aangebroken. Dit is de 
periode dat ze middelbare scho-
len gaan bekijken en kiezen.  
Gymnasium Felisenum heeft op 
zaterdag 4 februari de open dag 
van 9.30 tot 13.00 uur voor leerlin-
gen van groep 8 en hun ouders. 
En hoewel de school klein is, is 
er dankzij de nieuwbouw, volop 
ruimte voor nieuwe leerlingen.
,,Met gemiddeld 640 leerlingen 
kan gesproken worden van een 
kleine school’’, zegt wiskunde-
docent Eric Thoolen. ,,Het is een 
heel veilige omgeving met een fij-
ne sfeer, waar zowel leerlingen 
als docenten het erg naar hun zin 
hebben. In de eerste klas zijn ex-
tra mentoruren om leerlingen te 
laten wennen aan de school en 
het zelfstandig studeren. Daar-
naast hebben we vijfdeklassers 
geselecteerd die wij ‘loodsen’ 
noemen, zij helpen waar nodig 
de eersteklassers met tips en het 
aanleren van vaardigheden. Ook 
hebben wij een eigen huiswerkin-
stituut die aan de school verbon-
den is en er zijn tutoren, oudere 
leerlingen die jongere leerlingen 
bijles kunnen geven.’’ 
Marja van der Kooij is coördina-
tor van klas 1 en 2. ,,De open dag 
is de beste manier om kennis te 
maken met de school. Eersteklas-
sers geven rondleidingen door de 
school en er kan worden gepraat 
met docenten. Alle belangstellen-
den krijgen een uitnodiging voor 
proeflessen op een ander tijdstip. 

Zo krijg je een goed beeld van de 
school.’’ Op Gymnasium Felise-
num wordt hard gestudeerd. In 
de eerste klas is Latijn een van de 
vakken. In de tweede klas komt 
daar Grieks bij. Behalve de regu-
liere vakken is er veel ruimte voor 
verrijking en verdieping. Zo is er 
bijvoorbeeld voor geselecteerde 
leerlingen die behoefte hebben 
aan extra uitdagingen de moge-
lijkheid tot een verdiepingsproject 
dat heel zelfstandig wordt uitge-
voerd. In klas 3 en 4 doen leer-
lingen mee aan Felisenum Extra, 
dit is een modulenreeks van twee 
lesuren per week  die naar eigen 
keuze worden ingevuld met extra 
kennis, variërend van Italiaans tot 
geschiedenis en bloggen tot gra-
fiek. De school biedt de mogelijk-
heid examen te doen in vakken 
als tekenen, filosofie en muziek. 
In klas 1 zijn er ook dramalessen 
en kan er auditie gedaan worden 
voor het schooltoneel. Alle leer-
lingen worden opgeleid voor het 
Cambridge Advanced Certifica-
te. Wie het certificaat behaalt kan 
zonder problemen terecht bij een 
Engelstalige universiteit voor de 
vervolgopleiding. Gymnasium Fe-
lisenum is een school waar leer-
lingen zich snel thuis voelen. Zo-
wel binnen- als buitenschools zijn 
er boeiende en uitdagende acti-
viteiten op het gebied van sport, 
cultuur en ontwikkeling. Voor 
meer informatie en de toelatings-
eisen kan men kijken op www.fe-
lisenum.nl. Locatie: Van Hogen-
dorplaan 2 in Velsen-Zuid.

Combinatiefunctionaris
Velsen – Ook in het schooljaar 
2010-2011 hebben de combina-
tiefunctionarissen goed werk ver-
richt. Deze functies zijn in 2009 
in het leven geroepen bij de ont-
wikkeling van de brede scholen. 
Deze functionarissen zijn ech-
te doeners die in samenwerking 
met scholen, sportverenigin-
gen, en cultuurpartners project-
matig aan de slag gaan. Zo wor-
den verbindingen gelegd tussen 
school en sport of school en cul-
tuur, volgens vooraf afgesproken 
doelstellingen. Een van die doel-
stellingen was bijvoorbeeld meer 
bewegen voor de jeugd voor wie 
bewegen minder vanzelfspre-

kend is. Een andere doelstelling 
is jongeren van 13 tot 18 jaar in-
teresseren voor sport en hen 
toeleiden naar sportverenigin-
gen. Door de samenwerking met 
scholen zijn jongeren beter te 
bereiken. De gemeente wil graag 
een doorlopend aanbod van acti-
viteiten voor de jeugd van 7.00 tot 
19.00 uur. En heeft voor 2012 een 
budget voor zes fulltime functio-
narissen vastgesteld. De minis-
ter heeft laten weten meer geld 
uit te trekken voor combinatie-
functionarissen. In het voorjaar 
zal de gemeenteraad van Velsen 
zich nog eens buigen over verde-
re evaluatie van het beleid.
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Donderdag 12 januari
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Golden Palace 
speelt ‘De vriendin van Harry’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Honningbarna. 22.30 uur. 
Toegang gratis. Kleine zaal: 
LOS! 24.00-04.00 uur. Toegang 
gratis en uitsluitend voor stu-
denten (vanaf 18 jaar).

Vrijdag 13 januari
Viering met als thema: ‘Win-
nen met gevouwen handen’ 
in de Jozefkerk, Wijkerstraat-
weg 55 Velsen-Noord. Aan-
vang 19.00 uur.
FC Dordrecht-SC Testar. 
Aanvang 20.00 uur.
Liedrecital in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Jenny Arean met ode aan Ro-
bert Long. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Habemus 
Papam’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: The Bevis Frond. 
20.30 uur. Toegang 12,50. 
Dommelsch zaal: 40Up. 21.00-
03.00 uur. Toegang 12,50 vanaf 
21 jaar. Café: Irrational Library. 
22.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 14 januari
Ocqpie Telstar in het Tata 
Steel Stadion. Programma van 
11.00 tot 14.00 uur. 
Extra openstelling tentoon-
stelling ‘Beverwijk Sigarenstad’ 
van 1100-13.00 uur in Museum 
Kennemerland, Westerhout-
plein 1 Beverwijk. 
RKVV Velsen B junioren te-
gen Telstar Dames op Sport-
park Driehuis, Wolff en Deken-
laan 144 in Driehuis. Aanvang 
12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Theater Terra met ‘Spuit Elf’. 
Aanvang 14.00 uur.
Workshop Matrjosjka schilde-
ren in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 14.00 uur.
‘Om te zingen naar de kerk’ 
in de Ichthuskerk, Snellius-
straat 40 IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur.
Country line dansavond in 
Dienstencentrum Watervliet, 
Doemanstraat 34 in Velsen-
Noord. Van 20.00 tot 24.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Afslag Eindho-

kan bij de balie, Grahamstraat 
IJmuiden of via 0255-532211.
Voorlichtingsavond over 
leerwegondersteuning in het 
Sterren College Haarlem, Bad-
mintonpad 15 in Haarlem. Van 
20.00 tot 22.00 uur.
Lezing over kat/poes in het 
oude Egypte door de heer J.G. 
Koek in de Vijverwegkerk, Vij-
verweg in Bloemendaal. Van 
20.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Loes Luca en Peter Blok met 
‘Doek!’ Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Joachim Rob-
brecht, ‘Oh Polsko!’ Aanvang 
20.30 uur.

\\ Woensdag 18 januari
Stadsschouwburg Velsen: 
Javier Guzman met nieuwe 
solo ‘Oorverdovend’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Habemus 
Papam’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 19 januari
Stadsschouwburg Velsen: 
Javier Guzman met nieuwe 
solo ‘Oorverdovend’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Keesen & Co 
met theaterstuk ‘De Kersen-
tuin’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
LOS! 24.00-04.00 uur. Toegang 
vanaf 18 jaar, gratis en uit-
sluitend voor studenten. Café: 
Blackberry’n & Mr. Boo-Hoo. 
22.30 uur. Toegang gratis.

ven met ‘De Goeie, De Slech-
te en de Dove’. Aanvang 20.30 
uur.
Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden: Staconcert 
The Cavern Beatles - De per-
fect imitatie. Aanvang 21.00 
uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Patro Alls-
tars. 22.00-04.00 uur. Toegang 
7,- vanaf 18 jaar. Café: Scarlet 
Mae. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zondag 15 januari
Klaverjastoernooi, georgani-
seerd door kjv Klaversientje in 
Velserduin, Scheldestraat 101 
in IJmuiden. Aanvang 10.30 
uur.
Lezing met als thema: ‘Nieuwe 
vormen van vrijzinnigheid’ in 
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Aanvang 10.30 uur. 
Toegang gratis.
Klassieke middag in Draaior-
gelmuseum Haarlem, Küppers-
weg 3. Van 13.00 tot 16.00 uur. 
Toegang gratis.
Excursie Winter in het duin van 
14.00 tot 15.30 uur. Verzamelen 
bij infopaneel ingang Bleek en 
Berg, Bergweg en Boemendaal. 
Aanmelden verplicht via www.
np-zuidkennemerland.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Habemus 
Papam’. Aanvang 14.30 uur.
Liszt recital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Nieuwjaarsreceptie Groen-
Links in dorpshuis De Driehoek 
(achter Jan Campertschool) in 
Driehuis. Van 15.30 tot 17.30 
uur. Receptie is voor iedereen 
toegankelijk.
Als De Brandweer in Café 
Bartje. Aanvang 19.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Baxter Dury. 20.30 
uur. Toegang 10,-. Café: Club 
Funday. 16.30 uur. Toegang 
gratis.

Maandag 16 januari
Thema-avond voor Haarlemse 
sportverenigingen met als on-
derwerp: ‘Deskundigheidbevor-
dering Huiselijk Geweld en Kin-
dermishandeling’. De avond is 
gratis. Aanmelden verplicht via 
lgrooff@sportsupport.nl of 023-
5260302.

Dinsdag 17 januari
Informatiebijeenkomst be-
weegprogramma’s bij Fysio-
therapie Maas c.s. Aanmelden 

IJmuiden - Olympisch kampioen 
Ard Schenk vertelt tijdens een 
sponsoravond van Telstar uitvoe-
rig over zijn schaatscarrière. Ook 
over de wijze waarop hij de veel-
al psychologische strijd met zijn 
concurrent Kees Verkerk in zijn 
voordeel weet om te zetten. Hier-
bij spelen ook zijn schaatscoa-
ches een belangrijke rol. Bij het 
hoogtepunt van zijn schaatsloop-
baan verovert hij in Japan in 1972 
drie gouden medailles bij de 
Olympische Spelen ondanks zijn 
val bij de start van zijn 500 meter. 
Dit alles komt ter sprake in het 
gesprek dat Jac. Zuurbier met 
hem heeft. Maar het is niet alleen 
een terugblik op schaatsloop-
baan van de Noord-Holland-
se schaatslegende. In het inter-
view komen vergelijkingen met 
het huidige schaatsen aan de or-
de evenals de spectaculaire groei 
van het aantal kunstijsbanen. Dit 
programma is van 9 tot en met 
15 januari te zien in de rubriek 
‘Sport in Velsen’ van Seaport TV 
op het gemeentelijke analoge 
kabelkanaal van Velsen om 7.00, 
9.00, 15.00, 19.00 en 23.00 uur. 
Digitaal is de tv-ontvangst op Di-
gitenne (kanaal 12) en bij Zig-
go (kanaal 40). Ieder moment is 
de uitzending te downloaden op 
www. seaportrtv.nl.

‘Sport in Velsen’ 
op Seaport TV

Afslag Eindhoven
in het Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 14 januari 
(20.30 uur) is Afslag Eindhoven  
te gast in het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257. Zij spelen 
‘De Goeie, de Slechte, de Dove’
Hoe gebrek aan verbondenheid 
leidt tot radicale ideeën en da-
den. Ver weg in een oorlog sterft 
een vader. Op een nogal stomme 
manier. Zijn vrouw zakt weg in 
verdriet. De zoon loopt verloren. 
Hij ontmoet op straat een ex-ge-
detineerde, die de actie predikt. 
In hem vindt hij een nieuwe va-

der. In ‘De Goeie, de Slechte, 
de Dove’ componeert regisseur 
Yvonne van Beukering tekst, 
beeld en geluid tot een indrin-
gend en muzikaal geheel.
Voor het eerst, na succesvolle 
locatievoorstellingen, komt Af-
slag Eindhoven dit seizoen naar 
de theaterzalen. Tekst Peter de 
Graef. 
Spel: Rogier Schippers, Eva 
Schram, Martijn Crins, Huub 
Smit, Sanne Berger, Dries No-
telteirs  

2,- KORTING 
tegen inlevering van deze bon voor ‘AFSLAG EINDHOVEN’ op 14 

januari 2012 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Open huis bij musical-
vereniging De Jonge Stem
IJmuiden - Zondag 22 janua-
ri houdt Jeugdmusicalvereni-
ging de Jonge Stem weer haar 
jaarlijkse open huis van 14.00 
tot 16.00 uur in hun oefenruim-
te De Abeel, Abelenstraat 1, 
IJmuiden. 
Iedereen die geïnteresseerd is 
in deze vereniging is welkom 
om te komen kijken. Deze dag 
zullen de leden een optreden 
verzorgen met nummers van 
hun laatste musical Our House, 
ook zullen zij wat korte acteer-
sessies laten zien. Regisseur, 
choreograaf en muzikaal leider 
leiden bovendien allemaal een 
mini-repetitie waar iedereen 
aan mee kan doen. De Jonge 

Stem is ook altijd op zoek naar 
nieuwe leden van 12 tot en met 
22 jaar. Wie graag in een mu-
sical wil zingen en denkt over 
een goede stem te beschikken, 
is welkom voor een stemtest. Zij 
kunnen zich hiervoor opgeven 
via info@dejongestem.nl Na-
tuurlijk zijn ook jongens heel 
welkom. Plankenkoorts? Je 
mag natuurlijk ook eerst langs-
komen, dan kan je je die dag 
alsnog opgeven. Wie zondag de 
22ste niet kan komen, kan zich 
via e-mail ook aanmelden voor 
zondag 29 januari. Daarna is er 
dit jaar geen mogelijkheid meer 
om je op te geven voor deze 
vereniging.

Kop-staartbotsing
Santpoort-Noord - Dinsdag-
avond zijn er twee auto’s op el-
kaar geklapt in Santpoort-Noord. 
Het ongeval gebeurde omstreeks 
acht uur op het kruispunt Hoofd-
straat met de Vlietweg. De be-
stuurster van de achterste wa-
gen kon bij de verkeerslichten 
niet meer optijd remmen voor 
haar voorganger. 

Bij het ongeval raakte niemand 
gewond en bleef het beperkt tot 
materiële schade. Een rijstrook is 
tijdelijk afgesloten geweest voor 
het verkeer. 
Een bergingsbedrijf is later ter 
plaatse gekomen om de voer-
tuigen te bergen en het wegdek 
schoon te vegen. (foto: Michel 
van Bergen)
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Orkest IJmuider Harmonie

Onderhoudend 
Nieuwjaarsconcert
IJmuiden – Afgelopen zondag gaf 
het Concert Orkest van de IJmui-
der Harmonie het traditionele 
Nieuwjaarsconcert in de burger-
zaal van het stadhuis, onder be-
zielende leiding van Bert Ridder. 
Zonder muzikale gasten, dit keer. 
Voorgaande jaren verzorgde het 
orkest het gedeelte voor de pauze, 
na de pauze was dan het podium 
voor de gasten, meestal een koor. 
Nu nam het Concert Orkest het 
hele concert voor haar rekening 
en dat ging ze prima af: het pu-
bliek genoot. Spreekstalmeester 
Wim Kiewiet kondigde steeds de 
muziekstukken aan en vertelde er 
dan iets over. Hij deed dit op amu-
sante en onderhoudende wijze.
‘Flashing Winds’, waarmee het or-
kest het concert opende, was heel 
afwisselend. ‘Hymn of the High-
lands’ van Philip Starke was een 
ode aan Schotland. Wie goed luis-
terde, zag lieflijke dorpjes aan zich 
voorbijtrekken en belandde dan 
weer in het ruige, onherbergza-
me Schotse landschap. De alerte 
toehoorder hoorde er zelfs Schot-
se doedelzakken in. Het laat-

ste nummer voor de pauze, ‘A lit-
tle Lovesong’, werd opgedragen 
aan de vier baby’s die het afgelo-
pen jaar waren geboren. ,,We had-
den te maken met een heuse ba-
byboom onder de orkestleden, wij 
zorgen voor onze eigen opvol-
gers’’, aldus Jan Kiewiet. ,,Dit con-
cert is trouwens toch al een echte 
familieaangelegenheid: het jong-
ste lid is net 13 jaar geworden en 
ons oudste lid is bijna 80.’’ Deze 
twee leden blijken uit één gezin te 
komen. Het oudste lid, Wil de Win-
ter, is al 28 jaar lid en speelt de ba-
riton. Haar dochter Marieke Knook 
speelt mee op saxofoon. Zij leer-
de bij het orkest haar man ken-
nen, met wie ze inmiddels alweer 
14 jaar getrouwd is. Voor klein-
dochter Lisette, ook op axofoon, 
is dit het eerste concert. Het be-
valt ze prima bij de IJmuider Har-
monie, het musiceren is pure ont-
spanning voor ze, waar ze veel in 
kwijt kunnen.
Het eerste nummer na de pauze, 
‘New Forest March’, is traditione-
le Britse muziek en de ‘Da Vin-
ci Code’ is indrukwekkende film-

muziek. Vlak voordat ‘Jig’ ingezet 
wordt, spoort Jan Kiewiet het pu-
bliek aan: ,,Als u wilt jiggen: ach-
terin is nog plaats zat.’’ De Jig blijkt 
een dans te zijn. Het publiek geeft 
geen gehoor aan de uitnodiging, 
blijft aandachtig luisterend op de 
stoel zitten. Toch is merkbaar dat 
zij zich amuseren: menige voet 
wipt mee op de maat van de mu-
ziek. Een man slaat zelfs met het 
opgerolde programmaboekje de 
maat mee, alsof hij de dirigent zelf 
is. Het blijkt de heer De Vries uit 
IJmuiden te zijn, die regelmatig 
de Nieuwjaarsconcerten bezoekt: 
,,De muziek spreekt mij aan, ik 
hoor steeds nieuwe dingen. Soms 
ken ik het gespeelde werk niet, 
toch ga ik er helemaal in mee, het 
raakt me. Dit is een orkest van een 
hoog niveau.’’ 
Als laatste werd ‘Songs of the 
Wizz’ gespeeld, een medley van 
liedjes uit de gelijknamige musi-
cal. Eén van de laatste liedjes is 
‘A brand new day’ oftewel: ‘Een 
gloednieuwe dag’. Een waardige 
afsluiter van een mooi concert, zo 
in het nieuwe jaar. (Carla Zwart)

Waterloo G-teams doen 
het goed bij toernooi
Driehuis - Zaterdag speel-
den de G-teams van voetbal-
club VVWaterloo een voetbal-
toernooi met andere G-teams 
in Aalsmeer. 
De jongens van beide teams 
moesten al om 8 uur in de och-
tend bij Waterloo zijn. Eerst 
werd samen koffie gedronken, 
daarna ging het naar Aalsmeer. 
Onderweg was het al gezellig, 
dus dat begon goed.
Na aankomst werden de teams 
ingedeeld. G1 moest spelen te-
gen Roda 23 G1, RCD G1, VSC 
G1 en Koedijk G1. Waterloo G1 
speelde goed en plaatste zich 
als derde.
Waterloo G2 was ingedeeld 
bij Koedijk G2, VSC G2, Zebra, 
SG1, Roda 23. Waterloo G2 ging 
als een speer. De keeper deed 
erg goed zijn best. G2 won al-
le wedstrijden, tot in de finale. 
Waterloo G2 moest tegen VSC 
en die waren er zeer op ge-
brand om te winnen. Dat had 
G2 allang door. Ze probeerden 
hun kansen waar te nemen, 
maar Waterloo en VSC waren 
zeer aan elkaar gewaagd. On-
danks de inzet van Waterloo om 
eerste te worden lukte dat niet. 
Door een foutje van een speler, 
kreeg VSC een penalty mee  en 
werd Waterloo G2 helaas twee-
de. Maar toch een heel mooi 

resultaat voor beide teams, die 
er hard voor hebben gewerkt. 
In Waterloo G1 spelen Chris Ot-
te, Freek Lauwes, Bennie Zon, 
Kees Keur, Yvonne van Leeu-
wen, Kees Schipper en Mario 
van Leeuwen. De trainer is Wil-
lem Westerwal.   
In Waterloo G2 spelen Jan Wil-
lem Westerwal, Dylan Schip-
horst, Elmar Oosterveen, Floris 
Snijder, Dennis Postma, Randy 
Jansen, Jurg en Remco Bakker.   
De trainer is Thijs Wijnanders.

Voorbereidingen ‘De 
Jantjes’ in volle gang
IJmuiden - Vrijdag 10 en za-
terdag 11 februari staat Musi-
calvereniging Unidos in de Vel-
sense schouwburg met een 
tweetal voorstelling van ‘De 
Jantjes’.
Na vier jaar lang op de planken 
te hebben gestaan met voor-
stellingen vol dramatiek, is het 
nu tijd voor een stuk vol humor 
en plezier. Musical ‘De Jantjes’ 
is een echte volksmusical. Het 
verhaal behoeft nauwelijks eni-
ge uitleg, maar voor wie het 
verhaal niet kent... Rode draad 
in deze groots opgezette pro-
ductie is het drietal Jordanese 
jongens, dat tekent als matroos 
bij de marine en het gelief-
de Amsterdam met alle vrien-
den en gezelligheid achter zich 
moet laten. Als zij na zes jaar 
terugkeren, blijkt er nogal wat 
veranderd te zijn. De musical is 
onder andere bekend van lied-
jes zoals ‘Oh mooie Westerto-
ren’ en natuurlijk de meezinger 
‘Daar zijn onze Jantjes’. 
Unidos heeft in totaal iets meer 
dan dertig leden, allen tussen 
de 18 en 35 jaar oud. 
De voorstellingen zitten er al 
snel aan te komen en er wordt 
dan ook hard gerepeteerd om 
weer twee prachtige voorstel-
lingen op toneel te zetten. 
De rollen van de drie Jantjes 
worden  gespeeld door: Ba-

ris Kirik, Pim Koster en Mar-
tijn Gunneman. Andere rollen 
zijn weggelegd voor Daniël Nij-
land (de Mop) en Marloes Ver-
woort (Na Druppel) en Arjen 
Hinloopen (mooie Leendert). 
Voor een ieder die houdt van 
een gezellig avondje uit; kaar-
ten voor de voorstellingen zijn 
te bestellen via de site: www.
stadsschouwburgvelsen.nl. Te-
vens is het mogelijk om dona-
teur te worden van de vereni-
ging voor slechts 25 euro per 
jaar. Zie ook www.musicalver-
eniging-unidos.nl. 

Demonstratie jeugd-
brandweer na ‘Spuit Elf’
Velsen - Op zaterdag 14 janua-
ri (14.00 uur) brengt Theater Ter-
ra Harmen van Straaten’s ‘Spuit 
Elf’ als knetterend musicalavon-
tuur op de planken van de Stads-
schouwburg Velsen. Net als de 
grote olifanten wil Spuit Elf bij de 
brandweer. Want brandweeroli-
fanten rijden in een mooie brand-
weerwagen met sirene! En je mag 
branden blussen als je een ech-

te brandweerolifant bent; lek-
ker water spuiten en met ladders 
in de weer. En poezen redden uit 
bomen. Maar Spuit Elf is nog zo 
klein en hij komt vaak te laat. Dan 
is de brandweerauto al weg en 
moet hij er op zijn fietsje achter-
aan. Maar als het gemeentehuis 
in brand staat, hebben de grote 
olifanten onze kleine brandweer-
held hard nodig om te helpen 

blussen! Een spetterend avontuur 
voor iedereen vanaf 4 jaar. Jeugd-
brandweer Velsen verzorgt na af-
loop van de voorstelling (rond 
15.00 uur) op het plein voor de 
Stadsschouwburg Velsen een de-
monstratie. Compleet met brand-
weerwagen, sirene en uitgerol-
de slangen. De theaterbezoeker-
tjes krijgen niet alleen de moge-
lijkheid om met de Jeugdbrand-
weer wat waterspelletjes te doen, 
maar kunnen ook met Spuit Elf op 
de foto. Of deze activiteiten door-
gaan, is afhankelijk van het weer.
Zie ook www.stadsschouwburg-
velsen.nl. 
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Velserbroek - 30Plussers zijn 
zondag 15 januari om 14.00 uur 
van harte welkom bij Jonge-
rencentrum de Koe. Vanaf daar 
wordt een heerlijk rondje ge-
wandeld, om na afloop met el-
kaar te borrelen en wat hapjes 
te eten. Deze activiteit wordt ge-
organiseerd door V-kavé (Vrien-
denkring Velsen), een initiatief  
van Stichting Welzijn Velsen om 
mensen met elkaar in contact te 
brengen om vriendschappen te 
bevorderen. In plaats van een ei-
gen bijdrage in geld wordt een-
ieder gevraagd iets lekkers mee 
te nemen, zodat een gevarieerde 
borrel ontstaat. Drankjes zijn na-
tuurlijk voor eigen rekening. In-
schrijven voor de wandeltocht 
is niet nodig, kom gewoon om 
14.00 uur langs om deel te ne-
men.

Wandelen
en borrelen

Beginnen met hardlopen 
met BK Loopgroep
IJmuiden - BK Loopgroep 
houdt een korte cursus hardlo-
pen voor beginners tot licht ge-
vorderde lopers. Onder bege-
leiding van een ervaren en ge-
diplomeerde trainer wordt een 
goede basis aangeleerd voor de 
techniek van hardlopen. 
Tijdens deze cursus krijgen 
deelnemers uitleg om makkelij-
ker te lopen door de juiste hou-
ding. De trainingtechniek is van 
groot belang en zal de kans op 
blessures verkleinen. Verder 
komen er diverse aspecten over 
lopen ter sprake en zullen al-
le vragen zoveel mogelijk wor-
den beantwoord. De cursus be-
staat uit zes lessen van een uur 
op vrijdagavond van 19.00 uur 
tot 20.00 uur. De cursus is van 
vrijdag 20 januari tot 24 febru-
ari en wordt gegeven bij de in-
gang van Zwembad de Heeren-
duinen in IJmuiden. De cursus 
kost 35 euro. De groep bestaat 
uit 10 tot 18 personen. Inschrij-
ven kan via bk-loopgroep@hot-
mail.nl
Nieuw is de cursus Conditie/
uithoudingsvermogen. Daar-
mee wil de BK Loopgroep hun 
aanbod vergroten. Wil men na 
de basiscursus het uithoudings-
vermogen vergroten, zodat men 
5 kilometer of meer achter el-
kaar kan lopen? Met deze cur-

sus wordt gedurende acht we-
ken gewerkt aan de basiscon-
ditie. Naast techniek wordt bij 
deze cursus meer aandacht be-
steed aan een goede opbouw. 
Men traint aan de hand van een 
persoonlijk schema van 12 we-
ken, waarvan de eerste acht 
weken met begeleiding. Zo kan 
men het zelf gestelde doel be-
reiken. Deze cursus wordt ge-
geven vanaf vrijdag 20 januari 
tot 9 maart van 20.15 tot 21.15 
uur. Deze cursus kost 55 euro. 
Ook hier bestaat de groep uit 10 
tot maximaal 18 personen. Voor 
aanmelding en alle vragen: bk-
loopgroep@hotmail.nl.

Vragen over Meldcode 
Huiselijk Geweld
Velsen - Naar verwachting zal op 
1 juli 2012 de Wet Meldcode Hui-
selijk geweld en Kindermishande-
ling in werking treden. Deze wet 
legt aan organisaties en zelfstan-
dig beroepsbeoefenaren de plicht 
op een meldcode (stappenplan) te 
hanteren bij vermoedens of signa-
len van huiselijk geweld of kinder-
mishandeling. 
De meldcode wordt verplicht in de 
volgende sectoren: gezondheids-
zorg, onderwijs, kinderopvang, 
maatschappelijke ondersteu-
ning, jeugdzorg en justitie. Daar-
naast regelt de wet dat het steun-
punt huiselijk geweld een formeel 
meldpunt wordt en regelt de wet 
de samenwerking tussen het Ad-
vies en Meldpunt Kindermishan-
deling (AMK) en de steunpunten 
Huiselijk Geweld. 
De (centrum)gemeente Haarlem 
heeft ten aanzien van de Meldco-
de Huiselijk geweld en Kindermis-
handeling een regiefunctie binnen 
de regio. De individuele gemeen-
ten zijn verantwoordelijk voor de 
uitwerking van de wet binnen de 
eigen organisatie. Tevens wordt 

voorgesteld om –in overeenstem-
ming met de uitvoering van het 
Protocol Kindermishandeling- het 
aanstellen van aandachtsfuncti-
onarissen Huiselijk Geweld ver-
plicht te stellen binnen organisa-
ties die onder de meldcode en die 
onder toezicht van de gemeen-
te vallen. 
Raadslid Marc Hillebrink, van 
fractie Marc Hillebrink, heeft het 
college van B& W vragen gesteld 
over het te nemen beleid. Zo wil 
hij weten of er al overleg is met 
de gemeente Haarlem en in hoe-
verre bestaande meldpunten, zo-
als Steunpunt Huiselijk Geweld 
Kennemerland en het Advies- en 
Meldpunt Kennemerland (AMK) 
betrokken worden bij de nieuwe 
Meldcode. Marc Hillebrink wil ook 
de rol van vrijwilligersorganisatie 
zoals scouting, sportverenigingen 
en bijvoorbeeld jongerenwerk on-
der de aandacht brengen, die be-
langrijk kunnen zijn bij de signa-
lering van huiselijk geweld of kin-
dermishandeling. Hij merkt bo-
vendien op dat er geen begroting 
in 2012 is voor het nieuwe beleid. 

Wat gebeurt er met het 
Missiehuis in Driehuis?
Driehuis - Gemeenteraadslid 
Marc Hillebrink, van de gelijkna-
mige fractie, vraagt aan het col-
lege van B&W of zij meer weten 
over een nieuwe bestemming 
voor het Missiehuis in Driehuis. 
Op 22 november is door de twee-
de Kamer namelijk de motie ‘Her-
bestemming leegstaande Rijks-
gebouwen’ van de leden Voort-
man (GL) en Monasch (PvdA) 
aangenomen. Deze motie ver-
zoekt de regering een inventari-
satie te doen van de op dit mo-
ment leegstaande rijksgebou-
wen, waarbij mee te nemen wat 
de bestemming en status is van 
deze gebouwen en toekomstige 
leegstand te registreren. Daar-
naast dient ook een herbestem-
ming voor deze gebouwen te 
worden gevonden (onder meer 
voor ouderen, studenten en jon-
ge gezinnen). Voor de (her)ont-
wikkeling, koop en verkoop van 
rijksgronden en gebouwen is het 

Rijksvastgoed-en ontwikkelings-
bedrijf (RVOB) verantwoordelijk.
Het Missiehuis (gebouwd in 
1899) in Driehuis, dat al enige ja-
ren leeg staat, valt als Rijksmonu-
ment onder de RVOB. Daarnaast 
is het Missiehuis ook een ge-
meentelijk monument. Tot op he-
den is vanuit diverse kanten inte-
resse getoond (onder meer door 
projectontwikkelaars, kinderdag-
verblijven, etc) om voor dit ge-
bouw een nieuwe bestemming te 
vinden. Echter tot op heden zon-
der enig resultaat.
Marc Hillebrink wil daarom weten 
of er kopers of belangstellenden 
zijn voor het Missiehuis, maar 
ook of de gemeente een actieve 
rol speelt bij het vinden van een 
nieuwe bestemming. Ook stelt hij 
vragen over eventuele financië-
le gevolgen en gevolgen voor de 
monumentenstatus bij de (her)
ontwikkeling van het Missiehuis. 
(Bron: Beeldig Driehuis)

Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder grote be-
langstelling is afgelopen zater-
dag voor de twaalfde keer het 
biljarttoernooi van BC Hofste-
de van start gegaan. De afstoot 
werd deze keer door de super-
vrijwilliger Ger Zeegers verricht. 
Hoewel hij van te voren enkele 
aanwijzingen van kenners had 
gehad hoe deze stoot te maken, 
bleek hij toch hier een geheel ei-
gen invulling aan te moeten ge-
ven. 
De door hem geproduceer-
de stoot – hij was overigens 
wel raak – is in geen enkel bil-
jartboek beschreven. Maar zo-
als Ger zei: ,,Ik heb wel voor he-
tere vuren gestaan dus zo’n af-
stoot is voor mij een ‘fluitje van 
een cent’.”
Op zaterdagmorgen speelde de 
teams van Hofstede B en IJmui-
den tegen elkaar. Met nipt ver-
schil wist IJmuiden de zege te 
pakken (80–76). ’s Middags ver-
schalkte de spelers van Hofste-
de A het team van het Visser-
huis met ruime cijfers (91–67). 
Maar wie dan denkt beter kan 
het haast niet, komt bedrogen 
uit want op de daarop volgen-
de maandagochtend bleek het 
Terras een nog betere uitslag 
te kunnen realiseren. Het team 
van de Dukdalf werd namelijk 
door hen met 96 tegen 72 ver-
slagen. Hierdoor lijken Hofste-
de A en het Terras in hun poules 
een goede aanzet voor een fina-
leplaats te hebben gegeven. De 

tijd zal het leren. 
Komende week (zaterdag 14 ja-
nuari) speelt ’s ochtends het 
team van de Moerberg tegen 
Huis ter Hagen. In de middag-
partij zal de strijd gaan tussen 
het Terras en Hofstede B. 
Op maandagmorgen (16 januari)  
ontmoeten het Visserhuis en de 
Moerberg elkaar.
Al met al beloven het weer span-
nende partijen te worden met 
een hoop gezelligheid daarom 
heen. De wedstrijden beginnen 
’s ochtends om 09.00 uur en ’s 
middags om 13.00 uur. 
Voor belangstellenden staat de 
deur van het wijksteunpunt De 
Hofstede open.

Langbroek 
onderscheiden
IJmuiden - Maandag heeft 
Leendert Langbroek officieel af-
scheid als schipper van het red-
dingstation KNRM IJmuiden. 
Burgemeester Weerwind maak-
te van deze gelegenheid ge-
bruik om Langbroek namens 
de koningin benoemen tot Rid-
der in de Orde van Oranje Nas-
sau. De plechtigheid vond plaats 
tijdens de nieuwjaarsbijeen-
komst van de KNRM. De voor-
dracht van Langbroek  werd in-
gegeven door het enorme vak-
manschap waarmee hij bijna 
700 mensen in veiligheid bracht. 
De lijst met verdiensten op basis 
waarvan Langbroek is benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau, is indrukwekkend lang. 
Langbroek redde vanaf 1980 tot 
heden 686 mensen in 523 ac-
ties. Hij werd verscheidende ma-
len door de KNRM onderschei-
den voor levensreddende acties, 
iets waar hij zelf altijd zeer be-
scheiden onder bleef. De KNRM 
is bijzonder trots op het feit dat 
aan Langbroek een onderschei-
ding is verleend. Het wordt door 
de KNRM gezien als een eerbe-
toon voor alle inspanningen die 
Langbroek als schipper van de 
reddingboot van IJmuiden heeft 
verricht om zeevarenden in nood 
op de Noordzee te helpen. Leen-
dert Langbroek wordt als be-
roepsschipper opgevolgd door 
Ton Haasnoot. Langbroek is van-
af 1 januari aangesteld als be-
roepsschipper van de nieuw te 
bouwen 1816-klasse, het nieuw-
ste type reddingboot die medio 
2013 te water gaat.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
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Brul-
boei
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IJmuiden - Zondag 15 januari, 
aanvang 10.30 uur, organiseert 
kjv Klaversientje een klaverjas-
toernooi in Velserduin, Schel-
destraat 101. Er worden zes par-
tijen gespeeld. Er kunnen mooie 
prijzen gewonnen worden. Mee-
doen bedraagt 7 euro per kop-
pel. Opgeven kan via telefoon-
nummer 0255-520332.

Klaverjassen bij 
Klaversientje

IJmuiden - Op zaterdag 14 ja-
nuari is er weer een zangavond 
in de Ichthuskerk aan de Snelli-
usstraat 40. Er worden prachtige 
liederen uit allerlei bundels ge-
zongen. Zin om een klein uurtje 
geestelijke liederen te zingen?  
Zorg er dan voor dat je die avond 
aanwezig bent. Jan Schotvanger 
praat de liederen aan elkaar en 
leidt tevens de samenzang. Ary 
Rijke, de vaste organist voor de-
ze avonden, bespeelt het orgel. 
De avond begint om 19.30 uur 
en de kerk is om 19.00 uur open. 
Iedereen is hartelijk welkom.

‘Om te zingen 
naar dekerk’

Velser Amusements 
Orkest blijft vernieuwen
Velsen - Het Velser Amuse-
ments Orkest  ondergaat in 2012 
een muzikale vernieuwing. Het 
muziekgezelschap, onder leiding 
van dirigent Dolph Hulsbergen, 
gaat de komende maanden kei-
hard werken aan een verbreding 
van het repertoire. Op die manier 
ontstaat er een uitdaging voor 
de muzikanten en de zanggroep.
Vorig jaar heeft het VAO met veel 
succes opgetreden in zorgcen-
tra, op Koninginnedag in Velser-
broek en in het Draaiorgel Mu-
seum in Haarlem. Hoogtepunt 
was het eigen Notenfeest op 12 
november in de Moriaan Wijk 
aan Zee, waar een volle zaal ge-
noot van een muzikale show met 
al absolute ster de Libanese zan-
geres Grace Deeb, de Celine Di-
on van het Midden Oosten. 
Ook dit jaar treedt het Velser 
Amusements Orkest regelmatig 
op in diverse zorgcentra en an-
dere locaties. Op zondag 15 ja-
nuari is het VAO te zien in het 
Schoterhof in Haarlem, op 22 ja-
nuari in St. Jacob in de Hout in 
Haarlem en op zaterdag 4 fe-

bruari in Velserduin in Driehuis.  
Daar zal het orkest te beluisteren 
zijn met oud en nieuw repertoire. 
Het Velser Amusements Orkest 
is opgebouwd rond divers instru-
menten, waaronder gitaar, bas, 
keyboard, drums, viool, soxo-
foon, trompet en accordeon.  Het 
repertoire bestaat uit Engels- en 
Nederlandstalige nummers.,van 
(instrumentale) evergreens tot 
aan gezellige meezingers.
Vrouwen en mannen die het 
leuk zouden vinden om deel uit 
te maken van dit orkest, als mu-
zikant of als zanger(es), zijn van 
harte welkom. Een uitbreiding 
van het VAO maakt de muzika-
le uitdaging alleen maar groter. 
De repetities zijn op dinsdag-
avond in de Moriaan in Wijk aan 
Zee (alleen niet de eerste drie 
weken van januari in verband 
met het internationale schaak-
toernooi, dat dan in de Mori-
aan wordt gehouden). Infor-
matie bij het secretariaat, tele-
foon 0251-244491, of bij dirigent 
Dolph Hulsbergen, telefoon 023-
5383388. 

DCIJ-nieuws
Jeugddammers
leren incasseren
IJmuiden - Damclub IJmuiden 
beschikt over een aantal talen-
ten, dat in de toekomst deel uit 
kan maken van het eerste tien-
tal. Maar stuk voor stuk hebben 
zij nog een moeilijke weg naar de 
top af te leggen. Allereerst die-
nen zij te winnen van de oude-
re, vaak geroutineerde dammers, 
die altijd nog op behoorlijk niveau 
acteren. Incidenteel lukt dat wel 
maar consequent winnen is er 
nog niet bij.
Rick Hartman, dit jaar als 15-jari-
ge debuteert in het eerste, kwam 
er tegen Jacqeline Schouten niet 
aan te pas. De haarscherpe ope-
ning waarmee zij Hartman con-
fronteerde leverde al snel een 
schijfwinst op. Daarna was het 
voor Schouten slechts een kwes-
tie van techniek om het voordeel 
in winst om te zetten. Berrie Bot-
telier verging het al niet beter te-
gen Nicole Schouten. Zoals nor-

maal bij Schouten gooide ze weer 
een hoop strijdlust in de ont-
moeting wat spoedig tot voor-
deel leidde. Eerst won ze een 
schijf, in de opening, om daarna 
het gecompliceerde afspel be-
kwaam tot winst te voeren. Vin-
ce van der Wiele liet zetcontrole 
achterwege wat hem onmiddel-
lijk in een verloren positie bracht. 
Jan Apeldoorn wist wel raad met 
het afspel na de damcombinatie. 
Zeer spannend ging het toe in de 
partij tussen Joop Wind en Piet 
Kok. Met uitest secuur verdedi-
gen slaagde Kok erin een remise 
uit het vuur te slepen. Stella van 
Buuren won zowel van Dana van 
der Wiele als van Samantha Mol.
Overige uitslagen: L. Binkhorst–
F. Amirkhan 2-0, E. Holkamp–B. 
van Bakel 1-1, J. Bos–J. van Buu-
ren 1-1, S. Tuytel–K. de Vries 2-0, 
J.M. Koorn–M. Doornbosch 2-0, 
M. van Dijk–C. van der Vlis 2-0.

Kerken zoeken 
nauwere samenwerking
Velsen-Noord - Vertegenwoor-
digers van de Noorderkerk en de 
Jozefkerk in Velsen-Noord willen 
een nieuwe impuls geven aan de 
oecumene in hun dorp. Als eer-
ste stap op het pad van een nau-
were samenwerking tussen de 
kerken zal worden aangeslo-
ten bij de jaarlijkse gebedsweek 
voor de eenheid van de Christe-
nen. Het thema van deze week is 
‘winnen met gevouwen handen’.
Deze gebedsweek vindt traditie-
getrouw plaats in de maand ja-
nuari. 
Dit jaar is dat van 13 januari tot 
en met 21 januari. Door in die 
periode twee gezamenlijke vie-
ringen te organiseren hopen bei-

de kerken tot een onderlinge uit-
wisseling te komen. 
Op vrijdag 13 januari om 19.00 
uur zal de eerste viering worden 
georganiseerd in de Jozefkerk, 
Wijkerstraatweg 55. 
De tweede gezamenlijke viering 
vindt plaats op zaterdag 21 janu-
ari om 19.00 uur in de Noorder-
kerk, Dijckmanstraat 2.
De voorbereiding van de vierin-
gen is door pastor Mathew en 
dominee Sylvia Neuféglise sa-
men ter hand genomen. De vie-
ringen worden opgeluisterd door 
de koren van de twee kerken. Na 
de viering zal er zeker ook gele-
genheid zijn voor de bezoekers 
om elkaar te ontmoeten. 

Gezellig kerstfeest 
bij De Vuurtoren
IJmuiden - Ook dit jaar werd 
op obs de vuurtoren (locatie ko-
ningsplein) een gezellig kerst-
feest gevierd. Net als voorgaan-
de jaren maakten de ouders van 
de leerlingen uit groep 1 tot en 
met 6 gerechten, zodat alle kin-
deren konden genieten van een 
veelzijdig buffet. De groepen 7 en 
8 hebben gegourmet met elkaar.
Traditiegetrouw begon het kerst-
feest met een samenzang op het 
schoolplein, alle leerlingen en 
ouders stonden rond de kerst-
boom en vuurkorven gezellig 

mee te zingen. Bijna was het een 
samenzang zonder kerstboom 
geworden, de houten kerstboom 
die zij de afgelopen jaren heb-
ben gehad was kapot gegaan, 
en vanwege alle bezuinigingen in 
het onderwijs was er geen geld 
om een nieuwe kerstboom te 
maken. Maar dankzij de handi-
ge klusjesman Willem Zonneveld 
en Schoonhoff houthandel uit 
IJmuiden, hebben zij een prach-
tige nieuwe kerstboom waar zij 
weer vele jaren plezier van zul-
len hebben!

Onderdak ge-
dupeerden van 
afgebrande Mel
Velsen-Noord - Basisschool 
De Triangel en Wijksteunpunt 
De Schulpen bieden ruimte aan 
groepen gedupeerden van de 
afgebrande Mel. Alle organi-
saties werken nauw samen om 
zoveel mogelijk mensen in Vel-
sen-Noord onderdak te bieden. 
Op 1 januari verwoestte een fel-
le brand het Wijkermeercen-
trum - beter bekend als buurt-
centrum De Mel. Sindsdien 
spannen Stichting Welzijn Vel-
sen, Zorgbalans, Stichting Fe-
dra/De Triangel en de gemeen-
te Velsen zich in om een oplos-
sing te vinden voor de activitei-
ten die in De Mel plaatsvonden. 
Het team van buurtcentrum De 
Mel is bezig om diverse activi-
teiten onder te brengen in Vel-
sen-Noord. Peuterspeelzaal Pi-
nokkio zal voorlopig intrekken 
in basisschool de Triangel en de 
medewerkers van de Mel zul-
len kantoor gaan houden in de 
Schulpen. Ook zullen er activi-
teiten ondergebracht worden 
in de Schulpen en in Water-
vliet. Daarover zijn gesprekken 
gaande. Voor de langere termijn 
wordt gekeken naar verschillen-
de scenario’s. Daarbij wordt re-
kening gehouden met de toe-
komstige ontwikkeling van de 
Brede School. De inwoners en 
bedrijven in Velsen-Noord zijn 
per brief van de gemeente Vel-
sen en Stichting Welzijn Velsen 
op de hoogte gesteld. Actuele 
ontwikkelingen worden vermeld 
op www.velsen.nl en www.wel-
zijnvelsen.nl.

Zwaar beschonken 
bestuurder ramt auto’s
IJmuiden - Politiemensen stel-
den afgelopen zaterdagnacht 
na een melding dat er zwaar be-
schadigde auto met mogelijk 
een dronken bestuurder zou rij-
den in de omgeving van de Ka-
naaldijk direct een onderzoek in. 
De betreffende auto werd gezien 
op de A9 richting Amsterdam. 
Toen de agenten de bestuurder 
een stopteken gaven reageer-
de de bestuurder daar niet op. 
Met behulp van een andere po-
litieauto is de auto langs de kant 
van de weg gezet. De auto was 

zwaar beschadigd, er kwam rook 
onder de motorkap vandaan. De 
bestuurder was dusdanig zwaar 
onder invloed van alcohol dat 
deze niet meer op zijn benen 
kon staan. Van hem, een 48-ja-
rige man uit Badhoevedorp, kon 
geen blaastest worden afgeno-
men. Een arts heeft een bloed-
test afgenomen. De man heeft 
meer dan vermoedelijk een drie-
tal auto’s in de Kaplanstraat in 
IJmuiden geramd. Dit wordt na-
der onderzocht. Het rijbewijs van 
de man is ingevorderd.
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Oudejaars sneldamtoernooi
Podiumplaatsen voor 
Hartman en Van Buuren
IJmuiden - Op vrijdag 30 de-
cember vond in gebouw Jan 
Ligthart het 24ste oudejaars 
sneldamtoernooi van IJmuiden 
plaats. 
In totaal 74 deelnemers, ver-
deeld over drie groepen, bonden 
de strijd met elkaar aan in snel-
dampartijen van drie minuten 
per persoon per partij plus twee 
seconden voor iedere zet.
In de eregroep veroverde de 
Afrikaanse grootmeester Ndjof-
ang voor de vierde maal de titel 
met twintig overwinningen, vier 
remises en slechts één neder-
laag. Op gepaste afstand volg-
de de winnaar van 2010, Frerik 
Andriessen, die na barrage te-
gen de Afrikaanse meester Se-
kongo de tweede plaats opeis-
te. Jeroen Sterel, de in Sjang-
hai woonachtige oud-voorzitter 
van Damclub IJmuiden (DCIJ), 
eindigde op een keurige vierde 
plaats en bleef oud-winnaar Bas 
Messemaker (Katwijk) een punt 

voor. De hoofdgroep werd ge-
wonnen door Ali Fthalla (Alphen 
a/d Rijn), die afgelopen jaar vijf-
de werd bij het WK aspiranten. 
Fthalla bleef plaatsgenoot Mar-
tin van der Sluis en oud-IJmui-
denaar Theo van den Hoek, de 
Belg Jimmy Depaepe en Roy 
Coster (Sint Pancras) voor. Bes-
te DCIJ’er werd Jack van Buuren 
met een zevende plaats. In de 
promotiegroep sloeg de jeugd 
van DCIJ zijn slag.
De 14-jarige IJmuidenaar Rick 
Hartman veroverde al snel de 
koppositie en stond deze ver-
volgens niet meer af. Met zes-
tien overwinningen en vijf remi-
ses eindigde Hartman twee pun-
ten boven Nirandjar Mohabier 
uit Rotterdam. In de barrage om 
de derde plaats wist de 15-jari-
ge Stella van Buuren uit Velser-
broek te winnen van René Em-
maneel (Heerhugowaard). De 
top 5 werd gecompleteerd door 
DCIJ’er Jan-Maarten Koorn.

Schilderijenexpositie 
van Jan Koomen
IJmuiden - In wijksteunpunt 
Zeewijk aan het Zeewijkplein 
260 is tot 1 maart een schilde-
rijenexpositie van Jan Koomen te 
zien. Hij is kunstschilder en au-
todidact.
Jan Koomen is geboren en ge-
togen sinds 1954 in IJmuiden. 
Hij is inmiddels meer dan 30 jaar 
getrouwd met Marijke en heeft 
twee hele fijne kinderen.
Tekenen is vanaf jonge leeftijd 
een liefhebberij geweest met la-
tere uitschieters naar het schil-
deren met olieverf, gips en diver-
se andere materialen. In de loop 
der jaren zijn er ook nog uitstap-
jes geweest naar beeldvorming 
in hout en boetseren.
Met tussenpozen lag het schil-
deren stil en was de gitaar be-
langrijk. Op beide terreinen is er 
echter nooit meer ambitie ge-
weest dan binnenshuis.
In zijn professionele leven kon 
hij, als zelfstandige, zijn creati-
viteit kwijt in het ontwerpen van 
interieuren, het ontwerpen van 
exclusieve verlichting en exclu-
sieve meubels, daarnaast hield 
hij zich ook bezig met het ont-
werpen en aanleggen van tui-
nen. Eigenlijk is hij altijd be-
zig met het achterlaten van zijn 
voetafdrukken op deze aardbol.
Kleuren maken een groot deel 
uit van zijn werk, kleuren stralen 
voor hem levensvreugde uit en 
dat vind hij belangrijk.
Hij experimenteert met alle voor 
de hand liggende materialen zo-
als, krijtsoorten, viltstiften, wa-

terverf, noem maar op. Echter 
momenteel gaat de voorkeur uit 
naar acryl, zowel op doek als op 
papier of board. Het aanbrengen 
van de verf gebeurt met palet-
mes, kwast, maar ook met stuk-
jes hout, plamuurmes en verf-
rollers. Ik hou van niet voor de 
hand liggende zaken. Vrouwelijk 
naakt is vaak een onderwerp in 
zijn schilderingen, hiermee kan 
hij alle kanten op. Het ontwerp 
ontstaat tijdens het schilderen 
en dit kan evenzogoed een appel 
of een landschap worden
In het wijksteunpunt heeft hij 
zijn eerste expositie en hoopt dat 
mensen er vooral van genieten, 
met name de kleurintensiteit. 
Deze schilderijen zijn te bezich-
tigen van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur en 
in het weekeinde van 13.30 tot 
16.00 uur.

Flamenco in Thalia
IJmuiden - Op zaterdag 11 fe-
bruari zal Brisa Flamenca met 
hun temperamentvolle geluid 
in het Thalia theater een zwoel, 
zacht briesje doen aanwakke-
ren tot stormachtige taferelen 
tijdens het dinerconcert Bri-
sa Flamenca. Een rijk gepassi-
oneerde flamenco traditie met 
een grote veelzijdigheid aan 
zang en dans. Momenten van 
melancholie, intensiteit, trots 
en levenslust wisselen elkaar af 

en zullen u deze avond in een 
krachtige stroom meevoeren. 
Brisa Flamenca brengt een rijk 
gevarieerd kleurrijk program-
ma vol Spaanse traditionele lie-
deren afgewisseld met vrolijke 
moderne rumba’s en Latijns-
Amerikaanse klanken, waar-
in ook teksten van de Spaan-
se dichter Federico Garcia Lor-
ca te herkennen zijn. Leading 
lady is de sensuele, zangeres 
Helena Perez die behalve fla-
menco ook onder andere tan-
go en het werk van Billy Holi-
day ten gehore brengt. Bege-
leid door de klassiek & flamen-
co virtuoos Edsart Udo de Haes 
op gitaar en de sensatione-
le danseressen Mirjam Veen-
huizen & Romina Toroz. Samen 
zorgen zij ervoor dat met hun 
integere en krachtige stijl de-
ze Spaanse avond de zaal, tot 
een wervelwind aan tempera-
ment zal opzwepen. De muzi-
kale avond zal begeleid worden 
met een 3-gangendiner met 
Spaans tintje, vol passie be-
reid door het keukenteam van 
Augusta. De toegang bedraagt 
39 euro inclusief 3-gangendi-
ner. Meer informatie of reser-
veren? Bel 0255-514217 of kijk 
op www.thaliatheater.nl. (foto: 
David Newton)

Regio - Op de N205, ter hoog-
te van Vijfhuizen, werd maan-
dag de aandacht van de onop-
vallende videosurveillanten ge-
trokken door een 20-jarige au-
tomobiliste uit Zwanenburg, die 
meer dan 56 km/uur te hard 
reed over de kruising. De video-
surveillanten zetten haar aan de 
kant en vorderden direct haar rij-
bewijs in. Zij werd in de gelegen-
heid gesteld om de beelden van 
haar eigen onveilige rijgedrag na 
te zien. Een 25-jarige bestuur-
der uit Nieuw-Vennep liep ook 
op de N205 tegen de lamp, na-
dat hij ter hoogte van de Verbin-
dingsweg met 41 km/uur over de 
kruising had gereden. Ook deze 
bestuurder werd aan de kant ge-
zet door de videosurveillanten 
en tegen hem is proces verbaal 
opgemaakt. Hij raakte zijn rijbe-
wijs niet kwijt, omdat de invor-
deringsgrens is vastgesteld op 
50 km/uur-overschrijding. Op de 
A8 in Saendelft kreeg een 44-ja-
rige bestuurder de nodige aan-
dacht van de videosurveillanten, 
omdat hij meer dan 58 km/uur 
boven de maximaal toegestane 
snelheid had gereden. Ook de-
ze bestuurder, afkomstig uit Pur-
merend, raakte hierdoor zijn rij-
bewijs kwijt. De videosurveillan-
ten rijden op ongevalslocaties 
in Noord-Holland en zij zetten 
weggebruikers aan de kant die 
zich gevaarlijk gedragen in het 
verkeer. 

Rijbewijzen 
ingevorderd

Regio - Op de Communicatieweg 
ter hoogte van de oprit naar de 
A9 ontstond dinsdagochtend een 
aanrijding waarbij een motoragent 
en een auto betrokken waren. Hoe 
de aanrijding precies is gebeurd is 
niet bekend en wordt onderzocht. 
De 50-jarige motoragent is als ge-
volg van de aanrijding ten val ge-
komen en is met enkele botbreu-
ken vervoerd naar een ziekenhuis. 
De 30-jarige automobiliste uit 
Heiloo raakte niet gewond. 

Motoragent 
betrokken bij 
aanrijding

Regio - Bij de politie in Beverwijk 
kwam maandagnacht de melding 
binnen dat er in een woning een 
flinke onenigheid zou zijn. Ter 
plekke bleek de zoon des huizes 
flink uit zijn dak te gaan, hij had 
onder meer zijn  vader geslagen. 
De 21-jarige Beverwijker is ver-
volgens aangehouden en over-
gebracht naar een politiebureau 
waar hij is ingesloten voor ver-
hoor. Tijdens zijn aanhouding re-
ageerde de man ook erg agres-
sief op de agenten.

Zoon aan-
gehouden voor 
mishandeling

Expositie in bibliotheek
IJmuiden - De hele maand janu-
ari exposeert de heer de Ligt met 
zijn schilderijen in de Centrale Bi-
bliotheek in IJmuiden. Zijn schil-
derijen zijn geïnspireerd op zijn 
hobby’s: fietsen, tuinieren, reizen 
en schilderen op thema. Daar-
naast is hij een liefhebber van le-
zen en lid van de bridgeclub. 
Dat het werkwoord ‘vervelen’ niet 
in zijn woordenboek voorkomt is 

duidelijk. De heer de Ligt stelt 
een drietal schilderijen ter be-
schikking voor een gratis loting: 
‘De Clown’, ‘Het paard van Sant-
poort’ en de ‘Winterse Ruïne van 
Brederode’. In de Centrale Bibli-
otheek liggen kaartjes waar men 
hun naam op achter kunt laten. 
Op 31 januari trekken zij drie 
prijswinnaars uit de ingevulde 
kaartjes. 
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Informatieve cruise-
avond bij The Travel Club
Santpoort-Noord - Donder-
dag 2 februari presenteert Anita 
Böhm van The Travel Club een 
avondvullende programma over 
cruises. Op deze avond zijn drie 
grote rederijen uitgenodigd: de 
Holland America Line, de Star 
Clippers en Costa Cruises. 
De prestigieuze Holland Ameri-
ca Line vaart routes over de he-
le wereld. Ontspan u in de com-
fortabele stijlvolle omgeving 
van de schepen, ingericht met 
luxueus gepolijst hout en zacht 
lederen meubilair. Dit zijn luxe, 
culinaire reizen met uitsteken-
de service en met vaak een be-
manningslid per passagier. 
Star Clippers, vaart met luxe 
zeilschepen. Aan boord heerst 
een ontspannen sfeer. Op tafel 
komen internationale gerech-
ten. Zeilliefhebbers mogen een 
handje helpen met het hijsen 
van de zeilen, de mast beklim-
men of gewoon heerlijk genie-
ten op het dek. De vaarroutes 
variëren van de Middellandse 
Zee tot het exotische Verre Oos-
ten en het Caribische gebied.  
Costa Cruises, biedt reizen die  
zeer geschikt zijn voor fami-
lies en stellen die van gezellige 
drukte houden. Gedurende de 
dag is er veel vertier aan boord, 
zo is er een animatieteam voor 
volwassenen en kinderen en 
worden er ’s avonds voorstel-
lingen gegeven. Ook een ga-
la-avond ontbreekt niet. Aan 
boord zijn een zwembad en een 
spa. Er zijn veel routes door de 
Oostelijke en Westelijke Mid-
dellandse zee. Dit zijn betaalba-
re cruisevakanties voor het hele 
gezin. Op donderdag 2 februa-

ri geven deze rederijen een pre-
sentatie en zal The Travel Club 
aanwezigen meenemen op een 
fictieve reis over de wereldzee-
en. Aan de hand van beeldma-
teriaal wordt verteld over de reis 
aan boord, de excursies aan de 
wal en de verschillende be-
stemmingen en routes.  
Deze cruise-avond is op don-
derdag 2 februari in Cafe-Bras-
serie de Wildeman aan Hage-
lingerweg 142 te Santpoort-
Noord. De zaal gaat open om 
19.00 uur. De avond start om 
19.30 uur en zal rond 21.45 uur 
afgerond zijn. Hierna kunt u on-
der het genot van een drank-
je en hapje nog even napra-
ten en eventuele vragen stel-
len. Ook voor andere vakanties 
kunt u bij Anita Böhm terecht. 
Zij komt op verzoek bij u thuis, 
zodat men in alle rust de juiste 
keuze kan maken voor een ge-
weldige vakantie. Zij werkt met 
het aanbod van alle gerenom-
meerde touroperators. Of u  nu 
kiest voor rust, ontspanning of 
avontuur, de vakantie begint bij 
The Travel Club. The Travel Club 
maakt deel uit van een landelij-
ke keten welke aangesloten is 
bij het ANVR en SGR. 
Heeft u interesse om deze 
avond bij te wonen dan kunt 
u zich van te voren aanmelden 
bij The Travel Club, Anita Böhm, 
023- 5374041 of 06-16038164. 
Ook kunt u een mail sturen 
met uw gegevens naar Anita.
Bohm@TheTravelClub. Zie ook 
TheTravelClub.nl/AnitaBohm. 
De toegang voor deze avond is 
gratis, maar reserveren is nood-
zakelijk.

Prijsverlagingen bij 
Mazda RC in Velserbroek
Velserbroek - Mazda heeft de 
prijzen van de Mazda5 en Maz-
da6 in Nederland met ingang 
van het nieuwe jaar spectacu-
lair verlaagd. Op vrijwel alle uit-
voeringen van beide modellen 
gelden permanente verlagin-
gen die oplopen tot 2.659 euro 
op de Mazda6 en tot 2.430 euro 
op de Mazda5, zolang de voor-
raad van het betreffende mo-
del strekt. Met deze op is op ac-
tie start Mazda het nieuwe jaar 
voortvarend, dat over ander-
halve maand een mooi vervolg 
krijgt met de komst van de nieu-
we Mazda CX-5. 
Hans Touw, brandmanager van 
Mazda RC in Velserbroek, meldt 
dat ondanks de prijsverhogin-
gen die bijna alle auto’s in Ne-
derland ondergaan als gevolg 
van de gewijzigde BPM-tarie-
ven, voor 2012 het Mazda is ge-
lukt om de prijzen van de, zowel 
bij particuliere als zakelijke rij-
ders populaire Mazda5 en Maz-
da6 verder te verlagen. 
Zo zal bijvoorbeeld één van 
de best verkochte versies van 
de Mazda6, de 2.0 liter Hatch-
back GT-M Line niet meer in de 
prijslijst staan voor 30.990 euro 

maar voor precies 28.576 euro. 
En daarin is dan nog niet eens 
het stevige klantenvoordeel van 
2.500 euro meegerekend, dat ie-
dere koper krijgt op het GT-M Li-
ne pakket, dat het luxe en spor-
tieve aspect van dit speciale mo-
del onderstreept met details die 
normaal gesproken op de veel 
duurdere GT-M thuishoren, zoals 
een verfijnd sportinterieur met 
halflederen sportstoelen, licht-
metalen pedalen, black-out me-
ters, zilverkleurige decoratiepa-
nelen, pianozwarte details, ener-
gieke sportgrille en een Bluetoo-
th-handsfree systeem inclusief 
audio-streaming voor draadloos 
afspelen van muziekbestanden. 
Ook voor de multifunctionele 
Mazda5 gelden soortgelijke per-
manente prijsverlagingen, waar-
bij bijvoorbeeld de zuinige Maz-
da5 1.6 CiTD TS+ nu verlaagd 
is van 30.990 naar 28.654 eu-
ro. Een zeer welkome meevaller 
voor de portemonnee van zowel 
de particuliere rijder als de zake-
lijke rijder (fiscale bijtelling voor 
privé gebruik), stelt Hans Touw. 
De showroom is te vinden aan 
de Kleermakerstraat 63 in Vel-
serbroek.

Ook hoog water in 
haven van IJmuiden
IJmuiden - Nederland werd woensdag 4 januari getroffen door 
een zware storm. Het werd extreem hoog water ook bij de kop 
van de haven in IJmuiden. 
De rondvaartboot Koningin Emma lag dan ook een stuk hoger 
dan normaal, hetgeen goed te zien is aan de loopbrug van de wal 
naar het schip. Ook op het strand leverde de storm spectaculai-
re beelden op. Menigeen kon zich met moeite staande houden in 
de harde wind. (foto: E.S. Berk)

Velsen-Noord - De politie on-
derzoekt een inbraak in een flat-
woning op de eerste verdieping 
aan de Schulpweg. Afgelopen 
zaterdag, tussen 11.00 en 19.00 
uur, is vermoedelijk via het bal-
kon toegang verschaft tot de wo-
ning door één of meerdere per-
sonen. Waarschijnlijk is de wo-
ning ook weer via het balkon 
verlaten. Het kan goed zijn dat 
de inbrekers met spullen heb-
ben lopen slepen, mogelijk is dit 
iemand opgevallen. Ook kan het 
iemand opgevallen zijn dat er op 
het balkon is geklommen. Getui-
gen kunnen zich melden bij de 
het regionale woninginbraken-
team Blauw-wit, via 0900-8844.

Inbraak in 
flatwoning

Waaghals 
trotseert hoge 
golven bij 
Noordpier
IJmuiden aan Zee - Het storm-
achtige weer van vorige week le-
verde heel wat mooi foto-mate-
riaal op. Vrijdag maakte C. Hop-
penbrouwer deze mooie foto van 
een man in een kajak die de ho-
ge golven bij de Noordpier trot-
seerde. 

GroenLinks houdt 
van ‘Good Meat’
Velsen - GroenLinks Velsen 
houdt van dieren, maar ook 
van ‘Good Meat’! Op de nieuw-
jaarsreceptie van de Velsense 
afdeling op zondag 15 januari 
zal de Haarlemse band ‘Good 
Meat’ voor het eerst optreden 
in Velsen.
Vijf musici van rond de 18 jaar 
vormen sinds maart 2010 de 
band ‘Good Meat’. In die kor-
te tijd heeft de band al gro-
te bekendheid gekregen. De 
band heeft het psychedelische 
en swingende van ‘The Doors’ 
maar met het grauwe kantje in 
de zang van bluesartiest ‘How-
lin Wolf’. Afgelopen jaar werd 
een demo van de band door 
de luisteraars van 3FM geko-
zen tot beste demo en mocht 
de band in de studio optreden. 
Op dit moment knokt de band 
voor de titel 3FM Serious Ta-

lent van het jaar. Ook is ‘Good 
Meat’ door naar de finale van 
de Rob Acda Awards, vast van 
plan deze te winnen. In Haar-
lem treedt de band met regel-
maat op, onder andere in het 
Patronaat.
De Velsense primeur gaat nu 
dus naar dorpshuis ‘De Drie-
hoek’ in Driehuis (achter de 
Jan Campert school), waar-
mee GroenLinks maar weer 
eens bewijst dat ook politiek 
kan swingen. Maar naast luis-
teren kunt u natuurlijk ook op 
het nieuwe jaar proosten met 
de GroenLinks (steun)fractie-
leden, wethouder Wim Wester-
man en het bestuur van de af-
deling. 
De receptie is voor iedereen 
toegankelijk, dus noteer: zon-
dag 15 januari van 15.30 tot 
17.30 uur.

Regio - Maandagavond om-
streeks 21.30 uur is op de krui-
sing van de Schalkwijkerstraat 
en de Lange Herenvest in Haar-
lem een scooterbestuurster aan-
gereden. De 17-jarige Haarlem-
se kwam als gevolg van de aan-
rijding ten val en liep onder meer 
schaafwonden op. Daarnaast 
raakte haar scooter flink bescha-
digd. De automobilist reed door 
zonder zich om haar te bekom-
meren. Het gaat om een zwar-
te auto met daarin een man en 
een vrouw. Mensen die getui-
ge zijn geweest van de aanrij-
ding en mogelijk meer informa-
tie hebben over de auto of de in-
zittenden,. Worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
in Haarlem, via 0900-8844.

Getuigen 
gezocht
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Velsen – Per 1 januari 2012 heeft 
de gemeente Velsen zich aange-
sloten bij stichting RIJK, Regi-
onaal Inkoopbureau IJmond en 
Kennemerland. Deze organisa-
tie koopt voor verschillende ge-
meenten in Noord-Holland allerlei 
diensten, pakketten en producten 
in. Dankzij deskundigheid en pro-
cesmatig inkoopbeleid wordt voor 
de gemeenten veel voordeel be-
haald. RIJK werd in 2009  opge-
richt door acht gemeenten. In-
middels zijn dat er al een aantal 
meer geworden. Door het combi-
neren van het inkoopbeleid voor 
diverse gemeenten is minder in-
zet van ambtenaren nodig.

RIJK doet 
inkopen 
stadhuis

IJmuiden – Van 9 september tot 
21 oktober 2011 heeft het be-
stemmingsplan Planetenweg ter 
inzage gelegen voor alle belang-
stellenden. Het blok met 30 ap-
partementen met huisnummers 
278 tot 336 van Woningbedrijf 
Velsen is inmiddels gesloopt. 
Hiervoor in de plaats komen nu 
35 appartementen. Weliswaar 
heeft een persoon gereageerd 
op het voorontwerp, maar dat 
gaf geen aanleiding tot wijzigin-
gen. De gemeenteraad gaat nu 
verder beslissen over het plan.

Nieuwe appar-
tementen aan 
Planetenweg

Velsen – Elk jaar wordt voor de 
ambtenaren in het stadhuis ge-
keken welke dagen kunnen wor-
den aangewezen als brugdag, 
verplichte vrije dag. Elk jaar is 
dat altijd de vrijdag na Hemel-
vaartsdag. Dat is dit jaar vrij-
dag 18 mei. Daarnaast zijn ook 
de maandagen 24 december en 
maandag 31 december als brug-
dagen aangewezen, daar de-
ze dagen vlak voor vrije feestda-
gen vallen. Op deze dagen is het 
stadhuis gesloten voor publiek.

Vrije dagen 
ambtenaren

Einde 
voor CROS
Velsen –  De gemeente Vel-
sen heeft het lidmaatschap van 
CROS, de Commissie Regionaal 
Overleg luchthaven Schiphol per 
1 januari 2012 stopgezet. De re-
den hiervan is dat overleg met 
Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) 
en de Alderstafel genoeg moge-
lijkheden tot belangenbehartiging 
bieden. Het college heeft dit be-
sluit in september 2011 al geno-
men. Andere gemeenten in clus-
ter Noord hebben een gelijksoor-
tig besluit genomen.

Wooncentrum Ubo Kok   
jubileert groots 
IJmuiden - Ubo Kok kijkt terug 
op een zeer geslaagd 25-jarig ju-
bileumjaar en ziet vol vertrouwen 
de toekomst tegemoet. 
,,We hebben wel gemerkt dat er 
kritischer gekocht wordt en ze-
ker prijsbewuster’’, zegt Ubo Kok. 
,,Vandaar dat we het prijsgaran-
tiesysteem hebben doorgevoerd. 
Dat houdt in dat wanneer onze 
collega’s producten voor lage-
re prijzen aanbieden, de klant dit 
verschil plus 10 procent prijsver-
schil van ons terug krijgt.’’
Bepaalde actie-aanbiedingen, 
zoals het gratis bekleden van 
trappen en gratis voeringstof bij 
overgordijnen, zijn nu doorge-
voerd als blijvende aanbiedingen 
om de klanten meer voordeel te 
bieden. 
Tot eind januari kan nog worden 
meegedongen naar een fantasti-
sche vakantie voor twee perso-
nen naar het zonnige zuiden, ge-
heel verzorgd, op basis van all-
inclusive. Alle mensen die in het 
jubileumjaar een aankoop heb-

ben gedaan mogen een slag-
zin verzinnen en deze samen 
met een kopie van de aankoop-
bon inleveren, uiterlijk 31 januari 
2012. In de tweede week van fe-
bruari wordt de winnaar van de 
vakantiereis bekend gemaakt. 
Gezien de vele reacties heeft 
Ubo Kok besloten om ook alle 
oud-klanten mee te laten doen, 
want ook zij hebben een belang-
rijk aandeel gehad in het succes 
van Wooncentrum Ubo Kok. Ubo 
Kok wil dan ook alle klanten har-
telijk bedanken voor het in hen 
gestelde vertrouwen. Ubo: ,,Wij 
zullen de komende jaren uiter-
aard klaar blijven staan om hen 
met deskundige adviezen terzij-
de te staan.’’
Voor alle aankopen op het ge-
bied van tapijt, gordijnen, lami-
naat en binnen- of buitenzon-
wering en ook voor zakelijke 
projecten vindt u Ubo Kok aan 
Marktplein 24 in IJmuiden, tele-
foonnummer 0255-536060 of in-
fo@ubokok.nl.

HoorCare
Waterbestendig hoor-
toestel van Phonak
Santpoort-Noord - Regen en 
transpiratie zijn al sinds jaar en 
dag een groot probleem voor 
hoortoesteldragers. Vocht en 
elektronica gaan niet goed sa-
men, met reparaties als gevolg. 
Om reparaties door vocht te 
voorkomen zijn slechthorenden 
vaak beperkt in hun mogelijkhe-
den in het dagelijkse leven. Pho-
nak stelde zich de uitdaging om 
een waterbestendig hoortoestel 
te maken voor alle soorten ge-
hoorverlies en voor elk budget. 
Hierin zijn ze recent geslaagd 
met de nieuwe serie M H2O mo-
dellen voor lichte gehoorverlie-
zen en de Naída S CRT voor zwa-
re gehoorverliezen. 
Een grote wens van vele hoor-
toesteldragers wordt eindelijk 
waarheid en het is niet langer 
nodig om voortdurend rekening 
te houden met vocht. Dit biedt 
meer vrijheid en betrouwbaar-
heid voor volwassenen en zeker 
ook voor kinderen. 
De nieuwe Phonak hoortoestel-
len hebben een speciaal ontwik-
kelde behuizing die voldoet aan 
de IP67 standaard. Deze IP-co-
dering (International Protection 
Rating, ook soms Ingress Protec-
tion) op elektrische apparaten is 
een aanduiding voor de mate van 
beveiliging van de constructie 
van elektrische of elektronische 
apparatuur tegen eigen schade 

door gebruik in ‘vijandige omge-
vingen’. Er zijn in het verleden wel 
vaker waterdichte hoortoestellen 
gemaakt, echter moesten hier-
bij altijd concessies gedaan wor-
den. Een programma- of volume-
knop op het toestel ontbrak vaak. 
De M H2O modellen van Phonak 
beschikken hier wel over en zijn 
daardoor uniek. 
Naast de toonaangevende digi-
tale hoortechniek zet Phonak nu 
ook een grote stap voorwaarts 
op gebied van betrouwbaar-
heid. Bent u vaak actief in of om 
het water? Informeer dan bij uw 
HoorCare-audicien in Santpoort-
Noord aan de Hagelingerweg 45. 
Zie ook www.hoorcare.nl.

Fysiotherapie Maas c.s.
Informatiebijeenkomst 
beweegprogramma’s
IJmuiden - Vanaf februari 2012 
kunt u bij Fysiotherapie Maas 
c.s. deelnemen aan beweeg-
programma’s. Beweegprogram-
ma’s zijn ontwikkeld voor men-
sen die kampen met de volgen 
van COPD, hartklachten, dia-
betes en obesitas. Soms ligt de 
drempel om te starten met be-
wegen te hoog, of bent u ang-
stig om te gaan bewegen, omdat 
u niet goed weet wat u wel en 
niet kunt. Een beweegprogram-
ma is dan iets voor u. 
In het verleden zijn in de prak-
tijk reeds groepen cliënten met 
diabetes begeleid. Marian Mooij 
was een van de deelnemers en 
heeft veel positieve ervaringen 
opgedaan: ,,Ik heb destijds deel-
genomen aan het diabetestrai-
ningsprogramma, dit program-
ma duurde twaalf weken en ik 
trainde twee keer per week. Wat 
ik prettig vond is dat de ande-

ren in de groep ook bekend wa-
ren met diabetes, dat schept on-
derling een band en zorgt ervoor 
dat je elkaar kunt motiveren. Wat 
ik ook prettig vond is dat er naast 
het trainen ook tijd was voor een 
praatje en lolletje, dat zorgt voor 
een ontspannen sfeer, ondanks 
dat iedereen hard aan het werk 
is. De training zorgde ervoor dat 
mijn suikerspiegel daalde, die 
prikte je voor en na de training. 
Naast de verbeterde suikerspie-
gel merkte ik dat ik conditio-
neel ook vooruit ging, waardoor 
ik weer makkelijker de fiets pak-
te. Nu doe ik aan Nordic Walking 
en Fysio Fit om in beweging te 
blijven.” 
Heeft u ook interesse? Aanmel-
den voor de informatiebijeen-
komst, 17 januari van 19.00 tot 
20.00 kan bij de balie aan de 
Grahamstraat of telefonisch via 
0255-532211.

Irene Keur wint 
mooie metamorfose
IJmuiden - Wel 500 aanmeldin-
gen kwamen binnen op de ac-
tie van Leemans Schoenen, Su-
perstar en Peggy’s Knipperie en 
nagelstudio Nagelnieuw. De drie 
zaken werkten in december sa-
men aan een leuke kerstactie, 
waarbij een metamorfose te win-
nen was.
Klanten konden zich via een flyer 
opgeven bij het klantenbestand 
van een van de zaken. Vlak voor 
kerstmis werd de aanmelding 
van Irene Keur uit IJmuiden ge-
honoreerd. Verdeeld over ver-
schillende dagen kon Irene bij 

de winkels aan de Lange Nieuw-
straat terecht voor nieuwe laar-
zen van Leemans Schoenen en 
een feestelijk jasje van Super-
star. Bij Peggy’s Knipperie en 
Nagelnieuw aan Kennemerlaan 
129 werden Irene’s haren mooi 
gekruld en opgestoken en ook 
kreeg Irene een vakkundige ma-
nicure. Zo kon de prijswinnares 
op haar mooist het nieuwe jaar 
in. Op de foto is het resultaat te 
zien. Irene Keur zit temidden van 
de dames van Leemans Schoe-
nen, Superstar en Peggy’s Knip-
perie en Nagelnieuw. 
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Marbella - Terwijl in Neder-
land de dijken werden ver-
sterkt werkten de voetbal-
lers van Telstar onder zomer-
se omstandigheden een vijf-
daags trainingskamp af in 
Marbella. De spelers van Jan 
Poortvliet hadden het zicht-
baar naar hun zin in Zuid-
Spanje. Daardoor was het 
contrast met vorig jaar, toen 
het trainingskamp werd over-
schaduwd door de twitteraf-
faire, groot.

Door Friso Huizinga

In januari 2011 was het team van 
Jan Poortvliet verdeeld in meer-
dere kampen en was de sfeer ui-
terst gespannen. Dieptepunt was 
het wegsturen van Rodney Ub-
bergen, die tegen de afspraken 
in het hotel had verlaten om te 
gaan stappen en dat via twitter 
wereldkundig had gemaakt. Het 
leidde uiteindelijk tot het ontslag 
van de reservekeeper.
Dit jaar was alles anders. Zowel 
binnen als buiten het trainings-
veld werd veel lol gemaakt en 
drie van de vier oefenwedstrij-
den verliepen in een ontspannen 
sfeer. Alleen tegen Club Brugge, 
de nummer drie van België, was 
er sprake van gezonde wedstrijd-
spanning.
Eerlijk is eerlijk, in Zuid-Span-
je wás ook voldoende reden tot 
vrolijkheid. De omstandigheden 
op het Marbella Footbal Cen-
ter waren ronduit fenomenaal. Er 

werd getraind op velden die er zo 
goed uitzagen dat er net zo goed 
cricket op gespeeld had kunnen 
worden. Maar het meest over-
weldigend waren de weersom-
standigheden. Vorige week vrij-
dagmiddag liep de temperatuur 
op tot 25 graden, wat zelfs voor 
Zuid-Spanje uitzonderlijk hoog 
is (normaal is het in januari zo’n 
17 graden). Op de overige dagen 
steeg het kwik steeds naar 20 
graden of meer.
De begeleidingsstaf zal ook met 
tevredenheid terugblikken op het 
trainingskamp, want in Marbella 
werd duidelijk dat het herstel van 
de (langdurig) geblesseerden 
voorspoedig verloopt. In de oe-
fenwedstrijd tegen Club Brugge 
startte Frank Korpershoek voor 
het eerst sinds zijn knieopera-
tie weer in de basis. De midden-
velder, die de afgelopen maan-
den node werd gemist, speelde 
ruim 70 minuten. Hij was al die 
tijd pijnvrij en ook een reactie na 
afl oop bleef uit, zodat hij de vol-
gende dag tegen zaterdageer-
steklasser CVVB uit Bedum op-
nieuw minuten kon maken. Cen-
trale verdediger Danny Schenkel, 
die in november eveneens ge-
blesseerd raakte aan zijn knie, 
werkte in Marbella volop aan 
zijn herstel. Fysiotherapeut Paul 
de Vlugt verwacht dat hij nog 
deze week kan meetrainen met 
de groep. Daarmee verloopt zijn 
herstel voorspoediger dan ver-
wacht.
Er was meer goed nieuws. 

Nieuwkomer Diego Karg scoor-
de tegen CVVB zijn eerste doel-
punt in het shirt van Telstar. De 
vorige week van FC Den Bosch 
overgekomen aanvaller maak-
te in de voorbereiding indruk 
door 17 keer te scoren, maar in 
de competitie kwam hij nauwe-
lijks aan spelen toe. Bij Telstar 
gaat hij de concurrentie aan met 
Johan Plat, die in de eerste sei-
zoenshelft slechts een handjevol 
doelpunten maakte. Tegenover 
de komst van Karg staat de on-
zekerheid over aanvallende mid-
denvelder Kevin Brands. De zoon 
van technisch directeur van PSV 
Marcel Brands staat in de be-
langstelling van meerdere clubs. 
De transferperiode verstrijkt op 
31 januari.
Telstar speelde in totaal vier oe-
fenwedstrijden. Donderdag werd 
een fel potje afgewerkt tegen de 
reserves van Marbella en vrijdag 
traden de Witte Leeuwen aan te-
gen Club Brugge. In de met 4-0 
verloren oefenwedstrijd tegen 
de nummer drie van België bood 
Telstar bij vlagen goed partij. De 
tegengoals waren het gevolg van 
individuele fouten en het niet 
goed anticiperen op de snelle 
omschakeling door de Belgen. 
Telstar kwam al na twee minu-
ten op achterstand nadat rech-
terverdediger Antony Correia zijn 
directe tegenstander uit het oog 
was verloren. Keeper Cor Varke-
visser redde in eerste instantie, 
maar had geen antwoord op de 
rebound. Bij het tweede doelpunt 

ging Varkevisser niet vrijuit en bij 
het derde doelpunt gleed Ger-
son Sheotahul weg waarna Club 
Brugge naar de 3-0 counter-
de. Club Brugge begon de twee-
de helft met een compleet nieuw 
elftal en in de slotfase speelden 
de Belgen zelfs met tien man 
omdat er een speler geblesseerd 
was uitgevallen. Ondanks de on-
dertalsituatie bepaalde Club 
Brugge de eindstand op 4-0. Za-
terdag speelde Telstar op kunst-
gras tegen zaterdageersteklas-
ser CVVB. Poortvliet liet spelers 
starten die een dag eerder wei-
nig minuten hadden gemaakt of 
helemaal niet hadden gespeeld. 
Na een enorme kans voor de 
amateurs uit Bedum kwam Tel-
star pas na een halfuur op voor-
sprong. Daarna werd het spel 
beter, waarbij vooral Hoefdraad 
en Grootfaam een goede indruk 
maakten. Maandagochtend, op 
de dag dat Telstar terugkeer-
de naar Nederland, speelde de 
ploeg nog een ingelast potje te-
gen zaterdageersteklasser Ever-
stein uit Everdingen. Dat duel 
werd met 4-2 gewonnen door de 
Witte Leeuwen.
Algemeen directeur Pieter de 
Waard sprak in Marbella de ver-
wachting uit dat Telstar zich gaat 
mengen in de strijd om de derde 
periode. ,,Dat leidt tot meer be-
zoekers en dus meer inkomsten. 
En dat maakt mijn baan als alge-
meen directeur een stuk eenvou-
diger”, aldus De Waard tijdens 
een toespraak in een tapas-

restaurant waar samen met de 
vrouwen van Telstar werd gege-
ten.
In Marbella werden weinig woor-
den vuil gemaakt aan de eerste 
seizoenshelft. Na een hoopge-
vende voorbereiding en compe-
titiestart, waarin Voetbal Inter-
national zelfs repte van ‘hoge-
schoolvoetbal op Schoonenberg’, 
volgde een periode waarin nau-
welijks punten werden gepakt. 
Vlak voor de winterstop won Tel-
star van Emmen en daardoor 
hebben de Witte Leeuwen plot-
seling een goede uitgangspositie 
te pakken voor de derde periode.
Onder de Spaanse zon werd 
vooral vooruitgekeken. Terecht, 
want met het herstel van Frank 
Korpershoek krijgt Poortvliet een 
speler terug die samen met Sjaak 
Lettinga op het middenveld sta-
biliteit geeft. En als ook Schen-
kel spoedig terugkeert, dan be-
schikt de oud-international weer 
over de spelers die Telstar aan 
het begin van het seizoen glans 
gaven. Tel daarbij op dat Jer-
ge Hoefdraad en een aantal re-
servespelers, waaronder Melvin 
Grootfaam, zich uitstekend ont-
wikkelen en je kunt zonder gê-
ne concluderen dat Telstar zich 
de komende periode uit de on-
derste regionen van de ranglijst 
moet kunnen voetballen. Vrijdag 
aanstaande, als de competitie 
weer van start gaat met het uit-
duel tegen FC Dordrecht, wordt 
duidelijk of Telstar zichzelf onder 
de Spaanse zon heeft hervonden.

Telstar keert met nagenoeg fi tte groep terug uit Marbella

Ontspannen trainen onder Spaanse zon
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Supporters komen in actie

‘Wij willen gezelligheid, 
sfeer en volle tribunes’
De initiatienemers van Oc-
qpie Telstar hebben een 
persbericht verstuurd waar-
in zijn hun beweegredenen 
kenbaar maakten.

Jarenlang hebben wij aange-
keken hoe het prachtige Ta-
ta Steel Stadion steeds minder 
goed gevuld is en hoe daar-
mee de sfeer niet des Telstar is. 
Jarenlang hebben wij de pijn 
verbeten in de hoop dat het 
zou aantrekken, maar dat deed 
het niet. Wij zijn het zat, en dat 
laten wij merken ook!

Telstar is voor ons de trots van 
de regio. De club waar wij alles 
voor geven en de club die, on-
geacht de sportieve prestaties, 
in ons hart een warme plek in-
neemt. Het gaat ons daarom 
aan het hart dat wij dit slechts 
met een beperkte groep uit-
dragen. Elke thuiswedstrijd 
weer proberen wij sfeer te 
brengen, proberen wij onze 
Witte Leeuwen op te jagen en 
naar drie punten te schreeu-
wen. Sfeer, gezelligheid, vol-
le tribunes: dat is wat wij wil-
len! Vaders met zonen op de 

tribune, moeders met dochters, 
prachtige klanken vanaf de 
zuidtribune, een volle oosttri-
bune en elf Witte Leeuwen die 
het gras opvreten, daar strijden 
wij voor!

De recente slechte verkoopcij-
fers van de hattrickkaarten en 
de seizoenkaarten van Telstar 
en de recente uitspraken van 
Steef Hammerstein op de ra-
dio waren voor ons de spreek-
woordelijke druppel. Het is tijd 
voor actie!

Wij zullen de gehele week het 
speelveld van Telstar innemen. 
Hiermee willen wij een ieder 
met een Telstar-hart laten zien 
en voelen dat wij met zijn allen 
Telstar zijn. Dat Telstar ieder-
een nodig heeft en dat wij lege 
tribunes niet zullen accepte-
ren. Het is een dolk in ons Tel-
star-hart dat supporters weg-
blijven bij mindere resultaten. 
Een swingend, zingend, dan-
send Tata Steel Stadion is onze 
droom. En uiteraard een elftal 
dat vleugels krijgt door de on-
voorwaardelijke steun die van-
af de tribunes zal rollen!

Clubleiding ondersteunt actie

Telstar verrast door bezetting
Velsen-Zuid - Telstar is 
maandag verrast door drie 
supporters die het speelveld 
van Telstar betraden en daar 
tentjes gingen opzetten. De 
actievoerders gaven aan te 
werken onder de naam Oc-
qpie Telstar. Zij vragen aan-
dacht voor de matig gevuld 
tribunes van het Tata Steel 
Stadion.

Telstar is maandag in gesprek 
gegaan met de supporters, de 
Supportersvereniging Telstar, 
vertegenwoordigers van Telstar 
thuis in de wijk en de busines-
sclub. Allen waren unaniem in 
het oordeel om de actie te on-
dersteunen. Dinsdag hebben 
deze groepen hun symbolische 
tentjes geplaatst. Op woensdag 
volgde de selectie en techni-
sche staf van Telstar die de ac-
tie prachtig vonden. ,,Ik moet 
eerlijk bekennen dat ik erg ver-
rast was met de actie en dat ik 
ook lang heb moeten naden-
ken over het nut er van’’, aldus 
trainer Jan Poortvliet. ,,Ik heb 
er veel over gesproken met de 
jongens, de technische staf en 
de mensen om mij heen. Steeds 
weer bekroop mij het gevoel dat 
ik alle idealen waar zij voor strij-
den met hen deel. Ik heb daar-
om besloten om, samen met de 

gehele technische staf, de ac-
tie volledig te ondersteunen. Wij 
hopen met dit statement de re-
gio te laten zien dat wij de steun 
ongelooflijk hard nodig heb-
ben.’’
De samenwerking tussen de 
actievoerders, de club en de 
supportersverenging heeft er-
voor gezorgd dat Telstar op za-

terdag 14 januari een dag voor 
alle supporters organiseert. Van 
11.00 tot 14.00 uur staat het Ta-
ta Steel Stadion in het teken 
van een positieve aftrap van de 
tweede helft van het seizoen. 
Iedereen is van harte welkom! 
De koffie met taart (pie) staat 
klaar. Zie ook www.sctelstar.nl 
en www.ocqpietelstar.

KOM ZATERDAG 14 JANUARI NAAR HET TATA STEEL STADION!
aftrap tweede helft van het seizoen

  11:00 tot 14:00   
  Workshop spandoek maken

          Workshop liederen zingen
         Workshop spandoek rollen
  Gratis koffi e + pie voor elke bezoeker

KOOP UW HALVE SEIZOENKAART OF 
HATTRICKKAART EN MAAK KANS OP GEWELDIGE PRIJZEN IN DE LOTERIJ!

STEUN DE STRIJD TEGEN DE MATIG GEVULDE TRIBUNES

aftrap tweede helft van het seizoen

  11:00 tot 14:00  11:00 tot 14:00
  Workshop spandoek makenPROGRAMMA:

SC Telstar | Tata Steel Stadion 1970 AB IJmuiden  | Tel. 0255 - 54 69 20
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Krav Maga: natuurlijke 
zelfverdedigingssport
IJmuiden - Krav Maga is geen 
traditionele gevechtssport, 
Krav Maga is een zelfverdedi-
gingssysteem waarbij alles is 
toegestaan, maar het belang-
rijkste uitgangspunt is: ‘Don’t 
get hurt’. Krav Maga is efficiënt, 
eenvoudig en gebaseerd op 
natuurlijke bewegingen, realis-
tisch en doeltreffend.
Krav Maga (spreek uit Kra-
vh- muh- Gah) betekent letter-
lijk vertaald uit het Hebreeuws: 
contactgevecht. Het is een mo-
derne, praktische en beproef-
de wijze van zelfverdediging, 
zorgvuldig toegesneden op de 
huidige agressie in de wereld. 
Krav Maga wordt gekenmerkt 
door een logische benade-
ring van zelfverdediging en ge-
vechtssituaties waarbij men, na 
een periode van instructie, een 
redelijk niveau kan bereiken. 
Het is geen competitiesport, 
maar toch kunnen de bepaal-
de elementen van de genoem-
de sporten herkend worden in 
het technische repertoire van 
het Krav Maga systeem.
Krav Maga werd zorgvuldig 
ontwikkeld voor een breed pu-
bliek en is daarom te gebruiken 
door het leger, veiligheidsdien-
sten, bodyguards en burgers. 
Het systeem is vaak geprezen 

door ervaren vechters, militai-
ren en politieagenten maar in 
het beginsel spreekt Krav Ma-
ga ook beginners aan vanwe-
ge de eenvoudige en realisti-
sche benadering ten aanzien 
van persoonlijke veiligheid. Fei-
telijk is Krav Maga dé ideale 
zelfverdedigingsmethode voor 
mannen, vrouwen, jongeren en 
minder validen.
Bij Krav Maga IJmuiden leer je 
alle technieken en tactieken tij-
dens de les in de zaal en ‘bui-
ten op straat’. Cursisten leren 
specifieke technieken en ge-
vechtstechnieken, tegen wa-
pens, grondgevechten en in al-
le denkbare bedreigende situ-
aties. Studenten leren zich te 
verdedigen met wat ze op het 
moment tot hun beschikking 
hebben, bijvoorbeeld sleu-
tels, tas en vloeibare stoffen. 
Er kunnen vele niveaus worden 
behaald. Krav Maga IJmuiden 
werkt met een gediplomeerde 
instructeur en is aangesloten 
bij de IKMF bond. 
Wie interesse heeft kan mee-
doen met een gratis proefles. 
Kijk voor meer info op www.
krav-maga-ijmuiden.nl Ten-
slotte: ‘The more you sweat in 
training, the less you bleed in 
combat.’

Nieuwe website 
voor Velsen Lokaal
Velsen - Velsen Lokaal heeft 
een nieuwe website. Deze is 
vanaf 2 januari 2012 het ge-
zicht gaan bepalen van Velsen 
Lokaal on-line. De oude websi-
te was na twee jaar toe aan wat 
aanpassingen in de vormgeving 
en de achterliggende techniek.
De achterliggende techniek van 
de website is ingrijpend veran-
derd, maar daar zullen bezoe-
kers misschien weinig van mer-
ken. De snelheid is vooral toe-
genomen door een compleet 
nieuwe webserver. Belangrij-
ker is echter de vormgeving. 
Er is gekozen om voortaan het 
nieuws in twee kolommen te 
splitsen, zodat men in één oog-
opslag meerdere berichten kan 
zien, waaruit men kan kiezen. 

Ook is iets verbeterd aan de ty-
pografie. De artikelen zijn wat 
beter leesbaar door iets meer 
ruimte tussen de regels.
Verder zijn de positieve ken-
merken van de oude site zoveel 
mogelijk behouden, zodat de 
herkenbaarheid van de Velsen 
Lokaal identiteit blijft gewaar-
borgd. Op basis van de huidi-
ge vormgeving kan de website 
weer makkelijk twee jaar mee. 
Het opgeven voor de gratis di-
gitale nieuwsbrief is makkelij-
ker en natuurlijk de kolom ‘je 
mening geven over’ is voor Vel-
sen Lokaal belangrijk aangezien 
ze graag de mening weten van 
de burgers. Velsen Lokaal hoopt  
dat de gebruikers de inspannin-
gen waarderen.

Volop vernieuwing op 
camping De Duindoorn 
Regio - Op camping De Duin-
doorn midden in de duinen van 
IJmuiden aan Zee vindt een 
stuk vernieuwing plaats. Ko-
mende maanden worden de 
eerste nieuwe caravans ge-
plaatst. De camping had al een 
deel vernieuwd, maar er waren 
nog 120 kleinere plaatsen van 
8x8 meter met daarop veel ou-
dere caravans. Sommige zijn 
wel 25 tot 30 jaar oud en hier-
voor moest een oplossing ge-
zocht worden. 
Als nu iemand zijn plek op-
geeft of zelf graag wil vernieu-
wen wordt de caravan ver-
nieuwd. De huidige Veluwetour 
caravans worden niet meer 
gemaakt en daarom heeft de 
camping twee nieuwe varian-
ten laten ontwikkelen door de 
firma Stekelbos. Een stacara-
van en een mini-chalet in de 
maten 7.5x3.1 meter die beide 
in alle luxe voorzien door onder 

andere een complete badka-
mer, keuken, geiser voor warm 
water en kunststof kozijnen. 
Op de vaste plaats kunnen de 
campinggasten zelf hun tuin 
aanleggen en een schuurtje 
plaatsen wat in de winter kan 
blijven staan. Zo hoeft er mi-
nimaal opgebouwd en afge-
broken te worden. Alle vas-
te plaatsen zijn voorzien van 
elektra- , water- en riolerings-
aansluiting. De camping is zo-
veel mogelijk autovrij wat een 
feest is voor de kinderen. Op 
de camping zijn honden ver-
boden. 
Er zijn nog een paar vaste 
plaatsen en caravans vrij die 
op afspraak kunnen worden 
bezichtigd. Kijk voor meer in-
formatie op www.duindoorn.
nl, mail naar camping@duin-
doorn.nl of bel 0255-510773. 
Het adres is Badweg 40 in 
IJmuiden.

Provincie stapt 
in overleg 
Noordzee-
kanaalgebied
Regio – Het Bestuursplat-
form Noordzeekanaalgebied 
(NZKG) heeft vastgesteld dat 
de bestuurlijke opgaven in het 
NZKG verder gaan dan de mo-
gelijkheden van het platform. 
Om het Noordzeekanaalgebied 
op havenindustrieel terrein ver-
der te ontwikkelen, hebben zij 
daarom voorgesteld om onder 
regie van de provincie Noord-
Holland een gezamenlijke vi-
sie te maken. Bij de verde-
re ontwikkeling van het ge-
bied heeft men immers te ma-
ken met verschillende beleids-
gebieden, zoals economie, mi-
lieu, infrastructuur en ruimtelij-
ke ontwikkeling. Maar ook na-
tuur, water, landschap en wo-
nen zijn belangrijke zaken voor 
een goede visie. Ook belangrij-
ke maatschappelijke organisa-
ties en bedrijven worden uitge-
nodigd een bijdrage in de visie 
te leveren. 
Zo hoopt men te komen tot 
verschillende toekomstbeel-
den, scenario’s, die keuzes en 
consequenties zichtbaar ma-
ken. In het voorjaar van 2012 
start het visietraject met een 
conferentie. Men streeft er 
naar nog dit najaar een visie te 
kunnen presenteren. Het colle-
ge van Burgemeester en Wet-
houders van de gemeente Vel-
sen onderschrijft de bestuurs-
opdracht voor het opstellen 
van de visie. Er is genoeg ruim-
te voor een actieve inbreng 
vanuit Velsen. Wethouder Arj-
en Verkaik van economische 
zaken en ruimtelijke ontwikke-
ling zal de gemeente Velsen in 
het bestuursplatform vertegen-
woordigen. Zo nodig kan deze 
afvaardiging vanuit het college 
nog worden verbreed.

Alzheimer Midden-Kennemerland

Op zoek naar nieuwe 
bestuursleden
Regio - Alzheimer Nederland is 
een vereniging voor de beharti-
ging van patiëntenbelangen en 
stelt zich als doel bij te dragen 
aan de verbetering van de kwa-
liteit van leven van mensen met 
dementie en hun naaste omge-
ving. 
De afdeling Midden-Kennemer-
land omvat de gemeenten Be-
verwijk, Castricum, Heemskerk, 
Uitgeest en Velsen. Het bestuur 
is sinds 2007 actief en heeft in-
middels een flink netwerk en 
naamsbekendheid opgebouwd. 
Belangrijke activiteiten zijn: Het 
Alzheimer Café (trefpunt voor 
mensen met dementie en hun 
mantelzorgers), belangenbe-
hartiging, optreden als spreek-
buis van de doelgroep en ver-

spreiding van informatie over 
dementie. www.alzheimer-ne-
derland.nl/midden-kennemer-
land. Op korte termijn wordt ge-
zocht naar een bestuurslid voor 
belangenbehartiging van pa-
tiënten en hun omgeving. Het 
bestuur vergadert zes á acht 
keer per jaar.
Het gaat om vrijwilligerswerk 
dat u veel voldoening kan ge-
ven, samenwerking met en-
thousiaste medebestuursle-
den, een open contact waarbin-
nen veel mogelijk is en de ge-
bruikelijke vergoedingen, zoals 
reiskosten en andere onkosten. 
Voor informatie kan men con-
tact opnemen met H. Smit, tel.: 
0251 655695 of  henk.eri.smit@
planet.nl.  

Regio - De politie kreeg dins-
dagmiddag omstreeks 17.30 
uur een melding van een kop/
staart aanrijding tussen drie 
auto’s op de Prins Bernhard-
laan in Haarem. De bestuur-
ster van het middelste voertuig, 
een 20-jarige vrouw uit Velser-
broek, is naar een ziekenhuis 
vervoerd voor controle omdat 
zij nekklachten had. De overi-
ge betrokkenen hoefden niet 
te worden vervoerd. De oor-
zaak van de aanrijding lag in 
het feit dat de bestuurder van 
het achterste voertuig te laat 
door had dat de auto’s op de 
rijstrook voor linksafslaand ver-
keer stilstonden voor het rode 
verkeerslicht. De achterste en 
middelste auto waren flink be-
schadigd en moesten worden 
versleept.

Kop-staart-
botsing
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Colofon

Buurtcentrum de Mel
Zo mooi als we 2011 konden af-
sluiten met goede resultaten en 
heldere afspraken met gemeen-
te Velsen, zo desastreus be-
gon 2012. In de nieuwjaarsnacht 
werden in Velsen Noord Buurt-
centrum de Mel en Peuterspeel-
zaal Pinokkio door brand volle-
dig verwoest. Voor de vele vrij-
willigers, bezoekers en organi-
saties die van deze voorzienin-
gen gebruik maakten een waar 
drama. Zeker ook voor onze be-
roepskrachten van de peuter-
speelzaal, het beheer, de huis-
houdelijke dienst en het ago-
gisch werk. Aangeslagen, maar 
zeker niet verslagen, zijn de han-
den ineen geslagen om zo snel 
mogelijk in Velsen Noord een 
doorstart te maken. Met de fan-
tastische hulp van zowel ge-
meente Velsen, Zorgbalans en 
ontmoetingsschool de Triangel is 
er weer snel perspectief.
De Dierenambulance heeft ge-
zorgd voor een veilig onderko-
men van de dieren uit de kinder-
boerderij, zij worden in de ko-
mende weken ondergebracht bij 
collega-kinderboerderijen in de 
omgeving. Peuterspeelzaal Pi-
nokkio kan voor haar twee za-
len gebruikmaken van twee lo-
kalen in de Triangel. Afgelopen 
maandag hebben de peuters en 
ouders hier al een kijkje kunnen 
nemen. Het inrichten is begon-
nen en naar verwachting zijn de 
twee zalen komende maandag 
al weer in bedrijf. Dankzij onze 
collega Zorgbalans kunnen be-

heer en sociaal cultureel werk 
kantoorruimten betrekken in het 
wooncomplex de Schulpen. Hier 
is ook een ruimte voor koffie, 
een praatje, spreekuren en kun-
nen vrijwilligers elkaar weer ont-
moeten. Met hulp van zowel Ra-
bobank Velsen, die meubilair 
heeft aangeboden alsmede van 
collega-instellingen in de omge-
ving, wordt ook hier deze week 
begonnen met de inrichting. De 
activiteiten die in de Mel plaats-
vonden, kunnen op een paar na 
van start gaan in dienstencen-
trum Watervliet. Voor de activi-
teiten waar nu nog geen ruim-
te voor is hopen we deze spoe-
dig te kunnen vinden. Alle deel-
nemers en gebruikers zullen zo 
spoedig mogelijk worden geïn-
formeerd wanneer en waar de 

activiteiten weer van start kun-
nen gaan. Vanaf het moment dat 
de telefoon en internetverbin-
ding aangesloten is, zijn de me-
dewerkers op de vertrouwde te-
lefoonnummers en e-mailadres-
sen bereikbaar. Bovendien wordt 
ook via de website www.wel-
zijnvelsen.nl dergelijke informa-
tie verstrekt. Terugkijkend valt 
niet anders te concluderen, dan 
dat er weliswaar sprake is van 
een ramp, maar dat ook blijkt 
hoe groot de saamhorigheid en 
welwillendheid  in Velsen is. Dat 
geeft goede moed voor de toe-
komst en geeft het vertrouwen 
dat het alsnog een gelukkig en 
voorspoedig 2012 wordt.

Allart van Deventer, directeur 
SWV

De Dwarsligger - Wij zoeken 
kinderen in de leeftijd vanaf 9 
jaar, die mee willen doen met 
onze eenmalige cursus cup-
cakes maken in het Buurtcen-
trum de Dwarsligger. Bij vol-
doende deelnemers begint de 
cursus op zaterdagmiddag van 
11.00 tot 13.30 uur. We gaan de 
cupcakejes versieren met on-
der andere fondant en andere 
lekkernijen. De kosten bedra-
gen 7,50 euro per persoon en is 
inclusief 6 cupcakes. Meer we-
ten? Bel 0255-512725.

Cake voor kids
De Dwarsligger - Leuke cake-
pops maken, cakeballetjes op een 
stokje, versieren met chocola en 
andere lekkere strooisels. Kosten 
bedragen 4 euro per persoon en 
is inclusief 10 stokjes. Deze een-
malige workshop is voor kinde-
ren van 6 tot 12 jaar. Wij gaan 
van start bij voldoende aanmel-
dingen in februari op woensdag-
middag van 14.00 tot 16.00 uur in 
het Buurtcentrum de Dwarsligger. 
Meer weten? Bel: 0255-512725.

Cakepops 

De Veste - Op zondag 29 ja-
nuari presenteren Yvon, He-
len en Irma ’De Tovercirkel’ in 
De Veste. Van 14.00 tot 16.30 
uur zijn er workshops en gra-
tis open lessen en kun je ken-
nis maken met de dames. Voor 
deze gelegenheid sluit ook Su-
zanne Borst aan die met kin-
deren mandala gaat tekenen. 
Het doel van de cirkel is op 
een kleurrijke en speelse ma-
nier ondersteuning bieden aan 
kinderen met een ’stempel’ en 
hun ouders. Bijvoorbeeld kin-
deren met AD(H)A, hoog sen-
sitieve kinderen en kinderen 
met autisme. Omdat ze een 
achterstand hebben op sociaal 
of cognitief gebied en gedrag 
vertonen waarmee hun omge-
ving moeite heeft. Yvon Agter-
hof werk met stem en muziek, 
Irma Groen geeft kinderyo-
ga en Helen Huipers is kinder-
coach. Meer weten? Bel 023-
5388830.

Kleurrijke 
kindercoaching

De Spil - Vanaf het nieuwe jaar 
willen wij weer gaan starten met 
de basiscursus computer. Tijdens 
deze les worden de eerste begin-
selen van het gebruik van de com-
puter eigen gemaakt. Deze cursus 
is op maandag- en woensdagoch-
tend van 9.30 tot 11.30 uur. De 
cursuskosten bedragen 120 eu-
ro voor 10 lessen. Inschrijven voor 
deze cursus kan in de Spil. Meer 
weten? Bel 0255-510186.

Computers

Finale The Voice of Holland
De Koe – Op vrijdag 20 janu-
ari is de grote finale van The 
Voice of Holland op televisie. 
Deze finale gaan we, live, 
kijken op een groot beeld-
scherm in Jongerencentrum 
de Koe.

Het geluid gaat over de boxen 
zodat we de artiesten goed 
kunnen horen. Entreekaarten 
zijn alleen in de voorverkoop te 
verkrijgen bij de Koe. De kos-
ten zijn slechts 1 euro, hiervoor 
krijg je ook nog een gratis con-
sumptie. Haal dus nu meteen 
een kaartje! Er zijn deze avond 
ook een aantal mooie prijzen te 
winnen, onder andere CD’s van 
The Voice of Holland, Roel van 
Velzen en Marco Borsato. Na-
tuurlijk zijn er lekkere hapjes op 
deze spannende avond. De zaal 
gaat open om 20.00 uur. Meer 
weten? Bel 023-5491817.

De Spil - Dansen, zingen en to-
neel. Dat is waar musical om 
draait. In de Spil willen we graag 
een gezellige musicalgroep op-
starten. Tijdens de lessen van do-
cent Charis maken de kinderen 
tussen de 8 en 16 jaar gezamen-
lijk een musicalstuk. Aan het eind 
van de cursus zullen zij dit gaan 
presenteren aan vrienden en fa-
milie. De cursus is op donderdag-
middag van 17.00 tot 18.00 uur en 
kost 35 euro voor 10 lessen. Lijkt 
het je leuk? Schrijf je dan snel in. 
Hoe sneller we het aantal kinde-
ren bij elkaar hebben, hoe eerder 
we kunnen beginnen. Meer we-
ten? Bel 0255-510186. 

Musical is leuk

De Brulboei - De filmavond 
voor vrouwen in Buurthuis de 
Brulboei is deze maand op 
woensdag 18 januari. U kunt 
de film Sonny Boy gaan zien; 
een verfilming van de gelijk-
namige bestseller van An-
nejet van der Zijl, gebaseerd 
op het waargebeurde verhaal 
van een verboden liefde tus-
sen een blanke vrouw en een 
zwarte man. De film start om 
20.00 uur en de zaal is al een 
half uur eerder open. Entree 
2,50 euro. Meer weten? Bel 
0255-510652 of kijk op www.
buurthuisdebrulboei.nl

Filmavond 
voor vrouwen

De Brulboei - Leuk om te doen, 
zeker met Valentijnsdag voor de 
deur, is het versieren van cup-
cakes. Op zaterdag 11 februa-
ri van 10.00 tot 12.30 uur benut 
u al uw creatieve ideeën om zes 
cakejes op te maken in Buurthuis 
de Brulboei. De cakejes staan al 
klaar. Kosten 18 euro, inclusief 
materialen. Voor de workshop be-
taalt u 2,50 euro inschrijfgeld. In-
schrijven kan vanaf vandaag tot 
maandag 6 februari. Meer weten? 
Bel 0255-510652 of kijk op www.
buurthuisdebrulboei.nl

Cupcakes
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Onderscheiding voor 
beroepsschipper KNRM
Maandag 9 januari 2012 heeft 
Leendert Langbroek afscheid 
genomen als beroepsschipper 
van de KNRM IJmuiden. Tij-
dens de feestelijkheden werd hij 
door burgemeester Weerwind 
benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau als dank voor 
al zijn vrijwilligerswerk.

De heer Langbroek was naast zijn 
dienstverband bij de KNRM on-
der andere verantwoordelijk voor 
het organiseren van wekelijkse oe-
feningen, lezingen en cursussen 
(EHBO), voor het opleiden van de 

(vrijwillige) bemanning en (plaats-
vervangende) schippers. Ook zette 
hij zich actief in voor nazorg en per-
soonlijke welzijn van zijn beman-
ningsleden bij het verwerken van 
traumatische ervaringen. De heer 
Langbroek redde vanaf 1986 tot he-
den 686 mensen tijdens 523 acties. 
Hij droeg een grote verantwoorde-
lijkheid voor zijn bemanning en het 
uitvoeren van veilige en geslaagde 
reddingsacties.

Leendert Langbroek wordt opge-
volgd als beroepsschipper door Ton 
Haasnoot. (foto: Ko van Leeuwen)

Inspraak HOV-Velsen: 
Zeeweg-Briniostraat
Op woensdag 18 januari vindt tus-
sen 19.00 en 21.00 uur in de Au-
la van het Technisch College Vel-
sen (ingang bij de Briniostraat 12) 
een informatieavond plaats over 
deelproject 5-noord van het Hoog-
waardig Openbaar Vervoer (HOV) 
Velsen. Dit deelproject is het tra-
ject van de oude spoorlijn Sant-
poort-IJmuiden  tussen de krui-
sing Zeeweg en de Briniostraat. 
Dit is parallel aan de Minister van 
Houtenlaan. Het ontwerp voor dit 
deelproject ligt nu ter inzage. Di-
rect aanwonenden en belangstel-
lenden krijgen gelegenheid om 
een reactie te geven op het ont-
werp.

Waarom dit ontwerp?
Het ontwerp is een eerste stap om 
de busbaan aan te kunnen leggen en 
is nodig om het bestemmingsplan te 
kunnen wijzigen. De gemeente Velsen 
werkt samen met de provincie Noord-
Holland aan de precieze inpassing 
van dit project in de omgeving. Om 
de direct aanwonenden daarbij te be-
trekken, organiseren provincie en ge-
meente informatieavonden om het 
ontwerp te bekijken en vragen te stel-
len. Ook kunnen direct aanwonenden 
er ter plekke een reactie meegeven.

Waar kunt u het ontwerp bekij-
ken?

Het inspraakdocument met het 
ontwerp is te bekijken sinds don-
derdag 15 december 2011 tot en met 
donderdag 26 januari 2012. Dit do-
cument is te vinden op de websi-
te; www.hovvelsen.nl en op twee 
locaties. De receptie van het stad-
huis (Dudokplein 1, IJmuiden), 
van maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 
uur tot 20.00 uur. Ook is het ont-
werp te bekijken bij het projectbu-
reau HOV Velsen (Zeeweg 1, IJmui-
den), iedere dinsdagmiddag en ie-
dere woensdagochtend. 

De ontvangen reacties worden be-
oordeeld op haalbaarheid, zowel op 
technisch als op financieel vlak. De 
reacties komen in een inspraakno-
ta waarin wordt aangegeven  welke 
ideeën in het ontwerp kunnen wor-
den meegenomen. Dit leidt uitein-
delijk tot het realiseren van het ont-
werp.

Hebt u nog vragen?
Kijk voor meer informatie op www.
hovvelsen.nl of neem contact op 
met Imora van Dongen, bereikbaar 
op telefoonnummer 023-514 5005.  
Ook kunt u op dinsdagmiddag en 
woensdagochtend terecht bij het 
projectbureau HOV Velsen op Zee-
weg 1 te IJmuiden

Op 1 januari 2012 verwoestte een 
felle brand het Wijkermeercen-
trum – beter bekend als buurt-
centrum De Mel. Sindsdien heeft 
de gemeente Velsen, samen met 
Zorgbalans, Stichting Welzijn en 
Stichting Fedra, een aantal stap-
pen kunnen zetten in de herhuis-
vesting van een aantal activitei-
ten die in De Mel plaatsvonden. 

Sloop Wijkermeercentrum vanaf 
11 januari
Op woensdag 11 januari start Gebr. 
Scholten B.V. met de sloop van het 
westelijk deel van het Wijkermeer-
centrum. Direct na de brand heeft  de 
gemeente Velsen een sloopvergun-
ning voor het afgebrande deel van het 
Wijkermeercentrum aangevraagd. 
De sloop neemt circa 7 werkdagen in 

beslag. De Wijkermeerweg gaat ge-
bruikt worden als route voor de af-
voer van materialen om zo de overlast 
voor omwonenden tot een minimum 
te beperken. De direct omwonenden 
zijn per brief geïnformeerd over deze  
sloopwerkzaamheden. 

Alarminstallatie oostelijk deel 
van het Wijkmeercentrum  
In verband met de alarminstallatie 
van het oostelijke deel van het Wij-
kermeercentrum wordt in de week 
van 16 januari gestart  met de herstel-
werkzaamheden van de elektriciteit. 
Pas nadat de alarminstallatie weer in 
gebruik is genomen, kunnen de hek-
werken verwijderd worden. Het ge-
bouw blijft voorlopig niet toeganke-
lijk voor de huidige gebruikers in ver-
band met herstelwerkzaamheden.

Alternatieve gymzaal in Bever-
wijk
Half januari worden de gymlessen 
voor de leerlingen van de Triangel 
hervat. Een alternatieve locatie is ge-
vonden aan de Kuikensweg in Bever-
wijk. De leerlingen worden met de 
bus naar de gymzaal gebracht en ge-
haald.

Voor de langere termijn wordt geke-
ken naar verschillende scenario’s. 
Daarbij wordt rekening gehouden 
met de toekomstige ontwikkeling 
van de Brede School. 

Actuele ontwikkelingen worden ver-
meld op de websites van de gemeente 
Velsen www.velsen.nl. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Stand van zaken rondom brand in De Mel
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Regeling Sportaccommodaties 2012
De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de ge-
meentelijke sportaccommodaties voor 2012 vastgesteld. Er zijn drie 
regelingen: de Regeling sportterreinen 2012-2013; de Regeling sport-
hallen en gymlokalen 2012-2013 en de Regeling zwembad De Heeren-
duinen 2012.

Kijk voor een overzicht van de tarieven en voorwaarden voor sportterrei-
nen, sporthallen en gymzalen op de websites www.velsen.nl > Bestuur& 
Organisatie>Beleid > Cultuur, Sport & Vrije Tijd > sportbeleid of via: Regelin-
gen & Verordeningen (regelingenbank), www.sportloketvelsen.nl > sport 
& gemeente > sportaccommodaties in Velsen of www.zwembadvelsen.nl > 
algemeen > huisregels en regeling zwembad.

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

Zwembad De Heerenduinen met ingang van 1 januari 2012:
Losse baden:
- Kinderen 0 en 1 jaar   gratis
- 16 jaar en ouder  € 4,75
- Onder 16 jaar, 65 +  € 4,25
- Daluren  € 4,25

Meerbadenkaarten:
- 10 baden- kaarten   (prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis
- 25 baden- kaarten   (prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis

- 50 baden- kaarten  (prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis
- 100 baden- kaarten   (prijs van) 60 losse baden + 40 baden gratis 

Zwemles:
- Maandkaart kinderen 2x per week, 30 min./45 min. € 41,95/63,00
- Maandkaart volwassenen 1x per week € 33,80
- Instroomcursus weekend  € 73,75
- Losse les   € 9,70

Vernieling speeltoestel
In de nacht van maandag 2 op 
dinsdag 3 januari 2012 is een 
speeltoestel aan het Tarwe-
land te Velserbroek vernield 
door brandstichting.

Het speeltoestel - een fantasia-
toren - en het veiligheidsgras dat 
pas in november 2011 is opge-
leverd, hebben tezamen ruim € 
50.000 euro aan schade opgelo-
pen. 

De gemeente Velsen heeft aan-
gifte gedaan en is op zoek naar 
de dader of daders. Mocht u ge-
tuige geweest zijn of iets gehoord 
hebben wat van belang kan zijn 
voor het vinden van de daders, 
wilt u dan contact opnemen met 
de politie op het telefoonnum-
mer 0900-8844 of via Meld Mis-
daad Anoniem op telefoonnum-
mer 0800-7000. (foto: Gemeen-
te Velsen)

Nieuw clusterplaatsen
in wijk IJmuiden-Noord
Het college van burgemees-
ter & wethouders heeft eind 
2011 een ontwerp voor  nieuwe 
clusterplaatsen in IJmuiden-
Noord vastgesteld. Een clus-
terplaats  is een strook openba-
re weg waarop kliko’s naast el-
kaar aan HVCinzameling wor-
den aangeboden. 

In het eerste kwartaal van 2012 
worden tegels aangebracht om de 
clusterplaats herkenbaar te ma-
ken. Op straat zal het er iets anders 
uit gaan zien dan bewoners nu ge-
wend zijn. Er komen witte pijlen 
die het begin en einde van de clus-
terplaats aangeven. Bewoners ont-
vangen hierover nog informatie 
van HVCinzameling, maar het ge-
bruik is eigenlijk hetzelfde als het 
huidige gebruik, alleen de afstand 
tussen de minicontainers moeten 
bewoners zelf inschatten.

Alle clusterplaatsen zijn in het 
nieuwe ontwerp aan dezelfde zij-
de van de straat en op de stoep ge-
legen, waardoor HVCinzameling 
in minder tijd alle containers kan 
legen. Het is de bedoeling dat in de 

toekomst in heel IJmuiden Noord 
op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 
uur de minicontainers worden ge-
leegd.

Kijk voor een overzicht van de 
nieuwe clusterplaatsen op www.
velsen.nl.

(foto: Ton Heijnen)



Mededelingen

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl12 januari 2012

Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester 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) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

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

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

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

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

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
 
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

Burgerzaken

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

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  
  
HVC

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van HVC, telefoon (0255) 566 100. 
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.hvcinzameling.nl of 
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd.

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 

Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)
 
Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 31 december 
2011 tot en met 6 januari 2012 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w12.000001  Bloemendaalsestraatweg 11 
 Santpoort-Zuid 
  het plaatsen van een dakopbouw   
 (02/01/2012)
w12.000002  Korteweid 9 Velserbroek 
  het plaatsen van een dakkapel   
 (02/01/2012)
w12.000003  langs Rijksweg A9 t.h.v. hectometer 
 paal 49,4 
 het maken van 2 toeritten, een water- 
 gang met dammen, voetpaden en   
 voetgangersbrug (02/01/2012)
w12.000004  Stephensonstraat 61 IJmuiden 
  het plaatsen van een opbouw en het 
 vervangen van dakpannen   
 (04/01/2012)
w12.000005  Hofl aan 1 Velsen-Noord 
 het verwijderen van asbest uit het  
 hoofdgebouw (05/01/2012)
w12.000006  Hagelingerweg 84 Santpoort-Noord 
 het veranderen van een winkel naar  
 een appartement (05/01/2012)
w12.000007  Vestingplein 58 Velserbroek 
 melding brandveilig gebruik   
 (05/01/2012)
w12.000008  Wijkermeerweg 1 Velsen-Noord 
 het slopen van het Wijkermeer-
 centrum (06/01/2012)
w12.000009  J.M. van Nassaulaan 1 Santpoort-Noord
 het plaatsen van een dakkapel 
 (voorgevel)(06/01/2012)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het de onderstaande besluiten ge-
durende zes weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat 
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - 

reguliere procedure

w11.000714 Warmenhovenstraat 54 t/m 92 en 
 5 t/m 43RD (oneven) en 95 t/m 99 
 (oneven), De Rijpstraat 1 t/m 11 

(oneven), Van Leeuwenstraat 1 t/m 87
 en 27A, 49A (oneven) en 24 t/m 84C 
 (even), Gulikerstraat 2 t/m 18 (even), 
 Wijk aan Zeeerweg 119 t/m 141 
 (oneven), Van Poptaplantsoen 2 t/m 
 24RD (even) en 1 t/m 23RD (oneven), 
 Homburgstraat 2 t/m 76RD (even), 
 Kanaalstraat 76 t/m 110 (even), 
 Keizer Wilhelmstraat 2 t/m 48 (even),
  Breesaapstraat 57 t/m 65 (oneven), 
 Boelenstraat 3 t/m 21 (oneven), 
 Bloemstraat 199 t/m 211 (oneven) en 
 126 t/m 190, Koningsplein 14, 16, 22, 
 26 en 26A, Cronjestraat 1 IJmuiden 
 voortzetting SL-76-2010 verwijderen 
 asbest bij mutatie- en/of klachten-
 onderhoud(03/01/2012)
w11.000725  Koningin Wilhelminakade 7 IJmuiden 
  het plaatsen van een dakkapel 

 (05/01/2012)
w12.000008  Wijkermeerweg 1 Velsen-Noord 
  het slopen van het buurtcentrum 
 De Mel (09/01/2012)

Drank en Horeca

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende 
vergunning verleend:

i11.01077  Hoofdstraat 248 Santpoort-Noord
 voor het uitoefenen van een horeca-
 bedrijf (03/01/2012)
i11.011682  Genieweg 50 Velsen-Zuid
 voor het uitoefenen van een horeca-
 bedrijf (04/01/2012)

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
op grond van artikel 2.12 APV een vergunning ver-
leend voor het maken van fi lm en/of foto opnamen:

i 11.012596  Velsen-Zuid omgeving Oud-Velsen, 
 Heuvelweg
 het maken van fi lm foto-opnamen op 
 12 februari 2012 (03/01/2012)

Snuff elmarkt

De burgemeester heeft op grond van artikel 5:22 APV 
een vergunning verleend voor een snuff elmarkt:

i11.012623  rommelmarkt in de sporthal IJmuiden 
 Oost,Tiberiusplein 6 IJmuiden
 op zondag 11 maart 2012 
 (06/01/2012)

Venten

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
op grond van art. 5:15 lid 3 APV een ontheffi  ng 
verleend om ijs te venten, van maandag tot en met 
zaterdag van 17.00 tot 21.00 uur, in de periode 1 maart 
tot en met 31 oktober 2012.

van 1930

sinds 1888

ELKE WEEK GELEZEN DOOR 550.000 LEZERS

AALSMEER  AALSMEERDERBRUG  AKERSLOOT  AMSTELHOEK  BAKKUM  BENNEBROEK  BEVERWIJK  CASTRICUM  DE HOEF  DE 
KWAKEL  DE RONDE VENEN  DRIEHUIS  HAARLEM-NOORD  HAARLEM-ZUID   HEEMSKERK  HEEMSTEDE  KUDELSTAART  LIMMEN  
MIJDRECHT  RIJSENHOUT  SANTPOORT-NOORD  SANTPOORT-ZUID  SPAARNDAM-NIEUW  SPAARNDAM-OUD  SPAARNWOUDE  
UITGEEST  UITHOORN  VELSEN-NOORD  VELSEN-ZUID  VELSERBROEK  VINKEVEEN  WAVERVEEN  WILNIS  WIJK AAN ZEE  IJMUIDEN

WEKELIJKS THUIS IN:




